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Seékdv- }enávee 
az M M .. Sz .. Sz. Gyógyszertári Dolgozók Szakosztálya elnökével 

-Ott kezdem, hogy összefér hetetlen. 
- És ezt éppen te mondod, a, szer kesztő? 
·-Azért vet•em fel, hogy cáfold meg, /w 

bir od 
·-Nézd, kedves szerkesztö !fJlvtársa·m, mi 

ketten többé-Jeevésbbé megértettük egymá.st a 
l~gkényesebb helyzetekben is .. 

- Nem, eTre még n<Jrn volt alkalmunk Te 
csak most ~ettél a Szakosztály elnöke 

- Eszerint attól félsz, hogy megalkuszarn 
- Sokkal iobban félek, hogy eng•e?n kény-

szerítsz megalkuvásra 
- Ne felejtsd el, 'VI,ogy lén kommunist·a va 

gyok. E.zt tndnod kell lis egyetlen pi&rwtig 
·sem szabad elfelejtened Ugyanugy tudomásul 
kell vennünk, :hogy te is kommunista ~~agy, E.zt 
igy egyrnás között, még egy szakszeTvezeti lap
ban is bevallha.tiuk. 

·- Ezt csak ugy jogadom el, ha. tiszt.tiz va· 
!amit .. 

- Feltétlenül tisztáz Ha mást nem, nwga, .. 
ta>tást és állásjoglalá.st .. 

- Te eddig tárgyilagosan megbiráltad a, 
mindenkoTi vezetőség ntiiködését i• Mi lesz 
ezután? 

- Fokozott éberséggel figyelem a vez;eWség 
munkáját. Egyidőben kivül és belül leszek. 
M eg{igyeW és tevékeny szerep'w 

- És mi lesz, ha, egyszer azt tapaszta-
7.od • . ? 

- Hogy a vezetöség nmn a, tagság, nem a 
köZÖsség érdekében dolgozik? 

- Mi lesz akkor? 
- Err e, ilyen ha.tárzottan nem kerülhet 

sor. Mert ha, csak észTeveszem az elhailá.st, ha. 
csak megsejtem IL veszélyt .... 

- Már otthagyod a, vezetőséget? . 
- Csak figyelmeztetem őkot. De erre ai 

jelenlegi vezetőség összetétele - rmaga az ele· 
ven cáfolat. · 

-c És közben, mít csinálok lén, a szerkesz-
tó? 

- Figyelsz lés megirod az észrev-ételeidet .. 
7'á.Jékoztatod a, tagságot. ; 

·- És mí történik akkor, /w, maga az elnök, 
a Szakosztály elnöke . ? 

- Ha én botlak rneg? Ha én tér,ek le a viil
latt utról? Ha én jeledkezern meg a kitüzött 
célról? . . lrga,lrnatla,nul le kell bunkóznod a 
.szaksajtóban. 

_ Ez múndenesetre megnyugtatél Megva.l
lmn féltem, hogy azt jogod kivá_nni tőlem ..... 

- Hogy tömjénezzél? Nem, üy.esrnzre nen> 
is gondoltam. Figyelj es biráii Ne felejtsd el, 
hogy te függ·etlenebb ember vagy nálam.. Te 
rnindent rnegirhatsz és rneg is fkell irnod r ó'· 
zam .. 

- De te sem mész el csukott szájjal a,z én 
esetleges tévedéseim mellett. 

-· Különösen, ha azt tapa,sztalorn, hogy a 
vezetilség rossz rnunká.iát akarod menteni 

- Ebben tehát nwgegyeztiink. A magatar
tásunkat meghatár ozza. hogy a magyar népi 
de1nokTácía kere'Mn ibelüi mind a ketten szaci
alisták vagyunk 

-- Mondd csak bátran még egys~er: kom .. 
munisták vagyunk. De éppen ezéTt ér het ben· 
nünket az a vád 



·-- H ogy tilosba /w,jtsuk lovainka,t? Err e 
csak azt válaszol/w, tom: 1nind a ketten törhetet. 
len harcosai vagyunk a ·magyar népi demokrá
c-;4nak 

- Azt akarod mondani, hogy ez m•egóv 
bennünnket minden tulzó állásfoglaliultól.? 

·- Azt.. Sőt enné! sokkal többet. Hogy 
egyetlen pncélu lépésünk sem Ze/wt, Minden 
szándékunkat, te'l'vünket, célkitüzésünket a kö-
zösség szolgálatába kell állitanunk : 

- Amelynek azonban mi is tagjai va
gyunk, kedves elnök elvár s. 

-Éppen ez a rmi erőnk Hogy ugy jöt
tünk felszínre a közösségből, hogy mégis időt
lenül velük, náluk bennük maradunk 

- Nézd ezek~t a veveleket A szerkesztőség 
póstája .. Minden nap külön nwg kell bi?·kóznom 
az anyaggal, 

-~ Hát 111UÍr nem néma a pálya? 
- Andóta kiirták a pályázatot, azóta ez 

a néma pálya is megtalálta a .h!angját N ézcl, 
ajánlott levelek egész /w,lmaza. Mind azt leér
dik, vitatják, erőszakolfák, bírálják, hogy mi 
lenne jobb nekik 

_ Ismerem. Mindig eZőször ők maguk és 
csak utánuk, az egyenr é?-dekeik kielégítése 
után, jöhet a közösség. 

- N e csodáld Nem eTt e' nevelődtek Itt 
·van oegy levé~ me.ly világosan felteszi a kérdést, 
vállalja-e a szakszervezet vezetősége a felelős
séget azért, hogy a pesti, pestkörnyéki és nagy
városi patüoríkat a közületek és intézmény·el: 
"kezére dátssza" •. , Erre mit felel,jünk - mt 
ketten? 

- Az igazságot Ezt noeked, a szer kesztő
nek nem kell mondanorn, rnindig az igazságot 
Me;t azt bizonyára te ~s észrevetted, hogy a 
lwéliró csak a kimondottan nagy patikák sor
sával törődik A kicsik nyilvrín kivül ~snek é1·
deklődési kör én. 

- ÉS 'Ini a válaszunk? 
- V fillaljuk a felelősségd A törvény rn~-

-dot nyuit rá hogy intézmények és közületek '1.8 

kaphasÚtnak' közfor galmu gyógyszertrirakat 
'Mi ezt a vonalaf t.árnogatfuk. !Csak igy teremt-
hetfük r~Veg a munkabiztonságot, felt·éve, hogy 
a kolleletúl szerződés betartrísát nuir brztostt.ot
tuk.. 

- Mondják, hogy rnegint mindenki pályá-
zik minden patikára Versenyre kelnek az OTI
val és a Székesfővárossal A közösség nagy ér
dekével s.zembe állitjrík a maguk egyéni éri/;e
keit és egyéni összeköttetéseket vesznek igeny
be, csaklwgy kétvállra jektessék a közületeket 
és intézményeket. 

·- Nem ndndenki látja az utat és a célt 
olyan vilrígosan mint mi De éppen ez a mi 
eTőnk H ogy ne csak összefér hetetlenségr Öl be
széljünk, ne csak bíráljuk egymrís munkáját, 
hanoem támogassuk is. 

- De C&ak addig, mig a közösség érdeké
ről van szó. 

- Ezt már megállapitottuk. N eleünk azon-

ban utat is kell mutatnunk. Példrit és utat.. Mi 
nem sütünk pecsenyét. 

- Ugyan 1nijéle pecsenyéről lehet szó? 
Legfeljebb tevesből kijött marhahW3ról. 

- És mégis azt hiszik a nfindenkori veze- i 
tőségr ől, hogy azok ilyenkor pecsenyéf sütnek. 
Mert eddig még nem volt olyan szalelapsze?' 
k .. esztő és ebnök, aki ne kért és ne kapott volna 
nagy pesti patiká]rot, 

__ Azért írtak és azért elnökösködtek. De 
most még egy kér'dést. Egyre több olyan értel
mü levél érkezik a szerkesztőségbe, hogy elér-· 
keztünk végre odáig, hogy "A Gyógyszerész·• 
az egész szakma lapja legyen. · 

- Te a szer kesztíí, tudod a legjobban, 
hogy n?.i núndig annak tartottuk Természete-
sen idő kellett hozzá, mig ezt ők is észrevették. 
Ez azt jelenti, hogy a tulafdonosi érdekeltség 
közelebb keriilt hozzánk De mz nenr csak a 
szakma lapja vagyunk, hanem a szakszeTvezeté 
is. Noem háborgunk feleslegesen, de mindent el-
követünk tagságunk szociális védelmében.. Ré' 
sen kell lennünk, nehogy valaki vissz•a próbál
ion csempészní valcernit a régi fogfosztó élet- · 
ből. őrt állunk és ügyoelünk alig. megszerzett 
jogainkra 

- Nagyon helyes Ha lehetne és nem ~ér
tenénk ezzel oe gy országos ét dekeltséget, azt 
mond/w,tnám: mi és u törpék E Trő l azonban 
rna még hallgatnunk kell. 

- De nta már 'ők is tudják, hogy az ni 
töTvény értelmében lassankint elfogynak a tn- · 
fafdonosi patik<í.k és el a tulajdonosok Mig a 
szakszervezet, akár a 1nunka, az örök és hal. 
hatatlan. 

- N em érthetik ezt félre? 
- Világosan beszélünk Meg kell értenie 

az egész szakmának, hogy csak ug·y erősöd/w
tünk meg, ha a mi zászlónk mögött somleoznak. 
fel M ert mi /vagyunk a szakma-. Velük '6gyütt, . 
de mi 

- Megengeded, hogy befefezzem? Mi nem 
csak a zászlót visszük, hanem a fáklyát is. Elő
re világitunk a jövő nemzedék utjára .. Valami
km ők korbáccsal hajtottak bennünket a sötét. 
és bizonytalan jövőbe. Ma mi mindenkinek, aki 
a magyar népi roenwk11ácia, a népegészségü..[JY 
tiszta szolg.álatában áll, a megértést, az össze
fogást hirdetjük És ezért .. vagyunk nti és le
szünk is rni - az egész szakma lapja. ·, 

SZERKESZTó 

Előfizetési dij; 
l hóra 15- forint 
N egyedévre 45.- forint 

Falusi törpe gyógyszettáraknak: 
l hóra 1{).- forint 
3 hóra 25.- fo·rint 

Szakszervezeti tagoknak: 
l hóra 7- forint 
8 hóra 20.-for!M 

G~ógysrertá.ri seg>édmUilikJásoknak és 
e~temi hallgatóllmal< negyedéne 
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Szakasi ts Árpád 
a malvar köztársasát elnöke! 

A gyógyszerészet a Szovjetuniéiban 
Magidoff Róbert-tól -

Grigorovici Pam;as Mihály 50 év körüli jól 
ölt?zö.tt fér_fi, az ?lső benyonÍásunk az;, ho1gty a 
gyogyszertár tulajdonosázv~l a,lilunk szemben 
Rövide~en rájövünk azonban té.vedésÜilltkJ·e, 
me rt hPszen ö nem tulaj dom:>sa hanem fe:Ielős· 
vezeü!Je a 87~es számu moszikv;~i gyógysz:edár
nak O ugyanrs a hires "Glawnoye Apotekou
~;r~iVlenyre:'o _ .v~iP'is a "Gyógyszertázrak Közpon
ti Igazgatesaga -nak wlka!mazottj•a. E sz"ernzet 
felü~y~lete al~tt áH az_ Omsz I(jözrtársaság Szö
vetse.gen;J<: ~r;.zde~ gY'Qgysz;ntár:a, mely szer.v 
a Kozletjlleszsegugyr M]m:SzrtEJrium égpsze alatt 
m~öd:k ~ Sz<YVjetuniót alkotó 15 köz:társaság 
mmdegykenek kü.]lön"kültön va;n egy i[yen szer
ve, me:yeknek müködését, felügyleletét vzala
~iJ11t ko:.dü Mfu: 1t a kö2le~szségügcyi Minisoc
ter.rum . lrebelébten müködő .,GyógysziOrr,tázrak 
KozpOlntr Iga21gatásán<lik Szövetség1e'• végzi 

: A_ JÖVEDELEM AZ i4LLAMÉ, vagyis az 
riletmeny~_lc_ és ewéb kiadások lcifize_,_tése után 
a ttszta JOVedelei'h az ál'fu.rn pénZJtá.rába folyilo 
b·e .. Ezzel szemben az állam vi&el:i olyan defici
tes gyógyszertárak ter h:eit is, melyel~ W/is eldu
gott helyeken szalgálfák a népegészségügyet 

A_ szer•ző rnegkér,d~·te, hogy az ilyen gyógy
szertár akban, a defwtt •elkerülése végett, núért 
n'llm ár"Ulnak könyveket, iátékokat, fagylaltot, 
vagy más étvágycsillapítókat iA' felelős' vezető
azt feleli hogy azért nem, 'mível ők a nép, vala
mrnt ezek gyermekeinek egészségél vannak hi 
vatv~ megv~deni, n_ern poedig üzleteket Qebonyo~ 
lttanr .. A .QYOgyszereszek ugyanis katonák a köz
egészségügy frontfán, ezért mríst, mimt az 
egészséget, valamint hígieniát szolgáló szereket 
nem "adootnak el. 

. A következőkben a felelős vezef.ő bemutat
Ja a szerzőnelt n rJYógyszertánvt mely Moszkva 
központjában fekszik, 10 peren'yire a Kreml
től. 

Az épület azon ~zánws építkezések egyike, 
melyet Moszkva általános uif&épitésének ~erve 
ice;etében emeltek 1980-ban.. Igy tehát a 87-es 
szamu gyógyszertár 1,0 'alkal>nazottjával, egyi: 
~~e a 'l~gnagyobb és VegHwde'l'nebb moszkvai vál
alkozasoknak Nern szánrit/w,tó azonban a nagy 

YY6gyszer'tárak közé, mint például az 1-es szá
m':', mely 200 ezernélyt foglalkoztat és több' 
?nrnt 10000 Teceptet készit el naponta 

Mind.en gyógyszer tár· helyiségei után r en, 
des /w,vi bért fizet az ingatlan tulajdonosának 
Igy ezen gyógyszertár vezetője is szabályos 
szer ződést kötött a ri'udományos Akadérnvávai, 
mely ezen :épületet tagfai részére lakásul épitet
te E ~zerződ~s szerint az 551, négyzetméternyi 
hely,segek rutan havonta 2167 r·ubel fizebendő 
A fizetés negyedévenként előr e tör térÍik. 

Minden rnoszkvai gyógyszertárnak meg VC1i1 

a SaJát körzete, rnely a közönség részer•e törté
nő eladásokon kivül ellát}:a 'a kör zetéb·e tar to z ó 
lcór_házak é~ klinikrík ?eteu__eit i~ A•_ 87-r• s20árnu 
gyogysz·er tar rs a sa1at kor zeten Vtrvül, a Tndo
mányos Akadémia, valamint a 3 ~egnagyobb 
moszkvai .szinház klinikáit lát.ia el gyóg·yszen el 

A '{JYÓgyszertá;r helyiségei két emeletet fog
lalnak el Az első erneletoen a derékszög alak'" 
helyiség háromnegyed rés.zét a várakozó foglal
fa el Magas menyeze.t, nagy ablakokkal, vala
rnint sötétkék falakkal még inkább tágassá te
szi/c e helyisége.t, arnely egyébként is jellemzőf.e 
valamennyi moszkvai gyógyszertáTnak Itt ta
láliuk 1 ) az illatszer osztályt, 2) a gyógyszer
különlegességeket és 3) az optikai osztályt 

AZ ILLATSZEROSZTÁLYON találjuk a patfö. 
möket, kölnivizeket, valamint mindenféle Iwzmetikai 
({észitményt" Amint az áltaiában ~zokásos, leg'nagyobb 
for galmat a olcsóbb cikli:ekben bonyoli:tjáli: l :;o, legnép
szerübb a.z "Acadoa és ,,Pavot". i,.\_ drágábbak közül 
pedig l~gkeJ"esettebb a ,_,Geor·gia" és ,,Fresco't, vala
mint az ízlésesen adjusztált "Kremlin". 

Mind3.zonáltal, hogJ· az eló'bbiek aránylag olcsón 
kerüh1rek forgalomba, ha .ezeldml összeh;asonlitjuk 
S:T..(lmbetünően olcsók a következő osztál:\ on a létfontO:s-
ságu gyógyszerek és drógok Különösen a vényszerüle.g 
kész-ült gyógysze1ek tünnek ki olcsóságukkal 

Ezen olcsó ,gyógyszerelt, valamint az ingyenes or. 
vosellátás, ame·nnJ iben szükséges, a. paciens lakásán 
vagJ kótházba szállitva-, érthetővé teszik az annyiszor 
hangoztatott megjegy·z~st, hogy Oroszországba~ Jtem 
luxus betegneli: lenni, 

A GYóGYSZERKULöNLEGESSÉGEK OSZ

tályán legkeresettebbek a fejfájás, a gyomor
panaszok, valamtnt a náltha elleni tablettáJk il-
]etV"e pirulák ' 

A 20 darabos Aspirin tsJbletta alig keríi<l 
-valam~be, a gyomorpanaszok e.~etén kövkoo'velt 
() da·rabos "Salbin" tabletta ára ugyanaz mint 



a 20.JaS :rsphilll'i, a 10 darabos "str~prtomoc?f
fein" ár a enne.k a kiétsz;e!le~e ; ez ut1dbb 1 . halbas a; 
kirtJünő ná,thánál. ü;;sz~éte]e: O .25• gr amm Súr'flp
tocid, 0.20 grr. Urotropin és 0.025 gr Coffem 

A Salbin" tabletta pedig 0.25 gr. bizmut 
" . t ' •suhnitrátot, O 20 gr .. Sa:lolt, 0 .. 01 g~ cp1umo !es 

0.2 gr édes m=thla olajat tartalmaz. 
Legnépszerübbek a különböező gy·Óig~move

uyekből előállirtott standard készitmények, ~~
lyeknek előállirtlá,sára Oroszmszág wz utóbb! tdo
ben specia!izá]ta magát. A "Lekmsrest"-nek, 
vagyiig a ,,Gyógynövények szindikrutusá"-nak, 
jól kiépitett fiókhálózata va-n, :rz •eg~s~ SzovJe~ .. 
unióban és a rakosság oogyresze . or omrmel ta
mog~atja a gyógyn~vényElk ~gy~jiJéo:ében A. 
legnagyobb Jeilikes·edessel az ]sikolas gyermek_ek 
vesz.ik ki ebből a 1 észük~, !dk éJ.ményrnek t~k!l~
tik ezrek begyűjtéséil:. FeliiCiJ!ágositj:áJ~ őket eTte
kükről és felismer ésük nelvénytam >smereterket 
is gyarapitj a .. 

Nagy meiJJnyis~gben és igen olcsón vásáwl .. 
ják a l<Jül'önböző gyorrwr,keverékeket, valarmmt 
diur~icumokat. A gyógyszertár na,pi for galmtl 
mintegy 25.000 rubel, melyn;ek j;e1e;>tős __ ré~zét 
az illats·zer-küllö>Nege>ségek ·es a gyogynoveny
osztály' &dj a 

AZ OPTIKAI OSZTAL Y minden swvjet gyógy
~zertárban megtalálható, ez az osztály veszi fel a 
szemüveg r·éndeléseket, azonban csak a nagyobb gyóg~'
sze:rtárakban wan műheiy és megfelelő szeulélyzet. a 
lencsék csiszolására, Az l-es számu (gyógyszertárnak 
például van és 40 optikust foglaUwztat., \A 87 _es 'gyógy~ 
sze1·tár nem rendelh:ezil{ ezzel, csupán a rendeléseket ver 
szi fel, a szemüvegeket pedig egy központi gyárba? l{é
.ro.zittet.i el, mely a gyóg}szertá:rnak naponta ketszer 
.;;zállit.. Rendesen 2--3 nap a1abt a megrendelő kézhez 
kapja szemüvegét. Ezen gyógyszfdár naponta mint·~ 
egy 1000 szemüveg rendelést \'esz fel, r~ngeteg szem-. 
üvegke1·etet tart raktáron meiyek }{Özül kiki izlésénel{, 
illetve zsebének hlegfeletőe~ válogathat 

A PÉNZ KEZE·LÉSE Anünt az áUaJ;áJl:Jialn a s.zoy

jet á1uiházal\'·ban sz,o~áso:s, a; _ebldó -~z-em&l~:.zt>-.í pénz.: 
Hit sem kezel. A vásárlás modJa a kovetkezo: a Vle;vo 

kiválasztja a kivánt dolgot, megk·érd.ezi -az á.'J:-át, mel:-ret 
a pénztá;rnál kie-,gyenlit. A kifizetett össz.:egrő~ ~Y RiS 
háromszög.le.tü fl::llokkdt ad a ~gép, melynek elteliTeben nz 

eladó kiadja a megváJSár olt Uáil gy at _ , , , . 
A Szovjetunió gyógys-zm:tá1 aiban a v.a:satlasolknal 

a mennyiséget ilJ.eVően :nincs lwriátoz-á'S'. Ezz:21 ~etleg 
még a kötsze1 , met:v;e csukamájolajnál taiá~ozhaitiU!nk 
Ez ,31 hiány moég a há:bo1 uból származtk, miLkor ls a 
frontok ezekből ihata~mas 11~nnyiJséget fogyasztottak. A 
helyzet e 'tekintetben is és,zn:·evehetőeD Jamlit és hama
rosan e korlá:toZiás is végleg megsz.ün1k 

A MAGISTRÁLIS VÉNYEK OSZTÁLYA: 
A vények átvétele és kiadáBa egy tágaJ3 tere1n 
végén történik, melynek epyetlen b~to~:ata ~z 
a jJÚ>' dawb kárpitozott szek, azok r.es;er _e., a~tk 
inloább várakoznak a vények elkeszdesere, 
mintsem visszajöHenek é7tiik , , 

A gyógyszerészeti fakultást abszolvalt egyen 

veszi át a vényeket elkészítés végett Megvizs
Gálja, hogy a 'Vényen felirt gyógyszer nem sze-· 
re1•Jel"e azon előre >elkészített eiőiratok között" - ' , arnelyeket a kör·nyekn lako or-vosokkal való 
megoeszélés alapján készen tartanak. A. közön
ség ru:tgyon kedveli '"z ilyen előir·atolw,t, .· mivel 
ezeket azonnal rneg/wpja, mihelyt az árát a 
p&nztrirnál kiegyenlivette. Ezen gyógyszertM
ban a vények 80 százalékát sikerült igy_ előállí
tani, ami igen nccgy eredmény és a J~ieiős ve.ze
t.ö ügyeskedésének és talpraesettsegenek tulaj. 
domtható aki 1930. óta. dolgoztk ezen gyógy. , ' 
szertár ban Ezzel sze1nben az egyes_ szamu 
gyógyszertár ban pélrLriul, ahol rnin~egy 10.000 
vényt készitenek el naponta, a kesze-ntar'tott 
előiratok csuprin 70 százalélait képezik a vény. 
for ga.Zornnak.. . 

Ha a vény eZőirata nern szerepel az előre 
elkészített gyógyszer ek Jt_özptt,. akkor_ ?-jé! _a 
vény ritadása után, annak arat kregyenlrtt, maJd 
t-.• óra mulva visszaJön az eikészrtett gyógy
szerért .. 

Mindenkit fe/,kérnek, hogy lehet?leg hoz- · 
zon edényzevet, ha nem hoz, akkor betetet hagy 
rá, rnelyet visszaválthat" . , , 

A gyógyszertár ban a kr~zolgalas, a nap 
lei[Jjm gaimasabb időszalaiban w, a legnagyobb 
r endben folyik, mondhatruink tJZt is~ .hogy .sole
kal nyugodtab?an, mtnt M o~:;kva bar..mel'!{, u!le· · 
tében Ez egyebként Jellemzo a SzavJet tovaros 
másile 113 gyógyszer·tárára is 

AZ OFFICINASA lépve, ~axz; O••ttlt;u~:~~~; 
hóiehérbe öltözötrt, igen nagyszámu n . , 
az ll>nlÍ >bennünket Jegelőször ,ls megkap. Két 
eg~mással sremben álil!ó has~zú asztal melletrt 
ülnek A felelős vezető büszkén 
hogy a Swvjeturuió a1J első és "v:'lószi:nüleg~ az 
egyedüli ország is, meilty _]ehetov'~ tesi'Jlc 
szetészeim!k, hogy munkaJuk8it ülve vég_ ezlles_:-. 
sék' Szelinte ez külöruös jelentőséggel bt'r na
luk: mtve] a g[Yógyszerészi munkát végzők nagY
része 11\Ő .. 

Az első aszmllll'ia készülnek, m•lml<:artte!.,os~- , 
tásban, a megfellelő clőüartok alapiár; előre 
kész<jtett gyógyszerek Egy vagy ket 
csak porokat,. a; másik csaJ;: P_ilulákaJt0 a n., a rrn~- · 
d k csak kenőcsoket sub k>észtt. A masod1k 
talnál készirt]k azokat a Vlényeket, amely·ek 
szerepelnek gyakran 'éS i~ ~~tenkent 
külön kéSziltendilk. Az offrcrrualban 
dolgozhatnak, akik, lmö~-, . Y."'gy 
gyógyszerészi oktarnsban reszesultek. 

A KIKÉPZÉSRőL A középfoku 
,,G~ögyszerészi Technikai Iskola" adja, ide 
·kozhatna.k be akik felsőbb iskolai vé;.gbi:zon,yitvárm_•Y"1 

rendelkeznek ' Ez a tanfolyam 3 évig tart, milwr· IS, 

jelölt másodnáponként láfowatja az iskolát. ahol elme.. 
Jeti és laboratóriumi kiképzést kap A váltakozó napo
kon pedig a g;\-'ógyszertárban. Un~t g~ah:ornok ámil 
és itt sajáUtja el a gyakorlah reszt. Ezen 87-es sz 
gyóg}szerMrnak is 12 gyakornoka van. melyek 3..1Ui 
csoportokban nyertek beosztást, 
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Radír Jánost, Kassa Istvánt és RaJk Lászlót, 
a magyar népi demokrácia most kinevezett 
minisztereit. 

Az első évben a gyakornolmk inkább technikai mun. 
kát végeznek !(csomagolás, mérés), A második évben 
egyszeröbb vényeket készitenek el feliigyelet ~ellett. 
Az utolsó é.vfolyam hallgatói mái" rendesen dolgoznak. 
azonban még felügyelet meJ}ett, 

Mindazon városok gyógyszertárai_. ahol "Gyógysze_ 
részi Technikai Islmlák" müködnek, 1{ötelesek ilyen 
gyakornolmkat tar-tani és a felelős vezető köteles gon
dosk-odni anÓ}, hogy a gyógyszerf•ári foglalkoztatásuk 
összhangban álljon az iskolai tanulmányalklütl 4 gya._ 
kornokok hdenké-nt 3 napot töltenek a gyógyszertárban 
és naponta 6 órát dol'goz'nak, a 7--ik órát naplójul{ veze_ 
(iéBe foglalja le, ahoi az aznani 'muilkálkodásuk eredmé
nyert fogla.~jái{ össze A felelős vezető ezen napok he_ 

vezetését hetenként e1Ienő1izni köt-eles. 
Aki magasabb l{é.pe.sit-ést óhajt elnyerni, az nem a 

techhikai, hanem a. 4 és fél é~i'g tartÓ Gyógyszerészi 
fal~:uUásra ir:atkozhatik be. Itt a hangsuly az ~hnéleti 
kiképzésen van, h hallgatók azonban kötelezve vannak 
nrra. hogy a. szünidőben rninden évben •két hón:apot 
g~'alwrlat céljából valamely gyógJ'SZel"'tárban t.öltoonek. 

BLLENőiRZÉS ÉS VEGYVIZSGALAT A 
három vegyvizsg<áOOó, ugyanugy, mint ;,_ tÖbbr 

·••····~~~·~Y;~~~i~:~1:,J7~o~' r"' t dol,go?Jik naponta ők rele-
X helyeillről kapott anyagoki 
< ~~i~~;~~·~j; n1·ennyi!ségi lb3vizsgálás:áért, ugYan.1J
; ezek az, cffidnába a<·mülnének ilüzle· 

vizsgálatilJak Jesznek alávetve A ·~ó.Q;'V-
SZE>rtiir 7 ór,á/tól éjféliig nyitlva van. É!Ífelc 

nyitásig egy gyógyszeTész te]j>eslt 

A gyógysZier ek eikészire se után • az ellllenőr 
vényt szine, sza,ga, áJJ,omány és eg,néb küJ:ső 

, d•omá.!!13i abpján ellenőrzi; fe;Jü1ivi'7;sg1álván 
a kiálMatt vények mintegy 48 :~zá;z;al éká!t. 

vir.sgáJ.ó nedig naponta több alill<:alommrul meg. 
lepeV,szerüen vesz mintáit a;z eliToészirtett gyógv 
S7-e.J·bő1 és mind.iárt meg~ is vizsg.á;lj:a: azt Az el

tehá:t tökéletes .. 

* 
Fentr dkk alapján egy moszkvai gyógy

,S>:er•ca,r müköd•ésének bernutatása kapcsán némi 
kaptutik '' Szovjeturnio gy6gyszeré. 

szabad a következőillben az 
továbbfejffieszJtés:ével kapcsolat. 

e problémá:ról most nálunk is sokat 
és az e!lképzelés is nagyon hasonló. egy 

'""'-''-h'" meg.jellent javas'atot az alábbiakban' 
(Megjelent a ,Medirtin~ki Rabotni" 

évi 17 -i·k számába:n) 
iavas}at a négy és féléves egyetemi ki 
akarja meg:hoos:oabbitaní ugy, hogy a 

elöltne'k' la:lkalma [egyen specia;lizálni magát 

a.s•z;er int, hqgy gyógy:~r.~BR·Itláirv:wettő, '1\:nalilitikus, 
vagy l&boratÓ'riumokbam kivánce müködnL · 

A gyógysz.erész•eti intézeJt, a halllgató előző 
évei ~a.lapj án, hajlamát és kJépességét kiismer ve, 
ir'áJiyltaná a hal[gatót a megfeJeM szaiklra és az 
U'tolsó évben a jelölt esak a jövő tevéilleny.ségi 
területével k,a,pcsolatos tárgyak:a;t tanul:ná és 
gyakoro!ná. 

Aki ' gyógyszertár-IVezető alkar lenni, ha e 
szakot el is vég'ezte, mie"&tt önállÖi11l vezethet" 
ne gyógysze:rtárat, fél, iiJ,etve l évig vwlamely 
tninta gyógyszertárban legyen beOIS0tva a fele .. 
lős .verető tnellé, ezen teenrdők gya;korla;ti elsa .. 
játitása végett. 

Köztudomá,su, hogy a végzett hlll•lg.aihk 
mosí.anáig nem ka.ptak okrtlatá.st. .a könyvelés, ad" 
minisztráció:s munlkák, :sth. illetéHeg E·zen hi
án!Yak kiküszöbölése ál~!:>f kerülnének ki az 
egy;etemről, megfelelő magas képzelltsémü ve
zetők, a.me]}'1ekben j'eler~leg n&gy hiány mutaJtko
zik 

A nagy hoiJJVédő háboru, a kiklépZJést il~ető
!eg egy egész sm eg problémáit vet~t feL Kitünt 
például, hogy a gyóg:ycszerétszek nrug1y rész<e nem 
ismer i az orvosi müsze-r eket ('e21 n-álunk is tle~Ta1 
incognita). A gyógyszerés:zeti intézeteknek te-· 
hát tüZJetesen meg ke!ll ism<'J~tetni az orvos'i l11Ü
szereket, amelyeket :~· diagnozisnál, ill!etve a 
betegségek l<Je:oelés•énél h,a,sználnak 

Ugyancsak a há,b'O'rus mavdálkodás foJ!)'M:n 
felvetődött nyersanyag proh!émák<kw1 kapcso
l,a.tban tünt ki, hogy ma~y kevéssé i<srmerilk a 
gyóg[Ynövényeket is, tehát a tanulmányok e té
l'en is kibővitendők. 

Szükséges towí:bbá 1am ls, hogy a l113Hgatók 
a kötelező gyakorlat egy részét giYÓgysz~gyá .. 
rakban töltsék. 

Szükségesnek tartja a továbi:akham a ja. 
':a:slat, hogy a "Gyó,.g;Jnszerészi faku[rtás", \W11l1ai
mint a ,,Gyógys,zerész] 'I'echn'ka.i Iskolák" időn
l<ént ellenőriz~ék a:?lon gyó,gyszertá,rakat, ahol 
a halLgatók a gyakorlati ide•i üket töl~ik. 

A fenti célok elérése céljálból a jruvaslat 
szüksége.,nek tartj a, hogy a kiképzési idiő egy 
évvel meg:hosszabbitbassék, hogy e:/JáJ.ta.l a meg
felelő speciálds szakll'épeú·tés meg1oldást nyer-
jen, . . 

Talfi:n nem voJ,t &rd~ktelen e j avaslat ismer. 
tetése_ hisz,en mint már emMettem is, ez a 
probléma minden vonaltikozásában ná!lu:ilik is 
igen aktuális 

A "Revista--Farmaciei" .után ismertette: 
BERTA FETRENG, gyóyys~rés~. 
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Utazás Hollandia és Belgium gyógynövény
termesztéssei foglalkozó részein 

(A svájci gyógyszerész ujságban R, Hegnauer he
számol fenti eimmel érdekes tapasztailatairól Minthogy 
számunkra is sok tanulságot nyujt a cikk, aZié_rt kivo~ 
naiosan közlöm ~s hozzáfüzök néhány észtevételt haza-i 

viszonyainkról ) 
A mai napság szükséges összes kiutalással és papi

r'Okkal felszerelve, 1947 ,julius 18 .. ,.ának ködös reggelen 
hagyta el a szeiZŐ Zürich városát, Elszászban már ltap .. 
sütésben szemlélte lt gabona.mezó'ket ,és szó1óKerteket, 
Csupán a városo·k kormos romjai zavarták a mezők l~é.
'pét Brüsszelben a ~,Fbng Duchman'~-on egy óra alatt 
Leydenbe repült este fél g_kor és pátatlanul szép tát+ 
ványban volt része. 'Az ország sik, igy nem zavatták 
hegyek az alacsonJan r·epülő gépet és jelentős mn.gas
s-ágból át lehetett tekinteni a hollandi ~iks'ágot, A b.1ap 
éppen a tengerbe mrerült. és a_ végtelenne~\:: tetsző vizi 
területek az izzó, folyékony vas benyomását tették. )AlaL 
tuk csaknem ~geometrikus szabályosságu termékeny me
ző'li feküdt-ek átvágva számos csatornával, melyek kö7 

"'ül a kisebbek békalencs-e szőnyegg~l voltak bevonv~ 
és igy élénk ,zöld utal\ benyomását keltették 

L e y d e n b e n G o' d d i j n professzor. 
az ottani egyetem pharmakog.nostájának és galenikusá
nak vendégeként .tengeri fürdőt vett, majd ft nordwijki 
stranddünákon botaniz.ált A tengerparton a sókedveló 
- halophyta - növények ikettették fel figJ·elmét (Sah 
sola kali Cakile maritinm), azután néhány a. dünákra 
jellemző 'növény kerűl Szóba, igy Q sz:é·p, h.alványkél~ 
virágo, rendkivül tüskés Eryngium mru:itimutr<, majd 
a Viola tricolor: subsp. 11:naritima, '\'égül a tlünák füve, 
eg,\· erős, :XerOJnorph, szúrós Graminea, melyet a hollan
dus'ok r~Heh.nu _nek neveznek Szelte ültetik la homokos 
terülefé]\en a talaj megl{ötésére,. Ezeken lóvül az ottani 
növényvilág aránylag szegé;ny a botatükus számlára,. Az 
eg-ész ország etöt.eljes mezőg.azdasági müvelés alatt áll, 
még a silányabb tengerpart. is, parlagos hely sehol 
sincs! Flotistikai szempontból é·rdekes még a szám of) 
csatorna. és holLág uövényvilága, Ezekben a vizekben a 
növényvilág kb felét az élénk hajóforgalom behurcolta. 
fajok teszik, Leyden közelében a kisebb belt:Cnger édes
\izi flóráját is tanulmányozta n. szerZiŐ. Ebben igen eL 
tet·jedt 1.1 nálunk is jól ismert bék:aitutaj, békalencsce és 
átokhinár (Hydrocharis, Lenma, Elodea), 

N o •r d w i j k vid~kén a földmive-lés mellettt 
a hires hollandiai virágkulturák \is pomPáznak Itt 
megtekintette Ca s p~e 1 f:i kiterjedt gyÓg)'nÖ~ény_ 
Irulturáját · a szerző .. ·Caspets rnester nagyban csak azt 
és annyit termeszt, Imivel megbizzák Igy soha sincs 
érékesitéSi nehézsége, sőt. raktároznia sem kell A többi 
növényekbó1 cSak .. kisebb ágyásol\ vannak, hogy mag 
vagy dugvány bármikor ·rendelkezésre álljon Csodálko
zást váltott ki az üzem lkiterjedtsége, teljesítménye és 
szerv€zettsége, Khá.Ió Solanacea, Labiata. Umbellifei·a, 
Composita gyógynövények, továbbá Digitalis lmltuták 
á!Hak müvelés alatt. (Jellegzetessége a vidéknek a ned
ves~ pálft~elt levegő, ill. időjárás" Ez Ezükségessé. teszi 
a naponta aratott tneru1yiség azonnal megszáritását és 
ezért számos száritóberendezés felállitását" 

Volt idő a leydeni ősi egye~u megtekintésére is 

A l{Özpontri -épület lépcsó'házának falán fehér alapon- fe .. 
kete 'rajzok láthatók, melyek la diákélet egyes jellemző 
jeleneteit ábTázolják. E~eket a rajzokat nem a német· 
alföld világhh ü mesterei készit-ették, hanem maguk az 
egytemistak .Az felső emelet egJik ajtJaján Dante· f\O·· 

mm idézete olvasható: "Lasciate ogni s~raza voi che 
tmha•te" Ez az a szoba ahol a \'izsgázó jelölt~-k vára_ 
lwznak döntő órájukra. Minde,p il{ d·~likvens megörökiti 
a fehér falon e perceket, vagJ nevét va.gy idézetet, ver
set, vagy rajzot vés a történelmi helyre. Egy létra tar_ 
tozik még a helyiség leltár·ához Ugyanis az alsóbb 
régiókb~n már .Semmi hely sincs, igy a fiatalabb kor
osztáll a n .agas ba szárnyal. Ebből nyilik a viz:sgaszoba, 
melyne-k padlóján élénlGzinü, régi, hollandi késZiitményü 
::-zőnyeg pompázik, a falán körben pedig a professzorok 
arcképei· diszelegnek a legrégibbektől a jelenkorig. ""' 

Igen érdel\es a hires 1eydeni botanikus kert tro
"Pilms nÖ\ ények üvegházaival együtt. Kissé elrejtve 
fekszik a C l u s i u s - k e r' t. Eqnek érdel{eS!W
ge, hogy ma is ugyanolyan állapotban tartják, mint ~ 
ttcves botanikus Clusius üitette lés ápolta benne gyógy ." 
növénJ ~:it 1594-1609-ig 

A irógyszeJ"észeti intézet tágas épület, nem olYan 
idős. mint a föépülei A·wnban személyes, jellema:ö 
gyógyszerészi levegőt sugároz a benne járó-ke1M·e, Min. 
den ajtón egy mondás: vagy ábta van, mely a helyiseg 
r:-ndsltetését magyal'ázzra; igy pl a W .. C .a1taján, 
Folium sennae feliratu diszes állványedény képe I.át
hv.f.ó .. A folyósókon ·régi aikérnista )elek disze-legnek és 
" hozzávaló magJrarázó szöveg ~1' hiányzik .. 

Elismert neH van \ilágszerte a hollandiai kömény .. 
!!·n.gnak. Ezt részben az ottani időjázásna·k, részben a 
termesztésr-e forditott nagy gondosságmili és a szaksze_ 
Iii kezelésnek l{öszönheti, Megtekín1:et.fe a. szerző V a n 
W i j k és C a t z cég H a a r l e m meHetti 
V i j f' h a u s e n b e n létesitett telepét, ahol kö
tnényw.agot, mákot, mustáJit és borsót termesztettek ~r
demes megemliteni, hogy az olaj desztillálása után 
visszamaradó }{Öménymagot Indiába adják el hulLa-bal
zsamozás céljaira ... Ez a !Vissza~na.rdó anJag olykor még 
3 százalék illóolajat t.a!talroaz és jól ér.tékesithetQ az 
áru piacon, 

Belgiumban B r ü g g e b en ar nemzetközi gyógY
t;;zuészri kötökben jól ismert V a n d e V y v e r e 
gyógyszérésZ-botanikus vendége volt utasunk Van de 
\ryvere emellett szerkeszti •a belga szaklapot, szervezb 
a belga hotanikusok é.vi nagygyülését, továbbá igen te
\ ékenye:n réSzt vesz a belga növényvilág térlrépezésében. 
Ez a fá1 adhatatlan lés kiváló gyógJ szerés'z a belga 
gJógynövénytermeszté:.ssel is behat-óan foglalkozik Ö 

\rezette L e s s i n e s s vidékére a kii'ándulást. ill·· i. 
n belgiumi gyógynövénykultnl'a főként e vidékre kodá
tozódótt. Megen1Htésre méltók D..z A a l s .t rmelletti 
nagyszerű komlókulturák is, ámbár a sör·gyártást ~.tol
gálják 

Az utazás végcélja Lessiness volt, H-t a földmÜVf"..
sek é_vszáz.adok óta mellékfoglalkozásként üzik a gyógy.· 
nö~·énytermesztési és igen szép keresetre tesznek szert 
Számos gyógynövénykereskedő cég köztil G i l b e r t 

A &YoGYSZJilJU:sz 

ll kollektiv szerzödés 
feltétlen biztositása 

Népjóléti Miniszter U1 l 

A Magyar Mag1ánalkrulmawttak Szabad 
Sza~szervez'ete GvógysZ€1ttá,ri Dolgovék Szak~ 
0~.ztálya .~z 1948 :XXX. tc 37. §.a alapján a 
kovetkezo. f~lterjesztést kivánj ru 'tenni: 
. _ A fent! paragrafus. swrint a közületek s 
tnt:zmény~ részrée engedélyezett közforg-almu 
f""g;:szertá,rhan dolgozók .iogv'iszonyát későbbi 
wrmanyr endelet fogja szabályozni 
_ A szaks~ervezet vezetősége a t8JgSág össz;es. 

Sege :'evében kéri M'niszter Urat, hogy ezit a 
k~:manynmdeletet olyan formáhan terjessze 
~Io. me! y. tag~gt;n~ érdekében ~_egyedül he
res, a kozege,zsegugy •szem pont] aból kivána
os s. v~~! a távolabbi nalitikai célok érdeké
t 'tl rs ali o, ez pedig: a kollektiv szerződés jeL
e en biztositása. 
~ népi d<;mokrá,cia kormánya a na-gyüze
allamosrtasakm le.~zögezte s keresztül vit-

hqgy senki hátrányoSaJW helyzetbe nem ke. 
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rü!I~~t, .se]1ki kevesebb fizetést az üzemek dol
g~!or k?,znl nem kaphat, mint az államasitás 
~!ott Sot r;rti?" az esetleges külön juttatásokat 
IS fenn k!van.]a t-artani.. :Ma már liJétség'OOlen, 
h?gy az államosliott üzemek sikeres müködé
senrek nem uto•Isó so.rban éppen a fenti S"em-
pontok élvényesitése az oika. ~ 
, , Meg _vagyunk győződve, hogy Minis"ter Ur 
alla,;;pontJa a_zo~os kivámságunkkal, mégis nya
matekos•m ker J t>k, hogy esetleges más vélemé
nyekikel sze_mhen a gyógyszertári alkalmaz<Yt
ta~n.ak a pep~ demoikráciálbat> 'kihrurcolt 8 meg
erosrtlett J<>g<L;t cso.~bit'ani ne engedje, 

A l"_'Elakcl'? ;g:Y,rk főfegyvere, hogy a népi 
~emokrac1~, ,nrvo-s?Jiyedest jelent, leszállitjl<c az 
eletsz,~von.,Jat. _Mr e::ekk~l a rosszindulatu s a 
szakmanikan helu! j>s ,Jelentkező hangokkal szem· 
ben a~ egyetlen logikus érvet használjuk azt 
hc;gy eppen m;ogfor1d1tva, a cé[ unk az. , hogy 
m_mden dDigo·wt felemeljünk s aki ma még ne .. 
hez_hdyzetben v.m, arra is so..r kerüljön a gaz
das~gi helyzet javulásá.val. Aki pedig máJr va
lmmvel .~ obb körülménJ"ek kö'zé jutott annak 
mmdenk•ep megvécrjük az ér•dekeit.. ' 

.. ~angsulyozni kivánjuk. hogy egy nagy kö
zos_ ertekezleten. amelyen az Intézmények ' 
Sz' ke f" , k. . es a . e: s OY~ir<Js epv1sel6i i;;: részt vettek már 
~~ rs ;xiakult jq~os ki,vánságunk határozdtt el
Jsmerese <;lyan fo~máil)an, hogy nyilvános fOr_ 
·?almu (!?togyszmta.rak, lbár1ki I egyen (s annak a 
JOgtu~aJ_donosa; kot:elesek megfi:zetni a kollektiv 
"zerwde:s szer·1nt! béreket Ez természetesen 
nem vo~atkozhat,k el a1z u .. n. háú.patikák aJ1kal
m o•ottamak fizetésétől S€1ffi De ha méq 't · 
t · d · t h - a lS ene . . m';r a _ogvan át is fog terjedni ez "' 
~ollekhv _her :nas, területre is, akkor is J:egfel .. 
!e?b 50 allam1 ·&tatusban lévő gy;ógysC~Jerészt 
er wt. 

Tag:sá.g':nk jogvi~~;myá: végleg~sen s mew 
nyu~tato. n;'?don szalbalvozo kormanyr;end'o'.~t 
m_eg.lelenes;eig· kartársaink nem érz'ik a jó mun
J;a.hoz fel~etlenü:l szükséges munkabi,ztomsá1rot 
En_ner~ ez·:rt h1ányzik Ibelőltik az " teljes rda
ad~s. es ~~t. _;,nelyre a Sziakszervezet vez;etőségé
n~k '" s~uksege van a si:léeres munkához. 

Budapest, 1948 .. :augusz-tus 4.-én. 
Az M ... M s~ Sz Gyórrmzmtárl 

Dolgozók Szakosztálya 

FUNGIN 
PENICILLIN tartalm u magyar készilmény, 
Penicillin érzékeny baktériumok okozta 

gennyedések helyi ke2 efésére 

Forgalomba kerlll : 3 x 5, 5 x 10, 
10x5 és 1 x 50 kcm·es Dvegekben 

P~yJaxia ~l~rumrermeló 11. 



456 A. tiYöGYSZERESZ · 
~-----------·---··--------~-=.=..;;;..;=== 

Munkátok lesz és kenyeretek 
..... Augusztus 2 .. -i taggyülésünk -

na ők m<:Ír előr e ai OTI kiszentelt száz patiká
iának? Nincs ebben semmi rendkivüTi Ezt -a taggyülést kimondottan azért kellett 

összehi'IJnunk, hogy a tagságot tájélwzta,ssu
1
c 

a kiirt gyógyszertriri jogositványok odaitélési 
FCüatáSatrót Jiá;rtunJc-keltünk, vi1rgya~tunk és 
u.ira tárgyaltunk, sőt értekeztün't (is, hogy rni
nél tárgyilagosabb adatokat gyüjthessünk ösz
sze .. Igaz, hogy még a julius 31.-i értekezleten 
is csak sz-ámokat tudtunk meg .. Csak a taggyÜr 
lés után jutott bú tokunkba azo-knak a íPatikák
nak a névsora, nwlyekre konwlyabb ktLátással 
pályázhatnak kartársaink 

Az ivek azonban !<LSsan kézről-kézre járvak 
és nwndiák. hogy néhányan utól<LgMan !meg
nézték, rnennyibe került volna a rnarhapörkölt? 
M ondfák De az 13rnber csak a saját szemének 
higgyen. 

Igen, kartá,rsak, mi itu<lJuk, hogy neMz. 

Természetesen ez a lista sent hivatkoziw-
tik határozott utasitá,sru Csak utmutató. Vala
rnit nwgtudtunk, és antit rmegtudtunk, elmond 
juk rnindenkinek tA pályázn,t azonban nyüvá
nos, ami annyit j•elent, hogy mindenki pályáz
hat minden meghirdetett gyógyszertári jogo
sitványra. Aki tehát rwm ad mtelt a mi éTte
sülésünknek, .az ida be !t kérvényébe azokat <L 
pettiMkat is, melyeket az OTI, a Székesfőváros 

Elhissziik nektek, me-rt istnerünk benneteket. 
Tudjuk, hogy miért jöttetek er:re a lpályá1'1i. 
r>úcsod<L végső oéllal. Azt is belátjuk, hogy most 
fáj Inektek ez a, lentaradás Sokan közületek 
már 25 é~·e vár·nak arra, hogy ,sorra lwrütje
n.6k .. N'ern értitek meg, hogy hát akkor Wolff 
és 'Zahoránszky '77tiért ii2 a he!yén tovább is. 
M intha semmi sem történt vo1na. 

és Cl MÁV fog nwgpályázni. 
A szakszervezeti vonal pontosan megeqye

zil' a.z uj gyógyszerészeti tör"Vény 'SZelleméveL 
Mi ugy látjuk biztositottnak kartárs•aink jövő
iét, ha a kollektiv szerződés betartásával -
mcnél több gyógyszertárat adnak az OTI-nak 
és a Székesfővárosnak A fejlődés uti<L ugyis 
er-refelé r•ezet. Az átöröklés rnegszünt és .aho·· 
gyan fogy, sorvad a rnag,ánpatikrik ~ora, ugy 
gyarapszik, 'erősödik ors~ágszerte a Gyógysz'er
tár'i Dolgozók Szakszervezete 

Jelen szaklapunkban közöljük a ta,ggyülés 
sok helyen hiányos jegyzőkönyvét is A 7énye
g,et azonban az a taggyülési határo~<Lt kiálti<L 
ki, melyet a t<Lgok összessé~ egyhangu lelkese
déssel elfog<Ldott és már fd is tedesztettük a 
Népjóléti MinisztériumlJa és az OTI E'lnöksé
véhez 

'Auguszus >-én a Kéményseprő,vendégW-
ben folytattuk tanácsko~ásunkat. !A csidör·töki 
vezetőségi ülés kissé elhuzó"dott, Köz ben a tag· 
S·ág a hosszu fehér asztalok ntellett rnár hssze· 
terelődött Antint <LZ r1yenkor történni szokott, 
akadtak meafigyelők is.. Mondiák, hogy a kar
társak általánosságb<Ln nem <LZ ámlcat nézték 
eWször. hanem az ételeket és aszerint !rendel
tek Lehet, hogy csak azért, 11wrt közel voltun!< 
rnéa e'sejéhez, de tény, hogy sok drága, ió'téle 
eledel került az aszta7ra. És ugyancsak jófa.ita 
borokkal köszöntötték egymást . . [gy várták 
a ·megpályázlwtó patikák list'riiát 

Amíkor bevonultakavezetőség tagi<Li, kezük
ben a nagy érdeklődéssei várt par>irokkal, mrir 
lmelkedett hangul<Ltban IJtiváncS1skodtak Ala 
rántott harcsót evett, r>esti patikáról álmodo
zott. Aki rántott sertésbarrlát hoz-atotl, Deb .. 
reeenbe késziilődött De az is lehet, hogy té
vedett a nwafiauelő Miért 11e érezhetnék iól 
magukat, k<Lrfársak egymás között, rninden 
anyagi érdek >.nélkül? Miért ne örülhettek vo!-

Magatokra rtéztek és rernénytelenüi ie
{JJ!intetek De lássátok be: mi nem csak magun
kért dolgoznuk, magunkn<Lk épitjük 'iLZ orszá,. 
got, de feláldozzuk 11wgunkat <L magvar·· n'&pi 
demokrácia szebb és bo!dog<Lbb .iövőjéért. Fei
'áldozzuk é11tizedek óta szövögetett álmainkat 
egy saiát-gyógyszertár·ért, ha ezzel a l.ernondá
sunkk<Ll a közösséget szolgálh<Ltjuk. 

Mert Wolf! uT'éktólnernvárh<Ltunk &9mmit. 
ők legfeliebb -azt érzik, hogy mi más eszközöl'
kel dolgozunk. 

De rni magunk nem -mmodozhatunk S ha· 
igen, akkor· es<Lk <L magy<Lr gyógvszerészet. jö, • 
vőjéről. A rna~yar népi dernok11áeia utjár'Ól a 
szocializmus felé .. 

Ne sajná:Ld kartárs, hogy te és te és ti nem 
1utptátok :ntea azt a. p<Ltikát, Munkátok lesz és 
kenyeretek Ennek örvend_jetek 

Ne arra gondorjatok, hog)l há1tywn, 
,;, rniht jutott<Lk gyógyszer 
hoz, hanem. hogy hán11an ·éltetek a jel:sziLba\d.u-
lásig 3zoloa,sorb<Ln HM ernberek v~lt~~~~";,~j., \ 
Hogyan >beszéltek hozzátok? Míféle 
aekért kiildtek el b•enneteket? Hol volt a 
/oa biztonság? 

Erre kell gondolnotok !M ert 
névi demokr áeia egvenlően mér'"i, a m·un{C(Ll 
o kenyeret ntinden dolgozón<Lk Ha ~i 
jobb<Ln dolgoztok, az ar.szág többet 
maid veletek 

Ez a ti ·utatok, kartár'saím, elvtársaim. 
pen ezért ne áll.ion rneg a 'kezetekben a kés 
r•illa, ne saináliátok a dráaább !ételeket Ti 
!án akkor rnéq nem is tudtátok, ho.ay e z 'é r 
r endelf,étek Egy kis ióleső önfe!edt<é"aet a 
h<Lnó időben Ti valófában er·-r-e vártatok 
E z t vár tátole Mindenki a szornszédia 
h6~n11t01 gatta, azon próbált segiteni ls nent · 
magáén 

Mert r;<Liami történt ebben az nr·<zé[at><Lrl': 
Velünk és ve);etek 'Felsza.baduitunk. 
wnig élü:llk, nem szabNi el.felednürik 
keF kiáltanunk a iövőbe is: 

Fel-s~b~ul-tunk .r . 
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. E~p!~~!~~~~é~~~~,e ~ö}~rsadalombiztositó intézeteket 
. bi_z'0mat ~s kérte a tanács tagjait ll' ho w te a csak sz~k3zervezeti vezetők de pártfunkeia . 
kaJ&ban tamogassák ·· ' gy mun- rmsak JS vagyunk Páltunk · , . . na-A f ·· hát a 

8 
k ·· . l!anyvonaloá,nak te-

.. - z a el~t. amit most el ke)] vcé "Z- . ~ . . za, SZeXVezetJ munka minden területén 
nunk_ - mondotta többeik kö2J"'t ,

8 
. k. g ~bb !?IIVenyt kell szer ezarünk K""~lebb kell ·. .·· k 

d 
, · ~ · .vu - 11.2 111 1se 1 a t' t · :v.I..I'Q · Vü111Ull' 

o,og, mln" az hogy a kö 1. h' · , veze_ es az üzemekh_ez ' kh wr··nk . '. . · "'e 1 ooo.pokban át- vakh f . , a varoso oz, a fal-
u -az rpan s~ks?Jervezeteikre. J\l[oz!l'ósita 0

" - e:Jezte be bes2lédét Apró elvtárs 
nubllkb kell a munkasos2Jtály összes m·őit merg' (Szab<Ld Nép) 
JO an, mmt edd.ig a termelés , •~· ' , . . kodás f 'l zrt • • es a ..,,vg.ndl'll
, . · .. "J es esere, állandósitásáJ:a Ki kele 
epitenunk a szakszenneretelk ~'-tr'v m ká"t . _ M k . "'"'" · un Ja .. 

, , ~ eg. ,~1~ taJainunk a módot, ho a sz:c~zo_rtan elo rpan munkásoili:at . 'bgdy J 
gozok t · ·· f es egye o -a rs ossze o.gjulk Elő kell segitenünk fa-
lMun aks1z1oct1~l;zmus ru]arpja[ook megc;z.ilárditá$-át 

eg e malnunk azt · f. •t · k". ··tt F - .'. :"z, UJ ·o,rma , melyek 
ozo ., ':, EKOSz edkl:"gr jó mun:kája mellett 

meg ~ze.eseh.b l?""~szti tömegeiket fogjunk át. 
, -:- A kozeh h')napokban egyesitenünk kell 

a_ tar sadalombrztositó "ntézeteket el"" . b UABI t . , , oosor an a 
J~ - - es, az _GTI-t Ezeknek az 'ntézeteknek 
a. s,akt.ano,c8 _es a sza;~szerv~zetek vezetésével 
kell rnulc~dnwk Szocra,lpolitrka,i és érdekvédel-

l
rym _rnr<,"

1
kmrkat még szélesebb avapokra kel! he· 

. eznu . ' es egyseges vezetés alá fognunk 
- Mm~ez azt jelenti, hogy sok területen 

rneg ketl valtoztatnunlc et szakszervezetek ela
vult rnunlca11tódszereit; De j,elenti &zt is, hogy 
a Szaill~zeJ":ezeb. Tmracsnak ismern'e ke~! a 
sza~mai ~zo~~~t:;·egek ~bel:ső nehéz~ség:ei~t, jó V1at,gy 
JCssz mu,ok~Jat Az atszervezésnek <L Szaksz·el·
vezetr Tan~cs vezetésével /cell megtörténnie 
Brz?nyos. kadercsopo!Itos,i1Mi"<Yk&t is végre \cell 
rr.or J d haJ tam 

. ·-- Mindezek a feladatok nagyok k 
kat, felkészülibiléget imén--~r~ek · D'8

80 
. kmu_nk-k" bb 6 s~~· · ne un 

"onnye.' a helyzetünk, mint annakidején Kos
oa e_ I•vtar~slllalk volt Az ~>lapok ~,,,, ~re. . l n k. k "'~ .. .gvanl!a{ 
. e ~n ezek!~ támaszkodva kell v&grehajta;,,; 
a v_ altozott VJSzoaryoumak meg:l1ál•ol" 1 szer et' '"' oen a sza.{-

vez ' munka átszerve2lését. . 
- A közeljövőiben f · k Szaiksze•rvezet' m • ogJU meg.bartani a 

, . r Lana<'S kangre •rt 1mnden ed!li · • k , sszusa , mely 
térő kell ho gJ slzw szervezetr kongresszustól ~!-
l"bb ' . gy egyen Ez a kong••esszus f 

e 0 emhtettl, kérdésekben határozatot 7 o g ,_az 
- N ag '""' , wznz. 

fol t tt A y .meg "';'lzteltetes SZ>Í.!momra az -
Y a a pro elivitars h 

kásmozgalomnak , ' .. --.' ogy a magyar mun
Igy ka~ . f k er! e a fonkos hel:y1ére kerülitem 

. e ~m OO'O iko'~~1u . t . .. mun· ta ~ , "~' · ""8 ' a módon és kom-
" lS munkamodszerekk.&l d ~ . · . . 

elonyös helyzetiben !vag nk Ao gazlll l\11 Igen 
klác'a · d · yu · magyar deruo-
lizmus ~\~ ~::J!Ibt \éJ?~selkkel hia;l:ad a szocia. 
j f 1 . e Ja• · a munkaso:sz,tály teil~ 
. es e szabadrtá;sáé!l falyó 1 b 
Dolgozók Párt ·á ,al lar<l an a Magyar 
lennünk A " J ' . ke[l s:oor os szövetoségben 
n- . .ozakszewezetr mozmalom Vf>Z''"' k 
vo. a sz&ktaná , b • ""'me t... k . cs es a sz;alkmai S2lövetségek veze 
ome pedrg 100 százalié.k t ,· · -

Dolgozók Párt)• , ·k · a. a,g,l a a Magya-r 
, ana: " Ez az;t Jelenh, hogy :nem 

A falvak felé 
Részjetek egy levélből _ 

elé ~li:::t~ ~eg~et!~~ ~ez~ ö~z fejjel három alternativa 
gy a e deseim IS e három válas~tás körü-

cslo?ort?s~lnak. Ezekre kérem szives tanácsodat s fe/ 
VI agositásodat. ~ 
.. L L~heLe ,~.rra r~e~~~ényem, hogy belátható l_időn be:w felelosvezetoi pozicwt, akár lmndiciót kaphassak, 

~~~Y é7!:e:o:~ :~::::e~; után végre a legegyszu ü bb em·· 

2" Ha ene nézve u jövőm kilátást l . . , 
jam-e fájó lélekkel 42 , r a an, ne hquidal~ 
melybő1 vád k d, ev~ , gy ogyszerészi muHamat, 

as o o mementokent meredne 'elém a k 
seÍ\e.sen elvégzett eg;,.etemi idő - e 'k , b ~
cióskodní h .. " ' ~YI el en kondi. 

' ogy a kovetkezo egyetemi évie el"t . t 
sem a 1 k' ' o erem, 

. a asu, lwsztra s a tandijra valót a tá -
dig a r h ll.. •• ' -, zu n pe-

z eg~ angu Mttuntetessel szenett diplom·' , 
n~o~t e~e~{ után szociálpolitikai téren keressek b ;dm es 
last. Jaras e _ . ·, 1 , o ogu. 

. ' m ~J ea szo galatban, esetleg állami üdülő-
ben st.b. Nem h:epezne.e akadályt korom? 

3. V égezetüi. Ha -1 , az eri . . pa yazatomat most benyujtanám 
kába ~alaso_k alkalmával, bár a legeldugottabb falucs: 
l IS, . hisz ott ettem meg eddig lienyeremet igaz 
t~gy ezt I~)el{ezt.el{ mások is letördeh-J'" "t' I . ~ 

m.mden rászolgálás nélkül Ped" , t', so e venm 
dolgoztam álla d. · . , tg a r~eppe ~s a népért 

k
, . n o permanenciaban amikor szabadsa'g 
'enyelmt- e 'Ih té . , ' ~. ' n; ge e St- es koltumivó tekintetében mb· 

b en a~atta !álltam bármelyik alkalmazott imrtársamnak 
'a o UJ abban, e~ re_ a gondolatra még jobban inspirált b. 
.. ·P d 1948.. evi 12 .. számának Szaki a· kr, "k· • 'kk n 1 om a c cikl{e 
s e ct n~k F:lva~. ~~lé c. passzusa. Én kis ~pi~on l'a .. 
gyok a tol{eeros kozuletekhez de •11. 1 .. t l' · · ) , .. va a om az uzlet 
e ]es_ <kikapcso_lását és iR'l áldozatos épitő munkát!'' A 

Te "IS szocskad mely l" 'b h t , , . " ' ,,va O]a an a alm1as és sorsfor 
illala erot rejt magában, igy vonulna Ibe a ·. 
g~·ógysze.részet küzdőterére wz ~~- sz• , . hl.~agyar , " ~" ufeDJ.-en rdeteft 
nepszeretetem seg'rts·; 1 .· egeve IS"' 

Az én elgondolásomnak végső konkluzióJ·a ped'" l . 
g)en az h . tg e .. 

, ' ogy ugysmcs már olyan sok hátra, Gazda<>' 
sagra sose törekedtem, se hazám se f"ld . o

gény !maradtam legalább e .~ , o em, IgJ sze· 
t.ete_hálája kisé;· e ki t ~Y kozseg vagy falu szere· 
a népet szerette~ n az ·s'u -olso utamra, .. mert ahogyan ~n 
l 

'd , . • 1 ug:J megbeesult és 13zeretett tu 
RJ onsagarm mr'att indi" , ' · · • m g es numdenhol 1 tt l' 

hozzám i~egenajku vagy velem egyivás~.. e egyen az 

Hegyfalu, 1948. julius 21. 

NAGY DEZSő 
gyógysZerész. szociális titkár 

Hegyfalu, 



1948. augusztus 
SZÉKELY .Jenő kartáts megnyitja az ijlést.. 
.,Köszöntöm a tagságot és megnyit()n~ az_ ü:ést. Egy 

tárgyaJáson vettünk r·ésm hárman: Bartmann Tiv-adar, 
Kálnllán ,László dr. és én .. Háiman együtt az egész tag
Ság érdelwiér-t hadakaztunk Most JUegpróbáljuk a tag_ 
ságot őszintén tájékoztatni arról, ami az utóbbi tnapok
ban 'történt. És most átadom a 1szót iHAR'fMANN Tiva~ 
dar kadársamnak, hogy ismertesse az: esem-én:reket « 

HARfMANN :- Meg kell emlékeznünk -a m:agya.t 
elemokáeia olyan évforduióirr·ól, melyek azt dempnstráL 
ják, hogy a magya<~ népi demokrácia fejlődik, folyton 
élö:re halad.. Pl elsősor ban meg kell emlékeznünK a jó 

forintról, mely két éve 1már rigen komoly emelkedést 
horott a ma·g:rarság életnivójában Meg kell emlékez_ 
nünk a háwméves tervról, Js annak elsS évforduMjáról. 
Meg kell emlékeznünk az országos munkaverseny sike
resen lezámlt első szakaszáról.. Az élmunkásokról, a ~ó: 
munkásokról, a kiváló munkásolcról és ha már itt tar
tnnh:: HATV ANI \Béla min osztálytanácsos kartársunk· 
ról~ a gyógyszerészi osztály vezetőjéről, mint azi első 
ldváló élmunkásunkl"ól. 

Kedves Kadársaim! Soha meg nem mozdult még 
ez a pálya ngy, utint a mostani országos pályázattal 
kapcsolatban. 16 napja, mult, hogy a pályázatot kiitták 
s azóta a legnagyobb bizonytalanság., a tiogokér1J 'Való 
tehetetlen küzdelem lett ur r á a sz1akmán. Ma a 1111agyar 

népi li.emokráciána'l{ n~m a.z a célja. hogy egyesek <ér·
demeit honorálja, mint a multban! Maga a v~zet§ség 

állandó pm:maneinciábau van !Ne l'egyélr zokon, hOgy 
a taggyülést egyszerüen mlás .napra tettük át. Sajnos~ 

ez nem r ajtunk mult.. Ugy lképze:Itük, hogy már a mai 
napon kezünkben lesz a lista, amel~ .. nek alapján közöL 
hetíük, hogy kartál'sa:inl{ mi).'e számithaJtuak" De Bajnos 
még e percben sem tudjuk biztosan, hogy melyek azo·k 
a gyógySzert-árai{, melyekre a közületek pályáznak 
Tudjuk llloriban azt, hogy hány jogot kérnek és ismer~ 
Hi:l{ azt is~ meb:kora. étvágya van egyik-másik biztositó 
intézetnek, Azt a. ezót, hogy é.tvrágy, nem azért unondom~ 
m.intha kifogásálnám igényeiket. His.zen ez a.z P. vonal, 
melyet nekünlr követnünk 1\:eli! Elsősorbas az a fela.da· 
tunk, hogy kenyer·et ,adjun}{ a rászoruló ka:t\társaknak 
tts én meg vagyok győződve ar·ról, hogy Hz OTI min-
dent ·el fog követni> hogy minél több rászoruló kartár_ 
sunlmak legyen -kenyere patikáiban! .. 

Kartársaim! !Amikor· ez-eket a tárgyalásokat elindL 
tottuk, a szakszetvezet fe-lollasta deklarációját, melJ 
~zel'int az intézete-k képviselőivel csak ugy ülünk le t:á1:·
g3--ahli, ha magukkal hozták a. teljes biztosítékot kar~ 
társainl{ kenyel'é,t illetően. Enne-k pedig egyetlen módja 
a kollektiv-szerződés ,100 százalékos elfogadása.. Kije
lentetlték, hogy a l{ollekiv-szerződést elfogadják, s ha 
egy :tJercig is mást észlelnénk, a legélesebb ha!cot fog. 
]Uk indítani. Itt meg kell jegyezni, hogy a közületek 
részéről nemcsak azt: igérték meg, hogy a kollégák a 
kollektiv_szerzödés szerint kapják majd fizet-ésülwt, ha
nem azt is t-eivbe vett.ék, hog.}' ha válamel~·ik kartárs 
kh:áló munliát teljesit, pré:rnlumot. is bizt-ositanak ltP
pen ezért a Jöl"ó'ben OlJ-'an kollektiv-sz.erződést. igyek
szünk ·kötni, amely magábau lt'űg1aija ezt a lehetőséget_ 

is Legnagyobb gond az intézetekkel kötött kollekt.iv
sze.rződés voit Jól tudjuk_. hogy hosszu har·cot kell ~iv
nunk, amíg az intézt";tekkel a gyógyszerészi kollektiv--

2.-i taggyülésünk 
szerződést n.egközelitő megállapodást tudunk kötni 
Ma. m:ir· az on részéról olyan információ kaptunk, 
amely szerint nemcsak a biztositó intézetek nyilvános 
gjÓg;\sZertárai fogják maguk részére kötelezőnek tarta._ 
ni a kollekHv.szerzódést~ hanem az intézményekben Ji:ö
z'Ü}etekben foglalkoztatott gyÓgJszerészek ls megk-;pják 
a kollektiv--szerzödés szerint ó'ket megillető összeget. 
Mert hiszen ilyen hánJban ~s t.áq,ryalások folyna}{ és re~ 
n1éljük, jótékony hatással lesz azokra a biztositó és kö_ 
zületi gyógysZértárakra, )3.melyek még az állama slá_ 
tus sze:dnt fizetik alkalmazottaikat 

A legnagyobb gondunk azonban olyan intézmények_ 
nél vol~, ameiyek magánk-ézben dolgoztak; d-e ezt a 
problénÍá;t megoldotta az államosítás; nünt látjuk, a te-rv 
Jdünően sikerült Mondhatjuk azt, hogy nz államositás
e.ai ma már magasabban állana.k fizetés-rendezésben 
kartársaink 

Jt.t meg kell jegyeznünk, éppen az államositássat 
lmpcsolatban1 hogy mát· áttört.ék a \gátat akkot·, amikor 
az államositott v.álla,Jatokban a vállalat-vezetóknek: 
~WOO .. - forintot bizositottal{ Elsősorban meg kell mon_ 
danunk, hogy mi .az a szálll\ illetve m~lyek azok a pa,_ 
tikák, melyekre :a. biztos-itó-intézetek pályáznak, Meg_ 
mondom nyiltan: kb. 100 jogról van tzó Ez a szállt 
i]Cm azt jelenti, hogy oda a kollégáknak nem lehet fo
lyamodni, de ott, ;:thol a. közületek kérnek jogokat., első~ 
.so.rban ők fogjá'k azokat megkapni. És sza,kosz.tályunk 
is azokat ft.ámogatja. Nem kell azért kétségbe esni,. MBrt 
azáltal, hogy a közütetek jutnak a gyógyszertári Jogok 
birtokába, ma már biztos,' hogy több alkalmazottat ls 
vesznek fel -- és a segédszemélyzet is jobb helyzetbe 
fog keiülni. 

SZÉKEL Y JEN ö: Engedjétek meg, hogy én is bo. 
kapcsolódjak Bartmann elvtárs fejtegetéseibe. Ha már 
a közületekről és intézményekról van szó, Elsősorhan itt 
van a Székesfőváros Én magam, aki három évig áll~ 
tam a Székesfőváros szolgálatában, !tudom, hogy a legw 
szociálisabb -!munkaadóknak bizonyultak De tudom a.zt 
is, hogy a Székesfővái'Os két é,v öta kidolgozott tervvel 
hal"col a községesjt.ésért. A fövárosllak tehát. döntő sze_ 
l'epet kell kapnia a. községesitésben" De egyelőre minden 
okunlr meg 'van arr:at hogy tilt-akozzunk a vidé_ki közsé_ 
gesitési t-ervek ellen. Nenll akar·juk, hogy z e 1r g-e t o ll a l. 
taksálják a r·eceptek-et, Ez.t végre~ 

egyszer meg kellett mondanunk. Nagyon jól tudjuk, 
hogy az igazolások orsz·ágszerte megrekedtek, sőt C$Ö

döt mondta'l{,. Nem lehet, hogy ifasiszta gyógyszerészek 
1:-égi összeköttetése-ik felhasználásával helyet liapianak a 
község-esitett patikákban.. 

HARTMANN TIV ADAR: Miután Székely elvtár
sunk ezt a közbeszrólását a itaggyülés magáévá teszt, 
folytatom beszámolómat.. Hasson oda a szakszervezet~ 
hogy ne aprózódjék el a paiikajog" Sokkai jobban szol-
gálja a nag}· célt, ha közület vagy intézmény kapja: 
meg a patika jogot Ha például az OTI az ő kitüOO. 
rendszerével és az élén álló P l c h l e r Gyö-rgY> 
kitünő vezérigazgatójával kormányozni fogja 100 gyógy.: 
szertánit, akkor biztosak lehetünk abban, hogy megfe
lelő arán~ ban fogják alkalmazni a kollégákat-. Tehát 
kar-társaim, már meg lis mondtam, az OTI kér 100' 
gyógyszertát·at, a Székesfőváros 12.t, ® MÁV a 
szer\ezettel való tá,r:gya}ás után 6 gyógyszertárat 
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·~---------------------------4~59 
n:el ~helyek é$ nevek nem fontosak A pályázat nyil- !!"'-------------------V-1!llOS :ts szakszervezetünk meghallgatása ut. _ l lllillllli!il 
niszter· dönt. . an a nu_ 

. ERDöS kartárs: Megkérdezi hogy J. d • 
• I f I t" · ~ - a oga omany0 _ 

zassa e ve odtk aZ' a ké!dés: igényl' té . Figyelem l . . es ese n ki meny-
ny~ ro~~.s, vagy felállitandó uj patikát fog a-dni k''. -

Ilii 

egeszsegugynek? a o~ 

S~ÉKE~Y .JENő: Nag,ron helyes kartársainnak ez 
a megJegyze.se, Imagunk részérú1 is gondoltunk illlléÍl- er_ 
re. Ott van Pl, az OTBA, ahol szintén . . t t ta . 
két vagy több patnm jogra Meg kell ~!:dany ar. hnak 

t' l' k • nom, ogy 
a :r gy a aso folyamán a leghatározottabban .tiltaimz~ 
tun az OT~A pa.f.ika-.igénylése ellen me::.:·t a!Z OTBA ma 
~-agyarorszag. _eg,~k legrosszabb munka-adója .. Beszél
nunk kell _az .na~JI·ÍOtt forgalomról Valahol fehetödött 
ez a kérdes, Itt IS, ott is haHottunk róla h 
nyiben az üTI, MABI Fővárosi \MÁV • • ogy ai!~eny ~ 
I k 1 

·
1 

' , gyogysze:z ...... -d-rak 
eszne or ga mukat háttJitani fogják Ezzel t ,_. 
~ etese t"bb. .. . - • .elme_ 
tiZ n a o I magánkézben i:évő pat'kák k" • 
t "k 1 I I , Isegzisz_ 
. encia or·ga ma lassan elsorvad .. És akkor . tö" lk 'k' 

Ka t. . k "J! mi r m . 
l ar sam a ásukból az ut-cára kerülnek H 't ' t· ·u te .. . . a ~rar .. 

~rsau { gyunk le erről az irányitott forgalom te
1 

, 

~?.~t Szó ~-~m lehe~ Ióla,, Igaz, hogy ez a, kérdés felve;;~ 
o ) "de .. ep~en nu, a ·szakszervezet voitunk azok akik 

legeloszor feJemeltük ellené szavunkat A . I 'd 1• . .. miegonoa_ 
sunk szennt nem is helyes kiirni a cé t 'b!' . h úTI • • g a a! a, ogy 
. -gyo~yszert.ar, Székesfővárosi stb,, mert nem min_ 

d.en maganszeméJx vásárol szivesen ilyen intézménye 
site~~. gyóg~sze~.t-áiban. Népi demokráciánk szellf,mébm~ 
védJUli a kJsegisztenciákat-, elsöso-r·ban munka 'Il !'· 
kat Aki b • .. . - va a Oin-

eáU a kozforgalmu gyógysrert~it"ak sorába. 

2 drb .. 
10 " 

Az. áeta"."o.&ito.tt 
De.. 49-ec g,~á.c 
ll L G E D R l N p&f
da.to.Fnt~ieea".,itó. 
kúz.itm.éhfféhek 
ácá.tha~~ m.écték . 
&en ee,.tzá.teitotta.. 
Fogyasztói ár . 

180 fl, 
8 .. - ll 

Beszerzési ár : 

1 02 Ft 
4.53 " 

15% 
+ 20"/o f. a .. 

~nn~k az. c-bből sz.árma.zó minden előnyt, de a hátrány; 1s vallalma kell. ________________ ..., ___ ,..! 
Megem.liÍem mlég, bár nem tartozik szol'osan ide 

hogy a napokban összekerültem egy gyógyszmtárt.ula:' ' 
donossal~ ~érdezem tőle: - Hány embext foglalkoztat!~ 
te a ~mükadha~? -_Rajtam kivül van eg) alkahua.zoit. 
Ezt en k .. ollekhv-segedSzemiélyzetnetr nev-ezné.m el, mert 
e:y szemelyhen küldönc, laboráns, ldszolgáló pénztá.ros 
sot mJég takal:itónő is Erre kérdezem· ,,. : t ' 

• • -- l~ Ier nem "e-
szel fel több alkalmazottat? Mire ő igy válaszol: _ 
Nem l~het felvenni több alkalmazottat, mifl't én csak 
akkor ~art~k al~almazottat, ha az hasznot hoz nekem.. 

~z ~Ueto gyogyszertártulajdonosnak nem elég az, ha 
az Illető. alkalma.zott dolgozik, segit munkájában -és köz_ 
~~n a.z IS megél a csaJádjával együtt, _ neki még kü
lon haszon is kell beló1e .. " Innen üzenem a yl.'lgy 
szert-álfulajd,~nosolmak. hogy amikor mi a szat!zene= 
z~t~e~. a legkomolyabban kiálltunk az ő érdekeik meg_ 
~ede~ert -é.s harcoltunk az irányitott forgalom ellf,n óK. 
ts segttsenel{ nekünk é.s v e g y e n e k f e 1 ~a 1-
~ a! ma z o t l\ a .t a ig y ó g y sz· e r t á r a_ 
lkl>a! 

HARTlVIANN elvt<irs· Amikor b k • 
amit SzékelJ elvtársunk ~ondott ln:gapk~~l~dom abba, 
hogy a fel tö'd""tt ' Jegyeznem, 

ve 0 gondolat ellen is har 1· · f mive-1 a ma - • - • . • co ru ogunk~ 
u 

1
• • gyar .~Pl demokrac1anak na.gy szüksége van 

os e~zisztenmalu.a és éppen ó'ket 'téli h 1'1 
glok · .. ·t tt f 1 · a ara a na_ · Hanyi o órgalma A ko ll· • k • • • 
néik''l · d • ega nagy resze alla~ 
deke~t ma~a na .. ~a. 40 ~yógyszertáz vah, !rnelynek ér .. 
ű TI !ló su y~sa~ er~·~e~e . ~ iránsitott forgalom .. Az 

l - 0 gyogyszertan JOgigenyére vonatkozo'Iag k" · 
entet'ék h ' 'le

felé ·{ : ~gy az OTI kb,. 25 uj és I'omos patikát fog 
A PI em_. etve ezeknek az .!átvételére kötelezi magát 

zonban még valami van,·· l'mi azt bizonyitja, hogy hl 

l{e_U áilnunk la 'közület.ell mellett lgér·etet kalJtunk hog 
ml~tden átveendő patikában az alkalmazottal{ ott ~ara(i. 
na. ' ahol vannak De ez nem jelenti azt, hogy az üTi 
esetlegesen a vezető helyre. nem Iriildi ei az eddig be... 
asztott solban dolgo • ki · • . . . zo vaJo gyogyszer--ész munkását.. 
Tekmtett.el arra. hogy a hivatalos list-á-t amit beigéztek 
ug-yan mám, még nem kaptu'lr kézhez ~z OTI tól • 
saj s t • •. , M • Igy 

no a ~g~agot taJekoztatni taem tudjuli;, hogy melyek 
a~ok a patlkak. melyekre az OTI pályázik, Ez.ért llérjük 
hogy a csüt<il'.föki ülésünlne SZ' ér-deklo''do"k ..... I .l .' JOJJene { e es 
~k:~~ az ott kapott adatok alapján .tisZita képet nyerhe_ 

SZÉKE~.LJENő: Auól \"an szó ugyanis, hogy ka.. 
P~.~~k egy félhivatalos listát., melyuek alapján a tagságot 
ta,,el:oz't-atni akarjuk csüt-örtökön este 7 Órakor, De nem 
~ka q uk ebben a hőségben megint egy zárt terem b 'n 
psszezsufo_lni a ta!ságot Legyenek kartársaink valah~l. 
ahol tetszik, mondJa meg a tagság, egy ker the!• i . b, 
(Felki ·w k iK· • • se g ~11 

, ,a . .aso .. = a emenyseprőbe~, a Kéményseprőben!) 
J~ .. ~ ~at I_eg~'unk a Kélll!énysepróöen, ahol az ÜTI áltai 
kiJelol~ bstat felolvassuk és megvitatjuk M t. ~ 
valamit a nyugdíjint-ézeti kérdésról os /meg_ 

A .~yugdijintézet megalakulása azért maradt ~I. 
;~~ert k~zben a betegsegéJJzÖ intézet-ek egyesüléséiól 
~rgyal-ak. 1\'Ia még nem tudjuk, hogy ezeli: a tárgva 

lasok mikor érnek véget és hülyen exednnénnvel vég~d .. 
nek, ~-~ i~ bizonytalan, hogy egy ill-' en vaiój ába.n ki~ 
n_yugdiJmtezet., mint amilyennek a inienk indul "k"'d het .. ~ll~ - , mu ,, . 

.f'. ?n~. ~a.n.. Nem lesz -majd életképes igy .. Olt Ki 
t?Iy nepJoleh minfs.zter· .ur nyaralni ment é.:; magával 
VItteaze· kl gesz ~omp exumot, hogJ nyaralása alatt át-
tanulmányozza és kidolgozza a nagr tervet, melyben a 



4_6_0 --·--·-----.....;._ . .._ ___________ _..;;A:..;;:.GY.:.ó::.::.GYSZERESZ 

mi nyugdíjintézetünk megalakulási lehetőSége is elinté_ 
:Wdik.. 

HARTl\IANN eh--társ: A 11J-ugdijint-ézeti kérdésről 
még csak atrnyi lenne a hozzászólni \aló, hogJ nem ma
radhat a gyógyszerész. Ölegségére llJUgdij nélkül Leg. 
jobb lenne, ha kötelező tvolna a t.agság .. Itt enilitern meg, 
a Gyója kh.áló müliödé.sét. Büszkék lelletünk rá .. :ts a 
legnagyobb bizodalommal teldnthetünk ·a vezetőségre. 

BAKAY ERNő gJ·ógyszerész: Szeretném felhivni 
a figyelmet a~na) hog,y a pályázati kérvénJ·ek meUékle_ 
teível kapcsolatosan többszáz forintra van s'~ükség. 
Nem \·agyoli tiSztában azzal, hogy magá.ta a pá{Jázati 
kérvénJ re hány forin.tos bélyeg kell, de például hallot
t-am, hogy a- tísziföorvosi hivatan~au megadandó ol~~· 
tnányra. 105 fodntos okmánybélyeg szül{Siéges. Képzel· 
jül{ -csak ei, a t-öbbi kötelező meUé,kletet .. Igy elmegy a 
gyógyszerésznek 2-300 forint-ja. De kétdem: miböl'? 
Viszon többnyire vag,Jontalan, vagy eg-észen kis tökével 
t:cndelkezi:H{ adják be pálJ ázatukat. Sziveskedjenek 
odahatni~ hogy a. melléklet-ek bélyegme'nt.esek lHgyenek. 
SZÉKELY KARTÁRS válaszQ.lva megjegyzi, hogy a 
mai napon történt értesülé$e alapj~n a pályázatolua h~
adandó kérvény:ce 6.- fo:dntos Oknllán;\bélyeg ragasz_ 
ta~1dO. A tisztiorvosi biz-onyitványra mondottakat felje~ 
gyezzül{ és legsürgősebben intézkedünk az illeték~selméL 

KERTÉSZ ERNő ehtárs f-elszólal: Panaszolja, 
hogy több hel;Fől hallotta, hogy az OTI~ban 35 év-en 
felüli kadársal{at nem atlmlmaznak Ezek szelint az idő. 
fi'.ebbel{ kétségbeeséssei néznek a jÖlŐ e]·é. Ha- ez az elv 
énényesíil most is, amikor a 100 patika_jogo3itványt 
kélik • 

SZÉKELY JENO: Vannak és lehetne!{ hibák. Ez 
azo:nban nem jele11ti a.zt, hogy ez a szabály ma, amikor 
az OTI 100 gyógyszenár·ra akar IJályázni mszá:gos \L 
szonJ-lafban 3-4.00 dolgozó fog nJJül{ÖdJú ezekben a. 
gyógyszeltáral~ban. Nei{üni{ ne:m mindegJ~ hogy ki áll 
'\:elünk szemben és ki fog velünl!: tárgyalni az uj koL 
ieldiv .. szerződés meglíötése ügyében, Éppen ezé1t irjunk 
át az O'l'Lhoz, hogy az ottani egyik gyógyszerészeti fő~ 
osz1ál~ vezetőjél-é Harimatm Tivadart. nevezzék !d 
(Hatalmas taps, melJ soká nem akar abbamaradni ) 
Azt látom, hogy jó he b re tapintottam .. Biztositjuk az 
0'1!-t, hog·y ő csak a ]{ÖzegészségÜgJ- és a tagság ér
dfkéf taJtja sZiem előtt. 

HARI'MANN TIVADAR: Nagyon vál'atlanul ért 
ez a kitüntetés Bevallom, el vagyok érzélúmyedve, De 
ha ez az ell{épzelés sikeriil, ianól biztosithatollll a tag
ságot~ hogy az 500 kaitárs sm sa jó kezeliben lesz 

ERDőS: Különféle anomáiiákl'a szeretném felhivni 
a -tagság figyeimét Ig·en sok község van, ahol 1600-
2000 ember él, é.s nincs _gyógyszertár', holott itt már 
eg:r g.)Ógyszerész megélhetne Tudomásom va,n több 
il~'en ~{is vidélit helysé~ről, pld Fejér megyében Nóg_ 
rádpalotás" Az elhagyott gyógyszertárakat, meiyekn~k 
jövedelme Iidéken a G.~óját ilietné, alig elienőrizték és 
az .e!!enőrzés sor án majdnem mindegyik azt mutatta 
ki, hogy a vezetői fizetést sem biztosítja a g;\Óg.)sze:r. 
tár, ·- söt. deficiítel dolgozik De nem goridolunk ana. 
hogy ezek a gyógjszerárak 1944-hen még t-eljes beren
dezéssel kerülte}{ sol\szor a most is állásban lhő veze_ 
Lőli: kezébe. Ezeket a berendezéseket senlü sem ell?nőriz· 
tE,, Felhhom a figyelmet, hogy ezekre a gyógysz'Cl'tári 
raktá:akra jelentse be igénJ-ét a Gyója. 

Ha a most kiirt jogokat nézzük, az intézmén~eket 
leszámih-a marad I~b.. 50 gjógyszertár.. Ezért tehát 

felhivom a fig~elmet, f\ogy az 1919. óta Itiadott négy .. 
száznyolClan jogositványt revirliáljuk felül É3 vegyél{ 
el azokat a jogositványokat, melyeket érdemte:ennek~ 

vag~ kimondottan politikai érdemekért kalltak. Csak 
erre a három pontm akarom a tagság vezetőségének 
fjgyelmét felhivni 

HARfl\-IANN: Eg} fájó pontja ez a gyógyszeré~ 

szeknek akik tényleg dolgoztak és dolgoznak A népjó_ 
léti u ini;,zíérium azt felelte érdeklődésünkre, hogy ez 

ma politikai szempontból nem oldha~ó meg. És amint 
iáttuk. nem is "VOlt meg rá a n-:.ód A patika ellenőrzé~ 
r,ekre csak annyi a válaszom, hogy azok ténylegesen 
hézagosan tört-éntek, de mái' megindult egY bizouyos , 
folyamat - és cea 10-12 hatósági ellenőrt - már._ kL 
rendeltek. D2 éppen inmm aimrom megnyugtatui Erdő3 
t;.artársamat, hogy ha témleg \lllég nem is volt ilyen~ 

fajta ellenihzés, de ilJen rö'Yid idő alatt n_em ·kerülhetet.\ 
!tá sot', hogy :minden gJÓgjSzertárat felkutassa.nak. Kis 
türelemr·e intem a kartársakat: tisztulási folyaneatot 
fognak hozni és ennek végén rendet fogunk t-eremteni 
núnden té1en. 

SZÉKELY J{özbes1.-ólt: A deportálásban e·:pu3ztult 
g;)Ógyszerészek gyermekeire ir·ják át a pat.iJ{ákat 

MOLNÁR elvtárs: feheti azt a kérdést~ hogy az 
il t ló irt jogok közül adományoz·zanak a Gj·ója részére· 
is, Ha a különféle intézmé,nyel{ kaphatnak, a. Gyója ::-é~. 

s:r.-ére is adjanak 

HESS LAJOS: Köszönetét fejezi ki a "Gyóg~·sze
rész_Na-pol{ mégrendezéséért Mozsonyi és Schulek pro-
fesszoroknak. valamint az összes előadó tanár-oknak, -
Gyógysze:rész latma]{ megköszöni az ismertetést. l{é~·i~ 
hogy az ol{ tó ber ben induló szaktanfolJ- am anyagát is, 
merl:essék és közöljék a. szaldapban részletesen és tart
sun}{ minden negyedévben a.nkétot Inditványozza hogy 
legyenek fel gyakornokokat a közületi gyógyszertárak. 

ba is. 
HAR T MANN T IV ADAR: áh eszi a hosszabb indi!·

,·ányt ·és ~djelent.i, hogy az intézőbiwttság megt-árgya. 
lása után válaszolni fog rá. 

FAL US kartárs: felkéri a ta.gságot: szava.zzált 
meg hog~ egy felekezeti rom-.iskolát rendbehozhasson 
a g;ógyszerész.táxs·adalom. Er:I·e a célra a. gJŰj,tés meg. 
indításának megszavazását kéri.. (Megsza\:azzak .. ) 

A Cent~náriumi Bizottság Gyógysz-erész-Hetének 
javára. rendezendő mulatságra mégeg~szex felhívja a_ 
tagság figyeimét és kéri, hogy minél többen )Ve~y~nek 
azon részt Ha mással nem. a jegyek megváltasaval, 
mivel az ügy jótékony sza.i{mai és tudományos célra· 

megy. 
GEI{GELY JULIA: a laboráns tov.ábbképző_t.anfo. 

Iyam!la "Vonatkozólag szer-etnék valamit inditvánJ'óW.i.' 
Hh j uni{ össze egy taggyülést a segédszemélyzet részé· 
re, hog,r meg:mag,)'Rl'ÚZzUk .Cs ismertessük a továbbkép
ZŐ tanfol,}'am céJ.ját és ért-eimét és hog)'" eloszlasSuk a 
tanfolyamról elterjedt tévhit-et. 

SZÉKELY: Előttem felszóla.ló ifi u I{artáisnőm sza
vaira csak annyit mondhatolr, hogy a legközelebbi tag
g) ülésen az október-i szaktanfolyam minden előadója 
dióhéjban ismettef.ni fogja a maga külön anya-gát. De 
a segédmunkások egymás közö-tt is fejtsék ki a Ie~na.. 
gyobb propagandát a tanfolyam utinél szélesebb ~~~ ... 
gatottsága érdekében. Esetleg jöjjeenk össze egy külon 
megbeszélésre, mely ezt a célt fogja szolgálni, 
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ilenddfük meg. ~e . ., ., . 
u,f g,IJ69-ff.Seer;e.s.~~ tikvénffÚÖ-hffrtd 
~ ~eecke81ZtÖ.~ét}&en, ~~vi 1 (/ f.o.cinto.$. cé~eeetek&ef'l.. 

A magyar köztársaság kor
mányának 7.870/1948. Korm. 

számu rendelete 
az eg}efen ~eken és főislwlákon az 11948/49 és azt kö· 
vető tanév-el{ben felvehet.ő hallgatók IQtszámánal{ meg_ 

állapit:ása tárgyában" 

A magym köztársaság kotmánlya az l1946:XVI' tc. 
l §.ában foglalt é:s legu:tó!bb az. 1948 :XXIV c .. l §-álval 
rn:fghoszahbitott felihal a:l:ma2-ás al8ípján a követke:Z'ő,ket 
rendeli: 

l§ 
Az 'EK.\ etemf'k egyes kautin, val~Jn:l!int 1::-11 főislkolá'krm 

nz 19'48/49 ·és ez1t kö\-ető tanévekben felrvehetö ha.llga_ 
tók létszámát- - a, l&pZ-Iéls· eredményességének és szak. 
.SZCIÜEégéneJk SIZ€ffipo:ntjlait, vaJ:amint az ország SZÜk.
ség;leteit fig,J~B1embmé,:e - laiz eg_yetommel, illetőleg fő
iskoláv-al egye't:-é.rté,slwn a vaJI,ás~ és közoiktatásügyi mi. 
nto::dlf'1!. :Jz Aguá1tudományi Egy-etemet illetően: Pic'-dig 
n föld'mivel-ésügyj min.i1S1z-ter a vallá:s_ iéls k:özüktatásügyi 
minisztenrel eg~ e'té-rtve állflipit:jta meg 

2. ;§ 

(1) Az 1. § alapján rmegálklpiJtott Jé"tsz-ámon beJül 
felv hető haHgaLrkat a feh'ételre jeEentkez,ö:k közül az 
egyetemek egyes lmu:tin, osztál~ ain ·és a·z egyes főds_ 
kolálwn ene a célra1 ~~LlakitotJt b-izo'titlság ,,ál'asztja ki. 

(2) A felvétel ÜgJ·'ében 'a biwttság javaslata alap·, 
ján a kar, illc,tőlleg a főiiskhla ·taná:ri 'tesltülete ha~ároz., 
A határozatot az illetékes miniszter- e1·ősiti meg. A hrr
tározat ellen ,iogo1 voslaturuk helse nincs 

(3) Az (1) bekezdl~sben -emHt-ett bizottság hat ta-g. 
hól ' al] A bizottság t~1.gjai: a km, az -osztály, illetőleg 
n főislmla délkánj.a (elnöke, vagy igaz;gatója), vaigy 
ann 1k helyt:'-ttese, két tagj,á:t a kar, az osztály illetőleg 
:1 fői-skol1a Sfljá'JJ tanMai kiö>züJ választja, egy tagját az 

- Illetékes miniszter, egy tagját az illetékes szakszer;vezet 
' ~ egy íagját a Mlagyax Egy<~te..'lli és Főiskolai Hallga~ 

tOk Szövetsége (MEFESz) küldi ki A bizottság első 
lilá"én elnököt választ 

(4) A 'bizottság tagjairu [.;: megVIáLaszt<ását az me_ 
t€kes minisztei nek jósáhagJ ás v-ége'tt Ibe kell terjesz_ 
t eni 

(5) A bizotts-ág sz-ótöbhs:éggel h'atároz, szavazat
ogyenlő:sfg esetében az -a:z állásfog]aUás válik ha'tá,J~D~ 
zattá.. amel) hez az elnök csa tlatkozik A bizottság 
~gyébként ügyrendjét maga állapttja meg Az ügyre-nde't 
jóváhagyás végett a_z HI-e-tékes m.iniszterhez be kell 
lllUtatlll 

3 § 

(1) A 2 § (1) -és (3) hPJcezdése szelint al'HJJ\:itott 
hizolúság a felv~éiJ:,elre vonatlwzó ja:v:aslallit a felvé~·eh·e 
jelen:LkBzők :ért>Uségi vizsg-álata medményénrk és ·1 

.s:zükséghez képe:;± meg-huthaló szób.cJi ilásbeli , agy 
más \ izsgálat eredményéritk, vahmint' szDciáli'S hely
zetének figyel€mbe' ételével késziti el. 

(2) Az eg.y:etenü &s föisko!lai Lanulmánso.kra alkU_ 
mas egés:z,s'6gi állarpotot, hatósági orvo-si (tis·zti m '-'ORi)_, 

klinikai vagy kö·zkórhálzi Ol'f\nosi bizon~ itván11ya J kt;ll 
igazolni. Az 1űl'V'OS bizonyi'ty,ánynruk igti!Zolnia kea azt 
ts .. hogy az illetD a11 a az éle.-fpályáxa alkalmas, [lmelyre 
a folY'tatni bv:ánt eg_) etemi vagy fői:skolGi tJillllulmán}-ok 
képesiltik A bizottfiág javaslata mc.gtétPlénél figyPle~n
be vesz.i az ·orvosi vizsgálat eredményét ts .. 

(3·) A ffh~ételi viz.sgábton a feb-ételre jelPntkEzö 
álta,lálw-s müveltségi fokál'ól, demokratilms magatadL 

sáuil és az illető egyetem kal'án, osztályán vagy 'a fő. 
[slmlán folytatni kivánt tanulmányoln·a \aló alkalma~· 
ságáról i{eJI megg;\ őz.ődni 

(4) A bizo-ttságnak jogában áll az (1) bekr>zdéf:lbcn 
fogjlit1ltalk mé1legeMse alapján a .i'elentik€ző't ': izsgál:it 
mellőzéséve1 felvenni, va.gy elwta.sitani, ,-agy vizsgálat .. 

• 
4. § 

Az egyetemi felvételeknél az érettségi -vi:lsgála,t le. 
télele alól a 2. § (l) és (3) bekezdése szelint ahdmU 
felvételi bizottság javaslatára kivételes esete-l{hen a 
miniszter felmentés adhat, ha a jelölt szakjának miL 
veléséhez szül~:seges általános müveltséggel 1 end -~l ke~ 
zik. 

6 § 
A jelen J·endelet Idhi1detésének napján lép hatályba 

Budapest, 1948 .. ·éd jU!lius hó 16_án. 

• 

A miniszte:r helye: t: 
Dr Bojta Béla s k. 

:államtitkár 

Ebhó1 a rendeletbó1 a mi számunkra különösen ér~ 

dekes, hog~' a szakszervezet kiküldöttjét is magábau 
fogla.Ió bizottságnak, többek között a felvételre ,jelent. .. 
l{ezŐ!{ demokratilms magatartásáról is meg l\ell győzöd~ 
nie. Na.gyjelentőségü a 4. paragrafus is, mely az érett_ 
Ségi vizsga alóli felmentés lehetőségéről intézkedik. A.L 
kalom nyilik ezzel néhány érdemes laboráns. és teeh_ 
nika.szaktársunk sz-ámára_. hogy évtizedes n~omoruság 
é.s elnyomatás után tanuljana-k és tudásukkal felemel 
lmdjeoek. 
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A • m 1 pályánk élethivatás 
- Battonyai riport -

Perzselö ha p süt be a vonat ablakán Alig van néhán~' 
utas - a hirtelen tánkszakadt kánikula- meggondolásra 
késztet mindenldt, · aki hosszabb utra kiván iu"dulni. 
Egyébként. a ·közlekedés kifogástalan, 4 vonat menet
rendszerü pontossággal indul az ujjá·épitet.t Keleti pá. 
lyaudv.anóL Szolnoknár teljes sehességgel wbogunk át· 
a Tisza felett. helő vasuti hidon (tavaly !!nég ~sigalas.:: 
susággal mehetett csal{ át a szerelvény az ideiglenes 
fahidon) 1- majd sorra h:a.[~yjuk magunk mögött !az 
alföldi városokat. A mezó'kön szorgos munka; a gabona 
persze lm·ár régen be van t.akaritva, de még tuaga·sbll 
szöliken a- kukorica, a napraforgó, Béké.scsaba mellett 
lídáman pöfékelve fut. a ga.tdasági vasut kis mozdo
nya: a játék\:onatnak látszó szerelvény utasai kedvese.n 
integetnek a határ felé robogó nemzetközi gl~orsnak. 

Néhán~' pexc es már itt is vagyun!{ :U}kösházán.. A pL 
lyaudvaron néhány rendőr., vári:ttisztviselő~ pénzügyőr· .. 
Az _állomás előtt ma·gas zászlórud, rajta néha~néha leb. 
ben meg a Kossuth-eimeres zászló. 

Várun'l{ az autóbuszra, mely majd Barttonyá!a visz 
bennünket A tüző napfény elől a hüvös váróterembe 
huzódunk, A falon plakát: ,,Éljen ,Q 3 éves terv!" Ala-t
t-a kézzei festve: "Helyreálli·tottuk a rvonatkiEérÖ !akta. 
nyát: biztos~tottul{ -a Lökösházára érk-ező vasutasok 
nyugodt pihenés.ft..a 

Fiatal Iendőr lép hozzám, Udvar~asan tiszteleg. 
majd aicképes szemébaz-onossági iga~olványt kér. 1\'Ieg .. 
nézi gondosan t.anulmányozza, majd visszaadja és oda
lép eg'y n iásil{ utashoz. Ittt e. határon folwzott az et. 
lenő,·zés, A treudőr gyorsan és kifogástalanul végzi a 
munkáját A hajdani kakastollasol{ durva ka.szát·nya. 
stPusa hel] ett a népi demoln:ácia hivartott !őrzőjének 

hangja szól hozzánk: felmérhetetlen változás - a ma
gyar nép j.avára, 

Köz:ben hangos tüikölés!sel megérlmzik a helyi 
autóbuszjárat kocsija. Lassan tessZÜl{ meg a 29 }{m.-t 

Battonyá-ig - fájó sebe ennek la határmenti nagyköz. 
ségnel{ évtiu~dek óta a fővárossai való közvetlen ösz_ 
:;;Zeköttetés hiánya" E!Jr~att mond.ia IBattonyára a pesti 
embPr .. hog~' "az Isten háta mögött ván'', - ha u-gyan 
e-gyáltalán tud ennel{ .a községnek a létezéséről. 'De so .. 
Jmn nem io;; tudnak Ióla - ha nekem v€letlenm nem 
lenne szü1öfalum, talán é.~ is .ezeh közé tartoznék 

Gyógy~ze~fóizi szempontból azonban Batton:vának 
van eg;v nevezetessége. A ,,Salvator gyógyszer:tár", 
amPly már a szabadságharc katonáit is gyógyszerrel 
láfta el. atm•Jy ,1R32 óta. tehát 116 esztend~ie ríölti be 

. }{ÖZe~Yé~P!ö"éo-ii~tvi hivatását Az eliölŐ világháboru végén 
a patik'l berende7éRe. irattára nagyrészt elpuszkult --· 
igy a mult számdból feliegyzések requisitumok nem 
maradtak; a patika 1·enaissance~a ·a hu~zas években 
kezdödil{, amikor egy fia.tal és kiváló t.ehetségü gyógy
szerész, K a u f n-;. a n IG y u l a veszi át a g;\"Ógy·· 
sz:ertár vezetését Nehéz és hálátlan feladatra vállallm_ 
zik: meg aka1ja mutatni, hogy a hivatását átérző, jól 
képzett gyógyszerész falusi patikából is mintaszerii 
közegészS~égügs-i int.ézmén~·t csinálhat. A hattom ai pa_ 
tikának csalrhama1· or·szágos hire lesz: mintászerü offi. 
cináj~t, laboratóriumát ~özegészségügyi vezető körök 

kö,etendö pé!da·ként állitják a gyógyszerésztársadalo2n 
elé. 

1934-ben kerültem személyes kapcsolatba Kaufman -
GyuJávaL Étetíségi bizonyitványomon még alig szá.Tailt 
meg a tinta. a pályaválasztás 1gondjai közt álltam és 
akkor egy véletlen összehozotit !bennünlmt A gyógysze-· 
a:észi pályától annak __.. akkori l•élf',m-éro,;}f!~D szetini tuL 
ságos lmmmerdális volta- tatt'Űtt vissza: w·m Eo kkal 
később levelet kaptam t-őJe. amelyet a háboru alatt is si_ 
került megőriznem, Idézek belőle, mert amit Kaufman 

' Gyula battonyai gyógyszerész irt. nekein 1934~b?-n a 
gyógyszerészi pályáról, azt ma minden fi'atal kal:tá!'~ 
sunkn.:rk, aki a gyógyszeré,szetet választja-élethiva~á.sul. 
az emlékezetébe kell- vésni. 

"N e <Lzt la gy6gyszerészt tar tsa szem előtt 
- irf<L fK IL u f m <L n GyukL -. <Lki tiz fil. 
lérért tejkrémet <Ld, lronem <Lzokat, akik mint 
kiváló kémikusok, hygiéníkusok, pharmako,q
nosták n<L,qy ~épésekkel vitték dőre a 'ttrdo~ 
mányt; <L mi pályánk élethiv<Ltás, amely e_qész 
embert kiván é!J amely a hivatásának élő '(JyÓgy. 
szerész életét teljesen betölti 'A gyógyszerészi 
pálya rnódot fog !nwgának nyujtami ar-w, 'hogy 
tetszése szMint foglal/wzzék kénúáv<Ll, fiz•iká
val, bot<Lnikáva!, pharmakológiáva), bakterioló· 
,qiával, hygién'iával, - elméleti és gyakorlati . 
tudományok egész sor·ával 1A' gyakorló gyógy
szerész, hxL a tudománnyal nem vesziti •el álliLn
dó k<Lpcsolatát, akkor az orvos mellett, illetve 
vele együtt hiv<Ltása gJt<Lkor l<isával " legéJ'téke
sebben szolgálhatia a közösséget .. " 

Másfél évet t.Qltöttem a batt{)nyai "SalvatorH gyógy_ 
.szertár ban, Intint gyógyszerészgya:lmrnok.. Jó iskolám 
volt: ez a gyógyszertái nemcsal{ a gyógyszerészet klasz
szi'kus hagyományait őrizte meg, de fővárosi gyógyszer
tár:a,kat :megelőzve, élen Bárt a legmodernebb ujit.ásGk 
alkalmazásb-J.n is A.. battonyai gJ- ógyszerész nemcsak a 
tincturákat, exhactumokat, kenöcsöket k'é5zitette saját 
Ia.bma.tériumában, de már a harmincas években korszedi 
ampullaJoriumot r~.nderett b( ahol , lege artis". a hL 
vatás szabályai szerint készültek a hivatalos injekciós 
lrészitménJ·ck A ta.hlettázás, drazshozlás, éppen ugy hoz.: 
zátattozott a gyógyszertári ilaborató:riumi munkához, 
mint a szokványos magistrális tevékenység .. A rea.gen
.-::ek, a ''izsgáló eszközök nemcsak ,,disznek" poros'odtak 
a laho:ratóiium eg;rik sa.rkában, hanem állandó- haszná
Jaiban voltak: ebben a patikában :valóban betadották a 
gyógysZerliÖD;\"V .:és egyéb jogszabályok elöirásai.t .. 

A gyógyszertár szorosan vett fels·zerelé.s·ét 2-3000 
kötetes könyvtár egésziti ki. A tanulni vágyó ebben a , 
könyvtárba.n nemcsak a hazai és ldilföldi szakirodalom 
legkitünó'bb, legtnrodernebb alkotásait találta meg, nem
csak a nemes értelemben ,ett szépirodalom remekmüveit, 
h<l.ntm a n:mxista irodalom akkoriban üldözött" tndexr" 
tett alkotásait ls 

Kaufnn:m 'Gyula gy ó g~ Szetész hivatásunk müvetői 
sorában a legldválóbbak köZé tartozott, azon kevesek 
közé, akik a gyógyszer-észetet. valóban élethivatástnk;' 
tudománynak tekintették Jé,s akik annak gyakorlatát ·a 
szocializmus szellemével tudták ·megtöU.eni a csendőr~ 

A GYóGYSZERÉSZ 

szuronyok árnyékában is.. Ezek a csendörszur·o~yok, az 
országunkat elárasztó fasiszta erőszak Sok m'ás kartár. 
sunkkal együtt Kaufman Gyulát is elragadta. tőlünk 
_:Ma. amikor e.JSzméi a !ll:<egvalósulás lfelé Közelednek, amL 
kol' nap mínt nap közelebb jutunk ahhoz, hogy a gyógy. 
-szertárakból valóban eltünjék a kommerciális szellem 
és azok a népegészSégügy őrhelyei le.gr,enek, állitsUk 
példaként gyóg3-szerész-társadalmunk elé Kaufman 
Gyula battQnyai gyógyszerésznek, a müveltebb, kol'
szerübb, tudl!mányos3bb, kö:r.egészségügyi hi l a tását va_ 
lóban átérző és betöltő g)Ógyszerész.et pionirjána-k em
!ékét. 

B11ttonya, 1948. augusztus hó. 
DR TURI PAL 

llkik sohasem tértek le 
a közegészségügy tiszta 

vonalár61 
Közokt.a•t.ásügyi Miniszlter Ur! 
Tuda.táJban va1gyu.nk annak, hogy 'az elmult 

tanévre a Miniszter U r :r :zal a kiköilé'aseJ enge
délyezte a tyrocnáli1s bi 'Dnyiltvánn:y'al rendel
kező. de diplomáhaz nem jutott kartársaink 
egyéye,s összevont tanfalyaan:ík hogy ez legyen 
az utolsó, - mo•at mQglis uj határidőt IDérünk 
az 1948-49.-i tanévre E kérésünmet a követ
kez-ő indckkaJJ támasztjuk •alá: · 

1 Tavalyi engedélyünk nem volt sem a hi
vatalos J.apban sem a napi<l:>ookba;n meghirdet. 
VB. Igy csak hónapO'kkal ké'>őbb derü't ki, hogy 
sok.m nem is tudtak err ől a lehetőségről 

2. E miniszter•i piátengedély wlalpján fel sze
retnő<k számolni ezt az u. n nemolldeve·les-kér
dést egyszer és mindenkona 

B.. Éppen ezért most azt kérjük: rész-tve· 
hesroen ezen az össz,evont tanfolyamon minden
ki, aki tyrocimá<is bözonyitvánnyal 1endelik!ezik 
és politikai <!kclk vagy családi körülményei illi
att edd' g n<'m mehetett t1~temre. 

4. Ha ez most a hhnatalos J;g,pb_w is beke
rülhet és mi a szaksajtónk es napilrupok nyilvá
ncsságát rs fellmsznál'juk, a.1dwr ez a régen va-
judó ügy eli):J.en a tan:é!Vben varJ.óiban és véglege. 
sen lezáródhatik 

fi. Nai!'YOll fontosnaJk ta:rtjuk, hogy Minisz-

gy6gyá.unagykereskedése 

• 
Budapest, VII , Damjanich utca 31/b. 
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ter Ur döntése alapján csak aZiCJk irrabkozhassa
nwk be en e az össz<wont tanfoly2Jmr a, ailüket 
erre . szakl.sz;rvez<:tünk smkmai és polritJkai 
megbrzhatosaglllknal fogvH érdemeseknek tart. 
Csak olyanok, aki!k a pá[yán dolgoznak soha
sem tértek Ie' a közegésvs•égügy tiszt• vo~railáról 
és akiknek denmkr ati!kus nlllgabarÚsát is Iga~ 
zolhatjuk · 

6. Többgyermeke's családanyák és család
apák, tanulmányaikban erőszakelsan megakasz-
to~t kaa:társwk élnek, ildnlódnak orszáJgiS2lerte és 
el>;:r:>S'ztanak bennünket panas;oos leveleikkel 
Mar ott tartunk, hogy ta sza;kszervezetet teszik 
felelőssé azért, me[t nem fejeahették be tanul
mányarkat 

Szakszervezetünk GyógyszertáTi Dolgazók 
Szakosztálya' a Minirszter Urhaz. fordul sürgős 
es megértő támo•ga.tásért Hisszük, hogy a ma
gyar népi demokrácia szelleméblen cseleksZJünk, 
a.m'kor egyenjo,gJusritani kivánjuk érdemes kar
társainkat és hisszük, hogy Minis~ter . Ur is 
éppen a magyar népi demoikrácia szellemében se. 
gitségünkre lesz ennek a kérdiésn·ek az 1948-
49. tanévben tö•ténő lfels0ámo.Já'Sában 

Budapest, 1948. •augusztlus 4.-én · 
Az M .. M Sz Sz .. Gyógyszertári 

Dolgozók Szakosztálya 

D népjéléti miniszter 
205.33011948. N. M. számu rendelete 

a m;ógyszerárszabásr'ól ,szóló 202100/191,8. N 
M számu rendelet lciegészité.se tfn gyá ban, 

A gyógysz•er•észetről st.óló 1948 :XXX. tc 
4 §-á.nak (1) bekezdésében fogl!a.J.t felhatal,11a
zá:s alapján a következiőket pendelem: 1 

1 .. § 
A 202100/1948. N M számu rendelet (Ma

g:y'ar Közlöny - Rendieleteik Tára 1588 oldal) 
10. §.;~ a következő (3) bekezdéssel egész.ittC: 
tmk ki: ' 

"(3) A gyógyszereknek (ri,!'YÓgyszerkészit 
illényeknek) és a sebész<e<ti kötözősz,crekuek a hi. 
vatalos munkruszüp.eti na.pdkon reg,vel 7 órától 
este 21 óráig terjedő idéllllen történő kiszolgál
tatása esenében BJ kiszolgáltatott gy6gy:&>ien1ek. 
iHetől<eg sebeszeti kntözőszernek a i01en r~·n
d~et a'apján fels;oá,mitha.tó gy;ógys,ertári el-ariási 
árán felül a megállapitott ár 10 százaléka nót
dij eimén kü!l:in :Delszámi~ható. Ez a rendelke
~és nem alkalma:>Jható az 5 .. §~ban emlitett tár
sadal,qmbi'zosi.tó inté~etek rés alapok, valamint a 
közgyógyazerellátás, iHetől8g' .az államkincstár 
terhere rendelt. ugyszintén a magánosok részé 
re "sürgős" jel'2Jéssel ellátott vényen rendelt 
gyógyszerek ki!Szolgálta.tásámáL'' 

2 .. i§. 
· A jelen rend<JJ.et kihirdetésénEik nmpi án 

lép. hatály ba: rendelke"éSeit az 1948 évi julius 
hó 15 napjá•tól kell alkalmazni 

Budapest, 1948 évi jul'ius hó 24-én. 
A népjóléti miniszter helyett: 

Dr.. Vika! János s k. 
államtitkár. 
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Felterjesztés 
, 

es az 
a Népjóléti Minisztériumhoz 
O. T. l. Elnökségéhez 

Augusztus 2 -i t:Jig1gyülésüruk a kö\"etlrező 
egyhm1gu határozatot hollt.a. Ezt a hatwrozatot, 
~ teljesen szoka.tlanul szakosztályunk életébelll 
- a termet zsufolásig meg.töltő ta•gság ha.t-ár
taJmr ldkeodéssel, percekig taT,tó .tapsvihar köz
ben fogaxita e! : 

L örömme] vess7Jük tudomásul a Sl'Jékes
főváros és :1z Intézmények azt az elhatá,rozii;sát, 
hogy közfmgalmu gyógysz1ertáraiíkiban a min
denkoti kellektiv sznződést t&rtják magukra 
n!éme kötelezőnek Ugyanilyen megnyugvással 
tesszü mag unik&vá azt a szándékukat, hogy ez 
a ko'llekticv· sze r ződés a lemr övidebb idő aJ.att ártj 
fog terjediü a házi gy~gi\'szer,táJmk dolgozóica 
is, - azml a gyakorla~i és' szociális feli!smerés
sel hogy ez a kettős muukabé:r-r endsze r fenn 
nem tartható 

2. Az uj gyógyszerészeti törvény él'telmé
ben hivei vagyuuk annak, hogy l<ö7Jületek és in
tézmények kaphassamak közformalmu igiy6gy-. 
s'zertá.rakmt. sőt elsősO!r'ban ők kapjana;k. Mmt 
ez a fejlődés utja;, ez szowgálja a kcözegés~ség
iigy l'e.gmagasabb érdekért és ez a,dja me1g mun
kavállalóinknak a Jlenyegető felmondáso:k he
lyett - a munkaJbiztoO>sáigiOt. De ez hozza meg 
kar-tárlilainknak azt a l·ehet.ő:séget, hogy ha: gyer
mekeilcet ak•arják iskoláztatni, községekből vi
dé1d városokba, onnan a főcvá.rosba kerü~hesse
nek Ugyanez l·ehetővé teszi számura azt is, 
negy tehet:ségüok szerint rendszerecs l.aborató-
tiumi munkáit végezhessenek. 

3. De nem va:gyurrk hirvei annak, hog'Y ezek 
a köz'Ületi ··- és intézményi - jogosítványcik 
'zétforgácsolódja:mak É-ppen Olt Károly, nép
jó1-éti m'niszterünk •1em1:-i•sztább és legszedálL 
-n~~"l; szándéka sz:etint, csak olyan intézmények 
kapjanal' köz:forgalmu gyógyszertár'i jogosit .. 
ványt amelyek a ha:szcnubat m,.g~ángyógys:zeré
szek sz;ímá ra nem r entá!biUis gy:ógys:?Jert:árak 
fennt•a-Jtósám forditják és támoo:atiá.k 

4 Tudomásul. vesszük a S:zJékesfőváTols és 
Pest vánnegye pályá.zási kész;ségét, de ugvan
akko·r emene vagyunk annwk. hogy község-ek is 
igényelienek és kapjanak nyilvános jogu gyógy
szer!·árakat Ene az áHáiSfoglalásra az vezet 
bennünket, mert a gvól(yszer,.,szri iga·zoláso:k or
szágszerte csődöt mcmdta.k és mi nem a:karjuk, 
hoo:v 2 v'deki váwsokban •és községe-kben -
zergetolhl hks-álják a r•ecen-te!oet 

5 Rériülz, hc:oy a buda1>-esti Gyógyszmtári 
Dcl)!ozi\k Sz.akosz-tálya, a vidéki szakosztályalll 
bevonásá\nl országos viszonylatban irs véle
múnvct mcndinn anól hogy melv'.k közü:let 
és intézménv kik-e:t állitsan be patikáiba és név
szerint m'lyc:n magáruszemélyek juthassana:k 
gyógvg7,c.rt:1ri .io5rositvá:nyhoz 

6. EJlene va•gyunk bármiféle ininyitott for·· 
galornnak, mert ez elsorvaszthatja a kisegzisz
tenciák egész sorát, - ez pedig mag1a után 
vonhatja az alkalmazottak sorozatos elbocsáj-

tását .. De ha mi, w szakszer'Ve2let eredményesen 
kiáHtnnk <Js népr demoká.ciánk szellemében ha1~ 
colunk a k'segz•isztenciá.k védelmében, elvárjuk, 
hogy a tulajdonosi érdekeltség tácvol'tsa el a 
patikákból a fehérköpenyes fele,.~égeket és ro. 
kanokat éB helyettük vegyenek fel munlli:anélkü
li - ;gyógyszer•ész•eiket 

7 Határtalan örömmel üdvözöljük all :1j 
gyó-gyscerészeti törvénynek azt a rendelkezését, 
&mely sz-2rint az állam[ konc'"szióként adomá~ 
nyozott gyógyszertári jÓgO'sitvány •nem á.rucil~k 
t.öhbé és nem örökölhető.. De van ebben a•z or
szágban kb 8 olyan eset, ahol az ostrom alatt 
vagy a deportálásban elpuszult gyógyszerész
gyermekekről van szó Jogosan emlegetik. hogy' 
ha Wolff Lajos a fasisz~a iog~o•1yttonosság biz
tositásaként átin<>thatja a fiára "polit'lkai" ér
flemekért kapott gyógyszertár'á,t, akkor ez ,. 8 
fiata) kartársnnk sem k·erülhet hátrányo;;a:bb 
J elyz:etbe. Hisszük, ho.gty a törvény szoeiáli•>·s•zelc 
1eme módot nyujt em11ek méltányos elint§zéSéTe. 

8 É'S most következik enn<Jk a taggyülési· 
l'a'ározatnak az a része, melyet a tagság tul
:í.r adó lellcesedéssel és pe<ceki<gl tartó- tetszés
l11Bgnyilvánuki,ssal tett ma'gáffirá: 

Tndomásunkra jutott, hogy az üTI s?JáZ 
nyilvános jogu gyögy;szertárm nyujtja be pá· 
lyá?atát Mi ezt a kéreLmet szakosztályunk tel
:' es su! y ával tá.movatjuk. Tudjuk azt ;,., hog v 
ez a szám évről-év11e nőni fog és igi)r a közforga1-
mu gyógyszertárak nagyob része az. OTI irá
nyitó kezébe fut össze .. 

Ez a hatalmas feladat, mely szinte egv•ik 
napról a másikra átmegy ;az OTI hatáskörebe. 
egyformán kötelezi swkosztályunkat a" OTI 
fel és a•z OTI-t szako,sztályunk felé ]\/[i mamunk 
szakm1a.i politikai és szück1,1is vonalon segitsé
mére leszünk az IntéZJetnek, hogy rezt a na.gy
sz~ib~ásu eg1és'z1srégügyi hálózatot minél tőkéleV~-· 
sebben kiépithesse 

Dr éppen a mi megértő egyi.ittmü.köd-écsünk 
kötel-ezi. az OTI-t ~s. hogy igényt tartson a mi 
s7akmai politikai és szociális támogatásnnkra. 
M-ert nekünk nem lehet minruegy, hagy ezt a 
kö2legés7ségügyi hálóz;~.tot iki éniti ki és ki szab
j a meg annak biztos vonalwzetését N em l<;het 
m'ndegv, hogy n leo:közelelblbi jövőben· kr""l 
illünk össze. az OTI melyiok fnnkcionár:iusával, 
a·z nj kollektiv szerződ1és megtárgyalása ügyé
ben. · 

A szakszervezeti twgsá,g, amikor a mrugán
gyógvszertárakról teJjes hittel átmegy az OTI 
és a Székesfővárm vonalára, egyuttail biztosité-
kot kiván a maga számáia. hof!lV a sorsát, jövő
jét az OTI-nál olyan ember kezéhe teszik Je 
1kinek személye, szakmai és poli.tikai hitele, biz
tO'siték, hogy ezt a sorsot, ezt a jövőt a malgya.r 
népi demokrácia sikj'á,n fogják kiépiteni és 
megőrizni 

!J!\~G-~YS~Z~E~H~~~SZ~----------------------------------------~4~6, 
Minden megbecsülésünk azoké a ka1Mrs-a. 

ké, 'akik az OTI-nál a gyógyszerészi ügyekE1f: 
intézték és intré:?Jik. de hisszük, holl!Y mz ő mun 
Jrájuk értéke és hatóereje is meg fog nőni, ha 
olyan ember keri.il melléjük segitőtá-r\Snak, mint 
az egyik főosztály vezetője, akit •lsmer és sze
ret a tagság, aki ismeri !és szereti a tagságot és 
vitathatatlan szakmai, politikai és szociáilis su
lya biztos irányt szrubhat fejlődésünk, jövőnk 
és ezzel a magymr kö7)8gjészségügy nem ki[B po-
sott utjá,nak. · 

Bartmann Tivadar kaxtársnnkat tartink 
méltónak e nagy feladat elrvégl'Jésére (A ta;g
,,ág felál! helyéről és per0ekig t1<>psolja, ünmepli 
Ha•rfmann kartáisunkat. Az eh1ök dek[anÍilja, 
hogy a ta;gság Hartmann kartársunk személyét 
M müködését l<ivánja azon a helyen, ahol foko
zÜtt•~n szüksétg van az ö képesség·ei1re az ewész 
cmkmn. ikülönösen a S'Z18Jkszervezeti .tagság 
érdekében ) 

. . Kifejez•etten hang•~lyozz111k, hi<Ygy ezzel nem 
k:,vanunk, beleacvatkozm. az OTI belügyeibe, csu_ 
p~ n t"msagunk akaratanaik . egységes me!!ll1yil
v:lnulását hozzuk a Népióliéti Miniszter Ur és 
A' OTI vezetőségének tnrdoanására .. Bennünket 
két döntő szempont irányit minillm me~mozdu
lásunkban: a köze~és:ztségügy és .~z:aks,ZervezetiJ 
tagságunk áldozatos szo1gála•tw 

-------

ERyetlen 
tulajdonosi érdekeltség 
A Bud'IJ)esti Gyógysz1erész. 'J1estület tagjai 

koJiekt:ive beléptek a lVfagyar-Szolvjet Müve
lődés•i Tár s·asá,g'bla és imna<k hivatalas kilküldött
jei megjelentek •ai köz,gyülésen Löcher-er Tamás 
elnök megnyitó beszediéiben elsősCYrban üd~özöl· 
te a kiküldötteklet, azután megnyitc)beszéd€:ben 
vázol~a annak i-elentőségét, hqgv a Ma'gya.r
SzovJet Müvelődési '1'>\r:oas~;i,o: módot nyujt a iö-
vő?en, hogy '~ testület tagjai a m)!y rSzovj~t

, Unrót, amely elöl a mu11Jban el voHaJk zárva. 
kulturális téren me~ismerhessék Továbbá mód 
nyilikana, ho-gy az ni vi<Jáo;sz•emléletet, amely
. _ elinditóiaa Szoviduri0 a fejlődés utján a 

· testüklet ta,gjai is m~gukéYá tehes.ook 

•• 

Ezntán ikJövetkezett dr Hamas András ma
lgmsszárnyalásu előadása a Szovj:etunió köz
eg~zségü.gyéről, annak társadailompolitikai be
rend<;zéseiről, kitéwe a gyógyszertára-k, i[]eJtve 
a gyogyS'zerés:?Jek helyzetére a Szovjetunióban 

A rendkivüli köz;g1yülés összehivásának 
azonban tnla:jdO!lliképperii célja az OrsZJágC!~ 
Egyesülettel történő fuzió, amelyhez a hozzli;
járnlást a tagok Löchm,er eln:ök alwl:Jb köYetke
ző deklarác'ója után, egyhanguan megadtli;k: 

"A BudalJesti Gyógyszerész Testiilet köz
gyülése határozatilag kimondja: a magyar népi 
demokrácia !érdekében lévőnek Itadia egyetlen 
orBzágos ,auó_qysze1trír en.aedélyesi érdekképvi
selet alakui&sát. Ezért örömmJJel hononilia -a 
belügyminiszter rurnak azon kivánságát," lwgv 
mint önálló testüzet mükiidését beszüntesse és 
a.z Országos Gpóqyszerész E (Jy-esület alapszabá
lyainak módositá.sa utécn, tagságával együtt 
csatlakozik az Országos Guó_qyszerész Eqyesü
lethez. A csrdlako?.é~ 1nikP.ntjenek tisztázá.-<a az 
Orszáaos Gyógu<~erész lEqyesület és a Buda
pesti Gyóg'lfszerész Testület ezzel meabizott ki
küldötteinek megbeszélése alapján történik.." 

A továbbiakba•n Löcherer· elnök e1 őtN·iesz
t'ést tett a budan-e•sti :g;v;ógys:zert.ártulajdo"osok 
nak, i ii rnl.i:~na.k hcwzá a Gvóia fmmlra-tóso\:ga 
aiTatt müködő Awo:ok Háza renntar t'ásához és 
ezen céLból j•aivasolta.. hogy mindazon gyógy
sz-ertárak amelyeknek <a GV'óia járuléka havt 
35.- forint. Wl<!V ezt memhaladja, 20 százalék
ka:l emelt járulékat fiZiessenek augusztus l-től 

Ezután előteriesztést tett. hoo:v a. , Dolgo' 
zók ·'Z iskolákért" akciához " 'restüJet is csact:la
ko""ék és ezen eél•ból kér i 500 0 - forintnak e 
célrél VaiTó lne.Q's'z.avazáJsát, ami sz.inlh3n egyha(lr 
grmn meg is történt. 

Tudomó.sunk s•ze•rint 8rz elnök javRsl.atot forg 
ten n i a vá 1 as,ztmán ynak és ezen ker ~z:tü l w 
kö>ovü'émek. hno:v a népjóléti min'sztédum kL 
a:rl:sPiba:n megjelenő io.Qt.S,:O!ilbály-gyüitem~ényre, n 
mar me<!szavazott 200 pél<dányon felül. amelv 
a testületi tao-oké smvazzon meg továrbbi 200 
példány előfi,vetést résziben a vidéki törn-e
f!VÓgcvszertárak tulajdonosai rés:?Jben a sze
m\nvsorsu egyetemi hallg>atók T'észére. Nem 
kétsé:fl1es, hogy •e javaslatot a: köz;gyülés elfo
gadja 

UYEG 
Gyógyszeres. vegyszeres, kozmetikai és egészségügyi üveg'és 
parcellánáruk, keniles és krémlégelyek, demyonak, ballanak 

FR l E D 
Telefon : 226-023. 

Budapest, VII., 
Akácfa-utca 32. 
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:Járják az országol 
Haranai Sándor kmtársuuk Faraaó Sin

dm, az 0. Gy E igazgat,ója tá.rsaságában járja 
az országot Egy alVó szakmát ébresztenek Ha
rangi 'el"ltársunk a ·re-ménytelen zsáikurtc.áJból a 
népi demokrácia bo'ldow, !biztos utjára álil,Ua: a 
ma-gyar gyÓJrY~~ze,rés'Z)eklet E·z· a mi ügyünk ts: 
munkaválhlóké Ha feLnyirt<iák ennek a boto~-
káló smilnnának "' szemét, keves-ebb lesz, az el-

- lentét és nagyobb az együttmuködiési szándék 

• 
.Julius 30-án Székesfehórvárott, 31-én NagY

kanizsán, au,msz,tus l-én d. e. Kaposvá-rott d 
u. Péc.sett tar.tottak értekezletet. A nagykani· 
zs-ai, kapesiVári és péesi érte,keZ!let ~zokatlmml 
lá,togatott volt_ T-gen sok falusi patikus átaro
tott he a kerüle.t:i sz<\khel:Vr:e, hogy meghallf'aS
~:ák Harf1nai 8611dort, s h0gy ta:z ö utmu+ait:i1s.9. 
R;zerint folvtaesfiik a .iöVrlbf'n ii:eJViéikenvsérr.:~ikJ't 
H',gvedül Székesfehérvál muta:tkozott l,onvhána.'< 
Ez a váro.:;:. 37,:nnban érvékre visszmn,enő~e·cr ~ 
Gv6gysz::q··ész E.!lVP:Süiet lerrnassz~rva!hb kPI ü leb:-: 
•to1it. ahol a kari rközüqve'k iránt ISohas'em mu-
ta+Jmzott 'aP ami naQ'y érd~k~ődéq A S7é-kesf'e 
hérv§ri kö.zp-vülr->snP:'I{ ·lY'iP:~t az ;'3. hiá.tr~nva is vo?t 
hoQ:y pr•·t')'J'.:lllin1rl-m-lód~6.s n1·iat.t hébközn~u ke1-

lett rendezni. f!:rn-iflqJ'r ~li7if"'-HV ft falu~!i na+.:'kn~dt 
11e111 navvrn tudi.§.r, rtt-h~!Q'Vlli. mu;nk;'lh€~yük•e,"-

A ou1ilések0n 'minden1.Ut 1észtvettek rt. mun .. 
IcavaJlaZák is llgv Na!>'v-kanizsán mint KanDs
váro-tt }e'kes"~~ssel c':otlakoztak "- szeo-edi he 
lvi csoport határo·rahdhoz A néc~i 9"Vü1ér.;neP<.: 
0rderk.e::~éQ"P. az vnlt, hciQ"IV a ·e.zerred!i ha,+ároza
tek s Mt.al:áh::mvéve 8. Q"yiÓ-Q"VS?:Ieriés:r:l n1aq~Ja1'
tRrs. kf'1· i il barM-"ií rrr1" ipHeQ"Ü vita fei~őiH"\t;i-, ki 
T{ét eh11PlPt n,tiJ{iözött itt ös:sze,, •:amPlvek kö'z,ii1 
ma.Q1B''! di2.~P1k+;lkai l~és:.,;g.ó:g<g'lel (1. rn.inli'~'7teri biz;. 
tos á.Há:.snontia győz.edle1fY'Ire3'ikred'ett E:Q1v 1::fr.~i 
kartárs uo:va:nis a:1rf- virf-Rtta. horrv a nPrs.i k'PIÜ
Jret, am.elv R idbfbo[d:tli ikilen~és:el(:\z•el a l•eg .. 
é-ler.31ebbf'·n' S7€0''"iilt S7.,rmlb~. sőt a:'T. e-g-é·c:.z ~vóg:v. 
~zerés7.i közré1-éhPrn p:é.1dam.utaitó m.:wr~t<:Jrt'-Íf;t 
t.annsitott me<"szerezte ma:gának azt a jogot 
hogv a .dlemf'il;;:rfi,cía ~memnontiiiíbó-1 meghiz:hakó
na,-k ,tekintsék akkor is, ha mo.'t nem kapcso
lódik be akti"an a politikai- eletbe.. A minisz
teri biztos meg-győző er ővel bizonvitotta be 
hogy ez a maga.tartás nem helytálló mert a 
népi demokráciának olyan szakemberekre van 
sz:üksége, akik nemc;:s•ak sz;akmaibg kiválóak, 
hanem jól is politizálnak A politikai passzivi
tás félreértése-kre adhart okot, mert aid rira 
passziv, az tulajdonképen az ellenkező irány
ban aktivnak tekinthető. Az érf<'kez!et végül is 
egyöntetüen csatlakoz·ott a miniszteri bizto«i 
állásponthoz és mego3zavaz,t~k a szeged' hatá
romtekhoz való csatlakozást. A p'écsi gyülés
nek -külön érdekessége volt áz is, hogy irgal
masrendi szer zetesek és mao;asrangu honvéd 
gyó~y~ze: é3zek is részt vet.tek azon Jelentős 
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volt, hogy milyen biza1omteli loégkör a,laku!t ki 
e sz1 mélyek és a minisz,teri biZitos köz:ött. 

Ezeknek az utaknak eddiig is igen nagy, lát
ható eredményei vanna!k, vi:.szont az is megm.U
tatkoziok. hogy lesz,nek o[j'1n vidékek, ahová 
sür ü hb em e] kell majd látogatniük 

Tudcmásnnok szeriort augusztus 20-án Eger, 
22-én Miskolc gyógysz€1részeit gyüjtik maguik 
köré. 

~rná.&rz6t4-s Dr:. P,étrzeti ~fiU "Kü
~ut6k~t ti- 9-IJÓ9-~611Jer:é.&rzekflek" _ c.imü 

cikkék-ez 
Péczeli kartárs sorait ohasva-, magam is hagy sew 

gitségneJ{ tartanám, ha a lds' falusi elhra·gyott, alkalma_ 
zoft nélkül dolgozó ig"J ágyszerészek szi'nt-én hozzájuthat
nának 30 havi részleh·e kisautó vagy még tOvább me_ 
gyek: motorkerékpár vételhez Itt nem passzióról van 
súl, 1m1ert ene egy kis vidéki gyógyszerés'znek, saJnos-, 
nincsen ideje, de igen sokszor hivatalos vagy más, csakf. 
j_8 személyesen elintéZ'hető dolga akadhat, anüt vonat~.. 

tal nem tud gJ-orsan etintézni, mert e vonatindulás 
rendszerint reggel történil{, a visszajövés meg csak ~ste, 

6 igy egy !teljes na,pot kell a gyógyszerésm.ef{ a patiká
tól távolmal-adni, ami bizony közegészségügyileg nem 
hel~es dolog 

Például a köze-li városban volna a gyógyszerésznek 
dolga az adóhivatalban, városház,án és egy.éb hatóság~ 
nál. Ezt nN.nd 2-3 óra alatt elintézhetné autóval, vagy, 
mot-orkerél{pánal, 'nem js beszélve arról, hogy ha 'Vala· ' 
mi s-ürgős gyógyszene volna- szüksége., ugy a szomszéd 
falu gyógyszertárából 'azt könn~'en kölcsön lehetne kér
tti.. Eg~-szó,al igen sok komiQly, liözéi-dekü dolgot lehetne 
fe:hozni az autó vagy rootor-kerékpár sZJüliségetssége 
mel!ett, 

u gy magan11_ mint számtalan kis, a Yilág'tól elzárt 
gyógyszerész ne\ébeu kér·em a illetékeseket, .. hogy ve.. 
gyék lmmoly megfontolás tárgyává ezen lcomoly ér
vekkel alátáll:tasztott ~zodális közérdekü alrciót~ annál 
is inkább mhel a gyógysz~rt.á.rak is igen nagy.mlét_vü 
engedményeket nyujtanak a közüleleknek, tehát meg
érdemelnéli a lds gJÓg)-szertárak ~s-, hog) \égre e""·ezet. 
őlief is támogass-~k illet-ve kedvezményben részesíts~k. 

Remélem, hogy ~or·a·im, me-gértésre tal1álnak, marad~k 
tis·ztelettel 

Fó)'<AGY SÁNDOR 
gyó·gyszer·ész, 

Tichler :János 
Gyógyszerészeti 

D&Diréruk 
BUDAPEST, VI , 0-UTCA 37. 

TELEFON : 28-057. 
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Az ifjuság 
, , A szaksZ€1r vezetnek és az egyetemi haH ga" 

tosagnak megvanna~ !l: speeiá!is, egymástól 
fug~getlen nap! probl-emm, de minden olyan in
tézkedés, ami .o jövőTe: köws jövőnkre vonat
kozik, természetesen -közös ügyünk kell hogy 
legyen. 

Az egyetemi hallgatóságnak a szaksz,mve
zet haH,skörével érintkező prob1émá,i négy cso
portba oszthatók: 

L Altalános szakurai kérdések 
2 Gyógyszerészképzés 
3 Szociális pxobiemák 
4. Gyógyszertár i gyako;rlat. 

l Az tiltalános szakmai kérdések megtár. 
f!Y'~lásá;ná] a vezetőségi üléseJkeu és taggyüliése-
!--en madun!khan áll vél~miényt nyilvánita.ni és 
á.:llÍ,~t fogJ,akü , minden olyan kérd,&s~en, amely 

- JOvorket ennh Ezen a télen felladatunk a,zl, 
hogy a hallgatóság sziélesebb tömegeiben kelt
sük fel az érdeklődiést a szakszervezet munkáifl 
dránt és ál1all'd0mr tájlékoztaesuk a hrullgat.i\s>á,
got a felmerüW problémákról 

2 Gyóayszerészképzés A gyógyszerész-
~épzés reformjálnak sz•ü·kségessége álta'áncsan 
e'fovadcJtrl: tény A probloéma mego~dás.ák edtligi 
két tényező hátr-á.lta.tta.. Egyr,ésZ!t az, hogy a.z, 
egyetem; oktaJtás reformjához feltétlenül szük
séges e'őbb az alsóbb és középfoku oktatás kér
dése'nrek rendezése; nem l•ehe•t a ház :flelépitését 
az ~m€11ettel lcezdeni Jll[ánész.t n"gy m§rttbkben 

. akad~lyozta a munkát az. hogy az -eddig! tár
gyaJ!:a,sok nem voltak eli€1'2''9:é .s!Ziéleskör ü ek és 
csak egy vagy két - érdeke•lt szektor loéprviselő] 
közö-lt folytak. Nem lehet megoldnni a kérdést 
ugy, ha egyetemi, ifjnság'i vao;y szakmai savi
nizmus alapján nyuJunk a prcblémához. Be kell 
Vonni a tár:gya]ásoik!ba az egészs-égügyi és kul
tus~kor1mányt, a rokonszakmák k!épvisE'lőit és 
Pedagógia' embereket is Sziéle:skönü ankérten 

- ~ell tisztázni az álM,spontck:et, csak igy tudjuk 
osszhangba hozni 3.7.· általános és helyi érdeke
ket é:s megnyugtató megoldást találni eblbien a 
S<Ykat vitatott k!érdésbem 

3~ Szo&iális vroblémák A magyar népi de
mokrácia nTeJglg,z,iM.rdulá:sá'\7R1 egyre fokozottabib 
lnf•rtek1Jen érvényesül nz a-z alapvető követelé,, 
hogy a tanulás ne kiváltságcs társadialmi ooz

, l-ályr k IT onopóliup1a legyen 'é'S rrn~~-·~nyiljan211.\: az 
egyetem_ ka n.n i_ a munkásság és prur asztság 
!l'.\'ermel{ei €lőtt is; a tehetség és nítermettség 
legyen a' e<rve!J;m döntő szeinponrt a pály.wá
lasztáőwí.l Ezzel párhuzamosan sva:po'rodnak az 
egyetPni hallgatóság szoeiáli8 prohlémái is. 
Gazdas 8 ~i hsly:zétünk javuliásával az állam is 
e~vre fokozottallib figyelmet szentel ennek "" 
kerdésnek, de egy;eJőre még szükJéges a•z, hoo:y 
a szociál's pnJblémá.k megoldásában a társada
lom is r-észt vállaijon Az anvagi •segitsé!<' terv

_ sz:erüsitésével. az; egyes szakmai érdekképVise
ilyen irányu tevelmységéneik összehango

lilSával és az elosz;M,s központosításával lehet 
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problémái 
~k- birt,osltani aiz, hogy a '3zodális juttatások, 
o~zt?ndrrak Yll;lóban elérjék céljukat és előse
g,,tsek a tanulas anyagi felVételeinek megter em
Msét 

4 GY?ay.swrtá;r-i ayako> lat_ Ad<'lig is, amig 
az UJ k1kepzes rendezi a :gyógyszertári gyalkor
lat kérdlését - ami lényeges, de nem döntő ré
sze a:z okt-atás'i reformnlak -~ ~e1tétl-enül szüksé
ges, hog~ m,i~rdenoki el tud(jou helyezkedni gya
kornok! Idle.]ere, hagy aki dolgozni ~kar az 
flg~yetemi szünetek!ben ~ rés7Jben, hogy pénz;tj 
keressen, részben, hogy g-yakor~ati ismereteitbő
vitse - módot találjone -erre. Feltétlenül szük
ségesnek tartjuk, hcJgy a gyakornokok -legalább 
egy része közűleti gyógyszertár'ha k!erü\iön, mi
vel nem látjuk Jelellleg biztositva azt. hogy a 
magáng;yógyszer-!ámk ti:íbbsége valdban a nép
egészJségü.gy szolgála>tára nevelje a gyakorno
kot. KonilnM kivá"8á_gaink e"en a téren a kö
vetkeziílk: A gy;? 1<omokak elhelyezésének ,:kt;z __ 
pontosit§,oa, munkavi:szonyaik (fizet<\8, fio;g<lall
kmtat-ás) e!]enőrzése Szakszervezet,; t,a,gság 
kérdésének rendezé~e .. A s'zigor1ato-k szimáv:al 
;pár hu~amosan emelr~edő fizetés biz/-ositása a 
kollektiv sz,erződéshen Egyetemi :szünoeteloben 
eltöltött nem kötelező gyÓgyszertár i munka ha .. 
számi•tása a fizetési lmtegória megállap'tásánál 
A gy a korno-Mar tá:~i B!ligedélycik reviziöi a 

Vázlatosan ezek azok a főbb kivánságok, 
melyeknek megoval-ósitásáva.l -sz<alkszervezetünk 
és a többi gyÓ.'D"Bzer<észi érdekok~pviselet nagy 
mértélilhen j áruina ho'z2!á, a. kiénz:etteibb é' dem~
kmtiJmsabb sz.aU<mai utánpótlás nevelé01éhez 

.-BREUEIR GYöRGY 
• 

A népe~é~zségügy 
szolgáJ~tta 

- Felhivás -

Te ifju, ki a gyógyszerész- pá.lya utjára 
R k-a'' sz lépni: álli meg eey pi1Janatra és ta r ts 
lel,-küsmeretvizsgáiatot! S ha u:gv érz-ed hogv 
tel'.ies l'zivvel és lélekkel tudod swl<><ánni hhnbí
sod•at, - a népegész&éiO:Ügy önzP!J1en szo:lgála,+át 
- akkor •gyer•e iközénrk! 

Most megkérdezhetnéd tőlünk, ":kik már 
töbfb &ve ta.gia.i vaoyunk a gyó.'"!y~;r·eré37haUga!_ 
tók :k-özös.ségének hogy mi , •.§11: r:ád' kö•rünk1ben 
e.Q""yetemi ta:nu1rnánvai:_d Hl.rt~~- ;,~ a7ok fll~krrr~.--, P. L 
végz-'se után? Ezekről a következi'kéJCen vilá 
gosihm!k fel Tanulmánv.,idban ~egitsé<sedre 
leszr ek a m·á:r -eddig is ~17i~.p et·edlné·nnvel miL 
köd" ta.nulóköre'r>-k és könvvt§runk Szoeiális 
és kulturr11is igényeidet ki igvE.kszünk kielégi
teni" Az 11i gyógysz.erés-7rt:.örvénv {:::; Szakszelve
zett k •biz,tosiféJ{ ana, lmw tanulmányaid he
feje-tével munkádat mEwfele1ően <l'yümölcsöz 
teth ·ted Miudezek elér<\séhez feltBtlenül szü-k
séges az, hO'gy teljes tudá;c;oddll!l és szmgaJmad-
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dal t.mulj, hogy hasznos építő munkása légy 
népi demokra,ti!kus haizánlmak! 

Meg va1n a leheW~ég most ama, hogv a 
nép núnden tanulni vágyó, dieanokrattikus szel
lemü ifja ezt a pályát válassza élethivatásul 
De kötelességünknek taQ·tjuk tudvmásukra hoz
nj azokn:3k, akik csak egJ"éni érdekből, k'úv
teléSből, kcmoly cél né'•kiil szeretnének ene r. 
piáilyára jönn!i, ne kisérl€1tez?Zen€lk n1e'It e:red
ményt dérúi ugy sem tudnának 'Ez csa;k idő 
és pénz ve~z~eséget jelentene ugy az á;llamn:ak, 
mind saját maguknak is · 

Részlete•s feliVilágositást ad: Felvételi Tá 
iékoztató Irodánk, hétfőn 5-7 és szmnbaton 
d. e. 9-ll óra között, üllői-ut 26, IL em 

A ,qyó,qyszer·észhallgatók nevében.: 
TABAN EGON 

-~---

Harc a jövőért 
Bámulatos hogy a {egldsebb ember, a kapitalisb-t 

kizsákmánJ olás legldsehb képviSelője is, rmilyen nagyon 
.szivósan kap~szkodib: bele .minden szalmaszálba, hogy 
m:zrd, '\3JS'Y arzon vissz.acsuszhas$Oll valamil~.:épen megf.osz 
tott éle!éhez Hihetetlen, hogy a.Id csak eg}etleneg:\'SZf'l" 
belekóstolt a ld zsákmányolás gyönyörüségéb~:. az 'kéje,. 
sen -élvezi ahogJan a, !mrbáes a munkásság szive 1\:öl'iil 
fö'ha.sitja. :! bőrt és kac.ag, ha v·éres cafatol{ban összé' 

C-Sil{ az emhm 
Csodálatos a Pénz hatalma. Mintha a bijnt magát 

·is itt kellene keresni és itt lehet-ne ~~ egtahílni, annyira. 
egy, annyira bünös é~ közönsége-s mind a kettő. Én a 
Impitalista kizsúh:mányo}ót a tolvaj Jeg· zfm1éltetöhh 
tipuSánal{ tartom A munliásság elől elszfdi a.7. a,·an.yaf 
elewli a Jeg-,jobb falatokat, adnden müv-észetet .. szétJet 
jót megvásárol magának a munl{ásság munkiájából í~s 
ltlel't igy szédületesen fölemelkedett. :megveN-' f:s lenézi 
az egész proletiáriátust, aki dolgozik, mint a bn-om, ~··, 

keze, lelke megl{érgesedik_ lé-a nincs ereje és ideje a JmL 

turáhpz" 
ri.ftt.Pnet.es elli::épzelni· is .. !.micsoda hallatlan erővel é'3 

r.avaszsággal dolgoztak és dolgoznalr a Világ ka.pitalista 
u'rai, csakhogJ a munlnísság föl ne emelkedhéssen_ Hogy 
ha vannak is apró bérha!·cok, (le az sohase juthasson 
es·ziikbe. hogy e.gyszÚ lerázzá}{ magukról ldzsákm.ányo. 
lóilm1 Csodálatos, hogy ilJ·-e-n hatalmas erővel_ el{kora 
s1ervezetts~ggel Szemben u-.!i mégis feltámadhattunl< 
Valanri.t azonban sohasem sz:abad elfelednünk: na~v 
erŐ kellett, de ez évszázados ldrobbanás volt a felemeL 
kerléshez de :Sokkal nagyobb és több erőre '\'RTh B-züksé· 
günh, ha meg akarunk maradni, ha ig:r akarunk ~iizem
benézni velük Ilyen öntiudatostan. iben szabadon 

Meg kell mutatnunk sze.rveze:ttségünk~t.. Gyaláz·at 
lem1e, az en,,beriség ÖrÖ}{ szlég~'ene ha a. kapitalizmus 
a maga korbácsával ujra feltámadhatna .. B<Jtzasdó voL 
na, ha a fehér őrültek ezekért az emberekért kiizdené-
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nek Rettenetes lenne, ha a munl{ásság a. pUlanatnyi -
:r·oss7. é--~lmczés, a tüÍ:elmetlenség miaitt, hogy napuk 
alatt nem épithetünk fel egy uj '\ilágot, segitségülrr·e 
lenne .ezekn -I{ a konua :J.eső uzsmásoknali örök szé:. 
g·~ enb~ ful adna ~:I. a küzdelem, ha eladuók az egész em_ 
beriség ügyót tmsztán azért, hogy egyetleneg;\-szer- jól
lakha-ssunk és minden proletáröntudatunkat az asztal 

alá iha~suk 
Nézzük őliet., a reménykedöket, Figyeljü}{ őket, ahogy 
titokban még a mostani nagy Ievel't.ségükben is meg
~zclvezkedtek .. Lássuk meg, amint. előszcdege'il\: az eL 
rejtea korbácsot és egy S3Tokból alattomosan a niun_ 
kásSág felé suhintanak Vegyül-t.: le végre a mo~olyt az 
arcukról Ragadjul{ ki kezül{ből a lmrbácsot és vágjunk 
vfgig az arcukon, ha még mindig mt>,részelnek IllOSO

lyogni a proletáriátus feltámadásán Most, ~zekben a 
pillanatokban dől el. hog;,: a jÖ\Ő az egész ernheriségő 
lesz-e, vagy ;az övéké. a tnuulté. a Jetiport ingjrenélőké 
és kizsákmányolóké 

Az öntudatunkat-, az erőnl{et, a /kitartásunl{at mu
tassul{ meg a kapitalista umk mosoly.ának, Az öklünket 
ér eztessüli: meg veliik. ha ~g.) etlen lépést tesznek visz-, 
f'ZaJelé Vigyár •nl\ (Zekl'e az err·herelu-e .. Me.r,t a haZug.: 
ság g~akJ"an Eziaesrbhen beszél a legleplezetlenebb igaz_ 
Hágnál. S~ill{')U:t lengetnek előttünk, jclsza\'akkal dobá~ 

lódznak, fsakhogJ <Óluk mag:uluól elt~relödjön a fL 
gJelmünk Ne h·Hjuk meg a lellmk Fóvárgó kivánságát: 
a gyáram [\ földem adjátok vissza lés a gyönyört. hogy 
u,jbóJ szolgálni, vergődni., hogy ujra örök megalázott
ságban Játhassam a fölszabadult ~mbel't, 

Sz. J. 

* 
Ezt n cikket SzPkcly Jenő kartáu:mnk az aug. 2 ::i 

tag.gyülé-sünkön olvasta fe-I és annJ:1k idején a ,JGyógy ... 
szer-táTi Munkásoik Lapjá"-ndk 1919. julius 213.-i számá
ban jelent meg .. Székely ka[·tiáJsutnk akkori ,-ez.érclld&'t 
most kénytelen volt megkmtitani és ~gy is köZiö1ji.iJk . 
De ez a hang még ml t' is eleV1en !Uanulság, Mer't a reak
ció még éL A ·~nag~: nlr népi dCIIllokrácia az-onban murrka-' 
tempójáv-al, élni akn-Msával és er-eJével leráztl·1 magáról 

a r-eakció me·sterl::edés.eit 

Aranyérnél ajánljuk 

a Posterisan 

kúpot és kenöcsöt .. 

,,T E R L A'' 
Központi- iroda, üzem és rendelés felvétel : 
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Gyógyszerészek 
B U o A 

Szövetkezete 

P E S T. Steril kötszerüzem Comprimmták. Betegápolási cikkek. 
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De Kovássy nem fizet • • • 
- Levél Szakosztályunkboz 

A.pám 'j·'S"d , - ' ne lal an or Zstgmond, tulajdonasa volt ~ 
Gaosály (Szatmár m) közstégheli Rame';,-,"_ro c· ' 

, . , . •• c . '"• , gyogy-
szerta:r:nak. Mmt afféle falusi ibörpepa·tiJ,us t· te ' 'Ih , . ; · , 1sz sseges: 
mege _et.est 1b1ztositott OOndannyimuknJJ(k add'· · 
1944 r'· 25 ' tg, em g 

· "~aJUs ,-en ApámaJt e[L nem hrurcoitáJk !belőle a 
csendo.rok Ugyanezzel a vonattal éTkezett me;g Kovássy 
Zoltán, al kirendelt hatós:áoi ~~e .. aJo"- ~~.... ,. =~ 'N =-- 1 aJr..J. az.vta is a 
gyógyszel'ltlá1" i!rezelő,je. 

Szüleim~t Auschwitzban megg_yilkoltá.:l'>:, az egés·z 
c~ il-ádból csak én ~er üLtem lllaza Ul-45 Vlég~n, 'testiben_ 
lelekben betegen, ál: li· án, elhag~ ottan, segitség nélkül 
matadva, melt f.étjem is •eJhalt UkmJ'mib.an ·g, h· d. .. • , , 1 J a l-
ozvegy lS vatg;yoik. Ha.z-aé):tkezésem. urtán, igényem hej-e. 
lenLettem öröks:égemi:'e, - a .Népjólé:tibe-n,. Majd \nüko!' 
erő1·e ka.pt(amJ ~eutaztam a faluba, hol a gy-ógssze1 és-ZI 
elóbb .SMVE'Se.n fogadott, ruu'uatva jóindul'&t,t'át és én eL 
~ittern a tetté(;é.sét.. Nem ibám!ta(m, ill(ilye;ru leltát t állit 
ossze _a megmaiTadt holmikb&l, hogy a gyógys·rextár ü 1·e 
s~n _t,~tong·, lllJem wndeJi utána_ még a m!egell1lgede'tt mi
mmahs tételt !Sem, welt be·wJlása szelilrut cs~'lk ann.:yit 
fo~ga:maz a gyógyszertár, annennyi a\Z ő es családja 
szammr.a kell Betuházásolna nem telik 

Letöt_ve €rkezt:m visszaJ hiszen ott, 1a 1:1égi ot.thon_ 
ban, az en ibutot<.111~n között már idJPr<renek éltek -r·· . . '11::1· esen_ 
~e?,1 .. te .]esen llnszmiwttaik A gyóg:y:s'Ziel1'tJár jogát nem 
o;okol~ettean diploma rhiáDeyJábatn:, de: a. Gyógysz>erérs~z 
Egyesulet ta[l1J~sá;a ~ét vényt ad:tam~ be 1946 vré.g-én, 
h?g! a h~~nraJatre-rt ~e:''Ö.sszeget I~apjaJk Ková:ssy h:artó. 
sagt rkeJZelot:örl. A mateszalkai alispámi :hiyaltial kérvé_ 
n~~emre 6 hónapi.g nem felelt, vé&>Ül elutasitott. Fellebbe· 
Z'e!Se..'TI~t ~ű hónapig nem teqesZJtette lf•el a Népjólét.ibe, 
c~·u,k ISmetelt ]JilrD.aSY.'Omra és a Min~sztórium kivizsgálá
~a.;·a tette aZ!t rneg ez .év 'elején. A Mini!sztérium ;meg_ 
I telte '~elkem_Q.._ bét"Össwget) de az, Alispántól 1függ;öut, 
menny1t kaphatok (Népjóléti Jóyáihag,)-~:is száma: 
2~0 .~79/1948 .. ) Az h1ő rmegimlt telt és sok ~ürgetés:re 
V'eigul az Alispán véghatározatot hoznit és ne:ll:Jem 200 _ 
!Ímint havi bérösts,zeget állapitoltt meg 1946 aug,UJsz:cus' 
l től . - VlS'Szamenőleg azz·al, hogy az, elmaxadt összeget i-3 
havi 200,- forinttal 1tölless'ze a kezelő. E ha'tá.nYzatot 
a, Minii!szté'r~Um jóváll!JigJta, jogru-ös is lett de Koyássy 
n~ fizet ... Felszóli!Jottarn, de ő azzal lérvei, hogy ,,mi~t 
kozvetlen lSmevőj:e ·a törpe_gyógyszettá~ ho~Vamának- és 
a, falusi nép gyógyszt:>,J 1·el val.f) jobb •ellát:ihatósága érde
keben fellebre~nie kell a v.éighJaibáT"oY-altl rellen" 

, E hatósági kezelő idlegen tulajdunból él, több mint 
negy évej a falwsi nép ré1dekeit védi .,sz,ociálÚ:" S'Ze-lli

~Ontból - ellenem, kinek apja vagyontáJból él p és• cs-a
ládja, tehát itt a szociális LSZ('mpont egyszeiüen Onrér~ 
dek. 

k" Én egyedüLálló hadiöz\egy \Hig,)-'Ok, munl~ámból szü_ 
.. osen tolltom el magam, a nekem jogerősen mjegitélt 
ossz.eg a szájrumhoz kellene. De ő nem fizet, meÍt meg_ 
67 .. okta, hogy i:ogyen használ olyan t,wlajdont amit neki 
egy-sze: 8-zálasi mát oda is n_Jámdékozoft ali~akidején 

Most a gyógysze1 tár ki lett h v-a pályázatli.'t~! Ilyell. 
e~ber megkaphatja a jogot, a:ki a forgallnat w nullára 
SuLlye.sztette? AJkkor, amikor A~ám kezében dusiaktáru 
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gondozott 1:nrt~k.a volt és a falusi nép ig.az-án ki Ieri ;t 
szolgálva, igényein felül. 

Dr JámbOI Lászlóné 
sz. ül. S·ándor Kata:':tn 

• 
Kérdezzük: hoglan maladhat~tt b-un K ' k _;; _ • , • ;u \_; ovass;,- ar-

-ar."~nk a patrkaban? Ki igazolta? Avér~ ne~n Yizett 
I(ovassy ur, mert igazolták Azért nem fizetnek U· Ko
láss)a1k, mert trtekik sem fizetett meg o amugy Jsteniga._ 
zá han a magyar népi demokrácia, De 311;[ k.fsik, nem 
mulik 

Gyógyszer-exportunk 
Argentinaba 

, Nag) jekntöség:ü megrárllapodást kötöurünk JUilUS 

l4_en BuenDJS-Aireslmn, aG1ol aláirtuk -a m\ gya1-:u.g2:ntin 

kete~~edelmi egyez-~ényt, -wmely 19:52 drece nJEr SLig 
~z:abat:vozza M•ag3 at 0:1.szág )§is Ar gentina között a ke 
t-e.skedelmi forgalmA: Az egyezmény éitelmébeli két~ 
CSQp-orrtba so10z.ták a 'khite}.r:e ikerW:ö cikkeket. Az első. 

U-en felsorolt áruk é1téke 15 rnillió dollá1. Enlllr.?-ik 

40 százalékát devizában kapjuk. 

Mig a fen!l1Jmaradó 60 százalék eHenJé:r t:élkekéven, ugyan~. 

u.gy, mint a második Hstáb:-.rn felsOlolt átucikkdkért, ipa. 
It nyersanyagokat vásárolwnrk 

Majdnem -rninde:n nu~·,., ait ipRrág résztvertt \a!Z. Ar-.. 
gootinába üányuló exp01tbam:. 

A könnyüveg·yiiJal· 500 .. 000 doUát értékü gyógy
szera.Japanyagot, 300 .. 000 dollár értkkben alka
loidálmt és 800.000 dollár értél{ben lkiszerelt 

gyógyszeteket extJottál .. 

Ö•SSze.sen tehát egymillió-hRbszázez.e:t do11án:~l t'étSz-.~se:dik 
a könnyü,egyirprn a nJJag,)-m'-·flX:gentin ke-re;;kl'd 2 l,mi és 
fizetési egygzmény }{12'l'etéLen meginduló exp'Ol t lJ an 

Az !argentinlli kereskedelmi küldöús-ég vezető.ie SoL 
~ész Pál haza)é.I,keztése ultrán ur~y nyilaiikozott, hogy a 
nagya1.án~ ~szet·ződés megkö11ését lr!éit dlörntő· té-~1Ye'zŐ 
tetJte 'lchetO'Vle: az a nagyszrub:á:srtu ipari fejlődé-" mel:v 
há1omév:es telvrUnk ~'keret&ben Itibontakozott és a' S-zm ·_ 
jetunió nagylel1kü biJ.;rálti :g1esztwsra, mellyel a hátlalékos 
jóváuét:elünk felét elengedte ,Ez; ai k!ért tényező egyszerr\-~ 
és 

ugffisszel'üen emelte a magyar ipar exporL 
teljesitőképességét.. 

A nn,g,)-:jelentő-ségü egyezmény ke1 et ében már is meg
indUlt az expol't 1ebonyoJirtrása. Több jel€-nlős üzletkötés 
töxtént mindrkét !'éS'Z~iől és ·.wármos mjegállapoclás, közvert
len aJ lá h ás előtt áll. 

A vegyipar s~á."llála kÜIÖnrös jeleritő:ségü a }{eteske~ 

d:lmi és nzretési egyezmény nce:g~edik pontja, mely sze~ 
nnt a\ m1 i!gyru_ és a1 g-enrt:in ikomány megteszi a s·züksé 
ges in1lézkedés'eket -annal~ lbi'z!t{)sftásám hog~ a véd_ 
jegyzett, márkáJs aillyagok védelmet ka'p,im1ak Mindlkét 
kormány 

szigoruan bünteti azokat-, aídk az egJik, ~agy 
a. másik orsz-ág védjegyzett áruját saját terü-

;letükön leutánozzák 

és et·edetikénrt Uwz.z.ák fmgnll-omba, még akkor is ha a 
hazai gyáitó cég védje-g~ z.ett, rniárkás át uját ug;'anm
nak 1a! cégnek küliöldi haso!IDie\ ü, de idegeri é1deike1t-s:ég 
birtokában levő gyát a hozza forgalom!ba 

(A Könnyü-vegyipari Igazgatóság Értesitője.) 
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A gombagyüjtés 
Az idei esősnek indu~t nyár, amely kapás

növényeinkben- r ek orr dltermést -j ellent, r enge te g 
gombát is termelt_ Ez a nagy fejérje- é,;; yita-
11:0ntaltalma mi<att igen értékes tápszer azon
ban, - amelyből száritiva és ,konzervnek íe:dol
gowa jelentős exportra is számithal1mánk, - a 
lapok hiradása szerint sok halálosrvégü mérge
zést is okozott Ez a körülmény a lmku:s gyuJ
tőket elriasztja '" gombaszedléstől, a közönséget 
pedig a fogyasztástól lgy azután kárbavész a 
magyar föld e pompás ajándékának egy JOTe
sze_ E veszteséget nagymértékben fokozza az, 
hogy a gomöagyüjtéss-Ell fogl,aJkollÓ néq:>, keilő 
itsmeretek hiányá1ban wz ehető fa:itákat se sz,oor 
össze. 

Bár a tiszttorvasi tanfolyamon a piacvizs
gálatc'lu a is Jdkep~tt Qrvosok go:mhaisnwrettel 
is foglalkoznaik, sőt mz, illetéke;; kmmányténye
zők gondoskodtak Jallimsok részér;e • r_endezett 
gombaismertető tanfalyamok tartasaro-J is, ez 
az01l1Iban még mind nem elég-

A v<\gleges és leghelyesebb megoldás 
nézetünk szerint - a következő villna Szaktu_; 
dösok segitségével rövid éi; tömör rsmerteto 
füzetecskét kellene össZJ.eámtani. amel,;ben ~' 
hruzánkban feHelhető összes fontasaibb ehet-o, 
esetleg a m&rges gombárk r'Ö!Vid Jeitása o;rellett, 
a fősuiyt olyan álbr ákra kellene fektetnr, ame
lyek életbü-en demonstralinák az emh~ett gom: 
bákat Különösem nagy rsuilyt kellime helyeZlu 
az. áJbrálk helyes szinezésére s ar• a, hogy_ az 
egyes cQ!O'lllbáknruk a tönkjép kiv.ül a kalapJ_uk 
t!1ré.si, metsZJési felületei, v;;Jar;unt !" . f•e~.;;Zlne 
és fonákja is demanstráltassek es~edr~ ffil!llld _a 
ftatal, mind a kifejletlt, mind :a mar e~erett pel-
dányoké 

Ezeket a füzeteket sok ezer pél~nyba? 
ingyen kellene szétosZltani a ;;-on~b_a;termo vrde 
kek Jakc-s·sága között, I3Z i~kolák utJan, ahol egy
ben a tanítök még külön is fel keNene, ho~y 
hivják a tanuJók }'i~~lmét _a k,~r~és t~plálk~;z~
si, nemzetgazdasagr es egeszseg1ugyr Jelentőse-
glére 

Meggyőződésünk szerint irlymódo~ j~~entös 
értékeket lehetne megx}vni a pnsztnl'lliibol, feJ 
használlVa azokat a néptáplálkozásban s a ma.; 
gyar eldorádó kincs~~b_ől _ még ~gyes • éhe~~ 
európai népek é!elmeze&et lS S2ldlgalhaknánk J o 
pénzért 

Hasonló alkció volna ind\tamdö a hazai 
gyógynövénygyüjtés terén i~, ~ol ugyanc":";k 
az a helyzet. hogy a szükséges rsmerretek hra-

megszervezése 
ny a miailt, nagy i;rtékek pusztulnak el, amelyek-
loe! pedig a hazai gyógys·zerkincsi1n.k gyarapi' 
tása meilett, va,Jutaké:szletünk is szaporithat-ö 
v;a]na,, 

FeJhivjuk az illetékes tényezők f[gy<funét e 
problémáikra_, 

Prof Dr Mozsonyi Sándor 

Bécsi szemle 

Bécs 1948. julius. 

Ha az ember megteszi a Budapest ét?> 1Bécs közö.tti 
alig 280 kilométeres utat, néhány óra, mulva ugy é;u 
magát, min1ha egy (ln!Ísjk \ilágba csöpp{>nt \Ol'na. Az 
ujáépités, lüktető élet, egészéges. élniakarás na'"'J•bot 
f'gy országba, ahol az €-let vontatott, a munkatemJJÓ las. 
su <;~.z emberel{ a{ed~,etlenek, wssz.'Ul t.ápláltak, rosszul 

' öltözöttek és fásultak Ehégezni való munka. pedig akad 

bőven, de a jelszó itt ez: ,,a jó Isten és a· :z~~~i~~~:~; 
majd n,egsegitenek'',. "Det· liebe Gott und die 
ennek jegyében telt eJ az ország fölszabadulása 
hátom év e·éltalan csodavárással és 
utáni esdeldéssel: -Ez eg)'ik legfőbb okozója Ausz<:na 
katJBiszhófálisnak mondható gazdasági helyzetének" 

A GYóG~SZERHIANY minden ,elképzelést 

muL A foigalombanlévő néhány kiszerelt gyógyszer 

lány és hatástalan pótszere a hiányz.ó k7:~il,::~:::::: ' 
Többnybe lelkiismeretesség, sokszor k{'.\lő 
nélkül vezetett kisüze.tr~k laborat.óriumoli gyártmánYai 
ezek. melyek tulajdonosaiÍtnak meg nem érdenlelt 
not hoznak.. Ennek :az egészségtelen folyamatnak 
milyen r·endelkezés nem szab gátat, mivel rrYé•I!YI!zet•.;; 

gyártási iparengedéllyel rendelkező vállalat 
ményét egyszerüen csak bejelenteni köteles .. 
könyvezés, mint a legtöbb Jtyuga.ti országban, itt 
meretlen fogalom.. A néhány nagyobb ü:rem (m<,Iyelket 
a mi gyógyszervegyészeti gyárainkkal össze 

hasonlitani)., <é,s melyeli megbiziható k~~~::::;:!:'~i:::;: 
nak for·galomba, anl· agi f!ondokkal és 
nyal küzdenek. termelési kapacitásuk a bél<•.•beiJnel< .! 

törtr·észe.' Aspirinnak például, de 'fl!,ég acetylsalicyls~V~ ::: 
nali is nyoma sincs. helyette egy Aspro nevü pót-pot· 

~zer készül, hatása igen kétes .. 

Fontos gyógyszeranyagok, antipyretikumuk, 
luidák stb. csak olyan unértékben lmphatók, ameru11Yir·O 
csempészuton Svájcból és Németországból kerülnek 
szágba.. Ezek és a beló1ük készült !gyógyszer-ek aztán 
fogyasztóhoz is feketén ket·ülnek~ mivel a hivatalos 
saárba semmiképp sem fér bele a jogtalan 
ért járó hathónapi szabadságvesztés miatt 
szélyességi pótlék" 

CAUSYTH-tabletta e 
OTI-ra szabadon rendelhető 

a Gyógyszerész-Ilét javára 
A mullatságot '~ Ma,gyar Gyógyszerészek 

~ centenáriumi Bizottaá@la rendezte meg ang 7-
én az EszterháziJkertben Célja az volt, hogy 
egy vidám esrt:e keretében nagyobb aehet(iséget 
nyujtsunk a közeledő Gyögyszerészi-hét meg
rendezésére, Ezt ;; (lélunkat el is értük, F<1lus 
Jenő kartársunk, ki az egéaz estét megsz.e:rvez
te, megrendezte, munk:í,jával minden tekintet
ben meg lteh~t elégedW) A dicsérethe-zi mi is 
csatlakmounk" 

Magállan a müsm'ban ~em volt-ak k(lmo-
" Jy:r:bb zökkenők Bordá-s Gáibc-r kartársunk, 

Ltndel Magda táncmürvésznő, N ernényi Liii é-a 
Németh Marikai müvészetük Jegjavát twzták 
el, hogy a nemes cél érde!lr:rben gyöJlyörködte•s
sék a haJigatósáigot Persze hiányzott annak a 
feJismeTése és Joiilrangsu!yozása, hogy m" a knl
tur a sem lehet öncéL E"ért hatorttak olyan ki
rívöan a r-égi, évtrzedes kabarészámok Ma igé
nyesebb a közöooég, és különösen mi, akiknek 
minden aJkafuma-t meg kell! mgadnunk a !köziön
ség szociális, ,á,tne,;eJésére, Errre pedig m~ a 
kultma -- szinte az egyetlen komcJ!y Jéhetőséa, 

Még jó, hogy · Hattmann Tivadar kall'tá;
sunk mondott néhány tis~ta sz-ót a még ma is 
dúl-ó szabadsá,g,harcról és hogy a beugr-Ó Darvas 
Szi[árd néhánype,rces szellemes konferánsz:'l, is 
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a magyar népi demokrácia eszmei sikján moz-. 
gott Karinthy mondw egyi!zer: - humorban 
nem ismerek tréfá,t _ És ezt Dar'Vas is tud
ja . , Bordá-s Gábomé pompás Btilm,érzékkel 
kisérté zongorán az ö·s·Szes tánc- és énekszánlo
kat. 

Külön kell megemlékeznünk K<1lán Gyula 
k:artár.;unk bűvész-mutJaibványairóil Egys'zerü, 
közvet:en, szailon-formáiban husz percen át le
kö-tötte a jeleinlevőket Szines kendőkkel, káir
tyákk.a;J, zsineggel játsZJa,dozott és a kö~önsége1t 
be1evonta válltoza.tos, ren1eik mutatvállyaiba: 
lVIost ismertük m-eg erről az oldalár:ól KaJán 
Gyulát és mE1g keíl örökitenünk 'a B Gy_ T, al
elnökének ne'Vék és büvészetét, sőt - müvé-3ze
tét Azt azon'b~n nem tudta előbüvész-kedni, 
hogy a megjelent 7 tulajdonost vmáJzspii~eával 
és ráfuváss,rul, legalább 100-ra. feltomáiilsz;~ Pe
dig nyilván megpróbálta De maga is belátta, 
hogy kár a gőzért. lVIert nincs kellemet:Jenebb 
egy sikertelen büvészmU)tatváuynál. 

Utána táncol:t a fiatal,ság Balassa Sándor 
kar,társuruk a ciglányvajda, gondoskodott a han
d~. irányitásáról és a jó hangulatr•ól Ragyogó 
rdoben, gyönyörü kerthelyiségben hajna,Hgr szó
takoztak. Egyetlen éjszakán a sz;\kma ujra ösz, 
szehrungo1ódJott És az, :31nya"gi siker se:m mmadt 
el A C'él szentesiti az eszközt Itt néhány SZiÍV 
ö·sszedorbbant és _ a Gyógys>Zerúsz-hét is komo
lyabb sikerrel biz,tat 

-------· 

EUCARBON 
=====T A B L E T T A===== 

enyhe heuhajtó és bélfertőtlenitő 

Csomagolás: 

40 drb, 
100 u 

Besrerrési ár: 

Ft. 4.20 + 21% f. a .. 
n 7.~. + 210fo ::., 

Eladősi ár: 

Ft.. 7 72 
.. 12 86 

A 40 drbcos csomagolás valamennyi betegbiztosító intézet terhére nabadon rendelheiő. 

Dr. WANDER gyógyszel'· és tápszergyár rt 
Budapest, 10. Postafiók 7. 
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Dr .. Issekutz Béúx: .,Gyógysze'lek és Gyó
gy1i!á;S" cimü munkája I <kötetének IV bővitett 
kiadásw nemrégen lillgyta el a sajtót A phar
mokológ[a budapesti p[OfeSZO[ának f&azer
kesztésében és DL BO';;ányi Andor, Dr de Chatel 
.AJThdor, Dr Faludi Ferenc, Dr .. Fwrkas Gyöcgy, 
Dr. Ger~óczy Géza, Dr. Horányi HéJa, Dr. Ko
váts Ferenc, Dr Mészárot> GáJboi, Dr .. Szép Je 
nő, Dr Waltn<~r Károly, Dr. Zár®y Imre !Ü
váló szaktanáwk munkatársi s·zeikesztés§ben 
rövid néhány év alaitt immár a IV kiadást el
ért kivál6 szakmunkáJt nem kelll bővebben 
mertetnünk KartáJ:sa:inkkal, hiszen szakkö
['ökben val6ságga) fog1alonnná vált már 

gyógyszerész hivatásától távoláilló orvesi szakc 
ismereteket tartalmaz"a rövid össZiefoglalás.. 
ban, augusztua hó végén jelenik meg. A két 
kötet ára együtt 250 - Ft. 

Prof Dr· Mozsony:i Sándor 

• 
Értékes és nwgyjeientőségü munkát adott 

a Gaw:asá,g könyvkiadó Baián Gyula, 
gyar MagánOJJlkalmazott,aJk Swbad Svaks.zervE>".· .. · .•. 
zetének titkára ö:,3Bzeá!liliitásá:ban A szerző 

Ismeretes, hogy wz orvosok, - egyre szé
lesbedő, sokágu tudonm;nykomp~exumok mel
lett, ·- a pharmakoiogiára mmdlig tkeveaEJb\b és 
kevruebb gondot fordirthatnak és ennek J<övet
ke~tében a gyakorló gy6gyszeréslltől eg\Y:re töb
bet és, többet' várnak e téren .. Ez adja magya
rázatát annak, hogy a wógyszerés:zik egyete
mi kiképzésében a gyóg)IISvertrun ejg;yike a leg
fontosabb szigorlati főtárgyaknak, De nemcsaM 
az uj rendszerü gyó,gyszer>ész:ek awk, akiik szer
zett szakismereteik me,gtalitálla, illletve állandó 
bővit2se érdek&ben nagy haszoomal forcgaUhat
ják ezt a pompára könyvet. A t~ilrends~er sze
rint képzett gyógys,zerésznetk még intemzivebben 
kell fogilalkozni az ajbban f:Ogla,Jtakka~, egy
részt, h~gy e tér en ismereteik hiány:ait pótoil.· 
ják, másrészt, hogy urinél tájéikozottabbwk le
gyenek elbben a gwógyszerellá.tá,s és igy a köz
egél3zsé,gügy szemponjálbKil annyira nélkülözhe
tetlen és fontos tudományá,wb2Jll-

Az uj bővi1tett kiadás amellett, hogy az 
összes hiva;tail.os és törzskönyvezett gyógyazer ee 
klet ismerteti, felöleli a Qegesilegujaibb gy;ógysze
reket is és igy mintegy magjáJt alkotja a rövi
desen íl<ibocsátás:ro kerülő V" :Magy>JJr Gyógy
szerkönyvnek is .. 

Nyugodtam á!JithatjuJk, hogy ennek a sz,ép 
és értékes munkának, wmelyilt dly nagy érdek
lődés•sel fo.11g1atnak kartársaink, valwmemiyi 
gyógyszeltár ikönyvtá,ráJbw. o~t kellene lennie, 
hogy sz;ükség eseltén aiká1 a gyakorló 101'VOSOk, 
rendelkezésér'€ álljon, akár 'pediig a gyógysze
r ész tájékozódá:ilt szerezhessen a benne foglalt 
adatoJ<il:)ól Oly esetben, ha arra vwk>mely okból 
anN ,gyakran adódik a gywkor•la:tban -; ennek 
szüksége mutatkozi:k 

A könyv Novák Rudolf és 'I'á1rsa oJCvosi 
szakkönyvkereskedésben, Budlavest VIII:, Ba 
ross-ntca 21 rendelhető meg Az I. kötet (re
c.eptma), amely külön is kapható, kötve 116·-, 
bibliapapiren nyomva 145- Ft.-II:Ja kerül. 

runnyiunk ®,Ital ismert több évtized~e;s~~-~~!:) 
politikai multja s jeleniliegi fontas 
z.eti müködéSe külön imd<:Jkolja a 
Törvényalkotás<iról" irl s most megjelent 
káj a iránti ér deklődést 

A szerző, amilllt arra Riesz miniszlter 
eLőszóhan rámutat, nem száraz, ~~~~·~~~:~f 
felsorolást végez a megje1errt törvények 
tés:ekor, hanem m€1gviM,gitja """okat 
sze r kezeiti 3 lényegbeli válto?Jásokat, fleji:lőclés 
nek azokat a hatalmws mér etect, aniel,rek 
különböztetik a d<:Oino~ramkus 
tást a fasiszta ,,törvényhozástól". 
l•a:ha törvényhozó szerv, arrneiy jogosan 
selte a magyar l1€ill12let :s2>uverénirtáJi!át, 
a "ve~éreitM" 1945-ben magárahagyott onllJá,,z·. 

először ideiglenes, majd állanrcd~ó~1~:~~~:~:~~ü~~~' volt az. Az 1946 :XIX. tc. '~ d 
'ényhozás felfelé iv.e1ő pá.lyá i ának 
emelkedő:blb ál!lomása. Ez a iJ(}r:vény 
kivül helyezte a munkaváJ1lalók egyéni ''il zaltlaielc 
ságát, jogegyenlőséget, és emberi 
sértő fasiszta · és 
11mak a •és 
e:mbe11ek demakratikus tá,,r!i!3aélai:n-icn 
ér j ük el cél unl<at Ebből is lá!tha1tó, 
szahaxlulás utáni törvények miooent~~~t~~:~: 
sükkel a legmagasabbrendü emberi 

gak szolgálatábm, állanak s ~~··,·: ~~~~~[!~· köz:vetlenül a megsértett jog1rend 
13át cé!<)Z,zá•k, a nélkülözés, a nyomorr 
tését kivánjátk s nem hajhndók P11c.iirni. 
az :emberi munka mégegyszer árucikk s w 
2rsákmányolók prédMa ):egyen, 

! (dr. k. 

Igen tisztelt Kartárs U r! 
F:elhivjuk :szi"es figyeimét az OM~· 

gyomoomész ké,Szitményünkre, melyet ~r
lapokban állandóan hirdetünk, igy a kozoiJ>,. 
ség kereSi Saját jól j1eJfogott érdekébell. _ 
hagyj a kifogyni ezt w régi bevezetett kéZl 
eladáiSi cikket. 

Beszerezhető: az ös·szes ll!L!DTk<~resk<ldii!t-
nél, vagy a 
Budapest, VII , Ervsébet-körut 

Kartársi üdvözlettel: 
Kalán Gyula és dr Balló L~ 

gyógyszerészek, 

A II kötét, amely már tulB:jdonképpen a 
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Hozzászólás a N.. · "l ... , h ,, ema pa ya - oz 
Kezdem azon, hogy ,,A Gyóg~rszerész" c, lapot első 

számától kezdve járatom es olvasom, még hozzá ugy, 
hogY eg)- betUjét sem hagyom ki. 

Számtala-nsztn olvastan1 eddig a különböző felhivá
sokat a kat.fársakhoz és a siránkozás! a kartársak né
masága, részvétlensége iés közönye tn:iatt 

Erről a témáról szetetnék egyeLmást szólni 8 rá
ttt~ta.tul 1hi'a, hogy ez a némaság éS részvé;tlenség 
szedrt' em - mivel magyar·ázhat.ó 

.Most nem arról Glmrok szólni, hogy a némaság ta
tán annak tudható be, hogy még igen sokan va-nnak a 
kartársak kÖzül, akik a )amit mumusai, \a rettegett fő_ 
tilil{ .ura.k felmondási szeszélyei, stb _.tó1 féln-ek és tar_. 
btt_ak, h_iH~em inkább lannak, hogy la budapesti és a köz
vetlen vidéke lmttársakon kivül, talán 70-80 százalék
ban nincsenek óÍyan anyagi helyzetben,_ hogy bármiben 
és bármin is személyesen részt vehessenek; a mind~n
ttapi falat kenyérért folyf.afutt idf'lgölö küzdelemben, 
annyira el vanlial{ fásulva, hogy sennnivel ~em törőd
nék: semm~, ~em érdekli ó'ket, pedig imiindannyian tudják:, 
be_ IS vall1ak, hogy sorsdöntő dolgokr-ól van mos:t szó 
nUndén vonaion és mínden értelemben. 

:tn a fenti állitásomat booom fel főolmak a "néma-
ság" -ér t és azt be is szeretuém bizonyitani 

Elsösol'ban is, ~ félreértés ne essék - nem a 
munka\·állaló okl. 'kollégákról szólok, h~nem a nagy 

-~többséget ld tévő u. n" /törpe gyógyszerészekrőL mer-t ~ 
tnunkaváiialó kollégáknak meg van a fiX Uretésük. ·
most már- kollekt·iv alapon ln~egfizetve_ ....._ van szabad 
napjok, stb. 

Ezzel szemben az egyedül dolgoZó "törjéltnek" tsak 
a g?nd: a töprengés az örökös számfejÍés, beszerzési 
nehezsegek, stb., stb. ~utnak kl ' 

A napi gyé,r bevétel~k meHe:tt hogyan tudnának 
arra még csak gondolni ~s. hogy pl 'egy fuvábbképzö 
tanfo!yarnon 1--2 hétre ré,-,ztvehessenek? Miből? 

Jóformán (~).agy része) JannYit sem keresne]{, hoinr 
a havi adójukat ki tudnák fiz-etni helöle; a megrendelt 
~rul{ men~yis-égét mi-ndig ahhoz! kell ~zabniok, hogy vaj·· 
JOn ~z utanYéttel való száHitás melleU, Imennyit fog kL 
tenm a számlájuk S ezért: fárasztó számltani müveleteket 
k~II e'ó'bb végezniök 

A kicsi napi bevéteiból tuég élni is keii, __ mer·t 
h.iszen nt'.m csak igével él az embf'r.. - gyermeket isko. 
faztat.ni, ruházkodni, stb .. '--- hát a4lmr \egy kis tovább·: 

. szolgáló szakkönyv, vagy folyóirat megvételére 
JUtna.? 

.. Most csak magamat szeretnrém ideállitani még, hogy 
rr~nt_ ~zenvedő alany, a magam l!lzemélyei tapasztalataim 
alap]an szólha-ssak a tárgyhoz 

- _28 éve vagyok a pályán, ebböl 4 lés fél évet millt 
hl~.dtkus töltOttern el, de a. nyári, karácsonyi és husvéti 
!zunetekb~n ~mást vállaltam, :csakhogy ne felejtsek eb .. 

ből a szakmából sem. A gy-ógyszerés-zi tanulmányaim 
befejezése után a szegedi Gyógyszedsmereti Int€zetben 
dogoztam 3 évig, Issekutz professzor· ur keze alatt s 
tengeteget dolgoztam ~s lt.anult&n. 

, Met-em állitani, hogy az 5-6 évvel ezelőtti nagy 
atlagon jóval felül állt a tudásom, tle h•r.t, - pirulnom 
kell önmagam előtt, - messze lemaradtam a mostani 
első 'évesek mögött 

Hogy m~ért? Megmondom. Azér-t, mert a felsZaba
dulás előtt 2 hónappal belementem egy rossz gyó·gyszer _ 
M.r bérletbe - addig alkalmazott voltam mindig __ s 
a- _hu ci cselel{mények miatt, _ ml'. én is ott állok, hogy 
aiig van ma ennem a napi bevé:t-elekbó1 

Egy percre ki nem mozdulhatok, mett - hát.ha ép .. 
pen távoliétern alatt ~ elszalasz;Í·ok egy vényt, vagy 
rJ.árforintos kézieJadást 

Negyedik éve van moz~ a faluban, (le én még csak 
azt sem tudom, hogy hol van, ,. ut a m'ozi átát inkább 
összeraln•a, veszek eg:v szakkönyvet, vagy a l{és.~delme.

sen befizetett adó ut.án fa bir-ságot, srtb .. , stb. kell ld .. 
fizetnem .. 

Ezek és más egyéb termész.etü gondjaim után kér
dem, gondolhatok-e egy továbbl{épző tanfobamon való 
tészvételre - még ra közeli Debrecenben is? - Ugye 
nem! Azaz, hogy csak· gondolha-tok. d-e r-észt nem vehew 
tel{ rajta 

A har-cok elóttl volt egy príma 1.'200 X-OS mikros-z_ 
kópom. - ellopták 11iat Wtg-v hasZ'Iláltiat Hnni nem 
tudok hel:rette, legfeljebb csal{ :áltml9m'ba'n! 

Bet·endezkednék vér-, viz~eletw és taifajvizsgálaha is, 
de ninC!íen rá fedezetem. Volt irágépem (ezt a pár ol
dalt kölcsön gépen hom) és rengeteg félbemal adt ht
tlományos dolgozatom" A gépet szintén ellopták, _ pe

!lig nem menel<ültem el hanem p], rnem dicsekvéskép_ 
t>~n mondom, a 12 ~apig tar-tó utcai harcnk alatt. hol 
nemd-et, magyar-t, civilt és owsz Jra,tonát kötöztem az 

Furunkulusokhoz 

Forti tapasz 
Erényi: 

VII, 

Diana gyógyszertár 
Somogyi Béfa-ut 5 

PALERGIN Gyártja és forgalomba hozza : 

PALIK !S TAlSAl 
Magas C OFF E l N TA ATALMU Gyágyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X .. 

___ •_•_z_·_é;·.•;;.,.,;f";;;é.:.ld:.:a.:.lo:.::m:.:c::•:l:.:ll:a:p:.:I:;I6:_ __ ,.:M:::a:g::l=6d• ut 6. Telefon: •ts6-290 ' 
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Itihetedik ~ ~~&rzer;él-rz-két. 
'fetvonut a 9'169-'f&'Zer:é&rzi tudo.fn6tJff. 
if"Üe a Y.V.ÓIJ'I~eedlrz-1fl.urzeufn~ 
.J/,r;,;dfák (}&&rze ~ k.i6ttit6& Q;tJ~g,át. 

lté~rzüJ,~k. l 
------------------------------------utcán s azaJatt hálából kirabolt~k. de alaposan - hézzcl 
irni meg !nincs tütelmem. hát maradt minden ugy, 

ahogy fé}b(maradt., 

Hiába :van meg a Ielkese~ésem a kut.atások és vizs_ 
gálat-ok hánt, ha nem tudom őket nvgvalósitani, med 
nincs módnm és ;rávalóm, amit el tudn-ék szakitani a 
berendezkedésre, vag;\ a pótlásokra; Sőt még cs''Hli, a 
törvény előida patilmhelyiS<égem s-em felel meg a ce~~ 
nak~ laboratórium, raktár, inspekciós nzoba, pi'nceheJ~.l
f!égeim eg~általán nincsénel{ s hiába ldlincselek az do!
járóságon. hogy az ~:?n lakásomtól 1eg;r üvegaj~óval ?ha
lasz~tott többi h·etyiségből a lakót tegye mas lalmsha, 
hogy neke·n meglegyenek a ~Ön'ény előirta lbelyiségeim, 
liérésem meddő fülekre talál s azt. a szétJ \álaszt ka~ 
pom, hogy mind:>:z igen széJl dolog és tudjál{ is, ho;f6Y 
nicsen elrgendő és megfelelő helyisé.gem, de a lakas 
hivatal nem ci'mtál' ahol fel vannak leg;\ rzv,~ az, üre• 
lakások az utcál'a senlüt SeJ.1~·~ tehetne}{ ki és v,Pgül ne~ 
kem; érdekem, hogy a hel;\-isé·g·eim megle gy enek. ezé~ l. 
keressek én lakást a Ial{ónah s ők akko!', ha heU, Itato_ 

sági uton is beleteszil{ 

De hhzen a koHégámnak, a dusgazdag M a g o s s 
SándornaK még íJ. lélegzetélt is lesi!{ s nincs az a ld" án~ 
sága., amit azonnal ne teljesitenének 

S a vég·én magam is odajutok, hogy kénytelen. va~ 
gyo]{ lrimondani a, nagy szót, hogy lminden hivogat·ás és 
felszólitás széJl dolog, de a nincs, vagy a nem lehet., 
sokkal nagyobb urak lévén, nAm ves·zek t'é~z~ semmib.en, 
ntel'!t: erőt ne·m vehet.ek senkin és semmin, hat tn ar ad] on 

minden ugy, a hogy va 'n. 

Egyszet majd csal{ feJvin ad talán ránl{ is" az a ha p, 
amikor nem lesznek anyagi gondjaink s H) ugodtan t~L 
utazhatunk egy-egy t·a'nfolyanF.ll, - ha ugyan megér_ 

jüt{ lll!ég lwrunlmál l'ogla'? 
Természetesen más a helyzet azoknál a kartársak~ 

nál, akik gazdago}{ és usznal{ a. jólétben, alkalmazottat 
vagy alkalmazottakat tarthatink és gondtalanul élheL 
Itek. Ilyenek is \'annak még szép számmal! S ha ő~ nem. 
vesznek részt semmiben, az már más la.pr a tar to Zik Az 
ö ném:aságukat elbirálni lés az ol{át kimondani, nem az: 

én feladatom! 
Mindent összevetve, -- szerinten1; eg) sz.,riben 

megszünne a részvétlenség) a némaság, ha a .t.örpék is 
olyan gondtalan am- agi kötühnények köz..ött élhetnének, 
hogy -év~:nh e.gys,zer felmehetnének Budapestre, egy~ 

egy to·'" ábbh:ép!Ö tanfolyamra, 

A törpél{ jelenlegi anyagi helyze~ie h111ellet~ azt sem 
lehet keresztülvinni, hog;\' a továbbképző tanfolyamok 
am·agát könyvalakban, \'agy f'oiyta.tóla.gos, heti~havi fo_ 
lYCÓüatban Ieközölve ingyen és bérmentve, · hivatalbó-I 
kapják meg, mert erre nincs papir, ni'ncs fedezet, továb
bi anyagi megterhelésSei pedig üem lehet. a kartársakat 
még jobban megterhelni 

Hiába tekintenek szivfájdaJ.omaml é$ higykedésföe\ 
a törpék a tol'ábbképző tanfolyamok felé, azon részL 
venni )!tem tudna'}{, tel1át mi nml.adhat hátra? Né,maság_ 
ba burlwlónal\ semmire sem szóLnak semmiről sem 
•tyjlatkoznak, 'legfeljebb a fogukat csikOI' gatják, éjjel 
()edig, nJU"gtalan 3,]maiJ{ kÖzben a továbbképzésro'1 ál~ 
modoznak, ten eznek és l'ie:ggel, egy ujabb, gondokkal 
terhes napl'a viuadnak, fáradt, elgyötöd testtel! 

ivii, itt az eldugott vidé,keken egymagunkban, tísz... 
tábban, hogl ugymondjam, nyel'sebb "\alóságban látjuk 
a helyzetüniiel, m'int a. városi, vagy fővárosi kartársa.. 
ink mert. nekiinl{ w~ é,ijelünl{, se nappalunk, de még csak 
ny~godt. ebéd~vacsora sziinetünk sincsen, al1111ikor is' kisséi 
felfrissülhetnénk a napi gon:doli tömegéból! 

Addig amig nem leszUnk !anyagi_ ~ondoktól teljesen 
mentesek, némán áUjuk a várt.át, dolgozun){ teljes erl)nl{~ 
ből a letett esiiiinkhöz hiven s várjuk :ad a. pillan.tttot, 
Iliillikor majd mi !s, S:lkilli1élyesen megszólalhatunk 
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A fermentumokr61 általában 
lrta: MIKÓ GYULA egyet, rk. tanár 

A fermfmtumok izolálása és tiSztitása a hormonok 
és l'ita~inokhoz viszo'tiyitva nagyon nehéz Sikerült 
ugyan néhány f-ermentumot kristályosan. és nagy hatás_ 
erősségben előállítani, azonban nagy részénél me.g nem. 
NincEtne·k nemzetközi' fermentum egységek, hanem min
degyik kutató csak a saját eg~rsé.geil.e szorul. Mát igen 

'kis rnennyiségü fermenfumokat lehet qualitativ és 
quantitativ módon meghatározni .. Az ienz;"más hystoche
mia utján (szöveti chemia) segitségével me.g lehet1 áL 
lapitani, hogy egy bizonyos\ (inhacelluláris) ifermentum 

' a protoplazmáhOz, a sejbnaghoz, vagy pedig a, mito-
chondriákhoz van_e kapcsolva .. 

A feri:~'1entumo-knak is vannak eUenlábasai, ezek az 
u. n !l'nfifermen'tumok, A fermentumo-k mint h.ntigene·k 
parent-tCTálisan adva, ellenanyag termelésre készte-tik a 
szenezetet.. Ilyen ldsérletekre ter-mészetesen csak egész 
t-isztán előállított fNmenhmvok alkalmasa-k .. Ilyen pl a<" 
urease, amely az ur·eumot (hugyany) ammoniákra és 

(Befejezés ) 

szénsavra bontja; az ur-ea.se az ö anti~anyagával a.z antL 
urea-seval nagyon nagy lhigitásbn (1 :600. OOO) positiv 
praecipit.in :rekaciót ad; az anti ureas-e ilyen nagy higL 
tásu uroose oldatban i's csapadélwt 1oko11, 

A FERMENTUMOK BEOSZTÁSA ÉS FELSOROLÁSA 

A) Hydrolazék, 

A hydr·olazékat a következő 4 föcsoportra osztjuk: 
1) Eszt'er·azék, e~ek eszter'eket képeznek és bontanak 

Eszterek alatt alkoholnak szervetlen vag} S:z:erves savak
kal képz(!tt vegyületét rértjük, amely a kettóllől vízkilé
pés mellett kép7!ődik. (Eszterifikálás) Az eszfernek a 
bontását, hydrali~álását pedig 1 mol:elmla viz belépiise 
jelenU, ezt. els~appanogj"tásna>k nevezzük 
R OH. HO. R Eszterifiká)ás R O. R + H 20. 

Alkohol 
< 

ElszappanositáS Eszter Viz. sav 

CH,OH + HOOC CH2 CH2CHs --> CihO.OCCH2.CH
2

CH3 + H
2
0. 

Methylalkohol Vajsav, 
·~~- Methylbutylat 

Vannak olyan eszte!ázék :amelyek szerves esztere_ 
J[et szintetizálnak, illetőleg elszappauosit-anak és olya. 
nolc, mnelyek organilms esztereket l'épeznek, vagy bon_ 
tanak .. Az- első Csoport-ba tartoznak a lipazlék, a tannn_ 
z~k és a chlorophylJazék, ez utóbbiakhoz a. phosphata
zék és a. suifatazék 

Lipaz,ék az állaL és niivénJvilágban találha.tólc, az· 
u. n. zsiroka.t l{épezik vagy bontják. (Glycerinesztet·e_ 
ket.:) 

A tanua.zék alacsonyabb fokon áJló növények sejL 
jeiben vannak. amilyenek ·a penészgombák; a zöld nö_ 
\'ényrkbrn pedig chlorophyllaze fordul elő 

A phosphatazek a phosphonmvat kapcsoljál{ össze 
_8Z€rves vegyületel{kel, vag-y lelbontják azokat. 

A suifatazék hasonlóképpen kénsavat lmpcS:olnak 
vagy bontanak 

2 Carboh;1-·dratazék 

A ca.tbo}tydrataz.él{ (szrénh,rdr·á:t bontók) A di ~s 
.Po!ysacchaiidákat, valam1nt r\ glycosidákat tontjRk. 
Ebben a csoportban is t-öbb fnmflntum ta.rtozik, a nf'_ 
V~k mufa.tja, hogy milyen F?.énhydrátokat bontanak 
vagy épitenelc fel.. ilyenek: Pol~razék, (a-mylaze .. celiula
Ee stb,), Glycosidazék: maltaze, emulzin myozin, stb. 

3 Prot:eazék: 

Ru k a fehél'iéket bonÍ.ó fer·menfumok. a sav~amid_ 
· s~e_rü hötéseket (~- NH - OC -) bontják, vag,r épL 

tik. Ebbe ll csoportba tar-toznak a pr-oteinázék közül a. 
'pepsin, a trypsin, a tejoltó, stb Ezek közül a pepsin 
érdrl,el lf ginkább, hiszen az eg~k hivatalos fermentu
~·unk Einésztési op.t.imuma l]_ 5-2-5 pH_ig tart.. 6 pH~ 
nál inaktiválódik. 1 gr .. kristályos p-epsin 2 órán belül 
50 kg .. megfőzött tojásfehérjé.t képes megemészteni, 
UgyanezBn idő alatt 2 .. 000 liter gelatin, vagy ·100"000 
liter tejet. képes megalvasztani. 1 kcm gyomorsavban 

·rug., pe_psin van. (PersZe nem vegytiszta,) 

A tejoltó (chywosin) szintén tisztitott állapotban 
ismeretes, ennek 1 gr.~ja 10 perc alatit 4.500 litet tejet' 
alvaszt; meg. 

4 Arnidazék 

Ebbe a csoportha azok a fermentumok ta.rtozuak, 
amelYek a szén és nitrogén kötéselmt bontják, vagy 
synthetizálják Ilyen az urease ;(uremot bontó vagy 
épitő), valatn;~nt arginase, hypJturiease, asparaginase, 
glutaminas;e és histidinase. 

Az 1 gl"., urease 133 .. 000 egységet képvisel 1 égy_ 
seg pedig RZ' a mennyiség, amely az ur·eumból 5 perc 
alatt 1 mg a-mmoniálmt f.e-rtnel A_z amerikai gJógyszr.r~ 
kön.;n e módot használja az ur:eum meghatároiá,sá:::a 

B) D e s m o l a. z é k.. 

A különbözö deSIJnolazék a m·oteinek zSírok. szén
hydrátok, lypoidek. 'rrot-ejdek stb épitőköveit energia~ 
felszabadítás htellett. fováhb bontiMe Va~y eneigia fe-L 
használás mellett feJépítik E eso{lortban le.dnk:ibb aink 
ismer·et:e·sek, amelyeket gyűjtő névvel redoxazélmak ne .. 
vezünk. Ezek olyan fermentumok. runel'yek az oxydo. 
redukcióS folyamatokat katalyzálják, va.gJis hl'drogent 
vonn;t'l(: el, VRJ!:Y kapcsolnak be a vegyületekbe Köze_ 
lebbn)l ez annyit jelent. hogy az u. n. bi'nlógiai hxyda·· 
tiót és l'edukciót vég7il{ A kémiai' értetemben vett oxy
datiót és redukciót é~ a hiológiai' oxyd:1ti0 ~ r'PdJJkdfl· 
közötti különbséget az aláb-bi'akban rö·dden ismertetni 
kelL 

A chemiai oxydatio o.x)-gPn felvételt _ielent a re_ 
dukció pedi.!! OXJ gen leadá"t Pl. Cunrum + oxygen = 
cupru•nl~oxyd.. A r-é_z' oxydálódott, Plumbum + oxvl{f'"\ 
= plumbumoxyd. stb. Az eUentétes folyamat a r·edUk 
ci ó 

Azonban oxydatio az 5~ ha valamelyik fém több 
'Vegy Prtéket kap, pl ha a két vegyéri:éi{Ü -vas hál'Om 
'Vegyédéküvé alakul Az oxydatio és a red_ulr_~iQ ef?Xm 
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mást kiegészitő folyamatok Pl, PbO + C = Pb. + 
CO; Pb ü + H 2 = Pb + H20,. E péld"ába'n ai Qlom._ 
oxyd '{oxygenje Iévén) a.z· oxydáló szer a. szén cs· a 
hydrogén pedig redukáló szer·. Az i:Slomoxyd a h~dro· 
g-ént vizzé, a szenet pedig szénoxyddá oxydálja Az 
óiom_oxJ- d pedig fémes oxyddá redukálódik Ebben az 
esetben tehát _a hydrogen és a szén redukáló anyilg 
miközben ők maguk oxydálódnak: tehát. a-z oxydáció és 
a !'edukció egymást kiegészítő folyamatok Chemiai 
oxydációról beszélünk al{kor is, ha valamelyik atom pű
:,itiv töltést nyer, vagy valamelyik ion positív töltései-. 
nek száma- megnag~'obbodik" vagy valamely ion no2gativ 
!ö:t.ését elvesziti Pl Oxidáció az., ha a. ferroból ferd. 

ion lesz (Fe·i ·t Fe·r f ·t) 
2 Fe Cb + Cl'2 = 2 FECb, az ion~eimeJet é-.:·teL 

mében igy irjuk fel: 2 Fe+·~ -l- Cl2 = 2 Fe·:} .. j ·j + 
2 Cl-, tehát a ferroJonból fenLion l~'z (oxydálódott). 
a chlor p~dig negativ töltist nyer, iehát. i"edukálódot.t 

A tápanyagol{ molekuláina-k oxydáció,ját is ily;m 
módon képzelték d J"égebben, hogy mlaga az oxygen 
mint ~Iascens oxygén a. tápanrval!' molekuliát mel!tám~d-

"" ja -azoJmt ,,in-P és ~énoxyddá égeti el. Ujabb :vizsw-ihl. 
tok szerint <'Vieland, Warbmg).. a biológiai oxydáció. 
tehát, a rejteli:ben lejátszódó oxydádó hvdrogfn leadás
hól áll; az: ox,ldádó az9nba.n vég-be meheí oxygén néL 
kü1 is. hogyha a hvd1 ogént leválasz.f.ó termentum a de_ 
hJdrase ~l~üködili és ho!!V hll van egy_ anya.g amelv a 
h~'dt"O~t~nt lí.tv-"szi Tehát '\ian eg:r hydrogén donátor 
Úeadó) és e.gy hJ-drogén acceptor (felvevő) anya.g, 
amely ]ehet oxvgf.n is lehet. azonban u. n .. légző fer
mentum js, mint amilyen a flavin-enzym, illetőleg 'a 

leucoflavin amelyről később le.'>Z szó-. 

A d h d 'k " o~vdálandó anvagot felületükl\ÖZ e , razre a,. ....._ . 
l\ötik. R p;zPl a molelrulák feJ~ő sitruk~rája n.1e.2:~.~.1t-o~ 
r1k oh·a.n é1·t~Je-tnben ho!!Y azok hydrogen atmmat lwn.y~ 
11 vp~1 lehal'íthatóhká válnak igY a hvllrogén accento,r, 
tehát az· oxvv·f;n vagy a sár~ra Iég-ző ferment reduka
IÓdik. A biolóv.-i~i oxvd.áció tehát nem m1áS, min't hydr-o
gé.n Jerul,;;~·: a- rr-dnkció nPdig hydr-ogén tfélv~teL -~ hyrL 
ro gén é.., oxl. ()"·P n egvP:sülése vizzé na'~J hoener gm_ f~L 
szabadulllssn.l jár (68 OOO 'kaiória). Ezt csak ugy tud~a 
hasznmM•a1,i ~ R7.en:ezet. hog-yha. a hvdrotrén és oxvg:en 
e~rvesülését ~,u nr.h szakaszolu-a osztja., Az i~rv felsza
ha-dult f'nerg·iákat küiönböZ'Ö ·élétfol:ramatokra tudja fel. 

hasz'nálni. 
A seH ., .~P"~ .is lél!zil{ ha oxyg'én áii t·(>.ndelkezé.Rr·,~ 

ab:ko-r· deh~dn~.t:~l:'i~sal: ha !ttem áll oxygén rendell{ezéS. 
te akl{or fertnenHcióval A fermentáció kisebb energia 
krmdéssrl ]th mint az oxyd.áció 

A deo:mo1~RPk cRoportiába ta .. to?-ó enzymek az u. 
n. endó enzvmák tehát csak :t s~ltekben fordulnak elő 
a seiténerP"ia P'az:dálkodás'án:ak. idnvítói Ebbe a cso
portba. tar+-omalr :'1.- már en111itett rrlvo'- endo-- és d~·s.oiO
P-nzymák E?.:."ktől az enzvmáktól függ a Hpany~goll; 1!"
hontá.srt- jl_leti'íleg felépitése s az energia ki, lilleto'1:->g feL 

h:Jsználása 
A rerloxii..-:Pk~t chemiai felépités'ük smrint feloszt

hath•k v::~s_n><ntl"icle"krf>. 'f1ég-zőfer·men~mn) citor·hrom 
katala1.e ;.« nf'~' w''''dase. r~z~nio-teidekre (no]y_plwnol
ox:rda7_f') Alox~:~rtfin_proteidelue (sárga légzöfermentum 
rl~ au ,inosavnxHhl7:P. xánthin-oxydaz-e di'anhOTaz:' Ps T 

IT nvridin.nro'<>idPk'~':' fdf>.hydraze I. dehvdrazP. TT -;,.,.,_ 
n~viil ol v, .n okTa ::~m~Tvek r·ofertme-ntjein.<>k ~r,erkezet.i 
k~p\o\": m{z ~tem i5n.•_erete:;. 

a) A vastartalmu légzőfeimentum, Ez a f-ermeiituni'
köz,e.tlenül reagál a ferro vasánál fogva a molekuláriS 
oxygénnel viz és ferri~légzőfermentum képződése köz_ 
ben. azonban ez a reakdó nem ugy jön létre~ hogy az 
OX;\' gén vashoz kötődik, hanem a 'vas és az oxygén kiL 
zÖtt eleidron kicserélőrlés jön létre, amikor is a. fermen. 
tum a két veg}'értékü vasával (Fe·t"t) 3 vegyértékü 
\3-sat tartalmaz'ó (Fe'f"f D fermenthlinünné nll:Cgy át. 
Ez a vegyifolyamat reverzibillis. 

b) (A Citoch:i:o~ok 3~féle citochromot ismerünk: a.) 
b) éS c) jelzésüt. E citocluomok minden sejthen talál~ 
hatók A C) jelzésü citochrom oxydálja a. Sárga légző 
fermentum redukált formáját, vagyis a leucoflavin en_ 
zymet favinenzymmé alakit,ia 'at. 

<r) A sárga Jégzőfermentum (flavnenzym) minden 
ox;vdo~redukc.íó folJamatban részt vesz, 

d) A dehydraze, vagy dehydrogenaze elnevezés tu~ 
Iajdonképpen két termenturnot illet, amelyeknek cofer_ 
n~ntje a codehJ--diaez l és a. eodehydT"-aze Il Mind a 
kettőnek Walkatrésze a nicotinsavamid .. 

e) A peroxydaze és a:--·katala.ze a sejtanyag forga._ 
loinban keletkező hydrogen hyperoxJot, bontja vizre és 

ox;vgénre. 
Több olyan desmolase is: \an, ari:lelyek nem ta.rtoZ

na.k a redoxazél\hoz, e:nek hözül a legfontosabb a 
szénsav_anhydra.taze, amel:yik a s:rensav forgalomban 
játszik igen fo 11tos szerepet. Ennek a fermentumma-k vari 
nagy jelentősége a haemog~obinnal együtt a tüdőben le
folyó oxygén felvételben ·és lead,ásban .. Azonkivül a vér 
bicarbonat pufferénel\ szabályozásában is. 

• 
Ezekben óhajtottam ismer~tni röviden a. fermentu~ 

mok mibenJPfét és szerepét, Nem volna azonban teljes 
elő,?ditsmr h~ )tem emlél\ezném meg- pár szóval az Ab
de:rhalden . .féle u .. u védek~ző ferm€'ntumokról a-melyek 
ugy a diagnosztikában, mint a therápiában igen fon~.os 
sz:erepet játszhatnak 

A gyomor béltraktus emésztő fermentumainak n~:ii
köd·Psf' kövctl{eztébe'n tápiá1ko~ásunk allml'mával felvett 
fehél'jét éuítököveil{!·e (aminos'.'il.vfl,kra) bonfabtak fel- ~s 
éppf>ll. erért normális viszonyok között a g''omor ~-s bél. 
fala.kon kivül (h•hát a. Szervezeten belül) test-lde~ren fc~ 
hér jél{ lli~'"' herülnek be Ezéy-t a vér notmális kör·ülmé-~ · 
ll;\"el\ kö 7 öt.t nem tartalmaz e~yetlen 'Oba.n fermt>ntu.~ot. 
sem amely n 1,.,.0 t.einazél{ (f-: ·h h-iét bonfó) owuortwba 
ta1tozhatna:. Ha azonban a fehérié:t. 'J)arenter3lisan, az_!J.Z 
a g)'OIDOI béU:raktus m~gkerülésével visszük be (inj._ , 
han) akkor a vérpályiiba fehé1 iebontó l:'nzymák lépne-k 
fe1. illetőleg jelennek meg. amelyek a szer-vezetet e~ek: 
fó1 a testidegen fehér.iéktől peptidekké es aminoSavakka 

. . k k E ket' f('l"'l"lf'ntu-lebontva megszabaditam tgre e-ln~ · ?:e · a -
mokat. amehek azután a vizelettel is kiválaszt.ódn~k· 
nevfzfe e1 Abderbaiden védőfermentmPoknak (Abwehr-
fermPnte, il1etöleg Abwehrproteinase). , 

Ezek a fermenfumok lényegesen különböznek a bel
traktusban lé\Ö fehérjebontó em:yinálrhll a-bb"~n. hogy 
ezek a fermentumok szigoman specifilmsak tehát c<;ak 
~.zt a fehérjét tán•adiák JYiej;!' n_melv megjel~llé"ükel 
kiváltotta (a beiniidált feltér,iét).. EnP-l sz:~mlHm .a-: 
gJomo.r-_ és béltrflkt·u"'han lkvö nf>n~in és tryw"in ntinden 
fehériét, a-mi a táplállmz:'is folvtán a g,omo·rba, Uietvf' 
~ hllh~ I{erül, OOntanak hvd .. oliz:ilmtl\ E vPitö fer·men-

k · · 1 t" • ·n T .. .-.a~zta1ati tén~. tumokn~ - t~en nag-v lt> en o\"e~tP va "" - · · ~ 
hog;\· test .. és véridegen fehé:rjéknel\ a s:zervezethe7! valo 

parenrezalis bejutása. kétségtelenül a legtöbb feztőzii 
a~gbetegedéseknéi előfordul Kétségtelen, hogy -mát 

igen korán kl lehet· mú.tatni, hogy a tuberkolotikus em
)ler é;s állat savója olyan fermentumokat tartalmaz, 
amelyek a tubeikoloz1s bacillus fehérjét bontani k-épe., 
sek. A védO fer mentumok !I.Uennyisége és a beteg álla_ 
po ta ·között bizonyos éi dekes összefüggés van, ugyanis 
hogy a betegség sulyosbodó állapotában ezek a védő 
fehérjék mind jobban yeszitenek akthitásukban és vé· 
güi teljesen elenyésznek Ez-el{ a védőfermentumok is 
izo;álhatók a v!zeletböL A fertöző megbetegedéseknél 
már a rnásodili napon kimutathatók a fennentumok es 
kétségtelen, hogy ez a betgnek az első védekezése a be~ 
hatoló kórokozókkal szemben és hogy ez a védőfermem... 
tum fontos jelentőségű a mikroba és a. szervezet közötti 
harc kimenet-elé,re" 

Rosszindulatu daganatok, a sarcotha, car-cinoma és 
áttételei szintén specifikus védő fermentumolmt válta
nak ki és igy meg lehet' állapitani, hogy gyom01, tüdő, 
vagy- méhr·ákr·ól van-e szó A rál{ kiirtásával azonnal 
megszünik a védő fermentu'IUJ ter me lés e is ~l' csak az 
áttétel megjelenésekor lép fel ujra. Haso'llló az eset a 
belső szektéciós mirigyek llllegb-etegedésénéJ is. A pajzs
mirigy vagy hasnyálmirigy 13tb. megbetegedésnél szin
tén specifikus védőfermen.tumok lépnek fel és válaszr. 
tódnak ki a vizelettel, ennek segitségével' nemcsak a mL 
rigye}{ megbetegedé~ét, hanem azok gyógyulását [s iden_ 
_tifikálni lehet~ mert ebben az esetben a védőfermentu
mok ujra -eltünnek E Védő fermentumok segitségével 
sokkal hama:rábh lehet bizonyos fehéi_jéket identifikálni, 
miut. chemiai va.gy fizikalis módon. Meg Iehetett ,álla-pi~ 
tani, hogy specifikus scarlat streptococcus is létezU\ é~ 
hogy egészséges bacillusgazdák v-édő feimentumoka.t 
nem termelnek mindaddig~ amig a.zok meg nem bete_ 
gesznek, stb .. 

Az utóbbi időben sikerült 'te~h~el;-"t;~tikusok 
ska-datos betegek stb. védő fennentum~it kristályos for~ 
rnában is e-lőálJítani~ ezek a luistályok enzymatikai 
szempontból hatástalanair iés csak al\kor aktiválódna.k, 
ha ltozzájuk ferros-őt és ascorbins3.vat vagy nagyon híg 
trypsilLoldatot adunk,. A védő fer!n1Jentumok képződési 
helye minden valószinüséggel a hasnyál mirigy, mert 
pankreas ittotta állatok nem képesek védő fermentumo_ 
kat klnnelni.. A hasnyálmirigy valószinüleg a k!O-fet·
ment.et .szállitja, amig az antigenképpen szereplő fehérje 
\'olna az a.po..,fe.rment. Ez-t a feltevést. bizonYitja a nagy 

, specificilás és a védőfermentumoknalr gyors megj ela.. 

Kérem tartsa raktáran és aján;ja 
orvosi köreiben a 

Dr. De ér Endre laboratórium 
kiváló szerológiai készitményeil 

SCARLANTIN PERTUSANLlN. SCAKLA-
PERTUSANTIN.. DIPHTOPEF:TUSANTIN 
DIPHTERIA ANATOXIN IPP (Diphtantin.} 
DlCK TOXIN (pzóbaoltásho>:). FEBRIGEN 
(lázkezelésher.). STAPHYLOAN'TIN. STREPTO .. 

ANTIN. STAPHYLO-STREPTOANTIN .. 
ANTIGENEK DIAGNOSTICilldOK stb 

HIREK 
K.ii.~ziJ.tt.tfül<. 1-/.acatt.(ji Stil$d(J.ct. 

Még rnost sern twi.Juk, hogy 1esz-e felvételi 
·u2zsga a rnost .Jetentl<ező gyógyszer é~;ztwiigató!< 
részéTe Az azonban bizonyos" fl,oiJ-Y szaksze'rve·· 
zetun/< _ragaszkodik a etenw/eratileus magatartas 
etb,ratasanoz Enhez az előrnunkálato/cat a Me
feszben rnüködő egyetenú hallgatók részben 
nuu et is végezr;ék. A.z Urvosok özakszen;,t:,zeÚ 
satbátyos szernmariurnokat nyitott a felv.écelre 
jelent/cezöknek Mi ebben 11-z évben ntég szeJé
nyebb tgényüe/c vagyunk MegeLégszünk azzat 
hogy néMny kérdésre a népi dernokracia szd~ 
bernenek megfelelő válaszokat }oapunk Jdvőre 
azután JJ'Uir JObban rnegszervezzul< ezt a terüle
tet is Ebben n1Jilván igen karnoly segítségünk· 
r e /;esz H a T a n g ' Sándor Iear tár sun/c, ki 
ebben a tanévben megkezdi egyetemi előadói 
müködését. 

El sern rrwndhat}uk, meklwra nyeresége 
Harangi elvtársunk szemAlye, tu.dá:sa, politricai 
cs emberi tis.ztánlátóJ3a-a jövő nem0edék szá· 
mára .. M ert azt ugyan még rniwiig ne1i1 tudjuk, 
hogy U n g ·v á r y Katrca melyik népi kollé
giurnból járt az egyetemre, Ile az bizonyos; 
hogy Harangi Sándor előadásairól csupa Ung
váry Katzca /emül rnajd ki az ~letbe .. 

Szakszervezetünk vezetősége .külön üdvözli 
Harangi Sándort és külön köszönti egY'etemü?V
ket.. Kzvánjuk, hogy ezzel a világn-ézeti rneg
gya~apod_ással, egyetemlegesen az egész ·egye
temr tana n Iear, fokozottabban szalgálhassa a 
magyar ifjuság átnevelését, a nwgyar (lyógy
szerészet és a népegészség lügyét 

K ö s z ö n t .i ü k H a r a n g, 1 S á n· 
dor elvtársunkat. 

SCHULEK PROFESSZOR _ HvtRANGI 
SÁNDORHOZ. Igen tisztelt Miniszteri Bizw, 
Ur, loe!dves Bar;á.tom! Nagy meg:ti.sz,t3. tetés ré
szemre, hogy a GyógYISZe!11él.sz Bgyesület a Fe 
dera:tion Internationa:le Pharmaceutique Inada
sában megjellenő nemzetközi gyógyszerészi l'a'l' 
szerkesl!ltőlbrzott:sá@iiba tSzerény s"emélyemet de
legálta. Midőn e !kitüntetést megköszönöm 
ig,en kérlek, hogy e köszönetet ,az Igazgwtóság 
és az egé:sz Egyesület felé is tolmácsalJú szr
veskedjél. őszinte .ruagyrabecsüléssel és barát. 
ság"g1a! készséges hived: Dr. Schulek ElenulL 

Halálozás. F ö r d' ö :s La.j.::>s .gyógysz,el'ész- karLát
sunk Budapes,teJL 5;5 !éYes kO'l~ában meg-halt Augusztus 
3,-án í€1Illatbé-k €1 KecfSkeméne.n ·- nag,r ll'észvét me-lleH 

PÁLYÁZAT .. Egyr:e többen fordulnak hoz 
zállik azzar a kérdéssel, hogy milyen bélyeget 
ragass"anak kérvényilla'€'. Hivatalos helyről 
nyert ért:esülésüruk szeünt közölhetjük, hogy 
csak a kér<vényre lcell 6 forintos bélyeg, minden 
egyéb melléklet i!leték-mente.s. 



DR. KEMÉNY GYöRGY- VÁLLALAT
'1/EZETö Meg kell áUapitanunk, hogy megfe· 
ledkeztek rölunk, gyógyszer:észekr.pt Igy_ lett 
a. r, K e m é n y György kar tár'sunkbol az 
első gyágyszerész-v·álldlatvezető. !Az O k t á n 
gyógyszeTvegy:észeti gyár élére került Ismer_
,iük dr .. Kemény kartarsunk rrendkivüh képesse
ueit, éppen ezért kiilönös _,örö'!'mel .. vesszuk_ tu
domrisul, hogy őt emettek kt elsonek ebbol a 
szakrnából. Ezzel fJLyan embert, ig'en, olyan k:
-váló embert és tudóst .iutalmaztak. aki munkrí
jával szakképzettségéveL még ,yn;agasabbra 
emelÍwti a rnagyaT népi demokrácia komoty tel
jesítményekb-en 'IT!figmutwtkozó szmvonmát, I<t 
hon é.s a külföld felé is És mert dr. Ke-mény 
György megállja rt helyét, utána. ~a!án észre
veszik e pálya mris kitünő i/Jolgozó]at zs 

IGAZOLÁSI HIREK. 
Dufer Hona, elhalrusztv;a 
S.zentrg1.á1i Dálniell, át:l:léw .pest megye :Dőispán,jiilll{Jz 
Ungreán István~o nem, jelent meg 
Mizsei Antalné, ig1a!ZOlt 
HorMI' Andoi, Lgazolt 
Bil"e:tan: · MiháJyné, nem jelent meg 
Héjja J óz.s·ei, elha1asz-tva 
Mán~a József, elha1asztva 
Egeresi Illonta technika, igazolt 
Botos Lajos:rué, elhalalSzi-wt 

Karnpel Pálné, függőban 
özv.. M1anc:s AI_fr ·édné, nJelll jel:ent meg 

Kriegel Antalné, 111em jelenit meg 
Labanc Katalirn:, igaz1olt 
Ver:es Gálbor, ~g-.rez10h:. 

ö·zw. Kasziba Kálm~n.n€ lhlfiiSiZOtnJélve7.Ő, Lgazolt 
dr .. Kovács LászlÓ, 5 iéi\· 1~ foglla~koZiásána~k gyalkot · 

tásától eltiltva 
Kotu Mihályné, 3 €vre veZJető állláls:tól elStil'tva, 
Hrabéczy Oszliár gyógysrerJé.szt, a Gizella gyógy

szertár tulajdonosát az i.gaz·oWó biz. jogfosztásta itélte, 
A GYOJA UJ VEZETőSÉGE.. A magyar 

népjó1éti miniszter a 782/19~5 N. M s~ rend~. 
let ér~telmében a Gyógys?Jei'eszek Orszag<Y.S· .Jo: 
léti Alapja ó.ntézőbizotts:íJgának tlagjává 3. év\ 
időtarta.rnra Ágoston @"ha, Hartmann Trva: 
dar, Kun 'Ferenc, Nagy Lajosné. Székely Jen:> 
budapesti ~ógy.szerés2leket, dr Maunr Kon;el 
ujpesti gyógyszertártulajdonost, Szek .. B~la 
szolnoki gyógyszer;tártullrujdonost, Faraga San .. 
dor gyógYI>zerész.t, az Országos Gyó~s!'emész 
Egyeület ij'a?Jg>JJtój~t: HCft'!ani B~a mrrliSzt~r: 
,csztálytanacso·st, t[J. Nanassy Sandor m~m.,z. 
teti titkárt. dr.. Schubek Elemér eg_yetemr ';Y· 
r .. taná:r:t és dr. Végh Antrul: egyetem• m .. tJanárt 
neve?Jte ki (204 .. 033/1948 .. N. M. szám) 

• 
Az Intézőbizottság alakula -ülésén ujra dr. 

L o s o n c z y György kartársat választottá~ 
meg a Gyoja elnökévé ·~S _ujra H a ~ (l, s z t ~ 
;Sárul-orné kartársat brzták meg a 'kövoetkezo 
hár arn évre a titkári teendők elvégzésével 

UJ PÁRTMUNKÁSAINK A julius 31,-i számban 
megjelent ,. Uj pártmunkás'' cim:ü -~özlemény ldeg~szi
t-ésér-e köttörn hogy fiammal - aki az 1948/49 .. tanévre 
ké:rte felvéteÍét a GyógyszeréSzi fakultásra - pált-

munkásai vagyunk az MDP-nek- Még az MKP .tól kap. 
tuk meg f. é_vi április hó 23-án a pártmunkás igazol
ványt 

Én jelenleg mint a járási káder~felelős és a Nem_ · 
zeti Biz&ttség elnöke, de 1945 március 2·~. óta végzek 
alith pártmunkát 

Fia111-: agitátor képző tanfolyamo-t _ végzett mhi.t 
VII. gimnllzisa 1947 .. év nyári ~SZünidejében, azóta já_ 
rási népnevelő és az aszódi Rendőrkapitányság szemi
náriumi előadója 

Aszód, 1948 augusz:tus 3 
Elvtár si üdvözlett-~1: 

BURGER ZOLTÁN, gyógyszerész. 

EGÉSZSÉGüGYI SZAKSZERVEZET ÉS 
KONGRESSZUS Egyelőre csak annyit irha,
tunk, hogy e hó végén tartja alakuló kiJzgyülé
sét eLZ Egészségügyi szakszervezet, mely az 
egészségiigy egész hálózatát felöleli Orvosok, 
ápolók együtt lesznek és hamar osan csa~la.'fo .. z
rwk hozzájuk a külön szervoezetben . mukodö ·ai:
Iwtorvosok is. Felmer-ült az a ter'V r.s, hogy nt,, 
gyógyszerészek, gyó'gyszeTtári dofgvZók a ~en' 
tenáris Gyógyszerész-hét ker-eteben orszago~ 
szakszervezeti és tulajdonos' kongresszust ht
vunk egybe .. )Meg·törté~~etik, hogy •ez a _két~ kii; 
!ön lwngresszus rnunká}a nagy szakma' k/!rdé, 
sekben összeterelődik Lehet, _hoqy. <Uid;'!l ~z 
Egészségügyi SzakszeTvezet vegoo for·nta}_a 's 
kialakul és ezen a kongr,esszuson sor kerül az 
M M .. Sz,, Sz .. Gy{igyzertári Dolgozók Szakosz
~ályárwk ,ál!ásfogla!ására is .. 

Csaba Ferenc Gyámszülő T.ársaság végle:ges elsz.~<L 
molása a.z edlll,g beküldött öszeg~krő1: Ba}laS's1a. Sándor, 
20__ Benedek István 2.-, Bösz;&rmén,yi Jároo:s 10.-, 
E IdŐ~ Pál 5- Fa.'l.us Jenő 15.-~ Fehér Lá;szló 5 .. -. 
Forgác:s Berná; 2·--, Gerő ~f~klús 2.-, Föl~es ~rt'ur 
3·- Görögh p. lml"e M:ánld01k 1·5.·-, Harangr San<Wr 
1'5.~ Ila}bmhr· Sándo1· 3'.-, HÜibner Endr~ rt.501 
H€1Iná.dy Zsigmond Sárospatak: 10 -, Ho,nosy _PáL Za
}asz.ántó 6-, Jano'Vitz I \'án 6 .. -, J eszenszky Bela 2,-:-, 
Konnos Ida 7 50, Kovács Andor 6.-, Lovas MUdűS 
3-, dl.. Némedy Imr·e 10.-, P Mencel Edit Ta-p 2.~, 
:Pmezési László Debrecen 10-, Ré'ti M,áa:·Jton 2,-, Sz~-_ 
klely J-enő 15 -, Szléke\ly István 2 .. -, S.Zial~ai _And..ráS 
5.-, dr. 'Duri Pál 5.-, Vö'l ö:s Sállldor Foldeálk 9.-, 

ÖSiszes·en 2ű5 foxint , 
Mint rmáa:· a mJul t sz,ámunili!ban jel,ea;tem, a Csab!l 

Ferenc Gyám·szü1ő Társi- iság m~gsZJiinik.. A:z. eddig ~ 
• "!"kikel vaJo küldött összegeket - ,a budapesti Gs ams zu o· , . 

megbeszélés érte1mében, az egyetemi ifjuság re~re 
vásárolandó k ö n y v a l a p h o z a d i u k. A 
RönyV1alapnak az. a 'l"·endeltertése, hogs. az __ ar:r_·~ ~:r~e~ 
sz.egén'Y sor su gyógyszel ész hanlg'atók.at kiOlcsonko~!v,ek 

, "l" TáJsaság osszes klcl lássa el Hiszem hogs a Gyamsz;u o · . · 
t'JU,g)·a1· hozzá.J·itrulna~ ehhez .az e1gondo1Jáshoz.! J\Smétel-

.... T' ·mnak ten_ köszönetemet fejez~n ki G:y-áJnszulo ar sal.. . .. -
áldozatkésZiségiiJkért éS mindenikötöket sz&.etetrtel ud~ 
z:öl ör:eg kartársatok Balassa Sándor, szá.maldló. 

* . H .. i Sándor 
A fenti célra a ma1 napon a 1 a n g t h't 
- '"té t e a 1000 forilltos adománya is beérkezett,. A gyuJ s 

1205 forinttal megt.IJ:itjuk Adakozzunk az •~Y01"""" • 
ifjuság könyvalapjára 

'A G.YóGYSZER:lllSZ 

FIGYELEM! 

F. hó 21-én, szombaton, ,,A Gyóg}szerész" nem t-art 
hivatalos órát, · 

. KöSZöNET A SEGÉLYÉRT 
,;A segélyt ma reggjel háJás r&úvvel V1e1ttem 
ÉS a leg1ba]doga;bb HegyfaJ un én lettem 
Még .. nen1 kaptam kézhez Hy tömeg fm illtot 
Amwta a sors jól fe.ilb€kóliintott! ' 
Kifizettem másnap minden obhgörrnat, 
Igy mos[ már senki sineil, ki ilyenért nÓig,at. 
A va:c~ara matt :sem fő már a fejürr'k 
Egy dar&? .. ]dőre v.<m ~kenyerünk, · tejü~ik 
Intervencrodiat megköszönj !ik sz:épen 
- .. s ha most még nem szúvaJ:, esaik egy lapolll 

eppen --
Azlt kivánjuk Neked, _ er11mél szebl:i s jobb 
nincsen -
Nemes gesZitUisodért áldjon meg a,z Isten!" 

A Gyógyszerészi főisliOla szerve-zése. Mo.st rvan :Eo·· 
. lyamatban az uj gyógysz.e1·ész1 kiképz!éiBnek ~s, wzel 

kapc·wlatb:am a Gyógyszerész Fői,skoláuak iSZleT vezése Az 
egyeJtérni gyógyszeo:ész1 bizo'tbság, az: uj főiskala ve;ze
tősége etősen doLgozik, hog,y a Fő~sk.o.Ia sz:epternber hó 
elején eredményes müködéséit UlJ,egk<ezd!lue:&s,e: 

. A főiskola teljes aurtoll1!Ómiával, azonhant az, egyB' 
tenn intézet és az egyetelilli p1ofesszoroik. igénybeViéltelé:... 

.-\'el fog müködni; az egyetemi piOfesSJZ.OIO"k mellett 
gyógyc.zerészi képesitésse~ bh·ró: s a truniitlá!s 've:r:é!n ,eddig 
is müitödOtt g,yógyszerés·z~őiskoL'ali tulnitók yesz.neU,:: 
részt a főiskola vezebé'séboo és a tanitá.is(baln'. 

S2eptembe1 hó 1elejém: a főiskola elrS1Ö évfolyama az 
Ag:gtelekLutcai Gyóg,} SIZelléiszJházlhan ]éV!ő Gyógysze
részgyakol noki tanfolyahnon veszi keZidetét. A ttjamlfolyam 
helytségeit ej·'l~e; a célra rkiiOOrvitilk lés· átal'afldtják, 
T A főskoia tanull11lámtyi ideje 4 évfolyam. lesz s a 4 
evfolyamot 2 gyak:or'lati év köveil:i A jpvőhen tehát a 
g)'lakor·nolri idő lés al· gyakarnoki tantfolytam rteljP..senl 
megszünik s mindaz.oka't az al~pi:suu;e:reteket melyeket 
P.ddig a gyakornokll'ak a gyógyszertlá'rban rke111ett volnJa 
elsajátitani.ll- de mint közismel t, na."ll rS!ajáltHotta el -
a J?vő:ben ; fiőiskolán rendsze11es ttanuh~ányi rend' ke
reteben fogja elsajátitani. 

A főiskola -s·zerveZJe.'ti !Sz...albálYZiata mostt van !ajz. iL 
le~es fórumok előtit tárgyaa.ás alatt. Sikerült n:Jíeigálla~ 

. · az uj kiképzé'si rendrsz-er teljes hiz!.ositékot 
~YllJt nekünik a jö~őre) hog} megszürrik a ;régi lehete:ti
en állapot, amelyben & gyógyszerész mint a t~I-sa.da.. 
~Orunak .. félm~velt €XiiSZtendá,i'a 'tengŐdött; réJ!eltp·á!ly<áján 

eresztül, B1zto-sité!kot m.:yu:jtt nekiink enöl a főiskola 
személye is, aki al mi sor .ainkból keJ. ült ki s 

nemcsak rn-.l,.,,t t d, . ...l. • rr_, " 
""-'-'--ll U os, ue mmt ttcivaió gy.akoJ,:lati pedagó~ 

. is kivált tanártársai köz.ü1 
(Gyógyszertári Munkás~k LapJa; 1919 jul 23) 

Gaál Géza, P€cs: KöszÖn!Öm a pécsi !kall!ársak. ,í id· 
vözletét és kösz·:önöm a. tröbbi- gy!Ó,gyszeúáli do1Lg:ozók hi .. 
z3kodö és biZ'tató sormit Üz1e.nem, hogy mindoo ébet ~ 
.s-égünk!kel ügye.LünJ.: a s:zalks'Zelí·e.zetri ta;gslá.g érdukéL·e.. 
Különö:sen, ha 'ti is segits:égenU'e lesz'teík 

PROFESSZOR: Mi .nem bántjuk a beúe< 
get, de a beteg se bánrt.solU bennüniket E>iZel is 
hangsulyozni kiV1á~1jruk, hogy nem a tud,~s ügye 
ez, hanem •a beteg-é Mer;t a tudós, ha vaWban 
az, nyilrvánosan vitassa meg és ne "m:a:r:Mzza" 
le a neki nem tetsző ~gán>JJpitásoka:t És ami
kor mi felkináljuk neki sza,]dapunk&t, ne liit:a. 
sítsa vissza az:zaJ: ,,persze, hag·,y 1aztá:n máslnap 
bevitessetek ..... " Meg is mondta: hová.. IV! i 
a•zonb>JJn az ő érdekében elhallga,tj uk Prw 
fesszor ur, ön vaJ!óban lbeteg De az íf7uság, 
akit professzor ur tanít, egészséges, És anna:kl 
is keH maradnia De g1ondolja csaik el, pro
fes:Szor ur:· aki r gy beszál nyüváa1osan, mit 
mondhat rólunk - hálókönt.ö.;ben! (sz) 

F. J. OHhon-Szanatórium: Ne~ én \agyok, nem 
n-d.:em S'OOl a le\ el!ed. Eg.y máJSik nz.onos 111evü bu tá1 sm 
-emlél~szel Zsigá:t sem iSiine.rem 'é.s sohasem volt kedvenc 
,.kiszóilásom": - le a főnökükkell Anól most ne. be. 
~zléiJ;ünk, hogy IJllit gondoGtam oiykor A },eveled az.on
l.w\n tkmyekxe hivatíkO'zik Itt pedig €n n:em .szer.Ppe-lelf 
De azért, ha bejö:SSZ! Pestre, ugo·rj [el ho'ZIZiám, - hárhrr 
<ös szeb 1111átkozunk Ami kési1k, n~ mulik (sz) 

L. J,. Szeged: Neked kÜWn még :umyi:t üzenek, 
horgy az egét.=;z szakma ügyét szt-ll'etnök ,::zolgál1ni Hidd 

-el: rcswk ~kma't léS jóSZiá,ndiék ikie'll hoz.zá De a ti l észe~ 
tekről is.. (sz. 

Sedyletta tabletta 
30x0 .. 015 
Szabadon rendelhető: OTI 
MABI - MÁV _ S:?Jasa 
Dobbi stb 

Podmaniczky 
Budapest VI 

gyógyszertár 
Telefon: 120-201 .. 



~4S~ö~------------·~~--~~~--~_.~-----------=A~G~Y~óGYSZERESZ 
Montenegióiak ügye folyamiUban .. Hantt\l<>SL::llfi levél 

ben kié-rtu:;it.Jiilk az. érd!~keitek.et 

SZJNTÉN ZENÉSZ: Lelkesedsz, hogy a, 
Zenészek Szakszervezete Imicsoda hatalom és 
panaszolod, hogy a mi szakosztályunk tekmté
[ye meUette -- twl késik az éf,i honuilyban( l J 
lJe eifelejted, hogy a zenészek nuir évtizedek
kel eze,ött is nemzetközileg ~nuzsikáltak, rni pe
dig csak a felszabadulás Ma vagyunk Azóta is 
sokan inkább magukért üzér ked tek, aheLyett, 
hogy 1a tagsá.g érdeke~ért harcoltak volna. Sőt 
még ma is fiók-szakszerveze.tek müködnek és 
rontják a szakosztály IJ;ekintélyét Te tudod leg
jobban, hogy alig két ihónapja mindent előlről 
kellett kezdeni és közel három évi munka!ehe
töség lkár ba veszett. A zenészek rnuzsiká.ltak, 
mig 1nimérget loevertünk Holovt inkább a gyó
gyitá-s a hivatá-sunk A tekintély pedig ép'P'en · a 
hivatás felismerésénél !kezdődik - (sz.) 

F. E.. V ároslöd: Mosrtani cikikié/t azért nem klözQljük, 
met'ft nem tarrtjuk épitő szándéku bia'<álca.tnak A teljes 
swcialiWllás gorndo~aJta pedig nem időweoc'IÜ De egyeL 
értünk \kai Uátsunlklrn.l a hasz.001lélViez.e'ti jog kérdlés;é\ben 
Eg-yelőre azonhan még niocs Ny;rugd:ijinbézetünik. Ez soik: 
m.indent megmagyaráz. Ma trnagy'On meg kelil ni&Z?l~Ünl:::, 
rotvel állunk egy \S'z.aJa:na nyilválnoSISiágaJ e'Lé Hogy ne 
bomlasszunk ne 1ázi.vsu.nik bla1 utat rnuta'un!i m:em tuduruk 
Még az't fu; 'meg kell go~diOl~unik., hogy Városlődrő\l kit 
taitsunk ,ét'demesnek a szakmai KossuthRdijia, Épi't>5 
&..ándlku hozcis'Zólit!s't V!árunk az uj g;yó.gyszerfsz.tör. 

v-ém:yhez, (A 1égi rendszer szaksajtójárai itórtérnő ihivatR. 

koz-ás nélkül ) 

v,- G G .: Mintlwgy íközleménye ther apiás 
alkalmazást és kipróbáil\-íst tárgJ'Illl, - vélemé
nyünk sZlerint _ oé1szerűi:Jb !)enne inká!bb Ol'!VO

si · szaklapban közölni. Mindenesettre szükséges 
nek hihs>'lik még annak kiegéSzítése, hogy az 
összerett gyógySZI€r:ben vallójálban tmelyjk aJkat
rész a hatóanywg. A hwtást k\fejtö d~ot és 
annaik haJtóalkatrés,zét - lega18Jbb nodalm• 
adatok alapján, -- hatásta,nilag is néHzlete:seb
ben kellene t,á,r•gyalari. A torvá.bbi l1eirásb<Jl nem 
á!Jap·ilthaltó meg az sem, hogy mely esemkiben 
alk.a:mazta a szmt fürd&kura mellett, i!lletőleg
anélküL (Dr .. ---'ly) 

g nfiUftbft' ban. Ile. sa~lc.·b~l Natr. ~ali ey l. llt l\ IICISII·bol CICISli 
----~ Jod·ból Kali. jodat 
gwflrtfls61 és kivinatra a Sallcvls6k és mfla 

bérlabtettflaflat vallatok 

Sz, K Ibafai szanatóriwn: Elhlsza.--n, hogy az ott a · 
le;gjolYb -.szana.:tórriurn, de 'annaik emberek, .akik,e.t cs.l\k a 
,minlél több munka gyógyithalt meg Én is ilyen vatgyok .. 
'Te azonban csak ,;fül'Ödj ~e-jbe_v;ajba", mi:g én pipa n:éi·· 
kül és H~miénytelenÜll eg~Ül vagyok Közben elmult a 
gyógy.szer-ész-·&zereplés is Nem [enJ~e.get vesz>ély., lJasR 
sankint 1_-,fu;z.ülőcillle'tsz hazafelé. V ég1e a 'akácl&natk. 
.~..rargyétde~ü ifjuság, kezcllötlik az előadás (sz.).-

F .. J" Budapest: Mi mindenkit szeretü.nk .aki ezt a 
p.á1sát ·s-z1ar·eti. Ezért becsülünk tégf'-d i.!S olytatn nagyl'a,. 
Funk kartársam, Az a:z,OllLlJwn megesik, hogy egy sze_ 
mély ·s7...elinrtü'lllk ferde vaHomásáru. keresztül mutaturilk 
tá a mi \igaJZ·sáJgrmlkra Mo:s·~ is ez. történt .. Ha nagyon 
harags:wl, sz-ivesen hebnet adwnik -sza(kJiJ(PUnkb.in. hogy 
nyilv.á.o.J.iosan les;;idijál ;benJruünk:€lt. E~é-g lesz egw hasáb?· 
Mert mi csak vitázunkJ de ernern harawsmmik. (sz.) 

Még mindig sokan össz!keverik aj k:Üldemén;Yclret, 
Gyó,ja., szaks?Jerveze'ti~, ,egyesrül!eti-dijak, ikülönbözi:i, ad'O
mányok érkeznek "A Gyógysze.rész'' _kiad&hiv~ba. 
Gsak annyit üzenihetünk, hogy hozzámik csupán latz. elő_ 
fiz-etési dijakat irányitsák. ·- al 'r;öbJbit a m~ga kÜlön 
rendE:lterési helyére sajinos, n~ afi_:aikulih!altUJUk: át sem 
>gíyiUti.L, sem elosz'tó-Rheltré és igy a felelösség~e~t sem 

vállaJ}'!latjuk a felesleges késed..Blemél t. 
- Mikepércs: TeSsék. beadni ,a kérv&:yt. Döntő- jelen. -
tö-ségü, hogy valaki ,a~'kk:ar is a .gyógys,vaész pály-át vá ... 
la.sztja, hu ne..'ll fenyegeti egy patik!a rnegöOOklésének 
komoly veszedelme. De éppen ez;ét1t tisz.tul l:s meg a 
Sz.akma.. Ez,entul ugyanis mindenki ugy jön erre a p:á._ 
lyám, ahogyan mo.st maga all\Jar elindulni Mikep~csröl. 
Különösen, ha Un:gváry Katioára hi\ulukozik, min.t .pé:l~ 
daképre ... 

(x) Vidé.ki glógyszertá>:at vennék.. Ajá~l~t~ ':résZ: .. 
letes adatokkn'l a kiadóba. ikérielk, "Prompt" Jehgere, 

(x) Glógyszertárakba bevezetve hazai és külföld(·, 

készibmén-yelc ]:::épvisele'Cét váUaQom Ai"ám'.latot a: 

V
1
ev&körTe1 retndelkezem" jeiigiéire 

'' (x) Misko-lcon) legjobb 1helyí."m, leVŐ rtelálj.~gu gyÓg'"/~ -.. 

Szertá
1 

·elad-ó, Éordeklödés: dr' Nágel E dgar, '· ·, 

B"G<l.iaper\t, IV .• Eskü-tér '7 

.Megjelenik havonta kétszer. 
Soorkesztőség és }dadóhlvatal. 
IV., Veres Pálné-ui\Ca 3®. I l 

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

Főszel1kesztő: 
SZÉKELY .JENő 

Telefon: 162--81í<l 
Felelős S2)ei'ke<!ztö: 

HARANGI SANDOR 
Tele<fon: 344-311. 

Felelős kiadó: 

Bartha Józsell 
gyógyszeresz 

Bp. Y .. ZoiUn-u. 12. 
telelon : 127-694. 

aM M. 

FALUS JENő 
Laptulajdon-os: 

Sz. S:oaJrszerve<~ete Gyógyszextárl l)oigOzól< 

szakosztálya . 

Hoffmann József.~cyomda. Bpest, 'VII, KazinCZif"ll-

gyógyárunagykereskedés 

Ismfit a bffkebeli fulkffszültségffvel áll 
b. Deoói rendelkezésér·e 

TóYiratl elm: Pharmachemla 

Simonyi Nl 
gyógyárunagykeresked 6 

Budapest, VI., Jókai-tér 3 
Waldheim tabletta és II>Cli m-agyarországi 

l erakata 
Az, öm es ~ ~ 1- és Ic ü l f 8 l d 1 
gyogyszerkulonlegess&geket 
drogat, chemikóliót raktÓrr61 
sz•>llit.. 
Gyors és pontes expediálás 
helyben és Yidékre. · 

_Telefon: 123-269 

Bt!di!leSI, \'., 

8 d 
Teleloa: 

_u ape~t 

Gr. Klel!elsbe!'t~·l. 
1!0-3Sil, Uli-Uli 

Uj l 
TehénteJ + rlrsnyólc + dextrin•maltose 

LIICTORIZIN 
normál csecsemö táplálék, 
Megszllntetl a megbiihat6 tej be
ezerzéaénok éa eltartóoánok gondját. 

Korlátlali mennyiaógben kophot6. 

lrampeeller T6psmgy6r llészttméllp. 

Ereiteljes hatásu lüszöhormonszarmazék: 

T cabletta : 

15x0.1 mg 
10x0 .. 5 mg 

Lll 
( oestradi ol-17-manoprapionat) 

lnj!ctio: Ken6cs :· 

5x0 1 mg (1 kcm) 20 g•os tubus 
5x1 

" 
(1 kcm) 

1x5 
" 

{f kcm) 
15xl u (f kcm} 

·CHINOIN 

Perlingual tabi. 

20x0, 1 mg 
10x1 

" 
!: 


