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Valaki 'ILZt mondta és m é g h o z z á
n e. rn i s a k á r k i, hogy nehéz szakrnxl a
mtenk. Ha nem-szakmabeli kivülről figyeli,
)wnnyen eltévedhet ebben a nagy szakmai utvesztőben. Olyasmit is mondobt az illető, hogy
ezért nagyon ügyetnünk kell a legpontosabb rnegfogaJmaz<isra. Nehogy még nagyobb
zav<Lrt ktéltsüníc és hogy legaúibb• rn i minden
leülönösebb bai nélkül eligazodiunk benne.
Bizony, nagyon nehéz ~zakma ez.. Annyi l &
nehéz, hogy nem is 'mtinden a fogaJrnazáson rnuhk Gyakran maga a fogalrnaz<isi anyag is valósággal hanol ellenünk. H ogy qw tndjuk egys':.erü, világos rmondatokkal kifejezni azt, amiral szó van
A SZAKMA KRóN/KÁSA

azonban már n e rn e g y s z e r bebizonyította,
lhogy akár az egész szakma !ellenkezésével szemben is ·nwgkeresi és nwgntuta~ja az igazsrigot.
Még ha az egyelőr e csak a maga kiilön igazsá~
· gának is úitszik. Most is ez. a ieéi ir·ányitja.
Mert választ kell adni azokm a kérdésekro.
amelyek felvetődtek és rrnegoldatlanul terjesztődnek szájról-száim. És 0!1nint ez. ilyenkor történni szakot t, mérgezik és megmérgezik k.özben
- a szakma lelkét .
VISSZA KELL PILLANTANUNK,

hogy tiszttin lábhassuk a jelent és előre mutat..
hassunk a jövőbe Talán az volt az egyik legnaIlyabb baj, hogy arnikor rnegkérdezték és' mef!hallgatták a "gyógyszerészek szakosztálytit",
a~kor rnég csak a távoli körvonalai mjzolódtak
ki a mai Magyar Dolgozók Pártiának . Akkor·i-

Je,."a

ban még csak afféle künn a farkas, benn a bárány-ititék folyt a szakosztályban... Azon belül
vagy azonkivül Bennünket, kommunistákat,
személy srer·int hivogattak elő a Gyógyszertán
Dolgozók Csoportiából.
Ekkor már ~zabályos harcok dultak az uj
gyógyszereszt törvenyJavastat körül. A bárányok összefogtak, ugyaneBak személy szennt
osztogatl;,á,k egymásMk ·a rpatikákat, miközben
kórusban énekelték nem félünk a farkastól.!
A MlNISZTER SZÁNDÉKA
1947 decemberében nyilatkozott meg elöszőr a.

Magyar Kamrnumsta l'art Gyógyszertári Dolgozók Csoportjának társasvacsoráján. Itt érte.
sült ·róla az egész vyógyszerész-társadalom,
hogy intézmények Ils közületek is kaphatnak
közforgalrnu gyógyszertári jogosítványokat és
végső formáiában taúin ar-ról is, hogy a gyógy ..
sZ!ertárak nem vr-ökölhetők.. Maga a népjólétl
miniszter itt .Jelentette ki először·, hogy az httézmények és a közüle~ek, annak ellenében, hogy
nagyobb forgalmu gyógyszertárakat is nwgkatpwxk, olyan helységekben is üzemben tartanak
patikákat, ahol magtinszerne1yek neni találnák
meg számításukat.
Ezzel maga a 'l!épjóléti miniszter tett hitet.
róla, hogy az intézmények és közületek nem
pr·ofitr·a dolgoznak.. Egyedül a népegészségüg'/1
országos érdekét tartják szem eJ,ött.
A· KOLLEKTIV SZERZ6DÉSRE
vonatkozólag is itt intérett kérdést H a r a n g i

kartár mmk - O l t K ti r· o l y népjóléti miniszter hez. ÉS itt hangzott el félreérthetetlenül.
a tminisztsT válasza: azmws iJcépességü, azonos
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munkakör ben .dolgozó ";unkások nem kerülhétnek egymással szemben hátrány~sabb helyzetbe .
Valójában akkor e k'J!jlentesen ~~ul",, hogy
az alkalrnazott gyógyszereszt · kar v eg so agga.
lyát is félretegye és szivvel~léle;kk~l azért_ ha~?ol
jon, hogy e/3ősor ban az tntezmenye~ es koz.u:
letek jussanak a megüresedett gyogysz~rtan.
iogo&ift•ányokhoz. A bárányok azonban meg e~
kor is zavartalanul toVIibb osztogatták a patt-kákat_ Memorandumok özönét '{Jyá;to.tt~k, hogy
az átöröklés időtlen jogfolytonossagat ts btztositsák
AZ !f!LETME1VT6 ",S"-SZ6CSKA
ebben az időben vonult be a gyógyszerészi történelembe. Birálták, vitatták, kikezdték hatóe-reiét. Egyes,ek tizedesmérlegen próbálták annak valósrigos Mtékét rmegh.atarozm, masok
analitikai rnérlegen kisér,leteztek Sikertelenül .
Mert 1>em Pették ész1e, ,hogy a 'Yitérleg nyelve
bennünk tvan és a mérés hitelességét csak a mi
szacialista öntudatunk támdszthatfa 'alá.
Nem gondoltak rá, hogy minden uj ut el
mosódik, a legtisztább •célok is össze··vissza jutnak, hr1 mí magunk nem visszük a zászlót és
nem 'l!ilágitunk előr'e
.
Mindenki a saját száia. ize szermt magyarázta a törvénynek azt a rendelkezését, hogy
közületek és dntézrnények i s kaphatna/c köz.
forgalmu gyógyszertári jogositványokat. És
mindenki a.zt remélte és még ma is hiszi, "_ogy
a núniszter diszkrecionális jog•a az ő vágyálmukat teljesitt ki. Főként azokét, akik sajnálják a
pati/crikat a közületektől és intézményektől.
KÉT ÉRTEKEZLET TANULSÁGAI
Ezt a két értekezletet, 'amint már be is szeímaltunk r óla, szakosztályunk vezetősége azzal
a kifejez•ett céllal hivtr1 össz~, hogy az_ ~ntézmé
nye/c és közületek nyilatkozzana/c a kurt JOgo.
sitvcinyolc lcözül hol és melyik gyá{!yszer!Járat
óhaJtfák megpályázni? .
Ezzel a szólásra-bírással akartuk :;negkí·
mélni munkavállaló kartársainkat a fölöslege&
pályázási kalandoktól. •Bőt e!3ősor1ban talán a
kudarcoktól.. Ebből 11oem csináltunk Utkot . Ezt
ugyanugy közöltük a trLgs~ggrr;l, _n~int a Székesaz érdekelt tnternenyekkel
fövMossal

es

A KOLLEKTIV SZERZőDÉS
itt ís jelrnerült ugyan, de már rnint. alapjeltét~
le és biztosítéka az ertész tárgyalas komolysagának. De itt rnár még csak vita tárgyát s-em
képezhette, hogy közforgarnu iés köz~or:ga~rnu
gyógyszertár között nem 2ehet különbseg, barlet
is birtokolja. az állami jogositványokat Igy tehát .a kollektiv szerződés szerinti bérek is egy__
torrnán -kötetezrk ökf1t
Valóiában itt, ezen az értekezleten SC6er-eltu_k
le az irányitott forgalom felvetődött gondolr1~at
is . És ebben ugyancsak azt a szempontot te/erntettük, hogy az egyik 'közforgalmY; gy?gysu;rtár .olyan, mint a má<Jik. ÉS ha. rm altalánossag-

ban ragaszkodunk a l]wllektiv szerződéshez akkor éppen munkavállalói vonatkozásban .:__ aegyik közfor galmu gyógyszer-tár sem kerülhe;
előnyösebb vagy hátrányosabb helyzet!J;e a ma.
oik mel'ett .
DE A KÉT ÉRTEKEZLET
mégsem érte el azt a célját, amiért eTedetileg
c:sszoeldvódott.. . M ed ryregtudtuk ugyan, arnit
meg akar·tunk tndm, el is mondtuk mindenki •.
nek, ILki tájékozódni lavánt, de a nagy pályázási
készség áttört minden gátat, át a közületek éi;
intézmények Szándékrit és mindenki hanyatt.
homlok ro.hant az egyéni érvényesülés utján.
M ond ják, hogy eleinte <Llig futottak be
kérvények a Népjóléti Minisztériun~hoz . Ekkor
nu§g a rná:3odik ér te kezlethez igazadtak a kar'tÚsak Száz patíkára az OT/ pályázik, tizen'
kettöre a 'Székesfőváros, tötre a Máv. Ezekn~lc
t·ehát rneg is kell kaJmiok a megpályázott jogo.
sitványokat
Aztán egyszer-r e rnegmdultak a suttogása/c.
Biztató híresztelések, hogy az OTI rpályázik
ugyan, de azért magángyógyszerészek is versenyre kelhetnek velük. \Az rJTI nem Mnja és
minis.zterünkben megvan a ha.Jlrlndó'ság, hogy
a kiváló érderneket jutalmazza
HAMA'ROSAN KIDERüLT,
hogy mindenki kiváló munkásnak tartja magát.
És elsősorban a hatósági kezelők. Legyene/n'
azok akár vezetőségi tagok lis . Mondjuk ki.: kivétel nélkUl rninden hatósági kezelő fel tndott
sorakoztr1ni nwga mellett annyi érdoemet, hogy
olympikonként kérüljön ki az OTI -val és a Sz~kesjővárossal történő országos n'érkőzésből..
,
Ekkor már csa/c ugy özönlöttek ": kérvér:ye~
n Minisztéríumba És lényegében mrn_denk_r, P?-"
lyázott minden patikárcc. Kezdték a .Vtctonana_!,
amit rnrir csak azért S'.ern hagytak ~t, '"!''t f!YO·
zelmi jelleépnek szántcik és a ~zer.enc~e .Jegye,be~ · ·
esetleg a For tunánál folytatfá:k es _hrth;< gyogy
szerészek 1nindehhez Szent Jozsettol kértek hatásos és hathatós támogatást
Olyan elv alakult ki, hogy inkribb ők, mint
1rná3o/c. ( Akrir az OT! és 'a Székesfőváros.) Fe!tétlenül honorálrLndÓMk tartották., ho. ők három éven át olyan féltő I[Jondossággal, akkora
szerdettel kezelték az egyes gyógyszertár-akat,
hogy <Lzt mindenkivez _szem~en e'fsősor bcr;n ők. ·
maguk jogfák mgkapnt a.z allamtól No es ";r
ők akkor már nincs megállás. Egyszerűen .rantdsoltá,k kérvényeikre azokati a gyógyszertara.kat, anwlyekre a OT! és a 'Székesfőváros w beadta pályázatát
.4ZZAL MENTEGETőDZTEK,
hogy a törvény módot nyujt rá és önmaga _és
a családja ellen vétkezik, dki nem él ezzel a sz'nte utolsó alkalommal. Elvég;e az. C}TI·nak, .a
Székesfővá?osnak,

be kell látnirl,

sőt

a.

M;n:s~terrumna~-- W

hogy az egyent erdern "folotte

áll miden közösségi szempontnak" nwrt 'CSak
boldog egyedekből_ loehet egy valóban megeté. · "edett közösséget .kíalakttani"•
g Ilyen és haso-nló f e -r d e - é r v e k k e l
bizfutták magukat a szabálytalan mérkőzésre.
RANK IS TELEFONALTAK,,
(Jennünlcet is kwktattak, hogy Vrivatalos álldspont szer-·int_ ig.enis mirulen;ki pály.ázha~ ~s. kar;hat is JOgOsttvanyokat, akár a Szekesfovaros 'és
az OT! terhére is.. Csak igy történhetett meg,
·nagy rni nem tiltakoztunk. Azt azonban. has~~a-
lan próbáltuk eldönteni, hogy akkor hat mw_rt
volt sziikség arra a két kiiJönben ~gen fontos e~
tekezletr'e,. Szinte csak játéknak éreztü~ a.z eg~
szet. Még növelte u zavart, hogy megállapo_dasunk egyesekben <Lzt a látszatot kslthette, mtnt:
ha mi csak másokat akartunk volna lebesze1:n
na g y
patikákról, . hogy a közvetler! ko~
~yezetünk annál könnyeben süthesse _az annytt
ernleg·etet!J pecsenyét . lAkadtak ugyanw 'olyanok,
kik kicsiknek éTez/Jék magukat nem csak az
intézményeklcel, hánem a nagy patikáklcal szemben is"
Ml AKKOR KETTEN
a vezetőség tagjai közül felmentünk ?- '?'ínjsz:
téTiumba és ott is n'~gkérdeztiilc.: palya~zek-e
1nindenki minden patrkrira? Erre a.zt a valaszt
/ro,ptuk, hogy .ők ebbe nem szólhatn_ak bele . ,T~r
mészetes, hogy egyéni érdemeket ts fognak Jutalmazni,.
Err·e az-utlin már nekünk is véglegesen el
kellett hallgatnunk Mert ugyan ki ne !hivatkozott volna elsősor ban a saJát egyéni érdemeire?
Valaki azt mondta, hogy k i c s i b e n olyan
helyzet alakult ki, mintha a 'l}ál~alapvezetők el·
határozták volna, hogy megpályazza/c a gyárakat.
. 'L.;
'liA A SZAKSZERVEZET FE'LőL
nézzük tezt az egész Icavar adást, könnyen ráü,;
pinthatunk az igazságr-a A szakszer·vezet ugyane
is a munkavállalók "érdekképviselete" és rna
már nem lehet hive és nem is híve p;z önállósodásnak A ?nagyar népi demokrácia védi az
önálló krsegzrsztenciákat, de >nem szaporrt1a a
szántukat mindenáron.
Aszakszervezet céljariern
l e h e t rn á s, m i n t h o g y n e e n(!e d je el magát<J>l az öntudatos
munlcásokat.
Az
~';let·
~zinvonal emelésével Asza/cBzervezetnek
szembe
kell
helyezkednie
minden
bomlasztó törekvé~sel.
A közületek és i11otézmények ~ elenlegi tér hódítása is a 'Szakszervezet keretét tágítja Az átöröklés megszünése ugyancsak a sza/cszeTvezetet
erősíti,.

Ezér t nem lehet még közös az utur:k a ma
·már egyetlen tulajdonosi, • érdekképv_ts~~ttel,
Még (I)ckor sem, ha annr1k e lén olyan ":Zvqló e~

ber, szónok, politikus és kommunista áU, mint
H a r a n g i Sándor.
JJJ!JKFl8CSABA ÉS DEBRECEN
h tmentünk rni is az Ur szagos Gyógyszeres~
Egytsü. et Jeleete autó)ava.t, nagy ~neygyo~oa
Junte. nuken& JóU04Ja a vtaeic 1.t1.Uranv~. i:>tNIU.J.,.Ot t

ps hogyan !3ticer-ut
'Hv1Jt

kozetevo nozma a 111.(Lyyar

uv1núfi./f{f.tC'tanoz

a

.u.rnyt;y;:;uen

~-cuwuuvuuS

vagy 'eakc,ós vrdeki gyógyszeJ.ta:r-tutaJdunoso/cat.
Kezdettől fogva az voU az á.lláspontunk,
hogy .1:1 a1 anoz í/{;1.);'1 UJ/rsunkar; eoo~n a 'lnUnlúi.:JUr
uun lU3JCu,nk 'lS

tatnogal?nunn; rfCeU. . i!JUSusu·, uan

::JZU/Cd.LpuntcOan..

1Y16H

'fU.:JICtatfC

!S(:;tn

"/1'/,.HU..Lt;!JYi

hogy a vutelct gyogyszeres:wlt egy un aJw." ruuc-e
hutiua:rtz oo~.-u"n." .e;~ nWJJLagaa"y.fJ.J~-e azuJCta; a ou'lc,.os 1nest-e1 J-ceaeSeJcei,

m.,ö~tJJeiC

ronwh:Du aon[,utM

nepet w.
~1S1;1A ES l'ORJ!;fLi!,JV VUNAL
Har·angi Bándort ké:t rmimszter egyhangu
dönte:5e tMitotta el or sz.ug:~a1· o u;c:;:ara-.. J. Vyzwu.J~
haLai azo ct utastüissat . Amtt te~ur a ·rn~n~;:;zvet z.
l.Hitos a tUta.,,aonosown4k- moná, az _i,..tsz~a es w.té"' or szagunlt!Lt .

A

7"etlen ·vonat. J.Je ntegw • .. . i.V16iJ'i,S van

va"arn~~

ann rnegfultt vennunitet Megatttt, etgunautJCvz·
tat és adasfoglalasra Jc.észMt.
_.
illi ert JJeiOéscsaban meg 1wm lelkesedték, ae
Debrecenben nw.r 2gen. lgaz, nagy JJeur<cCt;rW"'n
tegalabb lw1 mtnc mun/cavauato-yyogyoze, e~> z is
1 észt vett tr vasá,:"rapi vq.roS/ULfú nay'iJlJYU~e~>en
A debrecen~ (iyógyszertár~ JJotgozotC ;:,zutCos"tályana/c tttkára. Icuton .tetices ;beszedoen /cuszontötte Harangi ::Janaort és méttatta szaAcszerveze&i ·éS poitt<lcai érdemeit.
BuDAPEST IS FELVONUL1'
Es talán -ez rvott a tegnepesebb, legegyhangubb megnyrlatkozas valarnennyi ~tözott -~elJ,
Mlt vauanunk, hogy J:iarang~ l:)ando1 va~osag ..
gat tünaö/clött la szónokt emelvenyen.. f:Jztnte
mmden mondatát megtapsották es atw akartale
elengedm Világosan J.ritszott, hogy ~zwesen, sot
ietkesen /cövet'k az Jeloadot a magyal _nept b~~Í
moM·ácia teg.harcosabb terütetére w . Ha a o
vatann hasznuk szá,:"nazik..
.. .
Barrmgi Sáudor pedig elsősorban poltttkus
és kttünoen ért hozzá;, hogy az emberelenek azt
nwndja, amit azok hallant _akarnak. V agy me,~
győzze őicet '(1,1 1ól, /!ogy ntrre hatlg~sanrl/c, o>S
ugyr1n mi tehet rrw a gyógyszer tar-tuta,Jdonosoknak a kedvenc nótájulc? Az, amelytic anól
szól, hogy az állam ..nmn veszi el ?- pattká.~-ulwt.
Vagy1s, ho(Jy egyelme Inem lesz államosdas.
LEGALÁBB TIZENöT ÉVIG
Ilyesféle megnyugtató kijelentés hangzile
el és ez lát/I.(LtÓlag meg is nyugtr1t,ia a.z ér de/celteket. Ha vagy tizenöt évig Inem lesz államosttás, - gondoliálc magukban - , akkor már vég"
képen megreked. Vagy ha mégis jönm aka-rna,
addíg ők egyénileg annyira .erőre kapnak, hogy
·el tUdják gáncsolni;
' Igaz, hogy Har-angi Sárulm kíván tőlük

4S4
néMmy Tépest a (magyar népi .doowkrácia felé,
meg hogy még azt is hozzáteszi, .lwgy ~t év
utan is csak akkor lesz, (IuL ők maguk akarjak
Ami az ő számukra azt jelenti, hogy legalább
is az ő patikMukat sohasern fogjálc ália.mosita,.
ni. Mert ugyan bizony ki balorui felkimátni a:<:
dtl&mnak azt, ami az övé!
Csupa elégedett ar·c, pirosra tapsaU teltye..
rek . Debrecenben és !Budapesf;f!Th. Mindenki
büszk.ln és boldogan vallja magát dolgozó kis·
ernbernek ~s örömmel vállalda rmunká}a küJzéle.
nitéset d!emokráciánk felé.

A SZAKSZERVEZET Ai:J.,N>PON'PJA
azonban az, hogy nem kötjük ma.{Junkat sernn_•i·
fele határidőhöz. Sem öt evhez, sem tiun/!t ev-·
ke;:, Mi Harangi Sándorral együ.tt ltud1uk, !Wgy
a magyar nepi demokrá.cián belül a szactaZtz ..
must épitjuk. Arm menetelünk.
Ezért támogat.juk mindf!Th er·őnkkel a közüteti és intézményt gyógyszertárak h&ózatá.nak ordnél széles-ebb kiépitését. Ezért nem /w
TyeseliUk, hogy bármilyen különleges érdemeket
ugy wrner.ienek el, fJiogy a Székesfővárost é8 (LZ
intézményeket vissiaszoritsálc. Ezért bizunk mi
abban, hogy a pati/ták ~sitásanem _marúdhat el az egész nepegészségügy álÚLmoSttá8lf.tól.
· De ezek d S!Ximk ö.sszefut1U!Jc es effJire vi-.
Ui.gosabban but-onyttják, ~ogy ma mi!g ICiiJiht
uton járunk KiiJön uf!ort Mll jámunk: És az iS
b~zonyos, hogy nein rni közeledünk feíéjük, Jw,.
nem. ők jönnek egyre köze/;ebb rhozZámk. Ahogyan a talaj kihull UZóluk. Ahogyan maguk ts
csak munkavfLllaJók lesznek.. Esetleg, imáa- a~
általános álmmositás előtt.. V agy csak 'ftyugdtjasok..
, i 1:
i
~
OLYAN VÉ4EMÉNYT IS HALLOTTUNK,
hogy már nincs is olyan nagy külö~ség k~-~..
tünk Nyugodtan belernehetünk akxk egy ~zoa
szakszer·vezetbe val4men'111J!Íen.. Törpék, óriások
és munkavállaJ{Ik Megszünt az ör·ökölltetöeég,
meg a hitbizomány. Egy ~k ném a vildg,
aztán ugy sem rnehet tovább.
Hát egyelőre még ez az elmélet .sem teli<6sen időálló,. Mi a szakszervezet keretén beliil
nem 1alkuszunk meg lés nem is tesmlnk enged·
, ményeket.. Mi még attpl sem félünk, hogy fellázadnak a kisiparosok és kiskereslcedők, ha rveliink valami dlirténik; vagy akár. csak történni
is akar . N ern hissmlk, hogy a kisiparosok és kiskereskedők annyira azonositanák magukat velünk, ahogyan mi feléiük sodródunk. Szinte a~
ő lázadó védelmüket hivjuk támogatásul.
··--"•_W__ _

VEGYüK TUDOMASUL,
hogy mi gyógyszeré.~zek sem kisipar·oook1 ~·sem
kiskereskedők nem vagyunk és nagy poltti:Jcu.sa.:
ink nem níiattunk szómlnak meg. N?"". fL ~
megnyugtatásunkra tesznek ln<Lgy elvt kiJelentéseket.
. , .
,_
Mert igaz ugyan, l]wgy dolgazo kisembere'"
vagyunk, de IVaÚLrnennyien a ~g~szségi~flll
sza/gálatában állunk A népegeszségugy, vagy
akár ha ugy akarjuk, a kóoogészségüg:u, egy kü-

um világ,

rnely éppen azért .~ az Ipar"Üfllli,

kantm a Népjóléti Minisztérium M.tás~
tartozik .A magyar gyógysrerészet pedig ·csak
egy !l"észe, vagy ahogyan mondani Bzokták, csu.. ·
pán egy kis srektora az or3zágos közegészség.
..
·
ügynek.
Ebből pedig az kl!vetkezik, hogy anter1·e a
népegészségügy megy, an·a '(IUJgyünk rni is: És
akkor mozdutunk meg, amtkor azt a magyar.
népi demokrácia és a 'köregészségügy naY'Jf. e,-,
deke meg kivánja. Lehet, hoft!l ttzenöt év mul" .
da. .de az is lehet, hofll/ Wibb. Aki pedig azért
n~ s:rerzi b!l a gyóflllszert, rmert fél az á!ÚLmo'
sitástól, ~ .wm "~ ~u"
-~··
nmn v i r g a e B. Eddtg uyyanU! meg m~n;o
dent azzal nyertünk meg és azzal hántottuk el
a legkomwyabb veszébyt, hogy a kelló idób.NI ·
úilumositottunk . . •
'·
·
Természellesen ez <nem jelent többet. anndl
kog.y a magyar gyógyszérészet nem függetteníJ.L
heti magát a rn{rpegés!!Jégügy korsz~ feladatcto; ·
nak rnegold4sától. Ma~ és ~osan
ugy fogalmazhatjuk meg: M.r· bes!!Jélm róla.

Jc?l;

l

UNGVARY IKATICA DEBRECENBEN
Már a Rádió is bernoruita, hogy Un,aMi"il··
Katica belevetette 'IOOgát Debrecen.~en a
gyei gyÓgyszerész-.nagy[J'JJ1[tésbe". Mt csak
Deinewnben twltuk meg a mult va<ránmp,;,
lwgy Keltica átjött !~Zaluzlom:ról. , 'Hogy
szerész Egyesil./;et mm"IBZteri biztooot..
·
...
Csak a '{lyülés után taMJJw:ztp,nk vele, &mv- •
Csak a gyüíés után találko:;tunk vele
'
kor már a külön ~szm:vezett
·
véget ért. Akkor derüJ.t ki, /wgy ·
ca személy szerint engMn keresett.
László kartár sam vei/lette hozzám.
b'z teMt Ungváry Katica, (londoltam,
fl8kány Mnap alatt annyira kőul jérMwtt •
tiszahalmi nép és az or·szág népe szivékez.
rn; de az embernek az az érzéae.: mindenb
hogy leplezze, eltakarja szépségét.
csak az embert lás8ák benne és ne a .
·-· N agyon szépen beszéLt Har·an_~wgs~,fiJ.!d7Y:o,e?l~;
egészen elsőranyu szórwk és ahogyan "
tem.: rendkit>üli ernber is.
-· Jó ,negfigyelő. De hogy 11W,grrnlgya1"áz,.••
rom: a munkásrnozgalombé! került id-6.
naprfil a másikra.
- ]gen, ezt tudtam is rola . Érddc6s,
Har·angi Sándor beszéele e n g e rn még8t'11!'
nyugtatott 11Wg,.
·-- Kiváncsi vagyok.: miért?
·- Eleinte magam sem értettem, hoff!!
ért Záz<:u;Wzom épptm 6n, amikor mindenki
van dégedve.
- I<s most?
- Bántott, hogy w a pálya igh:6UJk
kal még mindig "!Wm. aka:rja megMi'W- az
diU Mlyes utat.
.
·-Nem mindenki Ungvárry Kat"ICa.
_ De ndért nem áz? Hát /;ehet a
rn4sként !]7ieretni, mint ,ho(lll tör·ődik .,pJ';J.M ru
ernber?

vet,

....:. Ahhoz azonban, Mgy a '11ép1J6l 't!Jr(Jd...
--· M<k!l<Ínak is el kellene mennie.
_í.tnk. kevesebbet ktfll QO')!dobtunk a ma{l'Unk ia4nyeire..
. .
-- :tn is e:lmeayek, ha szük<ég van rám,
-· Hiszen éppen, ez (Liö, ttmtt nem btek. M~{!llta{!'!!ar!!zam, hogy nem véletlen. horry Ba.
Valdat hel'l!e~t Sere.s Andris és
llf»rl. iqéret keU ereknek a ka.'i"tá.rsaknak. fli.<Mtem, kOJ Gergf!
TiJJa Jóska 1at'1!(Lk az ,,Arany Angyal".biz..
komoly utmutatás.
-- Tiba Jóska. sem véletlen?
~.Ezt lmeg is kapták Harangi Sándortól.
Hát már rnaga is azt hi..<zi hogy férfi
- Tudom, de én nem erre noruiolok. IFelló· fs nő·-között
, . ?
·
mdtam a. rme{Tnyu[/fató tizenöt év miatt.
·- Nem lehet esznvényi baráüág?
- A ti:ibbiek viszont meanyuqodtak
·- H át igenis . . .
.
-- !Jn ott a többiek között k i s k o r u •
U fi1Jf1,1!, mrt f:lr· vele, Ungváry Kati~a,
· n a k lér~ztern lmanarn. A tanitóbáesi azt mondh.orm
én
ta..: {f1Jetekek, ha i'ól viselitek magatoka.t, akko.- •wen van.elhiszem, luz Tiba Jóska más vélemé.
tizeJtöt ~vig nem ailamositwnk.
-- Tiba Táskát csak bizzák rám .
- N e felejl!se: el .hogu a ka.'i"tá.rsai oogy ré.
"- Hiszen éwen azt akar.iuk
széf ma méa csak ilyen ivéretekkel lehet a he·
Ugyan 'má1· ne siessenek 'annyira, lwqy
. lyes utra ter·elni..
bekössék a fejem, Többet használhatok a nép.
--, Lehet, de nagyon szomoru. IFJn példám nek. m1g a ma_qarn ura rpagyok.. ·
inkAbb azt szerettem vmoo 'hallani, hogu a. d",..
·- Nem hiszern h(}gy ebben magát b'árki
mokráciával eayűtt a szocializrnust is épiti'ük. is kar·látozhatná..
· ·
Késti/Uiink fel, hr>1111 ·ha eliön az ideie a kö~.
-- TulBánosan is siemélyi térr·e terelődött
gészsé.aüw á.ll!l,mo.<itástfma:rt. akkor a m.i UYÓW·
ez a beszégetés.
szertárainka.t is 'dr:t!l,mositiák
- Haragszik?
- Fls mn.na, Unuvárv Katica. nem fél (Liö
-- Megszoktam.
iírta.mositástal?
- Én eauszeríi;(fn nem foqla.lkozom vete. i árt?- Pesten valmmel;yik Népi K olJéuiumba
Vég2>em. " klitelP-Sségemet mns-t ,:~. azu.tátn is.
·- Csak a ma_qam emberségélJen feilőrUen>
--- Mfn4,ig igy qoniloTJr.ozoilt?
ils nevelódtem
· ·
- Nem az atpám. patikáiabt 'iiittem err"
-- Párt?
a pál?/áni..
'
- E'zt ugyis fudiáJc Nyitott könyv az éle.
-Hanem?
film .
. _ Lehe6tem ·volna orvos is. 8ziniele:s érett- Az egyetemen?
néqi1,el lelvettek volna.
·-NéifY év alatt soluz eqyetlen taridrom ki
..._ Méais. mi vonzotta?
nem ejtette ezt a szót.:· demokrácia .
- Megrnoruijírnn? Ma.aa a néri. HMno.•'
Most m<ir· kieitik 8 öt iqy is, rnagyar
me_"l<ftfam.. hnqy nálu.nk n tn-év rnenn1f'"re rna.aá-- népi --demok-,:ácia.
~a h<~.rmott, 1nil-uen 'fluámolatlan és horm mi mi1'1- Hallotta. ho.rry Harangi Sándor keriJlt
Mn1'P m..err lehetne öket tnm..ifu;ni.
Persze ebbe-n A ozél Elemér helyébe?
az ,:. l>enne 1 n.n. amit általában gyógyszerészi hi.
. - Hallottam és na. rruon öruerultem ennele
vatásnak ~zoktak nevezni.
~
ktnevezé.~nek.
!A ezél Elemér már· ll puszta
·-· Fls maga m.it norulol.: ho(l?ian lehetne ezf
1~1e:nelJR.len,tével
is
lázitott
a ma.gyar népi 'demokrá..
n közöm.bös pályát ki"ssé felrázni tespedtsériéből cuz ' .
és megneveZni?
- Vé.rrill is az ifjusá{T hivta fel az ilkté.
- H a j fol I'Jmlékszem, {Jpprm karMr~~am t> 6o ke.< m.inL•ztérium figyelrnét
tette fel eqy besZédben;. lww fm i !?nenjünk vi- Marmk nem tudi'ák. mit felent n,z ifirtdékrn éB ne: másokat kild,iihík . Ez afféle u.i moz,.
sá.a
hel?:e• irányitáBa Mert nem az r!nTt a ba.i.
· .aalom a {JJJórJYgzerészek felé.~ arccal a 'alvak
hnp>t m~ nem hallgattunk az uj eszmék kird.e'felé!
r

-.f'

flfir·e.

• -· !?z a riálua. azonbwn oorna. iBe.•zélnek fwz.
'_<t P-S hallaat.. Kérdezik eg nem felel . Lelkesitik
es nem klkesedik.
-- Fls ha ugy, mint most m DebrP~I>en
k i! t e l e z ö " n összeter·elnök a 'Vidéki kar:
társakat?
··- FJs azutáJn?
. . - B>:zonyára vitn-nak még Harangi Sánilor·
Jamk
·
, ' 1~: ,.,
. tem.en. -- Ha nincg, o nevel miitiának az egye..

.

-Ezek azonban nem arról besze""Jnének

karm m i n e m l e

g

z tizenöt évig, ka>nm;

mi a teendöje mm:denwógy.
I!Zerésznek 19.1,.9 }anwir elsejéig.

·-·Hanem?
--:; 8zom.iasak voltunk. D e ~' e rn b e~ 7 e_ l t h o z z a n k s e n k i. Mmt · •f•USárr i's c.sak fuldig néma, mig 11te(! nem sz~~
laltat.iák
·
·
·
. . Hir~len elsodorták rnellőlünk Unnváry Katicát. Ttzen Í.< szólitották. kérdezték. kl!szöntöt.
ték.. (Pedig őt nem a 'Rádi.ó ru?pszer'iisitette,
hanem a. saiát példamutató élete.) Utána kell.ett kió.ltanunk, hoqy meglw,71fa és rneqértse:
-· A '!Yit?zon:tlátrkra Pesten, a i(]y~gusze
rész--Héten: _október 9.:én W e feZeitse el, ko{f?J
akkorra el?gerkezett egy nagy szakrnai inter,
jura .
I b af a, 1948. a u g u sz t ?ts t2-en.

i

'

A GYóGYSZÉRJ!JSZ

~------~------------------~----------------~~~G~Y~ó~G~Y~S~ZE~R~E~S~

Az

északÍI'.e e vegzet-esen csökkenthet·
geit. Még a szuhumi lé,s a •· I annak életlethetőséfáknak is rideg a szocsii ~~~Int ~agokból tenyésztett
a fák elér·Mtk
1
ru .e' eghaj:Ia.ta
Gagriban
,
a 2 m magassagot tö ill"
pP.dig a 20-22 cm t S
.
'
t zs í vastagság~
.
- • zocs1ban az b
ha napokon á:t meg
ad
on an, ahol a hó né,
..
mar , a palánták
· d
•
egeszen gJokerükig lef
, k
nun en e'\'ben
növeszteni
agyna " Tavasszal ujra }{ell ólmt

avokáld6

(SzubtróP'ikus "Vajfa" a Szovjetunióban)
Uiylátszik, hogy az anekdótftbeli forradalomelőtti
l' á rosi kiSasszony,
aki azt hitt'e, hogy a fehércipó fán
terem, nem is járt olyan nagyon messze az igazSágtót
Csak egyben tévedett: azon a bi!z'onyos fán nem egyszerü fehércipó" hanem valóságos vajaskenyér terem.
A fát ugy hívják, hogy avokádó., A b:ibérfa.jták családj ához tartozik es már az ő~idóliben is ismették IA.me"rikában. az a.zték9k országában. Ma pedig ugy beszélneh: róla, m~nt! a világ legujabb, legfiatalabb élelmisze:..
!'éről. Az avokádó nagymérvü ipari feldolgozása. 25
évvel ezelőtt kezdődött. . tA gakdák és közgazdá.Ezok beláthatatlanul nagy jövőt jÓsolnak neld. Ha mégsem
fogja meghódítani a fél-világot, atrnak csak az lehet az
oka, hogJ 'egyedül a Iegforróbb SzubtrTipikus. égöv alatt
tel'em meg.
Az avokádó hazája a trópusok és a szubtrópikus
égöv legfonóbb vidékei: Gualtemala., Mexikó, a Fidzsi
szigetek. Az ayokádó i~ gyorsan megnő, 20 mr magassá_got is e1érő hatalmas, örökzöld lombozatu fává fejlődik, arnelJ gyorsan virágzik, auguSI.z:'tusia pedig tuár
t.ele van gyümölccsel, ezek azo-nban már csak a következő é.v májusára érnek m~g. Olyan vállfajai is vau.
na.k, amely~knél a gyümölcs érési i'deje 12-18- hónap
Egyik-másil{ fán közel eZer· gyümölcs ter·em.. Ezek az
ovális, vagy kerekded, leginkább awnban kört.ealakri,
zöld, Eárgás, vagy söfétlila szinü gyümölcsök szer·eztek
hirnevet az avoJ{ádó fának A gyümölcs sulya 50 é.s
400 gramrr közöt-t váltakozik, Könnyen lehámozható vé·
kony h-éia a'a:tt levő vastagrétegü fehé.r, sárgás, va.gy
- az ujabb fajtálmái élénkpir·os belébe ágyazva
feks?.ik a keményhéiu mag, amely meglehetösen ha-sonlít a közönségr~ dióhoz, Azonban az · avokádót nem
emiatt termesztik. hanem a bele miatlt. Ez: egy pépszE'i:ü a szájhan oldódó olajtartalmu anyag. Nyer·sen is él
ve?hPtö. d~ fagyasztani, konz.erválni is szokták Ke
nyé~·rn, lehf>t kenni, cukonal vagy sóval meghintve:
salá+át, krémet, vag:v fagylaJt.ot is lehet beló1e J{észi..
tP-d: . Ez :t b~lemulzió jól elkeverve alig különbözik a
teitó1. E"" ~r ett ezek az avokádóból készitett ételek
Ös"'zp,1-PfP.1 üknf!l és Jmloriatatt:a.tmulmál fo!!''a. továbbá
fi'· klfl"-iai illdt>xeiknél fogva .,világrekorderekn~kH JáL

\'an benne máris kímutatva, Egészében tehát az avOkádó . g!ümÖlcS tápérték és 'emészthetőség szerpontj<\..
ból igen közel áll a ''aj as kenyérhez.
A teljesen kife.Uett: fa jó termés esetén 2-3 má.. ,
zsa gyümölcsöt hoz. Átla.gos jó termésnél .hektámnként
közel, 30 tonna g)·ümölcsöt, vagyis 20 tonna ----:' majdomn 7 fo-nna növ-ényi zsirt tartalmazó -· belet kapunk. ·
Sőt. ha ennek csa·k a fei~t vesszül~ :, ísgészen köze;..
pes termés esetét akkor is ~egy belttárnyi iiltet-;
vénybó-1 3500 kg tiszta zsírt n.verünk.
A szovjet növénytermeló'k mát r-égó-ta felfigyeltek
az avokádóra. ~zidöszerint Szuhumiban van a 'Sztlv~·
Jetunió két legöregebb fája,
Ezel{ ncexikói fajtájnak
é_s az idén töltil{ be 20,. é-letjévüiret. Gagriban lditüllöen
meghonosodott három fa, am'elyek amazoknál valamivel
fiatalabbak.. Szuhumi mellett iaz EserSzki 311ami gaz:.
daságban és Gagri nnellett a Beria nevet viselö állami
gazdaságban is van 'eg;\' nem ;nagy, egyelőr-B kisérleti
célokat szolgáló, avokádó ültetvény.
Abbázia és Ad.
zsáda kisédetezö gazdáinál núir kibujt néhány !fiat.a\
gagrii és szuhumi magból ültetett avokádófácska.
1945 végén 301 fáf tartoHak nyilván, köZülük 32
már gyümölcsöt terem . Ez az egész szép zöld avokádó
tiltetvény szé,t volt szórva Gruzia legdélibb
J:!:Cf melléki szubtrópikus
kerületeiben.
Ez a területi· '
azonban korlátozott és 1nár (régóta erősen felhasználják
citromfélék és hasonlók termesztésé,re, Kolnoly kilátá_~
sai az a~olddónalt a Szotvjetunióban csak akkor
nek·, ha feliebb, északabbr·a Sikerül m~ghonositani.
vajjon teheLe ilyesmire csa~ gondolni is Mexiko

szanak

A Jrövet}{f•mőkben erre vonatko~ólag néhány s~á
\not é<: Ö~Sz~haHo.Utitó adaitot közlünk
A fil'ngolyó Ö<:!<7:es .gyümölcsei közül eddig- ia banán
bHtalm~'~zta <::t lP!!több - 25 százalék - szilárd anya
got Az avokádóban 30--;40 százalék a s'zHárd anyag
Zsl"t~.rtalom tPkin1'etébe.n az olajbogyó áll első
he'yen. Az ft'\-'Okádó zsirtart\almi szá!z.aléka ali!! valami-

\"{>1 tna:r,d el az olajbo_g'VÓ mögött, a zsiradék m'_.nö.;;é..

.f:l'e t{'kinl-~té"en a.,.onban ielentékeny m·éJt.ékb?n felüimuL
ja azt" Az avokádó növényi zsiTja valamennyi között

]pg-k-{17,-elPbb áll a vaihoz. Nem bi.ába nevezik f:lból való

tehénnPk HeléneK ka!oriatartalmát tekintve alig-hanem
a lfgk,-nc<>nt~áJtahb ·termény Emészhetöség tekinteté--

ben v4el{edik a toiással
Ami a vitaminokat illeti, az avok3.dóban - mint
a Fzakf'-mbPr"'h: tréfásan mondiák ;- egymag~ban többféle van b~lőlük, mint amennyi fé_lét a legrészletesebb
ritamintáblázatok tartalmaznak Kilencfajta 'Vitamin

.
EZiért őrzi dr·ága kin k'
Szocsiban termett
_.. .. C:: e.nt VilcsinS;zkij az első
.
.
gyumo1esoket a"·,elyek •
tid facEkákr·ól v·aiók
' '"'
res.zben hib.
Micsurin-Lis zen k.° ~zennt
.
azokb 0'l
amelyeket a szocsii föld t, 1 •
a magokból,
nedvét és a szocsii na
ap! al,- amelyek a szocsii esők
· bb"e kényes törz .. k..P me egét szhtiák magukba keves
Rzármazniok , Ezekbs~ WI -_ benszülött fáknak' kell
- ..
ot esznek az ősei
k
faJfaJU avokádónak a l
,
:az oroSt<·
.
• me y neh:ánJ"
·v anna
.
·
1
Rzaz és száz heirtárt f
b " ·.. e . mu va mar sok
R · tk' .
og enepes1t1em az ü .
. .
.. zov,Je ö7társaság 8 bt • -'k . . •
:roszorszagt
.
zu ropi us l'Idélmin.
N. y. Vilcsinszkij ,1947-ben körülbelu"l 30-0 a k'd'
magot
··"t" ·'
-vo a o
• _gyuJ o os.sze Szocsiban,. Elég ha ezekból
vakhol ~egalább egyetlen él" f
" ~ -·.
. . . a mag_
rz uj rafta kitenyesztésér: ~, nlo ki amel) alkalmas
..
.
· /sa { lflgyetJenegy fa, _
ez szmte munden, ami a kezdethez l{ell.
.
A .. szoc~ii iállomás kisérleti ültetvényein már nem
egy novendekfa
van k"lJ·e 1"'1
o ve arra, h3gy a követke .•
. •
nvo k ado nemzedékei{ őse le en , . .. ..
zo
már rekorderje.Jöitei{ fag ·b?~ b
Ezek kozott vanna){
ban.
J Ua!'i an
és terméshozam... Vé g.üÍ
F\eJu
, , 1{ eleg
~>emu'"
k.IS
.

Guatemala szülötferől?
A feleietet eHe a kér-désre azolt a látszólag jelen·~
té.kt.elen nagylevelü bokroesirák adják
szocsii szubtrópikus növénykisérleti
nu~n;;ze fekvő domb lejtőjén zöldelnek
Tavaly a Szovjetunióban \aZ élő avokádó Hh:
ma lÓ CO körül játt) amelyek között már százá' al
g)·ümöl<söt hozók is További másfélszált'J ';fiatal
él Szocsiban, amelyeli tnár a mi Szovjet: fáinKk ::::,:~~
ból keltek ki
Ezeknek a jelentélti-elen kis b
1947-ben volt dőször t:erméSük
Ettó1 a ponttól északabbra, ug1 látsz1::tlt, eddig
senkinek a liiágon nem sikerült gyümölcsöt hOzó
líádót. termeszteni Annál inkábli ,joga 'Van a bü,;zk,eség.C
re Nikolá,i Majejevics Vilcsinszkijnek, aldnek sik:erÜt)t';
ezt a eredméri) t elérnie.. M~r !közel 10 év óta kisérlete.;
zik Szocsiban avolddólal Mennyi kitartás, léletúénye&Eég, gond €s néha rava-szság is kellett, lll_ig abból
rengeteg növényból, amelyek az itteni januári és
ruári hide.gb:::n ment.het.et.Ienül elpusztultak, akár<s~llc
né-hány példányt is gyümölcsteymővé tett!
Saját, Szocsii magok! Ez volt a cél,
minden akadályon átverek-edte
;magát a SZ<'lelkt<•r.
n: ai csenevész kis fák rnelyek Szocsiban élnek,
és szuhumii magokból nőttek ki Ezt elérni eg,,·ált:ac',
Ján nem \·olt könnyü dolog Igaz, hog;. Szuhunti
Gagri .egészen közel feküsZillek ide, de mé-.gis a nap
OOkezübh, a hideg évszak rövidebb és n.
minimmr ok m·agasabbak
Ezeken, a trópikus
1
ze!nek legszélső szé-lességi fokokon, núnden kilon>éte

0

• nehaDJ:'
• •
• a:z: avokádó vir.ágáról Ku'"l
n .. ~eg.
szótl
s zereny
·
·
· k't ezeknek a szaros fu'"rt"o"kh''n
"It
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Nem azér t kell írnu> k H
.
k. ~
atvam Béla •nún
lett.. M ondJ"uk ar sun r ól, 11W1 t kiváló iftunk,is
7c·UB a gyogyszerészek
nwg azt 'lS. az els" k' 'l'
k .. '"l
o tva o rnunoz':'.· Ha tvam Bélri> ól
'rneg kell írnunk
1
kás. Nem minth'a ~~g~,:;_:,wrt l~tt Jeiváló rnunk' r1; , 'barkt 1s ebben aJ
szak1nában az ő lelk
rnunkájáról.
es, zvaló és fáradhatatlan
o. tanácsos kart.

A régi mlágban ha valaki
, .
'
kapctt, elmentek hoz , , valam_' k1tüntetést
vele és a szaleld azzals "es '.;>ter Jut cs_ináltak
fénykéJJét is leh~zta !Ja%v::Iso _oldal~n az illető
a.nyag A kit .. , t. t
Bela nem interju·
.
·
unue es ugy értel
· 1
Jobban beleveti rmagát munkáiá"'!,~zt, wgy még
Hatvani "Béla
, . · , ··,
zetőie
S ,
• a g_yo~yszereszeft osztri/y vesebb szánJl!k~ r::/:be;1-Sztabb JJetü, és beesüZetelwn Hiv,atkozhatnán~en~d . meg ezen a 1113Béla rnegé?·demli h·.
e en'!· De, H alvani
meit anÚk"'l / ' ogy ugy lassuk meg érdc
e
ek.

mest~rkedé:C;r '~f~il~~.;,t,':wze;,kElemér oncél~
Meg kell mondanunk h . H
.
n . felszabadul' •t
. '
o.gy . atva.rn Béla
.10 bbon beletanult
· as o anwstani
szmte 'napr ól
hiv t t ;~pra egyre
nos tanulással ~llando' ~c·· ... a, a_ a a Folyto,
' '~
OZOSSC(J1 S
í[ t ' /
Tnents. tanult, tei'lődött t , - , zogr a ava ,
Hogy iná.st ne '
. :. ovabbkep~zte magát.
f<lfon'alfs.
T.sílentrtlttsunk, mostmn rendkivüli
'" . ara me e -meg k"l'" h'
.
pos esti partiskolúba ~s jár
u on nromhona-

· agoknak.
·
e·vu
Szel'lmzet"'k .,
. ... no
..
Megtermlékenyit' ..
'd'
u
ts Igen egyszeru.
i.
•
esu 1\. mo Ja azonban meglepö::n erfdt:ti
Ezelt <1 ma,Jdnem valamennyi fa.J'ta fán lel'"
. f .
· ,• k l • .
]'-sen egy
or··
• 'lT.eliesen külön keUene irnunk Hatva~, •n,
ma VIrago tnegis szükségessé tetti'k h
c•nb
'"l I ,,
l '~1 o . az
ták
b I"
·
.. ...
e • ogy egyes fai
• -r erro.
genytekns,' • "l . • ·~<il • neon e ul ket. ikulse)ulu·e nézve telJ" esen egyf
·,
11lUtato e_gyszerüsé •. "l É 8 • eger o. es pelda·
r··
·1 "'l"011 b" "
o11na ,,
ag-u.t m
ozo csoportra osszuli Öliet . A z "'so
aJ -- A-,,
ez a" · , ·· • ge1
lenyegeben /éppe>
ce
.
'· a 1m ot es egész m•tnkáJ'rif · ·
7 t,
v '
TT 17" 1
·
'
' n•eg w ar ozza
~e~e f ~,Js:~ő ·- csoport: fáinak vlrágai csak reggel "~;szmég a hel11én ol
em
a .1''~' be. nem
• d~k Import, amikor óK maguk nem porz~analt a
· ber· akt 70_qa.dományozások' ide.,'
•
ya.n
maso " J
B" ,csopor t ponto san ugyanolyan
- - • 'p~..
d"
•
VIragat
lenül m•oq np . ·dt
l ·
. Nn, eszrevét,
H'l
'
v.
•
'ze
e
vo
na
magát"
'H
t
.
t·~g c. a~í es~e ves~nek fel hUnpor t . E sajáfságul{ folre a ;,em fog megga7 da d . ·
,
a vam
an tehat. nunden ultetvényen mindl~:ét csopodbeli f>án~k
holnap.,
· ·-- go n1., Sem ma, sem
bkell lt'nme-,. A termesztés mef>'inditása'na'T
"
ez l'
en:regesen
onJoluJt feladat.. ~ppen ezért nemcsak •l . h·
· ""' VI
a.nem
embere. TO:lán
g~.
.•'"'RImr:1..a t•1 • ,-szem
pontból
,·, r' gen er
• d ek!'S· az
.
N. ' l\1. V il
A
'
a
szó
.
.
t
tt
.
'
ogy
kommunts•ta
c~mszlnJ alta.I hibrid növényekból
-· ·• beporzas
·lk"l •
• k'"J
o csonos
s_z
ne q_ Jetr·ehozott gyümölcs.. Ennfili nincs
.
•
nek liövett{e~tében hasznos
sulya 30J sz.á~~~~!~~l a::·
"' ac,ataval, olyan, akár egy 'örök di'zwag_yozo
t-rnul, hogy tanit is ko·· z ben.
a ' h ugy
gyobb a r-endes: gyümölcsénél.

°

ult

mon:~~~,t ,!a;v::z~ B~:t ~~ el~ek

i

~a~,a

BA EDER
márkacikkei

k"'
,
oz k e d ve 1tek!i

OVENAI.L·.
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leg'<éhnyebb •n eladható, mindenütt
keresett készitmények !

----!..

nt.e"Iz~~ Natdfd;f;~~t:Íbbe~!flmében__:~

Nines benne semmi
• .
, . . ,
k>ntélve 'Sokan f.
? 0 '; es mveg1s van tesáa 't 'z" É
, ., elnek kimeletlen tárgv17agos·
le· a_ 0 • s rnegzs olyan ihivatalnok ki ~c··
et ,:s b•eler-e.i't a rideg paragTafusokba Aonnye.
""do em-bet könnyeit 'É8
•
·
szener,ejét Ember..
·
'erat.. A m.unkás.ság
Kezünkben e gu könyv. A
.·•
re vonatko~ó hat 'l
. , " , gyogyszmeszet'
-,
a yos JOgszabalyok".. Ezt a
JiO oldalas komoly munkrit (l r, T . b
An:tal. d r.. G e i l y é n Ott'. , ,~, otr e z
n'
"'ll"t
o es zt
n "a hv a. · B'la
Je
tL ,, ott'
ak össze . T11djuk
"
~~i?' "_.s~aks;~riien összeriUított mun~án ~sNé;fJ,:
e t Mtmszterl?lm. tör-vényelőkés~itfí osztály·
?n'CBOUa
~
. " , an
De a
, hatalmas
.
', • te .1>881'tménnyel
dolgoztak.
· 1/Yo.avs:;eresz, a szakember.: Hatvani B •1 .
El kell aTulnunk azt is, amit kevesen t':::::

z·

o

~ . - - - - - - - ---------"---"--~~;.;-===
agá~taná1

leh-etett vo!na De ihisszük, hogy .
nak és még szivesebben e!febejtene~: d Haf'X;~! ~ és igy többet ho~znál a közösségnek.. ElsöJi 'la k-;ssága
va!óban ldváw , sza~emtá.?er ha ~m:ende- sor·ban nekünk: munkavállaló-gyógyszeré•zew
ta,nu!manyat u n, .
.
(sz)
"'!-u'
· · t er
• iumba, már· régen egyetenn nek.
ltk be · a mtnwz

---~j -r.~ndje
A .,..y6.,..yszerész-doktorátus
.,
111'
, ,elégséges" vagy "eleg<telen
érldiemje~el

Szabályzat
,
_
~="''--m€lken ;megszerezhető gyógya tud om n-v~"' -J'-"'
- 'l gyatobt
szeréSz doktorátus tár,gyál~l kJovBa ~~peste~
·--"".as' g elnokene
Uu.>
·
'
a magy·ar ko~'-"rs , a
" \IDEh e'ha:ározá1948. évi junms ho 15., napJa':'; , tat' "rrvi mi, al
){'adva a; vallas- éS koz<YK asu"J ·,
~i:zt~;-88~0/1948 . V K M sz nendelet(wcl,
L§..
.
Azo1< az okleve'es gyógyszer~zek, ahlk
·~-s-·eré·zkénl?lésről szó1ó 32.900/1940 V - ~
gy0 <'
•
· , . ·
k' adol:lt abályzat szerrnc
M_ számu rende ette!
; _szoikl ·~!üket és a
"k
gyógyszeresza
e •~
.
szer<z e meg
_ f k _t t is nnegszerezm
p-yógv.!r>PJY és ·dokton o oza o ,
hlvánj'k kötelesek;
. t
- os-• ' • két féléven át az egye em mv_
a l, m~
, - ·
o ban foglal:tak s:vermt
tudorr anyr karan ~ 2 · ><•
tudománvos munkat folytatm.
kt .
b) en 'lek alapján irtásbeli do on élltekezést késziteni és
. , ..,~-~,- ést temi
e) ,szóbeli dokton eL'""'-00

;t

kell minö-irilteni
dá .
1m
(3) Az é!tekezés e1 nem fogw . s_a ~ _ •!ikM h·. tároz afelől, hogy az mennyr >dő elteltével n~jtandó be ujbóL
, .
• _ .el ..
,
( 4 ) Az értekezéS el~oga<l!i;'a esetén a J olt
doktori szicgJorlatra bocsatlwtu.
.
5. § .
A gyógyszerés:vdaktmi szi,gorllaitra való
lentkezéB alkalmával a j·elö~t az
·
kar dékánjához köteles

a)

tanfolyam befejezését
nyát,
, . kl él
d) gyógyszereszll o eV' !
e) a gyógyszerés2ld?'~t)(m foik?z;art;
séhez szükséges ~ét féli:m tudarnanyos mttnkM;;.

ságát igazoló okir·atot,

2.§ .

Az
munk a
las,tott

a~;;~~-;~.~~;~~~:::

b) szüJetési.
énettségr t ·
c) a sza.bálysrwrü

) porutiában emillitett udományos
1 § a _
. "l t ikét fé' éven át a váfo'va_mán ta J~Ol! ___ ,_ ul-·a"·l'ta'sa. szerin_:t
"t' ·
anaraltl<ID'
•u ...
fo· .a.rgy
,
!
uükozni a:ntehJ-

köte!e~. ~z~;tl a kftöta:rq~~~eJ~~t elkés;iteni l;í.

nek korebo! do ort er
két nte!léktanvánja és egy féléven bá!~ o!;;'flaszthat
tárggya!, ame!yet sza u,u,on
3 . §.
'
l)
A
két
félévi
tudomámyos
muruka
~t""!'
(
,
. ·rteJ<ereilt ke'~ benyuJ .anr:'
zése utan dokton e Ja 1 'ikéből· gyógyszere.
az a'ább! tál'g~ak vat rrreg,J;gysze;ta,n, kisérleti
•szet, gyogyeoonsr;wre , -- '
ve tan.
fizika, közegészseg_ta;it"~v~l{ta~~" :omtatott

(2) A doikton e
eZ>~> · kar dékánjához
, "-" yiköpe''dányba.n az o-rvostudomanyr ,
.
. ak'
t az ertekezrs '-"rg,
!k~ll l:;enyu!_ta;nb.,__ .'ll~ két s:vakelőadónik adja
réh<>z leo-•koze e ",. a o
_
ki lb'~álás végertlt
e (3)
_ Doktorr·r. er""
'·-'-'kezes
• u"l csak
· ..val"mell'
, , ,
terni intézetben ikészitei\it oh an ona'lo cs
egye
,
, • ,__, tudománY e'ó'bbvttcle
a g\•ogyszeresze"
t fszemrya,d
+-ából je'entös tudoi:nllJnyos do~go<>; oö _pon .J
·'
·elöltnek alapos t~.rgY's;nereté
ható .el, me Y a)
kutat'
.- dszeremek wl"J és a tudomanyos ·
as ma
.
~~rnazásá.ban való jártasságáról tanuskod!Jk

4. §.
( 1) A b'rálók !lZ értekezés. tudományos érték'ró1 ir§sbeli vé'eményt terJesztene~ a ka_r
elé,e me!y ennek aU:pfán hataroz az emekezes
.
.,... .." -ó"
elfogadása tekintetében
( 2 )Az értekezés e:redményet "kr.cuno , "J ,

f) doktori értekoo&s~t éS
g) r·övid életrajzát.
6. § .

szolgálnak: "summa cum laude", "cum laude"

,,rite".

9.§.
(l)Ha a jelöLt egy vagy tilbb tá,Jgyból
elégtejen os?JtáJyzatot lffipott, a súgor~altot az
ös.S:ws tá.J:g;)"ból hat hónap után m~1smétel±reti
(2) Ha az ismét:JOOzagorlat sem .sike:rill, a
jeiölt a súgodatot ~ év e1teltével utoljára
megismételheti.
10. ~A szigorlait sikexe8 Jetetele után az -egyetem
tanácsa a jmÖltet gyógwszeréSadoktorrá avatja
és részére a gyógyszeréSadoktori oklevelert; Utiadja.
lL§.
A gyógyszerészdoktori oiklevél szövege a
. következő : · -

Nos Rector·
et Alma ae Celeberrima
Scientuirum Universitas Hungarica
Lecturis Salutem.
Laudabile Maiarum nostrarum instituhún est, ut qui honestis s-tndiis atque artibw;
mgenws sese dediderunt, eruditionis atque
dextentatis . suae testLmonium pub,icum Zegttimo acquirant inodo . Cum itaque .OrnatlSsirn
Doctisstm . . que Dmnin . .. .
..
.
Artis phar·maceuticae Magister mtque die arte
p/w.rmaceutica op time merit . .. . . .. .. ort
exanUatis conformiter zem
supremae stndiis ad omnem rem.
. spectantiiJus, ad texkibendum singu·
latis doctr_inae suae specimen parat .
{u·isset, petiissetque a Nobis, ut ips.
titulo academico doctrinae suae convenienti ornaremus: N os, cum honestisssima.e aequissimaeque ipsius petitiani Me in r e deesse rnon potuissemus, ips,.
primo per wniversam
r·em
debita cum rig01·e
ezaminavimus. In quibus omnibus cum praeela-ram ernditionem atqua peritiarn .
.~-- Nobis probasset, libenter contulimus petendi
Eidem honor em, qui virtuti et lwlbestis stndiis
per-itiaeque debetur. Quapropter auctoritate N obis comppetente Eu1Ulem Ornatissirn
Doctissim . .
que . . ... Domin . -·. die, mense, et anno infrascripti Doctorem Phar·maciae pronunciavímus ac decl.aravimus, agnoscimusqwe iT!.
_
ap t.
_ .. et perit.. ...
a4 ar te-m p/w,rm..aceutica.m iuxta normam le-f/Um publicarum, handquaquam vero qualern.
cunque' praxim medicam exercendam. Insuper
tribuimU--s illi privi!eg--ia omnia ac praer.ogativas,
legitirnp promot..
Pharmacia" Doctor
'J~~'ü
vel
consnetndine
gaudet
vel gander·e
;
In q"'Wrum 01nniltm fidem Diploma hoc
' Inaiore Universitatis sigillo lJnuniturn et cQ11Sueswt>scrip•tionil>us robor·atum _. Ei dari curaviin Hungaria, die -. me-na. D . .
Rector.
Fae~dt .. Med. Decanus.
Frwult. Med. iNota:~fw; .

12. §.
A gyógysoorésmoktori szigo:nlat diját a
vallás- és közoktatásügyi minis7lter állapitja
meg
13ó §.
(l) A jelen szabályzat a kihlrdetés nap.
ján lép ffietbe_
(2) Azok az dklevele.s gyógysrer<észeik,
akik okleveliilket a 112 745/1914. V. K M. számu rendelettel kiadott rtanulmányi szabályzat
alapján szer·ezték meg, a gyóg:Y"srerészi doktori
okevelet az emilitJett rendelebtel kiadott gyógy.
szerészdoktori szabályzat alapj--án az 1955. év

végéig szerezhetik meg.
(3) A 112 7 45/1914 . V.. K. ·M számu ren-

delettel kiadatt gyógyswrészddk:tocl szabályzat
hatályát veooti.

Tanulj többet!
Nincs lapunknak olyan száma, amelyben
szó ne esnék a tanul.á8 fontosságáról Hivatá:sunk, - de ezen tulmenően népi 'demokráciánk
iövője függ attól, hogy a dolgázák társadalma
mennyire ért_i meg• a politikai és szakmai önmüvelés. továbbképzés par-ancsoló szükségességét.
Az -elmult évben szakszervezeti és pártsz~:miná-·
riumaink, gyó'gyszerésznapfaink, tndományos
összeiövete!eink szalgálták a politikai és !Mva.
tásbeli nevelést. Szaksaftónk munkáfának. ie!entékeny részét ugyancsak lennek a 'feladatnak
a szo!gálatába áUitotta. Jelenleg a Centenáris
Hét megrendezésére -vettük az irányt és ennek
a még soha nem tapasztalt méretü és jelentő-
ségü szaJetnai megmozdulásnak is egyik főfela
data, hogy mind kongesszu.~, mind tudorruinyos
amyagával nevelien, t'anitson.: mutassa a gyógyszertár-i dolgozóknak azt a szebb jövőt, amel:yet
magunk számríra, a magunk mwnkájával te.
<emtünk meg .
Lapunk rnás helyén ismertetjük az őss--zel
meginduló gyógyszer-tári "Szakmunkásképző tanfolyam munkatervét. Érdemes ezze! a tanfolyammal kissé bővebben w foglalkozni, mert
azon tulmenően, hogy végre - pályánk történetében először - mád- nyilik ar-ra, hogy ér·demes mun-kástár saink megkapják azt a tanuúí.si
lehetőséget és ezze! azt a szakkép-esítést, amelyet minden más ipari dolgozó már a multban
is elérhetett, - •ezen felűl a szakmunkástanfo:
lyam ?neg,ndulásárw,k fontos pohtikat Jelentosége is van Demonstrálja ez a fizikai és értelmiségi dolgozók eddigine-z _szarosabb egységét,
azt a szükséges e!!Yüttmüködést, amely társa-daí?nunk konstn~kc;IJió}át .J-ellemzi... A multban
m.indig csak a gyógyswr·észek továbbképzéséről
esett szó - elméletben.. Gyakorlatban uyyanis
az egyenlő képesitésü gyógyszerésztársadalomnak általában csak a ldváltságos, monopóliumot
élvező tagjai engedhették meg maguknak azt a
fényüzést, hogy ilyen továbbképző tanfolyamon
résfltvegyenek. H ol volt akkor még_ a seg6d.

r.:

~-"-....;.._....- _.~- -""---~--~-....,.......,-"!:;A~G~Y~óG~··~y-.._~sz~ÍÍl~tl~Es~'f'
munkások t!Lnitásána,k, sookntunkMi képesítésé"
nek gondoi!Lt!L?! Jiiszen még IL közel1nuUb1Ln is
aJw,dtiLk oly!Lnok k!Lrtárs(Link közt, akik vit!Ltták, hogy szakosztályunkb!Ln ugy!Lnugy lwlye
van IL ftzik!Li, mint u szellemi doigozóknak. Jól
ismerjük IL lenini rneg/vatáro.zást mról,- hogy
mi definuilj!L v!Ll!Lrnelyik társiLd!Llná osztályhoz
való t!Lrtozásunicat Nos; az alkiLlrn!Lzott-gyógyszerészt, VfLg·y ahogy régebben neveztek, a
,,gyógyszerészsegédet" nernéppen ugy kidob/vattiL
IL "főnök ur" egyik napról a rná~iicra, mint a
gyógyszertári segédmunkrist? Nern egyformán
"sz!Lbadok volt!Lk - IL termelési eszicözöktől?"
Ném egy !Lránt nem volt beleszólásulc IL ,ter·meiés
ir ányrtásába? Végül., Munkájuk értéktöbblete
n,ern egyfwrnán IL tőkés profitját szolgálta és
igy nem vált!Lk egyenLően IL icizs.ákmányouis tárgyává? De igen, ~nind IL >négy kritériurn •egyformán fennáil. Az, hogy !LZ okleveles alk!Llmazotb
többet kapott, hogy a profitnak egy morzsája
rá is hullott, sernrntt nem- jelent.: közös vonris!L
, ez a kiLyitaiista :r.endszer értelrniségénelc, !Lmely •.
ben éppen ez !LZ odadobott morzs!L h!Llványitotta,
el ILZ osztályöntudatot, ez tette öt IL jizikiLi munkás lwjcsár·jává, !Lnélkiil, hogy saját kiszolgáltatottságát, saját r!Lbszolga-voltát észrevette
volna.
Szakosztályztnk !Lzonban az egészség•es fejli5dés utján, a népi demokrácia 'vonalán, felismerte egységes osz.tályhelyzetét tés legjobb elvtár sa< nk rná,r lcezdettől fogVIL me:gindrtottálc a
harcot segédmunkásr1ink felemeléséért.. Értsék
meg Iear tár S!Link: nem a1·ról v!Ln szó, hogy az
okieveies gyógyszerészt szakmun/oá8$al ktvánju/c pótolni,: ez teljesen ellenkeznék !LZ ujonna,n
megaJkatott gyógyszerészi töTvény szellentével,
eltoenlceznék r1
gyógyszerés z i felelősségről alkotott felfogásunkk!Ll ·is.
D e IL r r ó l v IL n s 6: a nt e g l é v ii
i g IL z s á g t r1 l IL n s ,á g o t k e l l me gs Z Ü n t et
i,
azokat IL segédmun/criso/c!1t,
alc<lc .Z-nél több, de gyakran 10, .ZO éve dolgozna/c ,gyógyszertárak laboriLtóTiumáb!Ln, !LZ előTe
haladás rninden r ernénye nélkül, ezeket loell továbbképezniink, t!Lnit!Lnun/c.
R á k o s i
elvtárs kongresszusi beszédéből idézon.: "
, !LZ áltaUinos müv<iltség, a
szaktudás, a haladó nentzeti és emb,eTi kulturiL
kincseit hozzáfér hetövé lee!! tenni IL dolgozó nép

z
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begszétesebb rétegei szám~,.ára- . " lEnnek a 1nondásnalc szellernében inditJuk meg !LZ ősszel első

Er·re hivatleozik :K o v á; s s y Zoltá,;n;'k!1l'c·-.
társ !Lm váiiLSZáb,n, dr. Jámbor Lászlóné -,Dé
J{ovássy nem fizet" cintü levelére; melyet
le·
·v'eliró kiilönben is csak levélnek szánt és ne·m·
cikknek
Mt azoftban rnegtettük rá. a magun/c megjegyzését ÉS Kovássy k!Lrtár·sr1mat ez még jobban nyugt!Llanitja Terjedelmes válaszát' ~ 8
litYílván bizonyos fokig jogos védekezését még'
s·ern közölhetjük Tudomrisul vesszü/c, rtrl.;it
ugyis tudtunk, hogy Kovássy Zoltán okl. gyógy~
szerész. mint Sztójay-jogos keriilt a ,Bernény"c
gyógyszertár ba Gacsajon, nyüván_ !Lbb!Ln IL r·e-·
ményben, hogy !1z !'thurcolt tulaJdonos és csalá.d.ia elpusztutM/c El is pusztultak.
Egy lány !L (LZOrtb!Ln mégis megmaradt.. Ez.
leér, meg ís itélik neki, de Kovássy kr1rtárs nem
fizet. Azt irj(L' ö nem fizethet, /va nem k!Lp nl
hivat<tlos utiLSitást.
Ez igy igr1z is, meg nem is. A hatósági ke'
zelőnek igen lconwly lehe!Jőségei v!Lnnak -,.' fő•,
ként !1Z emberiesség terén.. IM:indent elérhet,·
hogy !1Z esetleg é[etben maradt családtag k!Lp}o'l)
valamit abból IL p!Ltikából, 'Mi túdjuk,
cSILk igy igaz lis nent rnrisként J{ovássy k!L'rt<irs
is tisztában van ezzel..
Mégis mrisról beszél, 'hr1 a bor árát ""'"'-"'Pedig
Kovássy
zoltánniL
v IL n ö s s z '" Ic ö t t e t é s e. Ennek tu,
lajdonztható, hogy őt mint SztójiLy-jÓgost
Szatmár -Bereg vármegyei mátészal/cai ifJ(LZO·•tó.
bizottság stmán, esetleg zeneszóval ~fl<XZC,itiL

d

ennele ILÍa:pján Sztój!Lyék j·,;~;~~~~it~,~t<rsf~ga~·····
népi demokráctáb!1n ts t,
Hcrribibe dictu, - ese.tleg még meg is po,ly,ízz:a
n gacs!Llyi gyógyszertámt"
És ha Kovássy kartár'·sunk
meg ,tztdott tenni a ,,s(Ljá;t jól fP.lfnorntt ér(iekt"·.••
ben" és még hozzá ilyen
M:;:;:b~,:~'td';l:~
rnindent eléThetett volna, dr·,
ügyében Csak ·ak!1r"ni lcdlett volniL
nem rs mmyira, ntint IL mrisilcat
Higgye el J{ovrissy k!Lrtársztnlc, - ezzel
lán még r1zt a mátész!Llk!Li igazolást is
nWJJztotta volna némiképen Nem olyan Mo.h,;,,
árn ernbernek lenni, Persze, azért ingyen
sem adjá;k JA;gr1lább is meg /cell próbálni. ·

szakmun/có,sképző tanfoly!LmunkfLt,

DR. TURI PÁL

.......................
Hirdetőink szives figyelmébe:

Hirdetési djjaink 1~48 május 1-jtől a következők!
1/8 oldal iDJ;eg,je,lenése<nkénn
125-- Forint
1/4 old31
200. - Forim
11
1/2 oldal
,.
361l- Forint
1/1 oldal
,.
· 700- Forint
Ap"Ióhirdetés 3 sorig
50. - Forin'ti
A kötésben léVő hird&.ésekre a ;fen·fí árak nem vo-

líiit.kó~mák.,·

A

Hatósági kezelőül . való kirén~ ·delésemkor : 1944. V. 25.-én

Előfizetés!

d!j'

1 hóra
N egyedévre

15.- forint
45. -· forint

Falusi törpe gyógyszertáraknak:
l hór a
10. - forint
3 hóra
25 . - forint
Szakszervezeti tagoknak:
l hóra
7.- forint
3 hóra
20 -fo-ri!llt
Gyógys7l<!rt.Mi segédm~knak és
egyeremi hallgatólmak negyedévre

Hypophosphit sziruprói
.rta; Ligeti Viktor

A mUlt _század végén az első g:yógy.szerkülönleges~
ségek közöt.t nagy népszerüségre '"tertt s:llert a Fellowféle hypopho.spbitos szirup Ideg. és szellemi ~rült
séVIél, gyengeségné1, vérszeg~ységm.éi,, angolkó-rnál
elősze..l etettel rendelték az oivosok, t€ocjesz.tett& az uj..
ságok hlrdetései, ugyhogy utá.Iruz:atai 'aJ legtöbb Ol'f;;zá.g.~.
ban megjeHmrtek, mint uj specia~itások, vagy Dl1nit. a
gyógyszertáraik féltvé Őll."zött manuálisaiba-n stzereplő
házikészitmények
A kilencszá:ulis évek elején a Fellow szirup máu;
anyira el volt terjed~, hogy tudományos körök is fo,g..
la1koztak összetételének meghatározásával, valós:zillüleg
abból a: célból, hogy a készüLő gyógysoorkönl"\"be Is beterillj·ön egy hasonló ös:szeté'teJJü galenusd. készitmé!ny,
Csere Fer·encl) g,yógy.sz:e:r-észdoktol'i érröakez.éséb81ll fogialkozik a szirup núnőségi lé!s mennyiségi elemzlé.sé~ ~ll
és megállapitot'úa, hogy a s:z:i:r'UíP Ö:S:S:zetóúele H 2P0 2 savmaradékhoz J®j';.ött vas, mangáln, kJálliUilll~ ~triUm é$
lgen csekély mennyiségü kalcium, tov~bbá fehé1je~ chiiflli:n é.s min1mális mea:myiségü .stiych.o.i.mJ vi~s cu.kors,zi··
ruphan oldv.a,
Amikor 190JJben a lill,, M~gyar G..,ógyszerkönyv
!ll~g,jel~nt, a hivatalos ~észitmém.~ közJé fel ilS! lert:t
~eve a, Syrupus ~ypophe-sphorosus compositus, almelyn~
os.sz.,et.e~ele . kalcmm-, ik,áliurrn.-, nátrtum-hypophosp~.
vaslaktát. citLOmsav. mangán<:hlorid~ .sósavas chini.n é&
ebvéSI.Zrnag tLnlktura 5&% ..·os ~irnpban dldv!d.. ~óta a
hivatalos készi'tcrnény ~öbb vátoZiásm .áW:Uen:ve, ma is,
igen eltleljedt gyógyszer, a.őt leg(yléfu gyógy~S"wrekkeli
kombinálV'a (redukáh) és sa\v·runyu kémhatása JilÍat't Legtöb-bször helyte-lenül) az :orvosoknak ma is i:gen kÖZiked.
\'elt receqturai anyagtat

A IV" Magyar Gyógyszerl<önyv is "tv;>tte galenusi
készitmény,ei sorába, de a vá.lrto:z.ó ÖISSIZietételü klálium
és nátrium hypopho.sphit h<llyeilt """" a ]l>g\Stabilal>b
kalciumtsót alkruhnaztatja ~ igj a szhup tullajdlQnlképpen a kalcium és phosphm' 'tlhea::ápiált VailJ hivatva s.z.olgálni, a többi alkutrész ped!ig a Uw.táls fok.ozá<oát célozza.
A második világhábo1·u okozta -aroyaghiány mi-att
a .. ~:'pophosphit shup ké:sz.iOOse sulyos nehézségekbe üt.
ko,zott.. Magy31I"Or.sálgr %alcium hypophűis,phLt készlete
kimerülöfélben volt, de az o1-vosok, :mint mega.nrr{yt
m.as megsz.olwtt gyógyszmmlél, r:endelJésléhez xag.ruszkod...
tak" ugyhogy egésmségiigyi tléreyezöink !OOnytelenek voltak .az el"edeti gyógys.zel'lkönYvi előirás :szerinti 3. 5%-os
la;lc1um hypophosp!lit tartalmat a kész.it.l!lllényh~n redu.
kál~ Lgy, született meg az O K I Ch, 1824/]943. sz
hata1 o~.11ta~ban a sziiup ruj elŐil'~~~ Syiupus Calcii
b~'pophosphorosi név alatt, amely má:r· osalk 1.:5:% kaileium hypophosijtot taxtallmaz, a többi alkatrész közül pedi.g a sósa-..:as chiniru Ohinlnum n-ovum co~sl}umra~ az Extract. Súrychni
tinktur!á.ro, u; citromsav
6ÓBaV!a lett változtatva, a
cukor mennyisége pedig
65%-ról '50%-ra lett csökkentve.
~ uj előirat ihatás*.rurtlag nem igen maxad el az ere..
'<let! mögöt't, a benne levö ailk,laltrészek a kivánt hatást

m:r

l) Magy.ar Qb.emiaJ Folyóil'at, 1906. 9.. sz.

~gy

is .kiftjllietik (csupán csa.J;i: ta'l,án a mangán. jelen..

lé~ém;k oká1a nem Luduuk indiOkolt rnag~·arizwtot ra-

lá.Lni és ajánlatos tolna m.inimális 1'é'Z1sóval helyettesigyóg~ szer~ek lli€illl. .sokáig Öl fu.hetteK az
uj e1ö1rás könnyil[éseinek, mert aUg egy év leforgáa:a
~atlt a kalcium hypophosphit hiáu:J.y a J>:ieVeoobb fogya)S.Z.tás me_H-e-tt is annyil'a megnövekeden, hogy ism:é(:. vá!··
to.ztatm kelle~t a ":készitmény ö.sszet.ételén.,
. Az 0 K I, ChUf1944 sr.. határoZ"tában meg..
Jelent ?gy ujabb elői.Iat a Syrupus Calcii phospho:dci
composttus, ,a~ly ma1 a hypophosphlt sót is elhagyiltl,
é:s h.el.yett:tl a hivaltalas dik.alcium phosphat sósavas ~1da~t, enged~lyezi~
amely igy cí:ilciunt-Chlorhydrophosphátta alrukftva hlvatva Vaal: ru hypophosphi"L- sot pótoüli,
~ak az elgondolásnalk lértJelmében.
hogy a hypophosphitok a aene.zetlben ugy is d.ihJdi·opho.lOphittokKá alu-·
lmlnak át Az uj előllat nem mondható épp.n szmen·
esésnek, mert ha a ,tiész~él.shez való diiwlcmmiP:ho.sphát
m.m felelt meg a kiváll:1rJ.maknB.k, vagy ha a sós·a.v;b, ,u
v~l~ , oldás . nem elég körültekinltéssel volt végezv,e, 1.Z
elouanyzott ·savmennyiségben: teljes egés:aében nem oL.
dódott íel, a
.kíel~!lke:zett calciUlllchlorhydropho sphát
attnely magábarn is ex·őseu savany;u kiémb.laltásu, a proel1L
nin ol~.ásáihoz elóirit sósavvall a s.zirupot a:I111Wira~ru eg<"
savany1totta, hogy annak bevlétele kellemetlen tulsava...
nyu ize mi8j'tt nehé-.t'.ségíe:kbe ütközött és sulyos· gyomo: ..
p&na!Szolta!t táltott ki. Ermek a hibának kiküszöbölé.~J
ércletk&ben Hatvani Béla2) lt<lzölt érdek.es. utmutatáso ..

ifmi) 1 de .a
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kat

Meg kell még e!nl1~enem a kiét uJtóbbi készitménnYcl
kapcsolatban, ;hogy· az. O. K. I. fenti :rendelkezései még',
i:oVIáb'bi könnyi tésekt(t is tettek, neveZJeltesen az, elsőnét
~~lium-- Vajgy nátrium hypophosphit lés ugyanannyi kal~
crum chlolid keveréiket, a másiknál pedig d.inátrium-.
hydrop'hosphá!t léis kalcium; chlorid lqeve:réket Ls me~eJ.1r'
.gedtek felhasználni
TexméSZietesen ezek a p~tlások
€gyréwt előnyösek vo~tak az anyagh:iánnry<ail küzködő
gyógyszerészek ,soompo.ntjából,
de 11'l!fusT,és.zt, miU.tán
mindkét esetben nJáJtllium ilil~ kállUJm chlorid i:s ke...
letkez.ett, etZ. a ;k.örümény a .szirup izét is !befolyásoL'
hatta. Beköv:etkez~t tehát egy idÖsZialkl :rumikor a hypo.,
pho.svhit .szirup hatOOle mó.doo készülhetett. Az a mn.delkezés, hogy az Bxpediált kész:Ltményft a vényen minden ese'tben fel [kell tiinte.tni, egy CB 1 ep~et sem csölclc.en..
tette a b~g.ekk:el svem:ben tgJen gya:korl és k.eilem.etkn
kiruagj'lall ázkodásokat.
A háboxu elmultáV'al ezek a z.aV1arok a szirup kö.·
-r ül nagyj:ából ikiiküs.ziöbölődtek, ~rt ujból megjelent a,
kalcium hypophosPhit, ugyhogy a gyó.gyszertátak szül~
ségle~eiknek megfelelően ·az első- O.· K. I előirás sze··
llnt Ssrupus Caleli HY!P,oph:osphorosi elnev:ezésü k;é!.,
szitményt előállit~jálk (Sajnos az utóbbi időben is·.
mét hiányolt vannak belőle, )
Az ~ kör ülonény, hogy a hypoJ>lwSphit szimp kal..
cium és phosplwr tartaibm mell~tt fenolaktátot ls tar.
2) HaWllroi Béla: Adaitok a Syr Cailcii phe>sphoricl
comp. elkész.itéséhez Gyógysreriész.i Közlöny, 1944. lL

s. 130" o!o1,

!.
talma:Z, az "tól>bi idöbe:n therá!>iOO jelentőség.>: még dissoctál Ha tehát a vaslaktá;tot
(/GHaCHOHC00(2Fe3H20
= 288)
·ouban megnö;1elte.. A RI é>l a lV. MagyUJ: Gy<~<gy ..
(
a
si.Iupban
ferro ..chlmidlal ·
;zenkönyv megje1enéséne,k idöpontjábam .Sta.rkeJ.lS~~l·~~
(FeCI2,4H20) akarjuk helyettesi-tem., annyi tferro..chlo~
k~rsz·akalkqtó megállapításai a vasve~etek ,én~ekeroi
:ri do-d kell belevinnünkJ illllennyinek vastar ta.lma meg..
még nem vo1talk i~tese.k Igy tellat az~ ~ _elvet,
egyezik a szil uphoz- elő il t 5 g. f-erro-laJ&át vastarta.t~
hogy csak a lkétvegyér.tékii fer:ro-~okra ~.:.oc~lo v~..s
mával
~TegJ ilieteke-t kép_es a
~Szel'"~Te.uf haszm.Jos:t.ta~ a. IV..
!\-f.iután 5 g. vaslaktát az alábbi egyenl-et sr.erint
-GyogyszerKönyv sem vehette fi~eanbe.. .A Gyogysze:r ..
288 : 56 = 5 : x
könyvben sze.replő 20 vask:é.szitmé.ny között csak 12
x= 0,97
olyan srerepel, amely a ~SWX:vezet r~e könnY.® !e~
felkerekitve
1
g.
,szin'V'asat tartalmaz, a sz.iruhoz_ .~'l.nny_i
ha;;zuállUllÓ. ferro-v"""t ('artmlnJJa~ (klb. OJ.O% ), megr&
jö ~észltmtényn~!k számit, mert helyes előállii~ és 00.f€ir'Jo.chloridqt kell vennünk, am~yi ~-;intén.. 1_ :·· V3.;sat taa:talmaz, vagyis, hogy a kesz ISznup v~s~rt<Um~
rolás n~illlett előnyösen h;a,s.mosj.~ ferro-ionokat ..
1 ez:reilték Jegyell A k-ere.s:k__<>delembeu ~~p!Jlat-? f-er,ro1\alu:Laz.
A G-yógys:zerlkönyv ugyan~ ta.J.Já,n csak otlelchloridot erre a c-élra :f'e1hasznáh1i nem a,Janlatos az.e:r~,
sz.e:rü.Le&, a feno-vas oxydlálásánaik meggátlálsa véget:,
mer·t hygroscópo-s, valamint a le,,eg·Ő'l1 lcör~yen oxyd:~
a 011ely szüwál]~.oz.á.ssal jár, a s.zhiUJpot cilf.UiOellSa.v hoz:lJa.16-dik. Célsze-,rü }tehát a f-e:rTo-chloJ.ido.t ex tempore ?l~
adásával k~..itteti 1ftbból a oéliból, hogy a citu:'-omsay
datb~n h.--észiteni és- azonnal felhas-ználni_, hogy a lev~
a ·cukLot imrertalja és az .igy ilooletkezetlt ÍniVJ,~r:tcukoJ
gő 10xydáló hatrásának minél rövidebb ideig legyen klredukáló ha.tása folyt•án megglá.toll.ja 13< fe.r:ro:.v.as !fex'Ii- vas.sá :való ŰxydáJcióját. Ilyen célt S2l.Olg1á.l a Gyógyszen:-téveliieno-chlor id készi-téséhez két. J-ehe tő'_se' g ~m~a.
• ·'lk
. oz t'k.
kön~ v azon Tendelkezés..e ;is1 h.o,gy a szirup_ot 200._ g-os
Az egyik mód la, vasnaJ.: a sósavban valo oldasa: Fe+
sz~g 1t.őltött riiv-egekben
yilágo!! hlely;en kell -~.tolni1
2HCl = FeCl2+Hz- Ezt az eljái1ást a:z.oDJban .nem
amilim is a 11-apfény ibolyámrtu,Ji sugarai gátolJók az
"'h at'uk
1dei.g
haSMrw
.l , m er'~\" a. vas oldódása igen
. hossz-u
.
oxydációt,
~
tart időközben p-edig a keleikez-ett féiro.c.lllond n.ag~·A Gyógysz;erkönyv szerkoozitői n<m g<>ndoljtak ':"
lf"és;e fmri-chloa·idlru oxydálódik ,
.
nem is gon-dolhattak ar:r-a, h.ogy teJJkövetkezik e&IY
A a:násik leb..e.tősé;g, ,amely a celnak le-g,Jobban me~sz'-l'k, amíkor a s.zia. up kalcium (b.ypo-phosphit ~alh..--nat
· l . t ..orténrk.'
felel, a .feHl-chlolid v~ss-al V1aló r eduk"'
a..J_as.ava.
redukálni kell és igy eOOJtar !therá!liá.s hatósá!lllai;: meg• ~- e 1·-t Mozson·d
pll"ofessz-or egy •fer'l·o-chlorL..
amel y mow:;z
..
nélésénél vastaitalmát iS íLgyel.embe !looll vellll:i·
E~z
dos- szitup_ \ előálli"tásáuál4), valamint Tornic egy vasJti~ünik abból a -tényből, lllogy B\ Gyógyszarkönyv a sZLtartalma gyógybor ké-szitésé-r·e5) javasolnak..
"
:r:-upot. csak hypophOOphit-i®<:&ra.
~t . chin:inre
A feni.chlmid l"€dukciója vassal n lwvetkezo l'evizsgálta\;ja meg es rem tal!t~ ol~. tj1tó •e~:a
akció szerint történik:
kezési'c. amelY az ér tékte1e~ \háromvegy'érté!kü vas ke.pTh = 3BeCl 2 t 12H20
2 ThC!a. 6H,O
;z.őd~vel ha:tásáb:an osöklkent ~:htményre vonai:kQz··
Ml
ő6
381
216
Azt a fetro·-chloxid ime-nrnyiség~, amely 1000- g. szina Ez érthető is, rnert al szlru!l eredetileg kalcium é>l
'
ru.phoz szüséges l g. vasat. tarta~az:z.a, az FeCl2 ;:::::::,
phophor·
tartalmu gyógyszernek k ~üJJt, <le :Jielenleg
·
er-edeti hatóan:yagán1"(k cs-ök.lQeJ;l.tlésével" v.a.stal::talen!a lW.127 mol .. sulyb6l sZámithatJuik k1:
127 :.56 = x : l
gyobb figyelmet érdenrel
x= 2,26
Az a körülmélny, hagy az u'Wb!bi időboo a SZitup el··
• Ül k
hogv
SÚt"U..
•
.. ,, ..,,
'"'"'"'',tot (talán csak
,
' éhez SZU-IU>'~ges
ke:sziOOs
v~
_ Mme=. Tehát 2 ,26 g.. F-eC12 4 ··e van s·zükse'g' r ,
......re1e1
vrusat
ta!lttai..punJk 5 g . feJ- J-o-1aktá'tl1!ak meq...
o 1 g
t'rleg) h2S'z!erezn1 nem lehet~ 19.!l'Ia\ ik:-ész.tete:tt, !hogy a. sz!·
rup vastartalmával fogl-alkozzruu és oJyl.'l.IDJ ·'"''"'""
V-1-J"" .. r~ dol_ ma·zron
.
l b "l
:fi ti re.
A fer·ri-chlorid mmmiy ségét, ·an.ne Y 0 a 811
•
gozzak ki, a.Jlllelly ~int a szi:rupot elkészithete;n ~J.S..
dukcló
·szerinti
2,26
g.
feL·-ro-chloiidot
nyeThetjük
R.2
tályo.s vaslaktát n.€McüJ, ugy hogy az a Gy~U:.-
640,6 ; ~'81 = 2,26 : x
k.lö-11-:vv, illli,tve az O K I• eőlira.tá.nak. ~grflele1Jen .~
futék-es kéiv.egyér-tékü vasatt tartw.~ F~u-lit:
x = 3,20
.
elm'
t-ehát .az a probléma, hogy a v-as1aktá.Wt egyemérbékü m.as egyenl-etből szá!JThitül~j-u:k ki, .'·agyis ezek ~~l:atum"~
'3 20
Fél rum sesqUJ.chlQrat:tb.""ll cr Y~
.
fe:rJ·Ű.•vegyti:~ettel he'Iyettesít.sem, de u.gyamk~r g-om.d=
118tileg .,.
.~
.
_.. - ..-JI~ 50 svázal-ékos hivatalos
kellene veoounk, llletve w.uw.r..
J..
a
lwdjak arr-ól is, hogy a szirupban megfe~elő menoy t
, ,
ot Mirután bebizonyQsodott, \ll-Ogy
gü laktárt-ion iS belllW' legyen.. StarkenstemS), va~.1
oldatábol 6.,40 g ·
T
. d
la;rul ó,t ferro ..
'
· t ·az ö.sszes_ szómritósba ,JÖ·d
-ennyilségéből nem nnn
a '
1\·lozsonyi
professz,or 4) .sze.tm
ferr! ..chl
· orr 1'11
,
d'lódik (Mozsonyi),
,
valgy rr·ésZiben isn1.-et oxy a
, _. _
~etö ·fer-ro--vi!gyületek k&ill. a legmegfelelőbb a fer-ro..
vussa,
_",, . el 'tö:bb ferri...chlorid üld:wtot használni.
..
ChÍorid, Ez a vegyület annál Ls inkább me~elel, mert
aján-latos vruaiDJ.v
..
·elen Je~
· f~
• · k..onny
. en felszL
, ·tIll;enywlif>. "-~·beu a ,szükS!éges· fen·o.vas 1
hügS kesz.1
a szervezet legjobban birJa
C .
1 1
vódó tulajdonsága mlatt, másrészt a, Syrul'O"_ akrcr
gyen,
.
,_, • •tJra!J'u.k a vall
.
"-"~""
'elenJ<M) chlond-wno "
Az .előbbi ~-eakciób-ól könnyen ~~usz~ .. . .
hypopho·sphQl"OSl··baln:
""'-U-U-ó.r
..... ""
mennyi..s-ég~ is, ram-ely a tr-edukcióhQz sz.ukséges.
--.)~;tarken<!tein: Die vhrumakologlsChen, k]inisehen
M0,6 : 56 = 3,20 : X
;,,_
'Ur
dJ.e
Eisenthera.
x= 0,3&
und ph.aranazeutieschen Grunuw.gen
.L
·
•
,
s
ao-vis 3 20 g. kristályos ferri.-ehlor1d :redrukáláih.oz_ el..
pie und ffu
die Wahl dles richtigen Eisenpr~parat
3W g· hoz 0,36 g, fi
Phru'!llazeutische Zeitung 1936., 10., s:o.,
méletileg ~zli.h.'"Séges 0~33 g~- vas,
'
;) Dr. Mozsonyi Sándor-: Gyógyszer-kö:~ryvi, v~éGia&.'lik. .
ó) nr. Dragutill Tomic; Lj-ekovita: vina
,
---t..~...t-.'dom®nyi
Tarsasag
szitmeny..;k.
A Magy. GY6gys~~
.......
1948. 4. szám.
Értesitője, 1937. 3, sz.

t.a:-
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g--hoz 0,52 g. Vals. litt is: aj'állllaltos !több t·asa't; h-asználni (esetleg a dupl-ájiát), hogy a fölöslegben levő v.a.s
a :reakciót _jobb-ám· elős-egitse és· hq-gy a leV]~_gő h-.af.ására
ismiét ~loxydálódot"t ferro·-vasat reduk!;ilja
Az e~:n.Iitetit ,-eos'zteségi lehi0tő:ségelkme számi't.iva. de
azét t is, hogy a felhasznál:indó FeTium :sesquichÍor:a\tU1n
!SúJUtUln lemérésénél egiéSz g;rammokbiBtn dolgozzunk,
v.alami.nt, hogy elke:rüljük a keletke2í~ FeCh.olda.f
-szürésénél, a ISZÜt'Öp-apir kimosása közbeni idő -alatt -az
esetlegEs oxydációt és tOvábbi VeszteSé.ge-ket 1 véle~é
nyfmJ: szeri~'\ legl1ely1esebben- ugy _j-árunk el, ·na na:gyobh
meru1y:is-égekkel dolgozun-k és _a tJ:ea)k:c1ó befe_j,e:z;ése után
amely akkor án be, amikol a ferrLchJm'id oldalt sá.r-.~--a
szine eltünik annyi oldartlot szürünl-c lbe1e az előre eJ.
készitett szirupba, amennyi a m-egfelelő' fen-o.ehlolid
mennyls'élget tail'\~lmazza
Ha tehát 10 g Fenu..··n sesquichl-oratum. s-olttt'um-o-t
mérünk Je ( = 5 g . Fe-Cl 3 6H2 0) és alzt 1 g Fe.rnllin

FeCl2+ (CH,.CHOHCOO) 2Cal>II.O
127
3()8

+

= (CHoCHOHCOO) 2 Fe:lH20

A sziruplbUJ~ levő 2-,"34 g. FeCb.re v-onatkoztatva
127 ; 308 = 2,34 ;
x : 5,67

puJveratum-mal t1eduHriáljuk (sb&hiom$ilailag 0,5"2 g,
kell), 10,52 g. oldatot ka.punlk (a többt" ras feleslegben
ma<ad), ebben '''" olruortt álll>potb"" pedig 3,52 g FeClz
lesz f-eloldva.< Ra má.:r· most wz oldatb-61 7 -g.ol'; s:zfuünk
Ie, akkor ebben 2,34 g . .FeCl2 lesz, amely stöchiomet.rla!i.lag 1,033 g. V'asna1k felel meg, vagyis készitményúnk'
kö.tülbelül annyi VMat fog tar'talmazni, nUntha előirá-s
szeriuti 'kri~'tályos ferro-l'aktlátot• használtunk volna :fel
Az igs-- ellkészitet't szirupunk: thaapeutlkus hatása
t6'lj!B.sen ~elei a követe1ménryek.nek, dle még -S!2ID felel
m-eg teljesen- az O. K. I. 1e1ői1J.-ás-áina:k, merl-':. nem tLartalmaz laJktáLionnka"t, A málso-dik prQbl>éma 4-...hJát a iké·szitm~ybe a Iaktát-íon'O~ -lbevilt'.ele, .s-m:el.\· ugyszini':kn
kéliféle módon történhetik
Az e-Isö mód!s-zer a :t:ei'Tl""O-laktát ~ul a jdo-nikJéppeni
ipari előállirtása szerint tö-rtélnhe'tik, amikor is f-enochioridb6l -~ kalclum.laktátbó1 cserebomlás folyt-á.n
feM:·o--]ialkftátot. nyerhe'oü:nk:

x

sz.erint 5,67 g. C-alcium Jalc.ticumot 'tmtal:maz:óvizes oIda to~ keHelll,e még a szh upho·z adni, hOgy ab.
ban az O. K. I. eJőh·at sverint az "összes otka'ur:észe.k:
bE·nne legyenek Ennek a módsz-eDnek az a~ OOtMnya,
hogy IR reakció szeünt kalciumchlorid is keletke~Iil{'
igaz, hogy :alig több, mint 2 g_. mely u:gyan hÚm nem
J€1het, mert inölvel-i a \Szhup kalcium ta:itaJmiáj., d'3 eset..
le-'g 11 szi1 up izrét beJoiyá~ülihatja
egjllem:let

Mtután -az O, K I előillat a _s·zirwp a~katré,s:zekénti
RZ/Creplö Chininrum novum compos~Umi oldás,ához-1 siÓSavat alkalnnaztat. célszerübbn~k tJart.om a la!k~ionok
bevitellét o}J-képpen, 1Iog~- az elő'ii-t mennyiségü PJochintbl'; sóE:,av helyett ffijs·av és viz eiJe;gyé:ben oldjuk. Eb.
ben az esetben ~z 5 g 2.5 -Szlázaliéll-ms s-ósav helyett 3
g. acid-um 1-ac-ticumot 'keU felhasználnunk, hogy ·a: kész
sz:irupb-an 5 g 25 százriiékQs só-sav. i1IetV1e 1,25 -g. HCf
Jegyen
A k01-ábbfan em.litett lehe~.ös:éJgek a1ap}ám.1 különféle
eljánísokkal hypophosphit szi1upoik-at k-é'szitettem és
összehasonUt-ó vizs-gála~kniak v·etiettem őlret aliá, abbót
a céliból, hogy megáiiapits-am, melyik -a leirn.egf-elelóbb.
vagyis a kül:önrféle' módon ,e]őállitott sz:ir-upok köziil me.
lyik n z, n!melyikbe-n a legkevesebb Mr-omvregyéJ tékü Vas
\'an Viz-sgálataimat ikirterjes#;ettem rum a téne is,
hogy lá-ssam, melyik móds;zer1-el kés'Z-ült szi-rup 3{) D'a~
pon- kensztül s-ötét helyen tm tva, ~..eh,á.t a Gyó-gy\Sz.e:r..
könyv rendelke-éseitől eltériHeg. sötét-edik meg a 1\:ele't
kez<ett fenLvastól
Viz-sgálataimat
kálium-ff'.l':rocyantdda-1 összeha'!son~li!tó reakci'ó:k alapján vé,gezlfem el oly módon, hogy nz
egyes S.ÍiiUpükbÓl a· CS-eJ_)pet 5 CCffi vizzel felhigitottacrJ
és az elegyh-ez 2 cse;p-p kálium-fenocyanid oldlatot ri.dtam Igy a f'enLionok:tól keleitlk€Jzeltt ber-linlkék szlnálnyalato-k alrrlpjá:n döntöttem -el hogy m·eJyikben van leg.
lmre'sebb fen-i-vas.
llyen alapu vizsgíálatfaim céljaha a következő: szl ..
tupvka~ készit,mtem:
I) S~--r . hyp!)pho:sphor. com:p_ Ph H. IV. : 1\:er-eskedeL---n.i feii'0-1aktáttal;
II) Syr . Caleli hypGphosphor 0. K I: keresk!ede!-

288

CaCb
lll

+

2H 0
2
36

m! f<llro ..laktáttal;

IN) Syr . Calcll lhypopho'S!>hor : FeCI,
vaJs:n1ak sós-avban val-6 oldásáva-l nyeitem)
]Jacticnm;

'

+

(amBlyet
Calclum

IV) Syr Oalcii hypopoosphor.: ' FeCI. (FeC!,.ból
való ~ed-ulkálással)
OalciU.m la~cum;
V) Syr Oa~cii hypophos,phor.': '(l!'oCb (FeGJ,.ból
való redukálással) + Acidum lacticu':l1

+

Az· ily módOJll -elő"állitott tszirup-ok szinét -ö.s.szeha.
sonlitva mindoo k-émiai vi'zsgálat nJélilrul is (kivéve a
Ph H IV '<l"pjrán készülte!, almely az Ex\tr Str yoh·
nitöi sötétebb), szemmellátható kill&nbs~gek~t 1ehetel~t
észLelni: Legsötétebb a Iltr. -as, Iegvilágosa:bb az V ..ö·s
számu

Steét hel;ven való tartás uMn 30 nBUJ -~ulya, ö·ssZJe:
ha.sonlitva konrt.tollp:éldíán;volckal, amelyek n.apsiitö!tl~ he~
lyen ánt~tk: Mind sötiéteibb szinlá.-1nya1Jatc~ ve,tlt fel" iki..
vév-e a!z V.·ÖS s-zámut; legsötétebb Je-tlt a. III .as

Kálium furrocya.nidlda.l yizsg'álv:a, a yilágo:san lkn··
totballruá.T: Kék opnliz:álő zavrur"-Qsod.:áls· az I., III, W. ---e.s
számuaknál; enyhén ·zöldes.~ék olda-t, amely cs"flk hí-zonyos idő mulva zavarosodott meg a IlLes és V --ös sz.ámu szirupoimál
Vizsgálaltaim további folya.rrnián azZ'al tfogl-alko-z!hm,
hogy megállapltsam a Ph H. N, az O. K I' á~ n,z
általam kido1gorobt eljárás (V -ös számu sz-iJ up) sze~
dnt kiész-ült szirupok savanyu:ság<á\t. Az. izle:léS.. után
való megállapitá-st nem thartom m~gblzhatónak é-s igy
Hatvani2) 'eljárá:sált 'követtem, aik:i a _jóval RU;\·fa~lyubb
Syr, Caleli phosPhorici composittis s.avan;vm;ágát n/10..
NaOR oldattaJ ntmlás utján á1Japi[tot.t:1 mBg
Sajno~
ez a titráltás ebbf'n- az esetben, va.lószinüle-g a h:ypo··
J)hosphit.Eó _jel€'mlé"te rniMt, nf'<.héZs-égekbe utközűtt" mert
.bárJniiyen indikátor-t is' ha....;;znáJl.ltlam. NaOH.. oldattai zöld,
majd vöröses ·barna csapadék a-z indikátor ok sziná"tcsa.
pá:sának iészleJését lehe~Jenné tette. Hoz:sza;s ldsé.rleW.
i-és ut.án táj-öttem, hogy ha a titr.á,Jandó sziruphoz phoR·
phor-savalt la'dok, akkor aZ! Na.OH.oldat!tól ne~ F'zines,
hanem fehér c~padék keletkezik, a;mely n. tiitrál-ást
nem. zava:r'ja és fő-leg phenoJphtalein fnd:ikátort hasz··
niáh,a, a /titr·álá'S befejez-ését jel-ző halvány róz.saszin
észlel>é:..o;'ét nem gátolja Természetesen a !SZl!uphoz hoz.
záadott :plws:pharsav """nny!Séget lovomásba ~ell hozni

A

Ebbó:l a célból olyan phosphOT'sa• oldatot k-ésút~.tem:
amel;rnt:"l> 10 ccm-je, phenolphtalein indiliátort baszna1·
va. 10 ccm njlO-NaOH oldatot fogyasztott.
A titrálás a követl~:ező trnódon lett végezve: 5 ccm
sziruphoz hoz·zá le-tit adva 10 ccm a f®ti phosphorsavból 5. csepp phe~olp"ll!tallein-o~da.t, matid nj10NaOH
old~etal tartós h a l, ..,. á n y I ó z. s a s z i n i g
1 e t t t i t t á 1 v a, Az e11használrt n/10. NaOH
köbcentimétereiből le lelt v:onva 10 ccm a hozzáladott
phosphors:w ~niP/.t. A mru:aldélk 2-.vel S:úO-tO"z.Va adja a
.súrup sa., anyusági s?iámát. 10 ccm szirupra vorotikoz\t;atva A Ph H IV rendelkezései sze:rint a háromibázisu
citroms':t"i val készitett szir~pnál az etdményt még '3 ..rrta1
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Az alkalmazott nélkül dolgozó gyógyszeréSzek kö..
zött. mint G o s z t Q n y i Kázmér kitrt'ársam Nagy_
kiállóból ir'j_a, sokan szivesen sietnének egy továbblrepzÖ
tanfolyamot meghallgatni.

A feladatot a Szakszervezet a következo~épen oldhatná meg:
Első lépés a trudományegyetemen
megsz.ervezni a
régi r·endszerü approbációval végzett kartársak réSzére
tal"tandó tanfolyamot. Ez a !tanfolyam hár·om hQnapig
tartana, esetleg hat hónapig.

el kell oSlJ'..ani.
Dyen módon meghatáraz.va a szkupok savatnyuság!
sZtámát, a köve:tke:zjő eredmények ad!óditak:*)
I Syr hypophosphoi comp. (Ph H IV
7,1
II Syr Caleli hypophosphor (O. K. l )
12,3
:A jelentkezők közüi az első 20-30 jelentkeziít fel •.
III Syr Calcii hypophosphor (Ligeti)
13,3
t.éfelesen vennék fel. 'A feltétel egy feh:·ét.eli vizsga, me- 1
IV Syr. Calcii phosphotici. com'P (Hatvani
lyet a hat hét letelte ut.án kellene a hallgatónak azokeljárása és mérése2)
16,0
ból a t.árgyakból letenni, melyek legtöbb gyakorlati
A végső köyetkeztetéf(, levonva Dllegállapithaltó,
fehaszná1 ás<:al kecsegtetnek
Természetesen illlt nagyon'
hJO'\ a Syrupus Calcii hypo:pihaSJphorosi, amelybern. a
sokat és keményen kell dolgozni, s aki nem elég szoi-~
fe~r"o_laktáto-t fen1-chloiid lés tejsav ihozzáad:ás·ával kégabnas, vagy nem elég tehetségeS. vagy nem tud. már
szitettem, megegyezil;: raz O. K I előhat sreri.rr~i J;:é..
hat hét alatt kollokviumával h:ellö fejlődést igérni, ~~
szitménn.y2l A savianyusági s~mban mutatko·zó- Wh.
mélet nélkül ki ken hogy essék a további tanulás lelt~..
!) százai élws eJtérés
va1Ó'sztnü}eg Iniérési hibák ®öv-effitósé~éböl,
m2rt ilyen n e m a I k a l m a s a i okezménye, miu/tán cs·a:k ki:s mennyis·éigü szirupok l-ettek
vá bb tanulásr· a . Teháta cél, ugymlnta
k.é<oJzitve (200 g.) ·az a!lkatr:észek pedig nem lettek ana.
Szoviet'unióban is. a.z tegyen: MindenldUek joga
!ytikai méllegen mlétve Nagyobb :trl0011;yiségek ~észité-·
G~érnél (kilós tétele:l~ben) ·sz.ámitani le:h~, hogy ez az el· tovább tanulni., ha azt hiszi, vagy a7J'l. tudja, hogy. !Qga
''an De ezt a jogot be kell bizonyitani lga1..olni kell
térés teljeF!1l }dküszöbölődik
a' á'bgosnál jóval magasbb er·edménnyel, liokkal sz!·
A fe'lltiek alapján tehát, feno-laktát hiányában. a
r.-orubb yizsgával! Sikeres kollokviummal!
Syrupus Calcii hrpophosphorosi előállítására a követh:ezö 11.Uódositást javasolom:
CHININUM NOVUM COMPOSITUM-ból

1,0 g_ot

feloldunk
3,o g e~
ACIDUM LACTUM
15,0 g-1ban
AQUA DESTILLATA
]{ülön oldunk:
15,0
CALCIUM HYPOPHOSPHOROSUM
2,0 g_ot
MANGANUM CHLORATUM
~00,0 g_ban és
AQUA DESTILLATA
felfőzzük

500,0 g-al.

SACCHARUM
Kis szára-z lombikban lemér·ünk
FERRUM SESQUICHLORATUM SOLUTUM
50 szizalékost) 10 O g..ot és rázogatás közben
belehintünk apránként
F;ERRUi\1 PULVERATUM
1,0 g-ot
A lombilwt addig rázzuk, amig az oldat sárga szine el
nea tünik, majd az elegyből a fenti ·kész szirupba 5
cm .áünérőjü Id-o száraz szür·öpapiron keres::·tü1 belemériink
7,0 g-ot.
jól ·összerázzuk, végül hozzáadunk
15.0 g-ot
'IlNCfURA STRYCHNI
1000,0
g-ra
és a.z egészet kiforralt destlllál t vizzel
kiegészitjüli
Az igy készült szirup szine, ha a felhasznált cukor
tiszta volt, enyhén zöldes szinü és csak hosszabb idő
muh a váHozili.: sárgás zöldre. Ize kesernyés vasas és

gyr-ngén savanJkás.

-----:-}-Eh"'lyen

mondok köszönetet Zanoletti András
gyógyszeT észhal1ga~tónak, aki a ti tráláso~ elvégezni

szives volt

Akik megállják a helyüket azoknak a hnfolyam
föhbi idejében a Szakszervezet, Társadalmi és Gyója és·.
'rauulm~nyi segély segitségével utat nyisson .azáltal.~
hon:y t:o:l'je<;en költségmentesen helyetitesról gondosko·dik s lehetövé teszi a továbbképzést.

akik n, hár·om ht>tt idő,· .. ·'.:
nem t.udbk ]{ellő el"ed~
ménvt f!~lmutatni.. szé'Pen hazamehetnek kicsi pdiká~
jukba t~wább dolgozni, vagy ha ugY tehezik é-s mé~S
nla··adni óh·,jtan~k 'mPJ~ kell hogy fizessék '
a tanfoly<l.m teljes költSégét.

Viszont azok a hallgatók.

után kö4-e1f'z.ó kollokviumukkal

Csakis ez az egyetlen u't, ami biztosítja, hogy

fl

t·~be.t~fi.l!efl. csak a 'f'r.or~almas. egys1'.Óval: c<::ak
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Szakmunkás

Nem engedünk e1kallódni
olyan értékeket
-

GYóGYSZER~SZ

.,_ ...·

nyitják ld a tudomány kanuiát.
.RZFN A KAPUN RÁLÉPNEK A KIJELöLT UfRA
I';S EZEN AZ UTON MAJD TUDNAK IS 'JÁRNI!

l·a·-tiá.rsalmak

Ezzel a. selejtező tródszerrel az anyagi
--:'
megszerzésér·e i~ gyor ··abb ~alkalmat szerzünk. mert,~a · ·:
hozzájárulá."'t kérü11k, bárm-elyik intézménytól,- Gyo)B"' -tót G:ráttól Allamosifott nagykereskedötö\ elöre
datjul;:. hogy nem fo(! t.ehetsé.gtelent támogatni.
részt pedig a népi demokráciánk javát; is •:;~~~:~:
vele. mert nem engedünk elkallódni olvan
akik esetleg a r égi t endszer hibája miaft nem
érvényesülni

KEMÉNY IMRE
gyógyszerész, Gyula.

' doLgozó segédTáJ gy: gyógyszertárban
munkások résvére továibbképző tanfolyam r end!ezése.
Hivatkozási szám: 196281/1948
Előadó: C.;mpák István müSIZaki tanácsos.
2287/1948
Népjóléti Miniszter· Urnak, Budflpest .
~is~telett~l jelentem Minisztter mnak, hogy
a_ g~ogyszerbrakban dolgozó segédmmlliások
reszere rendezendő ~ováibbképzo tanfo!yaimot
az I partigyi Mini'ider u" 9. 989/1948. II/2 . szá~
mu ren~elertlév~ w meillékeltem felterjeszttett
szervezeti sza!balyZiattal és tanltásrenddel engedély~e.
.
E.gyben tieztelethl. jelootein Mio{,iszÍter nr~-ak, hogy a tanfolyam engedélyezéséről egyide;luleg a Magyar Magánalkalmwmttalk Szabad
Szaksze r vezete Gyógysze •tári Dolgozak Szak
osztályát ls érte1sitem
Budapest. 1948. anguszltus 12-én
FeZvári Emil
miniszlteri főmérmők
az Ipari Tamfolyamok Országos
Vezetője h.
·
Tervezet
a gyógyszer:bá,ri sz~munkásklépző tanfolyam
·
kémiai és fizikai rés?Jén~ e~őadásához.

A lcémia fogalma:
Az anyag:
Halmazállapot
Elemek és vegyüi!et'ek
Atomok és molekullák
Kémiai jelek és !téple~ek
Vegyértélk
Savak, lugok, sók
Kémiai reaiké>k ·
Az elemek osztályozása
F'émek, nem fémek
A" ve{}'Yszerek:
A vegyszerek mktámzása e.s
' csonw.goew>a,
"edények tisz!Jifiú;a

SrerV'etlen és szerves vegyszerek,
Fontosabb elemek és vegyücebek
Halogének: Chlor, bróm, jód, '

Sósav .
Oxygén,
Viz (közönséges, desztiUá!t és :ásványvizek)
Hydrogén hyneroxyd,
Kén és V€igi\'Üietei
Kénhydrogén
Kéns~v.

Nitrogén,
Ammonla

Salétromsav,
Phosphor és Pho.sphorsav.
Ar ren,
Antimon,
Bismut,

_. _A fenti ~nya,g: előadramdó és elmagyarázandó
rovtden és ·~rthetően rnépszer'ii stilu.sban, ilmrül•
v~ ~ tud_omanyos fogalmakat, lehetőség sze[·int
n;e~anv erdeklődést :Celkelitő kisérlet demon:strá.
lasava!L
Gyó~ysze.-tári se~tédmonkások :ré·
szére továbbképsö tanfolyamok
szerve,..-te P-s tanitásrendje.

l) A tanfooyarrn célja: a gyógys"ertá,rakban
diolgozó_ gyakorlatilag elismert segéd!mrunlká:sok
h;Iyzetét alo;rj~k törvényes1teni Ezt a do'lgozó
r<;teget _elmeLehleg. felkészültebbé. öntudatosabba tenm, _ sz~'ktndasuk elismerésével J{,ta[trp_iu-·
kat btzt?süant, s ~anulási ig<ényeilmek lehetősé
get adm szakos2ltá'lyunk elsőrendü feladaka.
2) A tanfolyam helye.: A Mwgyar ]\l[agánalikalmazottak Szabad s"wkszer\llezéte álta;l ren·
delkeresre bocsátott helyiség.
3) A t~nfolyam ideje: a tanfolyam idötar:

.ÍÁ GYóGYSZERESZ
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úama mintegy 6 hónap, hetenkénit kéltszer 3 ór a lyam rés11;tvevői saját kötükből egy osztálybi~
= 6 óra, az összes ómk svá.rna 120. Egy tanfo- zaJmit és helyettest választanak. A banfolyam
lyam óra 50 perc. ·
résztvevői minden a- tamfolyamot érintő panasz_
4) A tanfolyam felügyeleti hatósága: Ipru- szal és kérelemmel a-~ osz\Já;lybiro:lmihoz ford'u[ügyi Tanfolyarrnok Országos Vezetősége (oováb. nak, aki a felmerü1ő pan8SZIOikat éS kérelmeket
ibiiakban: ITOV.) Budapeslt, VIII, Józsefokömt a tanfolyam vezeltőjével, ha kel[, a Szakszerve..
6., III. em. 50 sz.) A too:folyam<Jik meg..>zerve- zettel ln~ézi el; b) a hallligatök kötelesek aJZ e[ő.
2iését és leveretését ( előadóküldés, tamend, Valn- adásokon pontoren megj e' enni; c) a hallgatók
anvagösszeáJl!Ltás, előadóknak és haH·grutóimak kötelesek az Esetleges hiányzásokait a tanfolyam
"ezérfonallaJ és kézd1ratltaJ va;ló elláJtása;) az vezetőjénél h'te1 téromnllően igarolni,
ITOV irápyitá,~a és jóváhagyása mellett, a Ma9) A tanfolyam felszerelése és a hallgatókgyar :Yfla'l'ánalkalmazolttak S?Jabad Szaksz.mve- nak segédanyaggal vaM ell<Ltása.: A tanfolyam
zete Gyógyszer<tári Dolgozók Szakosztálya vég- felszerelését (ter em, stb ) a SzalkosZII:Jály váJilalzi el..
~.
ja. Ugyancsak a Sz>alli:osztály váftk>lj"' a'l' előadá
5) Tanfolyam helyi vezetőiének feUulata.: A sok sokszorositását és a hallgatókhoz wlló eltanfolyamma1 kapcsolaltos helyszorrri, alálOb ré~z juttatását.
~'tezet,t trendőket a tanfolyam helyi vezetője
A Rzakosztályt terhelik az előadói- éS vizsvégzi A relyi vezető személyére néz;ve a Ma- gáztatási köHség>ek, va'amint a bironyitvany
gyar MagáPa'kalmazottak Sza;bad Szakszerve- dija is. Az előadói óiaJdij mindig az lparügyi
l'Jete Gyógyszertári Dolg_1ozók Sz·aJkosZII:álya egy Minis>iter által megállapitott óradij, mdgt · a
a 1ka1mas sz;emélyt az ITOV-hoz kinevezésre ja- vizsgáztatás dija egy tanfolyamnál vizsgi8Jbimtlt..
vasol.
sági tagonként 10 tanfolyami óradlij
a) A tanfolyam helyi vezetője a tanfolyam
10) A tanfolyam tananyaga:
rMztvevőiről, az ITOV ál[\a] díjmentesen rJenGalenikus készitmén}"ek 50 óra (30 elméleti,
de'ke7ésre rocsátott anyakönyvi ürlapok fel- 20 gyakorlati).
h2sználósávall, két példányban anyakönyvet tatr·Kém'a és fizika 20 óra
tozik vezetni és az ITOV felhivásáro ·a tBJnfoNövénytam 15 óra.
h>ammal kapcsolatos mindennemü felvilágosic
Köz;eQiészségtan l O óra
tást megad .
.To~ ·és kereskedelmi ilsmeretek 10 óra:
b) A tanfolyami előadók bevonásá>vall', 8J
Sza;bad előadás és gyógysz.er'tárakk!lJl kaptanfolvam helvi vezetője a résztvevők banulmá- cso1aitos srokmai ismerEJtekről 15 óm .
nyi előrrernte1 é:t. állandó figyelemmel kiséri é~
össz1esen 120 óra
a tanulF ányi naplót ellenőrzi.
Gvakorlati
bemutafások e&etenként
e) A tanfolvam helvi vezetője feleJdata to.
MABI: OTI éS az Egyetemi Gyógyszertár labo'
vábll::á az e'fadások fo'yamatos biztositása és ra.tóriumaiban törtélli!lek .
az e7."el k9'J"snlrutos teendők vé!I>,IZése
11) A vizsgátatás ernódia és bizonyitv<Lnyok:
d) A to nfc,lvam helyi vezetője és az e1 őadók A t:anfo)yaml résztvevó'k a tanfolyam 3111:\"a~>:á,
a ha'[o-a•ósó g gal s'Oemhen és Viszont demokrati- ból e.p-yüttesen, bizotlts§g eliitt vizsgáznaik
kusan kct~'e•"k vise'kedni.
zcttság össz;~éte:le: elnok az ITOV kiküMöhlje:
e) A haH?a"Dik létszámáról, á>ltalánas elő tagok: a Népjólé.ti Minisztérium €s a
··
!renetelérö' és a ta,.,folyam menetérő1 ha'l'onro: Magánalkalma·.zottak
Rzamd S ~~ak~~~~~~~',;
eo-<'l!'er· ielentést kell ~enni a. Ma;o:yar Magán .. Gyógyszertári Dolg'ozók Sl1<aikosz>tálya
a'k<tlmM'CYttok Rzabad Szakszervezebe Gyógy.. je, ltov§bbá hivatalht>l tagok: a tanJfalyam ·
szertál"i Dolmozók Szako-szt®lvához
ve-mtője és az előadaik
·
f) A záróvizsga időnontjár•a vonatko'll6an
Ugy az általánDs, mint a speciális ~vfolvrum~:
egy l'ónaTipal elóbb az ITOV-nak iavas1atlot ~eH ból eredményesen leviwgáz.ott hawl,,g"atólcmuk
'te"ni.. A závóviz>sga ödőpO'lltjának ,o\rendel•e;<;e ITOV bi:wnyitvánvt ad . A I:Jizony'·tvány ér<il'll1il-. ·,·
után a ten~o'vam \he[yi vezetője az id-őpontról jegyei: l=kiváló. 2=jó, 3=milgfel'e1ő Akii
értes'' i a MH,gVart Magé naJHoalmazottak Sz<cbad záróviz•sgán :nem felelt meg, bizonyítványt nem•
Rza1cszevvez.ete Gyógyszertári Dol,g1ozók Szak· kap és a tanfolyamot meg IOOH ismételnrue, iilJetc
~sztá'yét és a Népjóléti l\iinis;ltér'um illetéke" ve megismetelheti;
ij.g"o<z;t>Hvát Ezen értesiitésnek !egre1áiblb egy
GALENUS! KÉSZITMÉNYEK
héttel a záróvio/Sga időponltja előtt meg kel] ér-·
Általános rész
kez n i e a cim.,otlthez .
l)
A
gyógyszetáJ"
helyisége1nek
6) A tanfolya.m előadói: gyakorló JrVÓgv.
szeréozek akiiket a Gyógysz.eTtári .Dolg'O'Zók a:tsik felszerelése és eszközei.
2) A gyógyszerek feloszbása,
l
Szok~á'ya vála.szt és kér fel az előadások
szetek keze~ése és elkülöm.itése.
me~o:.rtPsqta
3) A gyógyszerek elta1·tása és raW·t.ár•oZ4\sa,
7) A tanfolyam hallgatóinak felvétele.: felvehet'> a tanfolvamra minden 2 éves gyóQ'yszer- ( nedvszivó, tüzv€3Zélyes, mb anyagok.)
4) A labpratórium; munka.rood
t'ri gvaJl<omttal rendelkező gyógvsze1tá,ri se5)
Edényzetről <'.s eszközökről
gé-'m"nlrás A tanfolyam egv osztályába 15Ezek
ti
sztitása.
40 jelen+kező vehető feL ennél ifJöbb jelen<bkezö
6) A laJb<Ymtóriumi munka esetleges
esetén párhuzamO'S osztályokat kell nyitrrri.
'8) A résztvevők magatarl:dsa: a) a tanfa- l }'ei

1

a

Részletes rész .

természetesen csak po]gJá.ri tá.rrsadalomm éivé..
l)
keV1er,ése, sztirés és =ak n?es: A sz;'c.ialiZIIllus felé haladó rendsze1- is
1
P,szközei Oldatok, syrupok
kken':te en bizonyos kén!l'"sz.enel, azaz sz·ankcióka[ .celrr_uházni intézkedésekiet, awnban ez a tár.
2) Porok keverése, ldltörlés elosztás capsulanyitás és csukás. Cll!Ps Ar:wlaceae ~s Ge- s~~:'lmr l~dszer mimél jobban :k<özeledik a szo. Jatlnooo.
cra .~zmus, IlleJ:ve kommunizmushoz, annál szem3) Comprimálás, granulálás, annak eszkö- betwr;ö?her; mmden intézkedése az ö•szesség fAJ·
€me' eset c~TOZIZa A fej1ődésmek ebben a sr.ádiu.
zei, 'Úa!Ulettámó iglépek, awk ~amantan:tása .
~~an
~t;hat az u . n "kényszer" egészlen má.~
4) Kivooás, módszerek éS azok eszkörei
;nezest nyer A jogszabályok forrá1sai a
a) infusum, Idecoetum
·
ton;eny,. rendelet, szabályrendelet 8 a felso::aba.
b) áztatás. macerá>lás'
~ul~s
utan_. min:t kUJtfő: a 'ko11ekbiv sz9r ződések
c) Bercolálás, besüri~s, krirstályosiltás.
lS JOgforrrusoknak mkinthetök A nép politikiJ
1
5) Lepárlás és. anook eszközeL
h31ta m;'t ':. Uegu.!abb fejlődés szerinlt köz;pon•0 ,;_
a) de-S'ffi:llálás,
tas fele tore~sz"k s az államban koncen~ráaorlik
b) ~Özdiesti!lálás,
A :nagya1 n•e]Jl d~Oikrácila aoonban nem köc) v~ euum deskilll%lás.
~eti <;, .J?2'l11onm;o1~~m ehr~t s éppen a ko!llektiw
6) Kenöcsök
"~er ződes~k ue1dai sz1ennt a dönltést s a sz,a.
7) Sterilezés .
bal.':'t az er delteltekre rbilzza bizonvos haitá,r•crkor>
Mi~den mumkálat ismerte'bése közben is- bel~! Nagy .'táilsadalmi átalakulásunk mélvre.
mert~;n kell a szük~ esl'lközöket. azokkal hato rrciormja; épen a;bból áH,. hogly a·z ál['am
való banásmódot. Isme11tetni a munká~a·tml ké- egves tipus szerzödé"Elk nreg•köttés&t és tarrlw':sz(ilt !l'alenicumoikat és készítési mód:ját Ki- ~uk me,~ai·áro'z2~át mornopolis~us iog-gal
emelni a ;nunkánk közérdekü voltát · és a"lit, h.'zonyos tn'adalmr szervekre b'zta A ikoi!lhJk·
h?.gy feltétlen megbizhatóság-ot es pontosságat rbv '~;zerződés nem ~e~}'léb. m.in1t a n1agtirnioai'
koveteL
sllerzoiJés szocializrálffisa Fel loel.l a tanfo!va~
lraillg1a.blo,ráo<át vi~áQ:osiltami, hogv senkit há~.rány
' het• ha H kollektiv s:zeT·..
., , e'ho·
' csru't'
as nem f'II'
Vázlat a f!vóttvszertári laborántv• vagv
zorl:st
;m"·g
nem
brtó
munkaadóiával szemben
képz~ tanfolyamciniti vonatkozása
fel'eu, ,Illetve a iogá,t iirvénvesiútet:i Ezren a térészéhez.
'
ren s'amos probléma llleiülhet fel amelw,k ma
. A ,tan~olyam r-é~2ltvevöivel l'észletesen meg- már könnyen me•guldlratók..
· '
tsrne; e~n a kollektiv "Szer2lődés minden non,tját
· Fe'ta:rnn előttwk a különbséget, !u~gy ml·t je,ent
~ gyógyszertárhan végz.~.M; munbkör a
a do1 ~k Jiészére · egy kétoldaJuam rne·gkotötJt: techm'kák, illetve laborániook n'iq7kre ]}recizen
smnődes, :szemben a felszaJb!lJdu!ás elóltii hely• seho.l s·n;s lefektetve. illetV1e körüllinnfl... Azonzettel, am•kor a mmJJkaviszonyit sennni más ham '"'"Yreszt a fenn<í.lló s ok1eve1es gvÓQ:vszeré.
nem szabályoZII:a. mint a kereslet és kinálat tör- s~ok felei?·s"é<!'ét szalbálvozó mndelkezés·l'lk ::Uá;..
vénye ~ehát akkot egyszerűen árucilkk wli a reszt .a, krala•ku1Jt; gvakorlat, ~letve ,zokásio.o:
m:mkavalla.~ó 'Mel>!bese.rklni aztt a kérdést, hogy e~t a k<>rrl_ést Pendezik. Talán egyszerüQJ~ a kéJ::_
me?' akko-r IS. r a egV"es gyógysl!eritáa:'i dol.!l'oz&k a des mg-ativ_ old:arlált vizsgálni Mit nem végez.:
fas!Zm~s arl;~t. es~IO'lg: jobb gazdiaságJ körülm(,. het " technoka és la.boráns? E' sősorham nem .
hY.~k ko;.t él.tek. mmt ma, még akkor is mi a n~~érht?It:i rs·gre 2 ,QiY'ógv:~zerPk h:lt-óanva1gairt kü]ö ..
külo~b&eQ', a ~e!tő kfu_t Iút kel[ rámutatn.i, hogy '?.O~e'~ a kmesztes s~ereket... Nem exDed'á1hat
egyresl'Jt, evrC'l-'evre kimutathatóan jobb és jobifj onalloan. "em impleaihat se nem '"het befolváa, lnunkasok helyzete a demokráciá>ban, má>s- sa a .g-.vógvRzerbá;r szakszerii hB,nvitá1sáhan. Ezreszt, hogy ,a fize~sre~Jeek ~sak egy körülmény ze; kl lS meJül a til'os terület . Nyivánvaló, hol!V
~~ab.~a n;,ar hat.Mt es pedJg ez w; egy és ilön. s~ns leheMség adórlirk és marad a lwbmánsok
to_kulonbseg arz., IlJeilU a profit s az egyén[ ha. r;s~ere. a gyá~yszertá11ban s főleg .a gyógyszer..
szon, hm;cm az összes dolgozók M7~S érdeke . ~an l~borat6r'Iumhan A hallgatókkal meg ke],]
az, , ors.zag i<;herbi:rók!épess~o;e RáviJ®gLtani, e~tm hogv a fenti tilalmak Illem valami
h?gy ';ho~an ,Javul a Jtermelles, ugy le!ret emel- gyo!!yS2!erészt szakmai roV'inizmus mi.att álOCnak
m az elet~z; n vomalat messz;e ~J mai fülé . Ez nem: fenn l;"n.em az. élet mimden területén a hoszm,eh~t ma,rol holnapra, s ha a termelés emeléSe szabh Iderg tar•tó elméleti és gyakorlati tanulnelkul emelnánk a fizetéseket. aikkor menthE>- n:"H'~ _(iel~n esetbien . a," egyeternó ldkéuzé>) Wbh
. teti:nüJ be1ee.snénk
i'l'lfláci\'iba. A feilőd<ls vo- ha.tes eart es jogot '?d. természetesen ez2lel arány..
. .h~'~n, las~n a koliTektiv szerződés megalkotása ba_n "lló heti töblb felelősséggel együ'tt Ez iie'r.
kiza:ola:g a Szalkszervezet reladata lesz s nJem meszAtPsen nem jel<onti s nem i-s je100Jtheti' a
két..<eges, hogy akko r az eddiginJél mé.Q: fokO'ZOrt. rl?~'"0' 7Ók. o.oitál:l'ának megosztását. ebhől nem
tabban .fogia tudni képviselni az összes ru un. kovetkez;rk, hc•gv más érdeke lenne a tulnvomókások érdekét
részt szellemi munk'"t végző dt>lgozónak, a vele
A Jog, tudománym meghatározás sz.erim a eey r eh en dolo;ozó, de esetleg több fiz'ika.i munkiit végző laborán,snál Ezt a sz;embeállirtást
· ·
· elő emBerek cselelwőségének
csak
a fasizmus igyekerett mestersé~n . éb.
biztomott rendje". Ez a defilnició ren tartani.
Fo1yad&ok
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G ogyszertád. szakm'll11klásképző_ tanfolyam
Y· · növ-énytani munka-rend]e .
(Tervezet)
I. SEJTTAN
1 ) A sejt a!kotó'részei.:

a) p rotopla!Sma,
"1 1
sejtfal,
c) tartalmi részek , .
2 ) A sejt anyagcsereJe :·
a l ll.>z anyagak fembe)e:
b l az anyagok át~k:~.
~) ac anyagok eltJá~ohtrusa.
,
3 ) A seit növekedése.
''"tkezése es
4 l A .o/37··tke",
, szaporodá•a:

b)

a) sejtosztó~á~,

b) 1sejt~~esi!les.. eOOl. kapc..qoJata
osztoda:s es egy.

~)

es

SZöVETTAN
II.

1 ) A ,;ejtek diff,ercnciálódása,
2 ) Szövetnmdsrerek,
:1) Bőr szörvetmiJjdsrer,
4 ) Szálltb6szőrveltreuKllszer,
r;)

A!1aspsz:övetrendis2lflr

6) Sziaárdit6s"Zövetek,

7)

nr.

Kivá'aSiZitór•endJ~rer

R ÉSZLETES NöVÉNYTAN.
1 ) TeJepes növén1fek:
a) algálk. Af!ar-.AJgaJr,
ombák, Seca1e cornu~um
g . ,·k Lkhen ilslaudiCus.
c\ zuZI!llo •
, 1•
2) Földalatti növényresze '.
a) haraszok
..
A-spidium fihx mas
b) egysziküek .
Iris gerrnamcus,
Acorus ca!amus.
Orehis mmio.
Scilla maritima
c) kétsziiküek:
b)

Glrvcyrrhis~ _gWa~?ra,

Altbea offlcmall~s,
Gyp:sophila panrculata,
TJÍ:a;goga ipec~~uan;ha.
vll) errőana off1cmllibs.
Rheum p:almatmn.
3) Lium<mok
4) Mérgek:
.
Cinchoma succuub:·a,
Cinnamom-um cassla"
Rhamnus frangula.
5) Le"elek:
.·
.
A . t stanhy1cJs uva urs,,
IC O
• 'fol\'1 ta
Menyanthes '~ 1 . a
üarssia angustif<;ha,
Altlrea officin:'liis.
Malva silvestns.
Digitali,s J?Uil~urea.
Mentha pme>"ta,
Mentha cri~pa,.
Salvia offic1rr1ahs,
Attopa belllllld<;nna,
F!voscy81IDUS ru~,
Datura stramommn
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6) Virágok.
Tilia cordata. .
Matrr-ícaria qh!illfiooml'n.
sambucus [li,gra,
Croous sati!vus.
7) Herbák:
Equi:oetum arvense.
Centauriuru umbe'!a-tum,
Herniaris :g~l:ab;a, .
Thymus vulgans.
8) Mngvak:

.
Strychnoa_ m':'s vom1ca.
Linum nsltat]SS11?Um
Stropbanthus fa.!olt, .
Ricinus commul].iJ.'~, B~-assica nigr·a.
Prunus amygdrulus,
Paul[Ulia cupana.
9) Tennések:
· Citrns aurauti um.. .
Ciü hllus colocynth1d s.
Capsicuru annuum,.
Juniperus commums.
Foenitculmn vul.gar e.
Carum carvi ..
Pironinella amsum,
Illicium verum.
.
'-""'•ok Ga:Lla lbur'<l1ca
)
'3 glllu-CNV»" · •
dt ·· · · trnya
10) Folyékony és beszara
noven!i' . . •
#

(JOk.:

k

a) édes anyag'<) :

Frax\nus oo·nus
b) mézgák:
Acada senel("~
A~traga!us fa JOk
c) gyanrbák :
.
styrax benzmdes,
Moe fajok.
d) balz;srum<Jk:
.
Pinu~> silvesbr1s, .
Mvroxylon Peremw.
Cinlllamomum camphora.
e) tejnedvek:
.
Papaver scvmn1ferum,
Resina e]astica
ll) Poralaku drógok:
Triticum vulgwe,
f:iryJanum tuberosum,
Orym sati!va,
Lycopodium clavaltum,
J-Íumulus lupulus.
D"GOK·.
IV. ALLATI EREDETü. Dc"o
Lvtta vesics~~roa.
Hirudi<Y medmmahs,
Goous l!llorrhuru,
Phvseter illl3CI ocephai us,
Apis mellifera.
V. ALTALANOS ISMER~'!'!!'és termes"-tése'
•
1) Gyóo;ynövémyek gyUJ
2 ) Gy_ógynövéuyek feldoll'ioz~:
, k '--'"'·ede!.rni
faJIU,
3) A drogo,
-"'"""""
_- . · '
!ása ~s a drógkereskedelem.
.
.

Dolgozók az iskolákért
A Magyar Közalkalrrnazottak Szabad Szakszervezetének Népfőléti Minisztériumbeli, Csopor~ia augusztW3 '24 -én az Eszterházy-kertben
müsoros estét rendezett.. I gaz :ho gy az eredetikg szabadtéri •előa.dásnak sZánt .estét, az eső
miatt Zárt helyiségben tartoták meg A siker-'
aztmban igy sem mamdt el.. Sem az erkölcsi.
sem az an11agi Bennünket a müsorban szer·epUJ
jobbnAl-iabb 'maqtin8zámok mellett a szakszervezeti csoport népi táncegyüttesének és íZenekarnnak szereplése faqott meg. Különösen. Wi
tekintetbe vesszUk, ho{fy u_qy .a 'tánceqyüttesOl!flk, mint a. znekar-nak a faqjai egytől-egyig a
Néviól6ti Mini.sztérium Sz.akszervezeti Csoport..
'jáb6l kerültek ki..
,
.·
Történt azonban valami ezen az estén, a.mi
,a mi sZámunkra tulnőtt nnnak ie.lentőségén és
o1yan utm.uta!Aissal szolqált, a mi szakszervezetünk es ált<J}ában minden .szakszervezet .silimá·
ra. ami meT/iett nem haladhatunk el szótlanul.
Elliadá.s után amikOT' a közönség és szerevl!Jk
kifelé igyekeztek a teremből, egyszercsaknéhány
mam,ar ruhás Uí.nnual keriiltünk szembe. A tnint
későhb kiroer·ült, ·mind a hárman a népi tá.nc.
P-gvüttes tagiai, de tardai eayuttal a szakszer·.
vezeti 't.<nvortnak is. Megálltunk es be.szél.a-et..
tünk >velilk - Dicsértük -az estét, a 11ezetést. a
.<zer·vezbt, •a szer·eplőket. nmir:e ·beszédes lett a
hamm trínc01mö is A' •!eaén
e_qym.á.s szá.já,
ból kapkodr"ák a szavakat. .hogy az e(Jész lismeretlen 'és szö1!evén1]es szakszervezeti életbe b"nvassanak. Kiderül. hogy ők maguk, a tá.noeqyütte.<h'en. is kiizrem,fiködnek 'Uf/YOJn, roe azér-t má.<
. téren ís szerevelnek, iou a varr·oaában iis. Er·re
rn:ér fel'tmeliük a Jeiünket
-- 'Miféle varrodában?

mar

-- A m.i ''a.rrodánkban . !Azt tessék eqrmzer
meanézni T·essi>Tc elhinni, ho_qy ar·ra méa büsz.
Irébbek 1!1L(J11Unk, ~nint arra. amit 'nw, 'este itt
bemutattunk.
- És miféle varroda ttz?
nak benne?

Hányan dolaoz ..

-- H át mP.rt nem ~etszett hallroni r·ólunk?
Pediq vao11 hi•·ünk van. Eqy rendes. lábbal
hajtható ?Janóoé>mel indultunk el n, felszabadul-á_. utá.n . Elind'>U'11111k és dolgoztunk Amit csináJtunk, eladtuk Aztá.n vettünk egy villanyvar·.
'r<iyépet azután rriég 'egyet. és megint egyet
- Hiszen akkor vna_quknak legalább 1O varrógépiük lehet.
-Nem 10. hanem 100 rválany--varróqevünk
van. Gyártunk ott alsó- es felső-ru/uí.kat, kabátokat és tessék elhinni. 'hogy meg olcsóbb óron
a4juk. mint amennyiért künn iezek a holmik
. 'megvásár'olhatók
-- És idegennek is el.adno.k?
- Persze, ·hogy 'eladunk. Hiszen azon van
a ·legtöbb haszon, mert -amit mi. szakszer·veze..
tiek magunk veszünk meg, azt eWször
6 /uí...

w

oopi részletre vásár'oliuk., mig a kii.lsö vevő
készpénzzel fizet..
.
-- Mit ertek el már vele?
- Rengete_q sok mindent Olyan sok é•
nag11 eredményt, hogy alig tudom, hogy hol
kezdiem a felswolást?
e
- H át valahol az <elején.
- Épven ez a lnehéz . N e tessék /w;ragudni.
ha ugrálok közben.
·
-- Csak tessék, azért táncotmő.
- Jó, hát akkor 'elkalandozom.. Azt sem
hallotta, hogy zenés divatbemuta-tat rendez•.
tünk?
-· Nagyon szegyenlem eknar-adott.sá.gomat
- Mi voltunk a divatbábuk. mi varrtuk a
7'Uhákat é• a szakszer"Vezeti zenekar· kisérte lá.t"rinyos felvonulásunkat..
- Ez owrryon szép lehetett. Rmnél.em. ho.(f'IJ
a legközelebbin már mi is <Jtt lehetünk? De eb·
ből azt látom. hogy sok (rJénd összegyííjthettek.
nüír ebbó? a varrogatásból?
- Anmyit, hoav való.iában enböl a lilerese-fünkből tmtiuk fenn ba7,atonal..iuai üdülőnket iés
"eszprémi nyaralónkat is
- Valószinü1eg a szak.~zervezet &egitségé.
vel?
- A z ter'mészetes. de a mi munk-á.nk is támouatiá. M·eoemltthetfük azt is, hogu sajáJ
men&it tartunk fenn I riY ió ebédet ka..punk,
mindenki ugyaniLzt a.z ebbzet. de rnirulenki a
fizetéséhez mér'ten k:ülönböz/i tiron fizeti Tet.
szik érteni?
- Nemcsak ertiülc, ae rnagyon tetszik i•
nekünk ez a .szociális ebédakció.
- Nem tudom. Jó lwlyen beszél.ek-e, /wJ
'megemlítem. hoqy tartunk mi szemináriunwkat. •őt szakmai tanfolyamokat is. és ho_qy · pé!.
dául. a 'zenekar·unkát is mi szereltük fe1. é, m,a.
uunk varriuk a népi tánae_qyütte• rului,iá.t i.s
látjuk, ho.o11 lmenJYwú·e belelelkesedett ebb,_,
a valóban követésr·e 1méltó lei?'á.sba. Nézzük kipir-ult arcát és feltesszük a nagy kérdést.:
--· Mondili meg /őszintén, 'hogy mi inkáb/>
Bzivüave magának. az-e, hogy tagja annall: a
pomn-ás népi tánce.qyüttetmek, vagy az. !hogy·
elindultak egy lábbal haitható vaTrágéppel é.•
ma 1 oo villanvvar·r-ógéppd do1aoznak, é.s szemir~áriumokat tartanak é.s szakmai tanfolyamo· ·
kat ..
- Megrnond,iam? Arra vagyok a legbils:kébb. ami ebből az f!qész 'nagy munkábó1 kiala.
kulhat.. Amit mi a két dolgos kezünkkel és a
tánco.s lábainkkal 'össze tudunk táncolni és var1"ni a közösség sZámára ...
\4' kis táncmmJJ nevét )kiáltiak IElrohan. Már
fenn "!Ln
a dobogón A zenekar készülődik. Ismer et 7en táncosnőn-k beleolvad tt Mncegyüttesbe. Ahogyan ő ma.._qa mondta az eWbb: a közös·
ségln
(sz)
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Lelkes inunkádat minden erőnkkel támogatjuk
-

lrla : Schwimmer Endre okl. gyógysl!erész
•• I'dőkben ~""""'
keresték
1 o~u p;ürün
A felszabadulás u:tam
~
;.
k
. .
, . an a. cumadnt. 1\'livel a smkkonyve
a gyog;J'szertárakb
.
iai \'ulajdonsága.ilegtöbb esetben csak a _cumarm ch.em. --+ zek a szak.tet. . szor itkoztak, masresn." e
nak Ismer· -ese-re
.
\' d€ktel8n a eu~
könJ-..'ek nehezen hozzáferhetők, nem er
.
n min e1 őállitásának . vizsgálatának es tart-almt meghatározásának ismer-tetése,
'
ll ze·tes
•
·
gy kissé fcher-, J-e eg
A eu marin SZinte1en va
• t 'l kból
.. ,. t" . ., yrizma 'alaku kns a yo
t'Za.gu, keser:u, ege .o IZU_,
..
• 45 alkohol l : 7,5
1
áll Hideg l'h: J. : 400, ~leg ~;z :
'etherUms olajok
"
th , gl""cenn zs u os es a
aranyban. ae er,
.~
' .
idatában zöldes. • ld. ~k
Natrl.umhydr'oxyd vtzes o
•
• ,
JOl o Ja .
,
dódik Qualitativ meghatámzasa.
sárgán opales~k~~;a ~kták Íelhasználni, Olvadáspontija
hoz ezt a reakcio ~z tl 67 C fok Kémiailag o.oxyfairadami a-datok szenn
·
hé]t=~R'vanhydrid..
·
"
48 El0"f0 r·dul l~>gnag:yobb tr .eny.
Molekulasulya: 146.0 .
to ·~ V. Faba ltonca
• k b bban (Semoo nea
'nyi?-égben a. 11on. a a
mtnosae) 15 százalékban .
<.:oumarouna odorata-,
L~~
ba meliJoti (Mel~lo-tus
Cuma--int tadalmabzna:kH:l~-~•."ri:r (Herniaria ,:!;labra),
""~
o"ff'"
uanalis)
. , Het a
lou Per-eha~) slb
Balsarnum peruvianum (Myroxy
.
.
~. . .
'~·észt
cumarmrt·:ut.aJmu
\ cum·arin eloaht.asa eg:v
.
t
r·.-·-teJ
•
•
:
részt SJ1tthehku~ ll on o.
dr·ogokból kiVonassal, mas • t ,
k''vetkerőkf.n állitt kb bb'l
eumann
a
o
0
nlk. A on a a
a
•tott drogot 80 8zázalékos a-l1
jáli elő: a finoma-n -~e. apr\-alással kivonják. Az e!!Tekohollal való töb~szon ~or annyi 'allwholt destillátnak
sitett liivonatokhol ezutan do' k· zd Ezután· négys~~-~
d"k
VBl"OSO
l
e . •
le, mig a mara e :r.a 'tiik . ikor is la cumatin ktis"mennyisé.gii vjzzel elegYI ~·ka; ezután forrásb~ melegitályosan leválik. A kever-e ~. . . A !l.: __"__ oldatból hi.
.. .. l-eszunk
'lllS~J~a.
tik ma.jd nedves szuto~ É
''C ufun 1 l\g tonkabab-·
degen válik le a cumann.. zen a:
ból 14 g <umarint nyemek
A cUJnadn synth et 1'kus elóálUtása kétféleképpen
r

•

történhet·:
.
b
ldehyd)
".
r laldelQ·det
(o.oxy euza
. "
l, 3 sulyresz sa lCY .d ; •, 11
}~ész viztőlmentes
5 sulyrész ecetsa.-vanhydn e 'le_s -~:afolyóhütövel ellá ..
• •·
t ·t t 1 órahossza g VI
natnumace -a o ·
•
· t,. a kriStályokban le-

\ü<t lombikhan hev1tenek

Ezu ~n ....z

. . e·1 keverve: ldszhllal]ak.
"l' tömerr<> :VlZZ
•
t'
o
,."~
d t . 102 Rulyresz ~ef .
2· 61 sul:rrész salieylaldehy e es
h. 't'k 3
.
.
• t
'ilien 18'0 C fokon evl I

\:a

savti'nh~dl'idet

lezar

marin olvadáspontját

A

meghatározva. meg311a-

c
ka-P h a t"il 'CU.man"
·t tt eu
. hogy ma ·a kereskede1emu-en
PI o am,
.
- • u· M
.

nok ohadáspontja, az irodalmi adatoktol e ero: e~, _so--62 C fok :Elősziii larra rgondolt·a~, hogy az. el t~~- a:D
eseheges hamisításoktól ered. Ezert a vizsgalati _an.l:·a.·· . ·a"tkristályositottam. :Az olvadáspont azon_
got t o""bbszor
•t 60 C fok kötill volt Mivel a fenti olvadás;.
hanism e.
~•ttl
k
1 kb 90 s-záz.alék cumannt• a,r· ·a, mazta .
pontu anyago i:
.
• t
f lel"" k •··'"I
"t h
90 százalékos eumarm meg e one o.oam teha
a a
'f · Ih- t· k
juk. a fenti oh adáspontot sem ki ogaso a. JU .•
..._
1

A cumar ln qu antitativ

meghatáromsa aron
~

umadn m.int anhydrosav r·eag.al
sz·.ili, h ogy a·ddC l
t h"t ls ~
Indirekt uton'
e a,•
m.oou
r mmhydrox} a
,.
. .,. - .. ,,
t adva hozzá savval VISsza.n:ierve

mfn1'lyJ~egu .~-ugo
• ,.
'·i>v<itke.zru«;ppen
tálhatjuk A tartahn.i meghatározast ~ ..,"
200
. Bemérünk O33 'g cumant)."' egy
el
t
. .
" lék )
vegez em ·
" l ·llikba. 2 kcm aethyl~>lkoho!ll1 (96 szaza os
es on j
·
ld' k • 50 kcm n/10hozzá, etiJhe melegitéssel o l," • :es
• •
per<ig;,;
d k h·o Zá.. ForrastQI szarnitott 3
.
. "'k' maJ'd
ronlu{{ot
a un a sárgás-zöld
z .
· szinben opalesz
! ozzu
'
'
l ht l in
kot lehülésig állni ha~n j u~~-.. Pheno P a e
ellett mérjUk vissza a folos 1-ugot~ n/10
~i"szamérésnél nem fogyhat t<ibb, mmt 4:5.00 kem
"
let
sösav,
ami 9 0 sza"zale"k cumadntartalomnak felel
A eumarintar't -al om k iszárnit ása ){Övf'tk-ezó kép. .
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Gyógyszeres. vegyszlieres~s
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tlkal és egészségügyi üveg és
demvonok, balloaok

:::~tégelyek,

Budapest,
Akácfa-utca

Levél Harangi Sándorhoz -

"A GyQgy&zerész" 1948. évi julius 31.00
Demokmtiikus fejlődésüniket ~remcs&k anya..
megjelent l. szárnálból él1tesülttün!k, hogy az i tit giakkal, de erkölcs~el is támogta'c.Jnk hatha..
· törltémlteket mán:· a sajtóban is nyilvánasságra t&sa;n: A Swvjet.,Magyar MüveJődési Társa..
hott:ad. Mlt híttUk, hogy ezzéil kezd€ID6ny~ ságbru1 száJnos gyóg:)TSZ!elrész van.. A ,koaliciós
részünikről rovábbi1 j elleintést :tJ.em ~
~Itokban is m:i!nd többen fejilenek !ki aktiv
szük.ségeg;;é, annál is Wnikálbb, m[rvcl folyton. ébe. munkát, részben a rtagok ujrubb belépéS1~vel,
ren figyeilljük a .sajtóbrun megjelent évtesdtéSec · részben ott füilyó miill<:ödéssel Ugyancsak a de.
mQI:kr.atikus szmve2letek és tömör üléSekben is
)tet. 1948 év julius 24-én
a hfu·oméves mind tevékenyebben ves2lnek kartár saim r1észt,
terv keretében a tisztifőmwOSillak 4000 f<hlinrot a gyógysoorásznő kaTitár,S1ak ped.~g valamennyi.
adtunk &t, ho,gw a twv ki\z<jgéSzségügyi :fulal]a.. en ;tagJ'lliÍ a MNDSz-nek.
·""'""'"'" fejJeszllése =yag.i[ag is silkerrel előmoz..
Bogy J?OlitiikJai. fejlődésnük is minél eredmrmu.o legyen.. Amit a tiszttifoor<voo, ikieinie1ve .nényeoobb !legyen, mirut elismerő S12iavwidlbó" is
g~ógyszerész tula.jdooosok áldozaltk,étszségét és tudjuk, _ Dr. Lászlóné Müller Magda gyógy.
·
· '
gondolkcmá:sá;t, köszönt meg ne- szer:I:Já,r tu:lajdonosnő - javaslatára elsél11ek mi. éS tájéli<ozmatta erről a város főiBpánját, nósitettél mim.kiit, akilk közpoltti szeminárium
polgármestúét és a hiároméves !tierv iráeyit&ijt · v<ezetőt kértünk, pol.ilitilk.ai ;ké:pzésünlk, lilliletve
· . Szives tudomáso<l!l:w hoz~uk azt, hogy egy·· tovább:l'ejlődésü)Jk bi2ltasiltásár.a.,
hangulag csatlakoztunik a SZB!Jliedi gyógyszen. é-·
Ugy M:z<em, haJllY lelilres és önzetlen munll1lla kezdemfuye~ez, bogy a gyógySZJe.
ká;dat nemcsak tisztclj.ti'k, de meg is becsiHj ük,
:fenntarrtá&ához, a Gyója-jám- minden er&ruk!kel támogatjuk is 8.2!2lal, anut a
20 számJ.ékávail hazzá;já;rulunk E~t fentiekben közölni rulkalmam volt.
. autgUISZUl.lS l-tő[ nllir vallllllreUnwien IOOllKlie;sen :fi·
Hogy mennyire megéntjük és magunikévá
tesszük a gyógyszertár.twajdonosok érdekébem
szegjedi gyógyszerészekkel egyeJtér·i~ésl:>en végzett demükratikus munlká.dat, azrt hiszem,
· .mlljgUilK<ívá tetttik a dabereeni kartar sak javas. nem szükséges torváhb hangsuly<YZni, ehhez csak
erőntkhöz ikép~st jelent&.> összeggel tá.
Isten áldását kérjük .
;Jru~galtjuuk~~'Já~~~~g~:~~. Doi!gozók Pártja" "DoilgoSz.e:retnék még eg;y i<Jérrd.ést inc&zni hozzá;d
1<
akcióját Ezért f,elajánljuk. a Most, amikor na:pii,endre kerill az or•vowk sza.
S2lffiinrt aJZ)
€\JlY havi
2(\ bad sza1kszervezetének és az egés0ségügyi szaile
ami Illá:lunk,
dacára
nagy ÖSS2l"!g
és nehéz
s>Jerv ezeteknek egyesülése, miképen kapcsüilódik
- a gyógyszertálak lllivójának e;blbe, vagy mik a:z. elgDndoiásaid a gyógysz.e;r.
és emelésére -- majdnem 8.000 fo· tártuJajdonosok és gyógyszerész alkalmazoútak
tesz kL Ugy hissztilk, hogy ~n rettüruk. együttmilködl\sét iiliOOtőren
is példamutatóan az. eLsők közötlt lesZÜlrillr
PHILIPP ISTVÁN
Má:r a multba:n ds a niép és a falu egészséa
hódmezővásárhelyi
gy6gyszerész,ek
országx>s mozgalimitban "A falujá,rásba"
nevében .
VlLll.em bekapcilO!ódtunik, elláitiva a f'alujárm CBO··
orVQISlÜt gyógyszerrel, kötszerrell és
%
felsrorelésscl. ami ibeszervési ári(ID is leg"EMÜL" kanadai származásu m!-'lgas vizfelvlwö
1.500 for in:tK>s táimogatást jelenJtett
ké.pességü Cholest.erin tarta.Jmu kenöcs és
Hasonlelképen v~sel:iük a hódmezővásár hecf'ém
alapanyag.. Raktárképes~ nem avasodó"
két demokratikus sparrtegylet e~zség·
felszerelésél1e szük.sBges gyógy.sze:r és kötRONELGIN .Ur az crém alapaoyag.
:m··'""m'séf~let<'mek biztosditlá,sát.
QUADROSEPT elsőrendll fertőtlenitő háziszer,
teszt helyi csoportjállak felkérb..
tldit, frissit, szagtalan!(
~
belkavcsalódtunk eme áld/á..
· · munka el1lrolcsi és anyagi
Fo-r·galombahozza:
·~:;~~:~~ és az lálklmosttott iskolák korl\!!
és egész.ségÜJliYi hiiányainak :pótiár·
Simonovits András gyógyszerész
SZÜkÉéges és a darnokráciáit építő :rmmkáVEGYillP:ARI ÉS .K,ERESKEDELMI V ALLALATA
hiztosiJtva oo iskolák mentöszeiiDrényein€1k és
BUDAPEST, VII NYÁR·U, 38 Telefon: 220 .. 856
egészségügyi felszmeltésének me,gvalósitá·
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ják fedil és döntsék el, vagy akárcsak javaslq,..
toka.t is tegy6'11Jf!k.
.
· ' ...
· · Ma mar viW.gosrLn rnegmutatkoztk, lwgy lé. ben ~zek rtzok a szernpontok, amelyek az
nyege
• :an1/o
•
mJ"<i~< !!" b~• ·.
egüSZ kongresszus mu.k·o..d·
_esere
!
.."/oet MrL m<ir ez vttndenkt előtt t1szWm. ~
y e gu '":b n ~ nagy kongresszuson nekünk. ez•.
es va·oJa a w
b k 'l . .. k
lk ·u fog/!Jlkoznunk. Szem .e e, neznun .~
mi vár ránki Mit t.erveznek velünk,.
. . '·'"ztudornásu az egész szalcrnában, hogky ze ~o
M ar rvo •
rá.
~:a
viW.gitanunk arra is, hogy mindezelc.,
kelbet.t ,Juzw.szt=n ,
egy vonalban,
a Gyógyszere:z-h~tetok~lber 9.•e és 16.-a között kel szem b·en, vagy .eseUeg
. . ezzel
. · kl
·
k
; .
ugy, hogy ~ ~sai !pontosan ismerjük az okoo- mik a mi ha,tározott kwansagatn ·
fogJUk meg ar a;nt voU szükség erT e a folytatoKi kell jelentenünk, hogy ~tnc&sne. ~gy~.
. , " M'nden
utunkat,
kat is, 'twgv_
előkészületre Éppett a_gyógy· n'. ce.Ja.n~.
•
. . mtnden
'·- , kce1kituze.
. '!"t . , ....
.
. k ""zösség szolg·rLlatába a"""rJU a, t am.
lago~ egyhonCLP'_ tel·esebb sikeT e érdekében.
1
szeresz-het m.tnel
.
•
tó bibi wésén s;{n~e:v:gé:zségügyet kivánjuk szolgámi.
.
akdrunk maradn
A Cmte;nár,umt ~l:~~:!zt~f.u hogy a terD e m e g
•
k' U· . .
most már '!?egwge;en hét egy hétig tartó c_mte.
ó yszeresze ·
J
·
vezett GyogY_szer sz~ kongresszW!sá fog atata- 'tn t,~ Yket !ka.runk kiharcoliti magunknak.
. · · gyog·yszer esz.
· d l
er·uw e
k'
·
narturnt
. szerész·.kongresszus rnegm u
ni és dolgozni akantn ·
.
ku!nt E_z a gyogy , ezeti kongresszussa!, mely
Ez lesz a lelke ennek a ikongr·esszust hétn<)/(,
egy or szagos szakszerv etemi ifjuság kong, eszcsak ttszta
magában foglalJa_ az egy ennek a kongresszus .. A mt. ezen felu""l •öönÍ<;az márei
•t
·
Termeszetesett
.
·
•
külön tudomanyos es redig_alcJW.r t~szAaz Erg.ny~temi &yógyszeiéSzeti
szusa w.
nak is meg lesz a maga
. k""ll"'". l · · z a gyógyszeresz
w t"'"'.
a,'aJJko letete,e.
•
ideológiai résZ!C i$.
téZJetbe_n al nt 1
w?.!iaásokban is ~lyaJ!mlt ff>O'nah)•'
""nk hogy október 9-en
e kartarsat~"""·
.
·.. ~~-.~~~;;'~~Y.1~ala~r;i'";,n,i..
Azza-l kell kezdeitu r'· 'nus··· ég' szerint az UJ turtomanyos
• k . tnden va osz,
t k k apni· és hallani
·
"' nept
ünnepétyes kere e
este 6 ?r·a or' m . "b
szet· és zi tudomany
un
városháza naqyterme en, entenáriumi gyógysze.- nak hatni
,
között kezeLetet veszt a c "t "nak külön jetento• .. 1 'nk fel kart.ásatnk erre a
us
A
megnyt
o
•
•
K
eszu JU
., .
meg
t 0 l t Karoly nepresz·kongressz :
. . k
esszusr·a.. Szd,a1JOn
'
séget ad az a tmy, /wgy az meg ő inJitja ut- r.eszt. on g; a pálya 1 .Gondoljuk meg,
fel ez a nem
" . '"k
iól.étli. miniszte~·unk nyt~Ja s·zerész-kong~esszus_t, leszrtek
a népi ~emokr acta o
. a
j tim az ~szagos t. gyé:~nnyi igazságtala~rLg Jött(J'i, GondolJuk meq, , h gy. . ól
me!y annyt vthar u an. . t" v"""·y sZ!Cl!emeben . h
hitet tegyen elmakarasar ·
•
· ógyszer eszt or ~..
···
.
y ó g. y s z e r e s z
. , szoc~ális téren is una.. w, ogy
után, az U.J gy k
most készül sza mat es k hétnek keretében
Mert -m_ts ~zok is akar~
"dők végezet-e
éledni. UgY_ancs a\ :~: G~ógyszerész Egyesü·~ vagyun~ e
az t
fog leza)1ant az 0.' z
mos/J má1• a budape~t" ';; a radn•
ost arn:,kor rajta vagyunk a;'o~lÓz ,
let kongresszusa ts, .m~ is magába fogialJa
s m ..' l d "·nk a tizezr.eket szam a
Gyógyszerész ~estule
a szakmai ügyek luí.- hogy koze e JU . ezethez nem akar·unk
v
k '· to"bbek ;;em ket>ellí:l).
[í.önnyen lehe~s~ges, h'Jc~~etkeztében még ezen .a ségügyt· Szakszer
Ne>n akarun
.
. m• unk: • m a g Y
borgása és ~eJl?dése
ker·úlhet egy olyan ko- elvesznt.
kong:r. . esswm héten sor
o""sszehivástira, mely bek lenni ·anna!, Ohr:•k ~ai{! 0 l g 0 z ó k!
usnak
az
· t"tSZ- gyógyszertarl
zös kongressz ké désekben á.llást foglal es
nagy szakmat r .. lé
ta utat mutat a jövo fe "'
.
•
, 'l tudjuk valamettnytett es -ma
• N agy~n Jo
oole az 'egész szakma, hogy
nwr ttsztában va~ . .. yi szak.szer"Vezet ·ele.
rnegyünk az egeszseg1./.g a.
.. "'"'mel rnek zt tS ,.ogy orvu•
la
Meg kell va nun a ki kell jelentenünk, hogY_
gyün~. D~ U.gYf~~f~szervezet ker etén belül, '?"':
az egeszsequgy
'llalók, mi gyógyszertart
PENICILLIN tartalm u ma~y~r
gyógys;eresz.-munkav.'!' kkel 'ragaszkodni fogunk
p icillin érzékeny baktenum?k.
dolgozók, ~·n:{F .er?f::oz Akkor a önállóság ho>;,
en gennye de"' sek helyi ke:~. el ese re·
a magun~ or~a; osaf::.a, a Népegészségügy o~S,Z<!:
amekkorat sz<:mun ü!Jjbett biztositott és a JOVOForgalomba kerlll : 3 x 5, 5 x
gos érde,ke rn;tnd~
alán ma még fokozat.
1 ox5 éS 1 x 50 kcm•eS
ben is bizto~ntant fo;!t Tmagyar népi demokrátabb rnértékben, 1nf! aka
adja a maga termé ..
eia minden sza_krnantő
és nem tür heti e!,
5zet.es fejlődéSt lehe .. ~ege et ne a szakma !kerehogy ezeket. a l·ehetokseg.e~eg·nivatottabbjai biráltén belül, ne a sza ma
·
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Népjóléti Minisztérlum, V., IAkadémia_u 1.
Szám: 204 616/;1948 Vj3.

idelátunk mihozzánk., Meglehetősen csoaátatos
dolgokat tapMztalunk. A viltamosok, i:r.z autók
es a vonatok kerekeikket jetfelé éi tete7ukkeí
Hozzám intézett átiratára értesitem Miniszter Urat, lejeié szaladgálnak a sineken és rrz orszagutaIÍogy a ·gyóg}szer~zetről szó1ó 1948:XXX.. tc. életbe..
kon.
léptetése és egyes rendelkezéseinek végrehajtasa tárgyaMost épen egy mulatságot nézünk me.g, s
ban JGadort 202,000/1M8 .. N. llL sz.. rendeletem a M&·
itt jeiJel lefelé és lábbal jelfelé táncotó párokat
gylll Köziöny Hivatalos Ér~itőjének 1948.. julius 15.i
látunk Ebben a piUanatban '!!pen egy fé!'fi ki•
158 . számában -megjelent.. Mellékelten megkü.tdöm 1\iL
eJti a karjaiból a táncos párJát, s a hötgy nem
~lszter· Umak a dr·ogisták gyógyszerárusításával kap··
lefelé, hanem felfelé zuhan az édes anyaföld
csolatosan a \'ezetésem alatt álló miniszte.Jiumban 1948.
ölére . Ezt persze Te is megértetted, mert Te i~
junilLs 15~n tart.ott értekezlet jegyzőkönyvt.t, valamirit
Lndod, hogy a föld tulsó 'Dt.dalán is hnek ember'
a Budapesli Dr·ogisták Ipartest-ületének közvtti1enül hoz·..
tár sa.d , csak nekik épen /;efelé van, amz neked
zám intéz-üt felt-erjesztésére 1948. március 18-án kelt
felfelé, vagyw a föld középpontja felé
194 767/1948 .. sz. Jeir-atom másolatát, E ké1désben an.
A kzsérteti utunk sikerütt, rnost egy hosz·
nak idején álláspontomat a Budapesti Dragisták Ipar··
szabb utra megyünk, a föld körül . &ídiókészüt~tü ..etével közöltem és jelenleg sem látOk közegészséglékünkke! a Vtiág szinpadának a hangversenyét
'ügyi szemponiLból olyan nyomós indokokat fennforogni,
lialtgatfuk.. Két r>enekar jtitszik egyszerre . Az
melyek már közölt álláspontom rilegváltozrtatásár a bir ..
egyik a vitágsz,npaJ baloldalán szet epel, ez a
nának Fentiek alaján értesitem ~iszter· Urat,, hogy
sztmfonikus zenekar müvészi harmomában, töa gyógyszereknek és t4irzskönyvezett gyógyszerkészitkéletes összhanggal játszik Tisztó.n /uulható a.
ményeknek a drogédák. ille~ve más (iltaiszet·, háztar..
szöveg B o l d o g b é k e, m u n k á s .
1&1 cikk, fiiszer~ stb.) kereskedések utján való forga.e g y s é g, m u n k á s i ó l é t, t e r me l .i
lombahozatalához ~ a 121.000/1936. K K, M.. sz. ren.
t ö b b e t, t e r m e l j 1 o b b a t, halljuk
ilyen értetemben való módosilásához nem járulok a kristá.lyl!szta muzsikát. A másik zenekar· az
hozzá.
filharmonikus, de keliemetlen.. A hangszer eikBudapco!, 1948. julius 29-én.
bm már benne van a belső ellentmondás és rnegszólalásán<il külső elllmtét haJlatszik ők a világ
a ~obboldalán játszwn:ak A tőkés
szinpadjának
A miniszter· helyett:
rends.zer utolsó felvonástit iásszák Ez a lwlD1·, Vikol .János s.. k.
dokló kapitalizmus hörgő hangzavara De azér·t,
''
államtit.kár,
''
ha zavaTosan is, kilwlktszanak a nwtivumok:
h a s z o n, h á b o r u s u s z t t á s, k i.
Keresked.elem. és Szövetkezetügyi Miniszter· Urnak
z
s á k m á n y o l á s, m u n k á s e l n yo.
Budapest .
m ti s .! A jobboldali zenekar zavaros, ellentétes
iátéka a sulyos rválstigot jövendöli, mtg a balo~
dali
muzsika kitartása, összhangJa és követk.e ..
•• ••
zetes szer;eplése a biztos győzele·rn ztiloga. Köze
ben jó];eső érzés;;el áUa']Yitjuk mg, hogy a látó.
.
.Épits magail.nak egy repülőgépet. A szár- határon egy vörös csülag fényesedik, folyton
nyatt helyett€sitsd a képzeleteddel, A légcsavar- nötek'Vő, mindig ragyogóbb fénnyel világit.. Ez
fát forgassa a gondolá,tod űzernanyag is kell a Vörös Csillag a- Szocializ.
h~zzá.. Bettzin lis az olaj nagyon drága, hasz- m us, melynek sugarai ujra és uj ból rmindig
n~ J más üzetnanyagot: Töltsd meg a tartályait !cözelebb jutnak hozzánk Miért? Azért, mert
társadalomtudománnyal Pátüzemanyag is /oeU. mi is közeledünk jeléie.. M ost kíszállunk a vaErre. a célra onegfelelnek a természettudomány rázsrepü!őgépünkből és a tapasztaltakból ievow
leguJabb eredményei. Már csak a koTrnány- juk a tanulságot:
.
szer kezet és a navigáció hiányzik Legpompá.4 legelrnarail.ottabb és legkizsákrnányoltabb
sabban ide inik a MATERIAL/8 DI.ALEKTl· dolgozók éppen a gyógyszer·észek között éltek.
KA Már készen is van a földkerekség legolcsóbb, De most rnár dereng a hajnal, az a luí.lyog,
. leggyorsabb és miudenen áthatolrJ ~epülőgépe.
amit a Horthy-um.lom három évtizede növesz.
Most egy próbautat teszünk meg· vele. A tett a szemünkre.. Már a vörös csiUag fényénél
másodper c századrésze a!á,tt .,'ez a gondolat- o!vail.ni kezd, s szemünk .is látni kezd, észreve·
f/Yorsastig" elfutunk épen olyan pontosan ve- szi, 'hogy a dolgozók millio"'i békét akarnak, s
sumben, a 'föld tulsó old(J)Iám. Itt most a rnár a mi Tendünk is tudja, hogy saját iövöJet
'•_!><Ut.tnk levő gondolatból és képzéletből készi.. építi, amikor· a népi denwkráciát erősití.
egy olyan távcső-müsze·tt, amivel pontosan
KEMÉNY~MRE
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A v oros esiHag

O BEILAN DIR GYULA
8uapast, · vu, NasJratttdl Szab6-utca 3t.
Telalon: 211·733.

gy6•11szertári és laboratóriumi
felszerelési cikkeket szállít,
ComJJta tablettasajtológép és le·
párlókészülékek gyártás.;alatt.
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a mej\'Vétele nem kötlelew, tudomásunk sre~int
már is olyan érdek!lőd!éS mutatkoz,ik iránta, hogy
a köv.e1ikező Q;:iadá> is nymriás alaitt v:a.n.
·
. f"z első. ré~ze ismerteti a. !l.~gutóbbi gyógyszar:eszetl törvenyt Itt felhivJuk a figyeliDet
A fJ'IGfJ'If~e.~é~~ett:e v(Ht.(dk.c.~ t"a.tá,. . magának a tőlvénynek általános és részletes ln~
dokooására, mely indokolás minden sorából kie"c.~ ?~e~6.á.~k. 9-'lűftew.é~"'ek. ..tüni·k a népi demokrácia törvényhozásának meg.
becsülére re clismm'ése a gyógyszel'lész-társada..c
i~mer:tetúe
lom felé. A gyógyszerészi h1vatást elsősol'ban
A Népjóléti Miniszuérium három vezető ~ÖZo•gészs&gügyillek t";;lleri f\el és fogja feil, s
tiS7lcvíselőJe, névszerimlt Dr. Tibarcz Antal. mi- ezzel pontosan meghatarozza azt a fontos őrhe
niszteri tallácsos, Dr. Ge!!yén Ottó és HcttvCLni lyet, amelyet az uji'áalakuló s halLadó sZlE\llemü
Béla minisztel'i osztályltanácsosok számos nagy- társadalom a gyógyszer&szet szálmá.ra kijelöit.
jclentő\;légü egyéb elifoglaltságluk me.~eú~ idő;t
Termész,e;tere11 ugya:tuJJkkor mód<Jt talált a
swJkitottak maguNnak arra is,, hogy a gyógy- tör\'ényhozás s a V1égrtellajt.ási utasitá:s arra is;
szetész,i krur s ezen tullma1ően a :népi demoikrá- hogy mindazok. akik akáT k&regésvségii@yi, ·
cia érdeikében összeál~it.sák a jclellkeg hllitályos ak:ár· polititkai s:zempODIÚból kifogásolható maga.,
s mindien gyógysoorésZit közeLről érintő jogsrza- tartá:at tanusitanalk, ill!leúve tanusitGttak, awkkal szemben a törvény teljes szigorával lehes;
bályokat .
sen cl.járni Nem taxaJti'V felsorolállt végeztek a
A szerzők alapos és p[ eci:z, ugyanal<ko" swr z.ők, hanem a tfuvény egyes fejezetein.ek,
azonoan a lehetőséghez képest leegyszexilis1itett be]oezdéseinek közlése után ru"onnail utalnak minds kön•nye11 áttekintne.tő munk!áj u~mal az eg'esz azokra az egyéb jogszalbályokra, amelyek az
szainna osztatlan elisme[·ését s háláját ércte.. egyes pontdl~ban érintve vannak, vagy azzal.
me iték ki. A könyv szerélny ár ru s a fiz;e...ési réQtéte,eK lehetövé teszilk, hogy még a legKisebb ös,s"efl.igg111ek.
Számos gyógyswrtárban a háböm alatt. ·.
ra..J.tmi gyógysz,;rtár is hoxvaJuthas.;on Ha csak
egy.srer talál a könyvben az erdeklődő o"wan különböző szak~eiPások, !könyvek vesztek
magyaráz~Lüt., ami ellőillyéTe váJ.!i\k, n11áris meg- Ereket is r észben pótooja a könyv azzal, hogy
kereste az ár át. Igyekszik a mü rendet és "él- ezek közül néhányat lismét közread Pléldául az
tudato&sá;got belevrnni a gyxígysz;e.részi vüna1lKo- Orsvágos Közegés<'!Ségügyi In,téret 1824/1943.
zásu rendeléteik - _sol<Sz.oT a; jol,l'á,s:zok ~2Jámára sz ha'bá,rozatát. Megtaláljuk a másodi!k r"'"J"""
1s nehezen megfe.J:Gh~to s "'"t,élrntheto -· utvesztőJébe. JVJ.inden gyógy;;zerrez beleitarroúk a a koi!iektiv swrző®t rbeljes terjeéLclmében, a
népi demcYkrác:a jogt'end]ébe, aJnnak szaJbáiliyait Gyájára vonatkoz.ó, tov2.bbá az igazolásokkal
ismernie kei~ e,s&sor:ban köZ!ér <1ekbő1, de saJát kapcsolatos összes hatályos rendelkooreeket.
jól fei:fogott éf d €ikében is. Ha nem iramert a Végül mint meUékJJet szerepel a legujabb gyógy:
spec10ílisarrr egészségüg;yi s közigazgatási jogszerá.rszabás célswrü formában
szabá!yüka~, temüval<íkat, ugy ~kkal könnyen
A fclsvab;udulás Ull1á,n:i jogszabályok v~~i
()sseeútkbzéSbe kerill Az egyeit.e.mi k1képzés, küsan
mutatj3ik, hogy közegészségügyünk v
iönösen régen, meg;Qclwtős.en cihanyagolta a jo
látják
a fcladatok, prdbilémák nagyságát s
gi ismereitek terjesztését s a gyógyszm éSzek
tesságát
s igyekeznek azoka.t a [eru<ltő,séghez
gyakran l<Jényte!enek a m"g:~2laporodott réndfe.
leook s törvényeik folytrun külső S!"glltséget pest fokozrutosan a közéJrlek s·:::~~!:::i
igén)'1be venni egy"egy karl:krét probléma <tisztá· rint megoldani, s rezrel az á,lrtalános
em.e!I•i.
.,ásánál. Vidéki kanüÍJJrsaillk ,számára is ó.riási ségügyet soha nem láltabt sz,invoooJ,ra
Dr
.
Kálnuin
LQ:sztp. ··
szog:Matot tesz a szerzök gondos munkája. E·zek
a kancársak ugyanis csak nagy köl~séggel, ~á.
rad...saggal, s időpazarlással tudltak edc:Wg hozzájutni azokhoz a ~etelkhe:z s ;törvényekhez,
ame.yek öket érdekillték Külömsen időazerü
vo>t a konyv megjclenése most, amlkor az
1948:XXX. t. c . után szá,rnos jogszabály hatályban :maradt, de mgyon sok hruúályon ki'Vül
gyógyárunagykeresked6
helyeztetett. Ereket pontosan meg1caláljuk az
összeállit.ásban Ezálital sok Joérdés lee.gyszeri1södö,t A Tárgymutató segítségévci púlanatok
ailla;tt minden kérdésre választ kapnnik . A könyv
izléses kiálütásu, jó papiron nagy körültekintésBudapest, VIli., Rigó~u. 10;
sel ~ gondossággal v311l ;nyomtatva.

Dr~~

Lányi

•

A gyüj.temény az egészségügyi viszroyoknak, a mindennapi életnek olyan sZJéles ;terüle·
teit öl<'li fel, ameily a különböző rokonszakmál<lCak is utmutatóul ;:;zolgál. Annak ellenére, hogy
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ifltoncidák valószinü szerepe a természetb9n
B. P. Tokin professrortól (Leningrád)
MIT NEVEZüNK FITONCIDÁKNAK?
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és Ka..'11neva adatai). Ha'SonlÓMl! viselkedik ·~ vadpoonia
gyökere is; ennek szövetei 24 ó1ával a vagdalás után
rs képesek a pt'otozoat messziről me:gö1ni
Ugyanezen növén:yneik nem minden, sze1Ve és szi().
vete termel ug;yanolyan erősségü fitoncidát, Igy jll a

hagymru s.z:ára kf'V:ésb1ié protozoa-ölő, mint a feje. To_,
v-á:bbá a niöv-ény életének 1ciHö:mböz!Ö peniódu~~álhan má._~
és más BJ'Őissélgii f'itoncidált t.ea:mel és ez: a tnöv.énYek éle't
tevékeny_ségével egyenes mány;ban áll
( Folytatjuk)

·

A Rheumalysin, egy uj antirheumaticum
Irta: Dr. Gáspárdy Géza., a Császárfürdő fóorvosa
A budapesti gyógyfürdó'k különle-gesen jó gyógy_
hatásu_knál fogva va-lóságos gyülekező h~lyei a rh~umás
betegeknek és az ig;y előálló nagy beteglétszánuból kifolyólag önként adódik az a lehetőség, hogy uj, antirhe~matikus hatásu gyógyszereket
nagy beteganyagon
_·lehessen k'pr-óbálni. Ilyen módon tetttük megfigyelés
tát·gyáva azolmt B. hatáSokat iS, amelyek a Rheumalysin
kezelésének kapcsán létrejöttek.
A Rheumalysin sec. Zombory föalkatrésze la M Omordica balsamima (balsamubork a). A Cucurbitaceae ~aládhoz tadOzik 25 faja
·Ázsia és Afrika forró égövén van elt-etjedve Te!rméSe
scarlatpims, mindké:t hosszában bibircses. A termését
jeruíZSálerni almának i's nevezik A növény termése ]~~
Jentékeny mennyis·égü lecit.hint, növényi fehérjé,t és'
szervesen kötött meszet; továbbá mornordicint tartal:maz. Indiában és több 'n:üs országban termesztik és
mint. izom és idege~'Ősitőt, éretlen állaputban sóval be_
főzik és ugY eszik Indiában külsóleg i~ különböző for··
mában használják, igy pl sebgyógyításnál való haszná ..
lata. áJt.alános.
Azok a gyógyszerh:itások, amelyek a Rheuma!;rsill
használata alkalmával kifejlödnelr, a benne lévő alkat~
részeir coJÚplex hatásaként foghatók fel.

A Rheumalysi'n nevü készitmény olaJ-·dz tipusu
::·'emulsio, ahol az oleum terebenthinae r·ect . az emulgen"
dum, a rni.u~egy 7 százalélros ac. aceticum dil pedig a
,·ehicuJum A radix Polypodii, haceae .Juniperi lés l\fo_
baln1Jl1!na maceratioja az emlitett anyagok
türt.éni.k, amely rnaceratio er edmén:reképe,l a felhaszná~t növények !ecithin, növényi fehérje
-,:-_fs egJéb emulgens anyagai dispergálják az oL tere~
benthina.e szem!C-Eéit
ebben az összet.é.ti'1~n és gyógy_
. :,- szer·forinában biztositják ennek a lrészitménynek azt a
·- - rend~ivül előnyös tulajdonságát, hogy a therapiás aL
. kalnNLzásnál a hörfelül'elten ·,gyulladásos állapot nem ke.:-: letkezik, vagy· .csak igen jelent-éktelen m éttékben.. A jól
dir!pe-rgoilt emulsiok a bőrön jól felszivódnaJr és ezáltal
megfelelő mé:ly hatást tudnak kifejteni

es

1

:t-ört'ént g;róg~.rkezeléseket rheu~
betegeken végeztük A kezeiések t·észben
.~áirakötés. részben bedörzsölés formájában' történtek.
Párakötést oiJ' módon végeztük. hogy a kezelendő
fölött. a bőrt elóöb olajjal vagy m.ás zsiradélrVÉkony an bekentiük, hogy ezzel a helyi izgató ha..
~ Mst mé.g inkább csökk{mt:sük azután a '"ászonba itatott
beborítottuk p_ megfelelő felületet és föleBillroth vásznat. majd förülközőt helyezve, a kötést
l'Ö2":dtettük. Az ilymódon elkészitett pár a kötés e>. t.€tó1
a betegen. Sok esetben mellöztük a 'páA Rheuma.lysinnel

izüieH

1

,

;~~~~~"'~lk~~~~z.ás:~
bele

és egyszerüen l\özveUenül a. bőrbe
gyógyszert a fájdalmas területen
al\ár bedörisö!és fmmájában alkal-

hlaztuk mindenképen tapasztaltuk, hogy a bőrbe jÓl
Oehódik Ug,yanazon területre másodnapunk"nt összeseu
8-10 alkalommal hel;\ eZiÍÜk a gyógyszert: és ha auna!r
Ezüksége mutatkozott néhány hetes szünet után a 'Im.
rát megismételtük A párakötést elsősorban olyan esetekben alkalmaztuk, ahol nagyobb Jnenn}iségü gyQgy.
szert akatfunk fe1szivatni és egyben a párakötés hJper.
a.ernizáló hatását is ld akartuk használni, inúg a 1bedör.,
Zl':Ölést ftlszinesebb fájdalmas állapotoknál has::onáltuk
Voltak olyan esetek ahol a bedörzsölé-st nem másodnaJ]onJrént, hanem naponta 2-3-szm vég-eztUk anélkiil.
hogy a -beteg bőrén ~z.ttalmi tünetek jel.entkeztel{ volna,
A. 'lmzelés~lr részben fürdó'kurával párhuzamosan
résiben kizárólag Rheumalysirmel törtJéntek A kezelt
betegek között Primaer és secundaer chron!cus polyal'·
1
thritis adhorasis deform.áns izületi hydmps ma.'um se~
niie coxae spondylosis, spondylarthritis sth eseteir sze·
r·e-peltek, akiiméi a fájdalmak csöklmnés-c, a gyulladáK
~;os jelfnsé'gek enyhülése, az izületi izzadmánJok visz·
IOZ'.afejlődése, a, mozgásJwrláfozottság csökkfn's~ 8 p<'..
riarticularis csomók .megkissebbedése volt észle!hetö

A Irezeit betegek legnagyobb része oÓ\'ek, ihdize<'lek
úta beteg, ennek folytan f'gen soliféle }{ezeJ;ésben r~szr
Aültek ielőzetesen és Rheumalysinnel tr~égis sol{ olyan
lte'tegr éi is sikerült ,la,ulást elérni. akik más ·kez-elé..
Aekkel szemben kevésbbé fo~ékonynak bizonyult-ak,

Trkintettel ana, ltogy a.1; ily mó'don elétt jó eredmények a1anján ana kellett gondolni;---- hogy i.t:t nem
~·g-yszerü helyi h;rpe!"aemia lrlvált.ás!.:1.ról van szó mint ~
1-:edörz·ölő sz-ereknél általában, hanetllj oly mé1yebbrP
ható .biológiai változásoluól. amehe1{ h.lapján a Si?lóban..
lé~ö gyógyszert valóban
2' y ó g Y i t ó
s z e r.
n e k kell tartanunk, azért felkértük a. tihanyi Biologiai Kutatóintt>zete:t, hogy annak hatásál"a vonatlrozóla.g
vizsgálatokat végezzen. A vizsgálatokat dr Cseffkó
I. István végezte. Vizsg-álatai alapjául J aucsónak azok a
rendkivül fontos megállapitásai !Szolgáltal{, melye:k é~·~
t-elmében kideriilt hog:r \'a:tmak bizonyos bőne ható
g:VógyEzerek, nv~Iyek hatására a bőr ié.s :a bőr alatti kötöszövet capillárls hálózat.ánal{ endothelsejtjei reticulo_
endofhellé alaiminak át és igy a nyugvó mcsenehima
nctivá1ódik és résztVesz a méregteleni.tés m:unkájában,
melynelt helyi és általános védekezéS lszempontjából l{ülönösen a. gyulladásos megbetegedések gyógyitás'ában
van jdentösége.
Ezek a gyÓg;\'Szer·ek kétfélék Az egJ.-ik csopor.t a
bőrt h 'Jyiieg izgatja
gyulladásba hozza és a gyu-1Iadás~s:: an;\agok a mélyebb rétegeli:ben, mintegy másod"
la:go5'an hoznak 1étre capiJiáre.ndothel adiválást A má_
sik c~cportba tartoznak azok, n· elJ eli a bőrre kenve localis ar~ pirt hoznak létre gyul!adás nem keletkezik, qe
a bö" mélyfbb rétegeibe jutva, otf a capillárisok en~
dothel~ét aktiválják (növényi anyagok).

es
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• toka:t J ancsó metodikával,
eredett
Cfefkó a vizsgala
, .
wiz5 álat
• • tn 1
atkányokon vége7lte. A ·
g
J anc~<o.felf',
ssa - P tott atkánYok has-hőrit szőrtele
lénvege az, hogy alta l
bőven beáztatott: VattáV311
nitct~e. utána Rheum~ ysk te A kenés után 5 p-at;.ccel
5 perctg en •
t gen Ó' ,ato.;:an
~ . r.
t iri'iclált (100 grammra 1
a patkány fark:venaJaba tus
J
. ·uatot k\vé·
0 százalékos) ét; 45 per:c mu1va, az a ,
kr-In.. l
.• : • a bekoot hasbőrf·. ~ alammt a has ..
teztetve. megolte ~s . .
f' ált'
Kontr oU ul minden
fzomzatot Zenker· fixalob~n IX pa~ny szőrtelfmitett és
egyes alkal~.mmal' l u~a~~:illált vizzel kent patKány
nem 1mnt bőre. ' 3 amm
--..:.. ·tan kötöszöve~
l 'It k A kent részen a suU'vu
bőre sw ga a ,
•
t l'lható volt a tus . A ki~
--.-npró ereeskéiben végig meg~~ llálózat formájában
ei:eket szinte Írnom fekete-szur e
.
kül .. felüle:.
so
iltis fokban a hasiZOH'I
lerajzolta, Ugyan~z ·
.. Rheumal)sin ttehát Jancsó
tén is megtalálható volt.. A
b
hogy a b5T'
"d" tlt elő anélkül azon an,
jelen~égeket l e_ze
b" ben gyulladásos jel~éfelszinén, v-agy magaban a or
.w>t okozott volna (pir·, o-edema)..
u-~>bo-,, mi:rit p.
"'
·~,' '""
Törő _szerint a -end the! oejtek nem l'
öker·ei me. . .. teknek a verhe nyu o gy
'
meRenchimahs szove
•
f
"k. A Cseffk6-féle
t""l
vér tisztitása o1YI ·
Iyeken ker·esz'l u ad" mega
. ~ll 't' t ""'"'rt hogy a.Rheuaptas· •..._T ......
vizsgálafokb o· pe 1 ~
.• t
'llárt'sait activáita
..
l u·1 kötöszo'\'·e capi
malysin a bőr a a
bő . alatti lazakötőszöés igy mód va'n ~arra, hogy ez~ aén ra localis mé-regteleveti .t-erület t.árolóképessge rev

tni.e

'" er't:)Um.,.a..
_, .<nyek ezekre az
hatásokra
ve..
tht'll"apl ~
• aktiváló
,
~ ...

th tlik vissza melyeknek követke.i!Jében a me.~gn.
ze
~, k'ömyékén
lévő kötőszövet aktiv méregte- .
detteizUl eo;on.
.

lenitó szövetté alakulhat át,
•
.,
,·n·
nel
végzett:
keze1esek
Te!"zben
füt"do.
A Rh eumalys
,
tö te tek. d
kurával párhuzamosan részben önálloan_ r n
._e
. h a t.asa igl. is ninden egyeR esetben.
a Rheumalysm
kétséget kizáróan ellenórizhető volt,
.
,.
,
ala ján számolok be ftapaszáalati eredme_
170 eset
P .
• .
!öbb esetben alkalmaz.
n ektó1 noha- enneJ mar sokka1
,
Y
.'
n tettek sz:ámbavéve. A ke~l-es folya..
tuk, de azok ednei ,
k értékelésénél figyelembe kelt
mán dért er 1renye
· z;t. lyan idült ·
venni azt ~ körülményt, hogy nabegyrost . o ·r' ..J.tH..ta
egseg
betegeken alkalma-ztu k • akiknél a
, ma-• • -..b... • ·,
bb'tl kifolyólag nagyobb gyogyulasn-k mar_
fennáll es. e ~k F'1 elembe kell venni továbbá azt iSi
nem is var~ató '.
~Y esetek l~vén. a nehezCbben -befohogy na.gyres~_;e~~l, to.r·tomak Ezek alapján teljes
Iyásolha.tö esev.::
o~..e
h tett be egy esetben sern;..
lá
nem kovetkez e
·
.
Ó
"Y gyu s . ,
· t idült Izületi folyamatloknál
annyival is mkabb mer
.
;t:
teljes gy6gsulásr·ól beszélni ne:nt IS l eh~·"
•
t k" "l sokat ja,ult 37, Javult 105 es
A 170 ese ozu
·
b~· él .beljes tnzl.._ •
.
It 28 · A so'kat
javult
37 -gn
\'ese t Javu
.
.
be·tiegekben .a ,1!-n>Ó2Jilllt
mentesség következett be, ami a ,
rs~:k~~~~~:t
állaPot érzését keltette A végzett keze e:~
val teljes er·edménytelense~et, vagy
egy( tlen esethen sem észleltunk.
nitiésben résztve~;en..
a Rbeumalysinnel elért. szép
Pol arthtitis chronica kezelését 102
.
k lés a. gyulFeltétel_ezhető. hogy
. ·1 en fal~orok szer·epe1ne
Y .
• t
secundaer chrontens
et"edményekbE'u IS I _Y.
~ t l akban szenvedó'"knél elért ~ük ugj 8 primaer, mm a
ladásos n:ozgásszerVI ban a m
r
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Dermasept" Laboratórium bev i It
Kenőcs see" Zomborv az '
összes közintézeteknél
szabadon rendelhető.

1ermasept
El<zema

lNOICATlO:
l
kulosis sycGsis, lolliculitis,
urun
, ' . uló és gyulla-

~~~~:d::~t!~. r;~:~;~k:~:":. ég~~.' ~agyás és
minden fertőzött friss aerules·

Rb~umaly~in, emnl~io~ Unitm~nJ

sec. Zombory
IND\CATIO:
.
és
sec
chr polyarthritis,
P r~mader .
'•l'londylarthritis
9
spon Y1 o• J •
1 ·
rheumatismus musc.u,. orum,
neun 1s .
HATÁSA:
..
•
18 ;0 párakötés. tll
A Rheumalysin nevo emu 'l
·. 'ol fel

bedörzsöl~• ~~a~ilibaA t:::lé~ h:tl~id~lmak

szivódtl kesz1tmeny.
ll dllsos jelenségek
HATÁSA:
ra c•illapitolall hBI. " ~yu 6
l k 'l k gyors be hémoil·t•asa. .sar· csökkennek. az izüleh n~~~~~~:.~:~h:~~~~J
Sebek. e eye
l'
k"l"nbözó börbaJek- vodásél elósegili, ~
. dzá~ élénkké vá ala, U 0
·
lé'
javul, 8 p.riarticuléns
~aál lobosodás, viszketés megszúnésa, :lir~= bednek
dalom csillapitlisa. sz6rtüszlík e_yors b~yors
Eladési éra : 100 1 m ~ to ...:..
d lisa, a fertözés meggátlása .e_s a
250 gm ~ 13 80
gyegyuláll elősegttese

vm, Teleki usziC·tér
gyógyszertár
Budapest,
"teleki"

3.

evaz·ánt befolyásolhatók voltak.

ISokat javult 22, ja.
vult '67. keveset javult lj! eset,
Polyartluitis subacuta l esetben javult, 2 esetben
keveset jawlt.
Arthrosis 17 esetéból sokat javult 3, javult 18, ke.
.veset javult 6"
Rheu.rnatismus 31 esetben for·dult elő, ebbol soka~
javult 10, javult 19, keveset javult 2" Ebben a rovatban
'.@kat az eseteket soroltuk, ahol altalános_izület~ iZom
· és sok esetben idegfájdalmak képezték a betegek panaIIZainak alapját.
3 lschlás eset közül 2 javult, 1 keveset javult,
3 omarthritis esetból Q sokat javult, 2 javúit
8 lumbago eset köztil 1 soht javult. 6 javult. l
keveaet javult.
· Spondylarthritls 2 esetben fordult elő. mindkettii
keveset javult,
Spondylosis l esetében javulás volt"
A Rheumalisyn hatásosságára vonatkozólag a to.
vábbi megfigyelések és adatgyüjtések, laboratódunú
vizsgálatok folyamatban vannak.
A kezelések folyamán érzékenyebb börü betegek
enyhe dermatitisétól eltek.iittve, károaodáBt nem észlel"

Még egyS2.er "Több mint 40
éve a pályéln"
Zsolnai Piasek Béla gy!Ógyszer-ész, Tab, "l!glazság'
gyógysZertár· TöbbsZiöri kérésére: heiye3b_i(:Jük a" pályáa
eltöltött idejét.. Tehát: jel€Jlleg1 is dolgozik, mint a!Ur.aL
mazoft gyógJ--"SZerész és 56 é-re áll a tár a mellett.
Junius 30-i 12..es számban megjelent közleményünk
kieg~zitése. Mikes Béla gyógyszerész Debrt7Cen Piac.
utca. 4!3, .612 !érve áiJ1aatdóan ~a~ gyóg,ysz.ea:ész...pályán
Bencsáth Káhnán g)'lógyszerész~ Sz·egcd, Szenthá.
romság-u. 3-ú, Éveill!Bk: hel}'le;.sbitését kél'i, Telláf.. J_kjö.zöl·"
jülc nem 76, 'hanem 68 !éves"
Pintér János gyógysZJerész Kispest, ,ErzS:éh8t· bé't
4ja. 41 éve mindtg atlrnlmarz.ott s-orbwn, ma is a Tö.
z'Ök-Labor.gyáa: gyógysze;r'és:ze.
Hné T.
-------=---------

Falujárók az iskolákért

'Az alábbi irul.itvá:nyt L u x Arnold kartársunk t6ffjesz:tette elő és a debreceni nagy·
A Rheumalysin sec.. Zombory uj nevet jelent a
rheuí-na therá[Jiában, de nem ciniPán .uj nevet jelént~ ha·· gyülés egyhanga lelkesedéssel elfogadta Meg·
nem uJ utat is mutat ezen a nehezen tiárhalió terilléten, val6sttá.sán országos szeTvezet dolgozik:
a.Íennyiben ezzé( a · külSóleg alkalmaZott gyógyl!ó e1.
"Mirul.en kerület gyógyszerész csaport}a
járással olyan biológiai válto-zást siker'ill~ eférni" a szer.. •csat,akozzon az prvosok faJugondozó ( falujár ó)
VcZ-etb-en, amilyen váJ:tQZást eddig -más, külsől~g alkaJ.
csopori.iához (külön csoportként) és közösen az
· ··· .
gyógyiÍó elj>\rássa\ aligha sikerül! .
orvoscsoporttal
hozassanak rendbe egy tanyai
A RhEUlnal)sin sec. Zomhory 8-10 évi kisérletezés
vagy jálusi isk/.át.
és többszöri \módositás után jutott el abba a stádium.
hogy több száz betegen történt alkalmazása utári.
A jizikaz munk<:k megváltása céUából inditkerült,. Hatásosságát bizonyitja az a körüL
sanak gyűjtést egymásközt és ezzel a kis hoz.záhog.}' kórházi osztályokon a betegek maguk ké,,Járulással is osztozZfJJYUJ.k a kormánnyal az isa Rheumalysin alkalmaT.ását, runikor a b2tiegtár'Sai..
kolák
r erul.belwzá.sa és helyreállitása hatalmas
elért eredményeket látják
öSSZEFOGLALÁS: A Rheumalysln see. Zombory
költségeiben. EhJ!.ez mirul.en dolgozó vagy teszir heu ma elleni uj gyógyszer az ac. acet.. dU. és ol.
munkával. vagy anyagiaJckaJ. járul hozzá."~ünk.

tel"eb<lDtllinll.é emulsloja,

nooly növényi anyagok (radix
baecae Jwliperi, Momordica balsamina) se..
gilsi'gé11el, azok macoratiója utján készül. Küfs<)leg alpáraköté,sek. vagy bedör·zsölé8ek ifonnájá.
kezelések et·edményeképen a fájdalmak csökkea gyulladásos jelenségek enyh~ése7 az kületi
\~:~~~::;;~~k ,;isszafejlődése, rt mozgáskorlátozot.tság
(~:•
a p2t-iarlicularis · CSOnlÓk
megkisebbedés-e
észlelhető Laboratóriumi vizsgálatokr·ól és a to~
lapaszlalalakról ujabb közlemények fognak be.
:::ozá•molo!

Szakmunkás-tanfolyam
-

FELHIVAS!

~

Felhivjuk azokat a segédmunkás szaktársaink3J~
akik a szakmunkás-tanfolyamra mát jelentkez~2k, hogy
szeptember 3..án, pénteken d . u .. 6 ól'akor· jelenjenek
meg az Aggteleki..u. 8. szám alatti testületi könyvtár ..
teremben - Tár·gy: az előadók i.sme1· tetik a tanfolyam
anyagát.
·

l r o d a l o m:
ReaLEnzyk:lopadíe der gesamPhartnazie. - Hager.s Handbuch der- Phannazeuti~
A szakmiii'ikás.ta:nfolyam hamai"Osan me&'indul. Kér_
Praxis. - Vámossy-Mansfeld: Gyógyszeztao, ·jük segédmunkás szaktársainkat hogy szeptember 10-ig
u F.. Tobler : Ber !iner Botanisebe Gesellschafft, feltétlenül jelentkezzenek. A létszám betelt;e után
·- Törö: Jankovieh Emlékkönyv, 1944. ·- Jancsó: '·ugyanis a k~n jelentkezoK már· csak: a !következő ~ab
'Lapja IlL évf, 28. szám. (x)
fo)Jamon vehetnek részt..

''""'"'k

,,TER LA''
Gyógyszerészek

Szövetkezete

B U D A P E S T.

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel:

VII., KIRÁLY-UTCA 67. l. EMELET 7.
Talefon: 421-926.

Steril kötszerüzem

Betegápolási cikkek
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Dr. Losonczy Györgyöt
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H 1 a. s z b i Sándorné
tudomásáHI., hogy •. aun'-áJ'áva! ugyancsak
•
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k .
,ka? tarsnon --..
hároméves ~erv<me veg;észt vesz a GyoJa UJk. ál.ó munkatársak közreszámíthatunk tá,
1ehaJtásában nyen ;v
muködése meUett .biZ ~!~~s fogunk e/Rrni
hogy kiváLó e' edmenY_"_ __

.
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tUBsal választotta rneg
· b b hál om év
KTNEVEZES ~
J· éti Alapja ll nötke.
, ../ · · Ez az u J a
GyóJa e,no ce ve . .
• ktéJ t ékelés e az e l - Gyógyszerészek Ors~agos ;lll!tára dr Losonczy
azonban megbecsuléste eds" e'· Annak a hatal- vé
In!Jéző BrzotJ;sll!g J~vi. időtartamra kine•
, esz en orv,...
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tt A jel.sza.badn!as .e,~ so~
Budapest, .
Viko! János & k á®!amettndttott es e!v~gze , . .
ő bzztos iwnyttd- minis~Z,ler ,helyett· 1 "
tekmtetben oneeiu GlY~Ja,lbaza Jrwgyar nép' de. GYSZERÉSZ-EST liszia
sa alatt sze1 ·vese;~ be ~:2l~z~tába M·er t dr Lo- \iQkár
A
CENTENÁRlU~~\
:~~sunk
Ilontos és mindenre
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ldter]edő lelkiismeretes elsza l s .J e- n ő kartársunk
''""boJu 10mJat ,...
borzatmn.s :':''
U mestel ségesen kttenyesz- forint Ezt az ··zeget
FaK u l á n J e n o"kaross
hanem a bunos m.u
kel/.ett gyágydCLnza.
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o ' Falus Jenő kar~
augusztusban k-ez .
t e r v e Hama J o- tU an~ agi eredmenye
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• BIZO ~g-1
saJ'nálattal tudomás
ságunkat és <:z egesz !~~~fY a.z Aggok-háza es mO>ndott .a B'Centenanuml.,
tenáriumt IZO v~sa"g., amiKOl
Közben nő, epu!,
éS otthont nyuJt oreg
"mára A nagy altane?nsokára benepe - "li
megrokkant ka1társa:n .sza "'' NyugdtJmtéze· km eteben a
• ég!ános re nd ezes . tal"! i a maga btztos es v
tunk is rneg fogJa
an
GyÖ1 gy {is az UJ InAranyérnél
leges helyét . Dr Loso:_zyaz UJ há1 onwv~s t~' v
té:ző Bizottsag feladabb unka yrneg.hata1 ozasa
,
még !enduletese
m
es a
.t ,~
• keTesztülvt eoo
l.sőnél A maes
, k .. nyebb )!esz az e
..
De ez rnar ot; . '·o..~ben annyira, megero, · d enwkraCML
gyar nept
. . "' a 'át ,e,,ejével se[!'·t ' tasödött, hogy ma mm a 8~o~uiits céUcttiizest
A
mogat nztnden ttSzta,_.' " t j ü k tehát dr. LoGyójáét is.:. ;Ko s ~i~ nmásodszor vá!aszt.otfCL~
sonczy Gyorgyot,
déssel a Gyója. eln~,kf!,ve
kenőcsöt.
'
kúpot es
meg egyhanga ·~e!~t"~izottság, ha.ne11; ~lőzobeg
Nem '{)sak az In e
. eti taggyü!es ts. .
?nár egy népes sz_ak~zerv~z lwzzuk ka.rtáJ·sa.tnlc
Ugyanilyen 01 o11zrne

az

d

f:t

N

,511

JlewJ,e.t{.üú, ~ ~IZ

ui ~~ ~\tikv~

a. ~e~ég.kn, 4a.vi 1() f.o.t;int~,_ r;é&ete.tek&.en;
w a lemondást, eg·yutttal köszönetét fejezte ki Falus
~enő kar·társunk eddigi er·edményes niiüködéséé,rt és

·kérte, hog,y a maga szeryeOO ké-pességeit a jövőben is
bocsássa -a Centenáriumi Bizottság rendelkezésére. a
koligresszusi hé_-t minél teljesebb siker'e érdekében.

A SZEGEDI EGYETEM FELHIV4SA. Az
első évet végzett és egy évi gyógyszertári gyakOIJatot ertöJJtött gyógyszel'ész-haligaüók a Sevezetés a fJYógyszerészi hivatásba c. koNokvi.-

umra, a ,gy·aJkorlati idő alatt vezetett jegyző.
kön:vcv.vel postrun "~Cagy személyesen jel<lntkez;;e..
uru a Mil!ch.. és Tem1. tud. dwni hiV"wlaJ.tában .
Jelenitkeresi hll!tándő 1948. szep:t;ember 4 . Kor.. lokvium a bei1r atko"'á;s: ideje alatt \l:);á:I:melyrk nap
·
. Dr. Novák István, e. m. mnár
. . A MagYar Orvosok Szabad Szakszer vezete sz,ep.
tembcn· 2-án ta11 tja H. Küldött :&ö~g-<JÜ.Lés~t. Etrre a
· .··
tan~cskoz.ási joggal meghh~~:álk Székely Je...
és Ha.t tm ann Tivadart1 az M. 1\i. Sz . Sz. Gyógy
sze..·:.áti Dol,gozók .Szako.s,ztáll.:y:ának rel!ndkéc Es titlcárát,.

A NAPISAJTóBóL lér1t1esüJünk egy sza.TJ:.
marll!G;t érdeiklő hhről: a Népsmva aug. 15--i
~z,nes cikkben s:aámol he Schwrmmer
és dr KoLos illdie ikwrtbá,nsam:lm&k a,
i G!ró~::vszer ismereti In,tézetben végz,ett vizsgála.
Scüwimmer hsérleter _ tob!> év;tizecldel
eJ,végzett, ide eredménytillen küiröldi kell·
·.de:ményez(!d után - IIÖV"ényr eredetü dnsuii,l'kiJ'e.i1;ő gyógyszer dsolálására ir ányuillnll!k
)l~~~~"~~;~~~p.:várJa sZJalkimwj közvéJ,eményünk
u:
, mi:nt dr. Kolos kartársunk
~""""'"J'''""'" részleter.s exllldményeit. Nagyon fona tud<YllliÍ<nyos tnté?Jetekhen :Do1yó kuállljoo az élet gyakorlati
és hogy ilyenfajta buvárkogyógcvsz.erikéE:zklt'ü:lltket éntékes eredmé..
budapesti

PáZJJl:lány Péter· Tudományegyetem
Kar közi Állandó Bizottságának ~uj
Buda11c•t, VIII, Muzeum-l<!ö1ut 4/h- - iAz elnök
a je-gyző fogadó 1Ól'ái: k-edden ié's pénteken 12-1
- 19~8/50. Itanévekre a• elnök: dr . Schulell:
egyet. nyih . 'I'lemdW tanár; a jegyző: dr: Végh
egs et,. intézeti tanár .

-

PALriiGIN

A SZAKSZERVEZET LEVELES LADAJABóL. Aliami tiszJtifőor:vos, S>~qgled, Slléohenyi
tér 9. I em. Telefon: V 15 . -·35 19-1948 sz
Zombori Lászlóné sz . Dieoor Eltelka urnő, Sze..
~ed, Szent,györgy -u. 7.. - Igawl!oon, hogy ön,
mint ,okl. s>egéd, 1944. okt.. 27-tő1 a SZ~egedá. Kigyó c . gyógysoortáiriYan van j~ruleg is ahlralmallásban. Igazolom továbbá,. hogy önnek gyógy.
szertára nincs. - Sreged, 1948 . augusztus 10.
J]va&h:aitatlwn alái1rás, tisztifőowos h. (Dr Vc:.
gyesy J ános)

•

Ejnye_ejnye~ tisztifőorvos h.. ru·. ön elfeledé meg_
nézni a dátumot·. Engedje meg, ho·gy az okl. segéd feL
világositsa önt: még a cselédet is háztartási alkalma..
zottnali hivják Kérdezzük: a gyógyszerész, - ~gédi
\agy g,yógy"szeré.szi minőségben nyert..e oklevele:~?

SZEPTEMBER 3-AN FELVÉTELI VIZSGA. _ Felhívás.! -- A gJéQ~verész hallgwt&k
felvételére alakult biwttSfág fe}hivJa. mfulid'2JZO:kat a gyógyszerész-lrail\gatókat, ~kik klérvényü ..
ket már 'benyujtott:ák, hogy S2leptember 3-án,
pénteken regg1el. 9 ór~or .i'elootkezzenek a, bu..
dapesti Pázmány .Péter tudomán:Y~Elg;yetem bölcsészet kar~ dékáni hiWlltaláhan. J'elentkezők
hozzanak magukf;al papil·ost és töltőtollat, eset' J!",g tintacer1uzát, ihogy együttes Ülásbe]i dolgo·
zatukat elkészithessék.. A lközoktatásügyi miniszter rendelete éi<tlelmében ez a felvételi viZJS-

Sedyletta tabletta
30x0.015
Szabadon rendelhető: OTI -MABI MAV _ Szasa Dobbi stb,

Podmaniczlcy

gyógyszertár

Budapest VI.

Telefon: 120-201..

~-----------·---·------~

Gyártja és forgalomba hozza :

PALII ÉS TAlSAl
Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X.,
Maglódi .. ut 6.. Telefon : 4 186· 290

!&. GYóGYSZERÉSZ

m.it akQ.~,_e fMd.t~ni a; ift16g."J&-etcé~-I"J.ten ?

.J.l611J1fJ."" fijttö.k t-et rtidék.c~e ~e~tce?
mit .s.eá.nt(J.k a ~~~&-zecé&tz-1nurzeum.f1.a.k ?
Jcj.á.to.tc. meg..
--~----~----------------~----------~--------döntő szerepet fog játswni, h<1giY a tC\bb]

ga illi;
adatok kiéxtékclé&e után kik kerü,jenek be a
jövő tamJévr'<' gyógyszerész.-haHga~óknak.

IGAZOLó IRATUK Aki még igazoló iratait uem
mutatta be, az sürgősen jelentkezzék a Szakosz.tál.y titkáiságánál.

Helyreigazitás. A ~isajtó f-éVJeSen azt k&zli, h{lgy
Gara István. Schiller Erriő és SzendrO Sándm gyógysz~:ész;sket kétévi f,eg~házra . itéllt\é[k Ez·zei szemlben ~
igaz.sátg az, ihoiY mindhánnukat jogerősen felmentetté-k.
E·z pedi·g rnBDr mindegy, sem az ~r diekeilteiknek. sem a
lbirúságnak, sem a ~rapisajtónak

halásznt a: mulltadtól a jelen; -s~'> fökémt a jövő számá_
fa NEllll tudtál meg;nyugtatni Mext az. nem elég, hogy
7D fves vagy Bs ak!koTa gyakoi latod vam., hogy mlndig.
aszerint ir·sz. hogy mllyen a levegő . ElőfD!l'dulhat ugya:..
uis, hogy légköri zavarok i"...á:madnak És 31kkor· ugyGat
bizony mi hasznát veszed te és mi hasznát látjuk m\' a
te földön és levegőben efttöltött fáradságos SZflk.irői :
működésedneit"? Még csak meg sem u·nne.pelh<f.iiink
lllően valaroilyetn szakirói aliMl:Ydiplo..~val ,. Meg
__;
tanulnunk, hogy az irást is a[b:ha lehet hagyni,

______

Ku
gy ó g Y ár unagyke resked . é-s
Ismét a be'keb~?li felkést:ültséaéooJ áll
b. r;eoői rendelkezésére
Távirati c:lm: P har macnemta
L
•

Simonyi Pál

j,ell'ek eJ.Ilenőrzésre és a. vizsgára
P. J. : Mo,st közöljük az_ uj gyógysz.e:részdvkto:d sza
bályz.a(to:t. Hogy dolgozó ka:rtárs,tünk mik!ént sZ>errezih::;~
s:ék meg a; dokJm átust - nappali munkáju1k ldk.apcse ..
tá.sával, aZt az, egyete..'n fogja eldtönténi, És hisszük,
}togy szakosztályunk ,javaJs1ata szednit szoctális

irácr>)'ban..

'
Cson!tvád Kosztka Tivadra-r Í<éstömüv-éSzkartársl.Ulkról megLrt köz1e:~.uényei é:rdekelnelk. rFökénl
olyanok, ineJlyfk az ö müvészi 1és g~;-Ógyszer:é:Szl rnükö··
B, )i,:

d'élsé.r-e vonatkoznak
K. I., Gyula: Láthatod, lh.ogy szivesoo fo,gadjUl<
t.rásaidat Ev.vel is bátoritU'llk a ~ov:áibbi ~'l.nunkára
Cs. Á": .Zava:rban vag-yurd<. \~e!lNi és azokJkal a. dl~-·
kekkel, melyeket a multadból beigértel nelrünk. Nem·
hiába kiváncsi.Skodtulrlk, hogy ugyan mit is 2;k-arsz kl.·

R~tmunMnan
·
ac.
~~~~~i~bóJ,"~~&~:!\cvl.
"
~
lod-ból Kali. iodat
grllrtllalll és ki ..anatra a sancvts6k és mfls
bértabletlfl&llsl vallaJok

Bartha lózsel
gyógyszerész
Bp. V.. ZolláD·U. 12.
Telelon : 127-&94.

TeMnteJ + rizsnyák +dext.in·maltose

Budapest, VI., lókai-tér 3
Waidheim tabletta és le
lerokata
"

magyarországi

Az, összes b el· és k ü l f 61 d l
. gyogyszerkülönlegességeket
dr~glt?'• ch .. mikóliát raktó'rr6l
SI'G

Oebrece.rdek: Ott is :;rnegmond'l"-'k, ma s8lll ü?Jenhetünlc mást: roinden:t megt.esvün!k. hogy ezt a:z egy.sré.ge.s·
i'isSz.ervont .tJanfolyamo;~ még efbben az. éviben oe.lvégezhoo..
sék ka1 tár.saink M-ég ui111131k sem lesz ak!adályn{. hogy
u .debreceniek. otthon tanuljanaik és csa:k időnként ,jöj·

UJI

gyógyórunagykere•ked6

tf.:

~~?.brs •b P?ntos expediáláa

e.,. en és VIdékre.
Telefon: 123-269

~

LIICJORIZII
normál csecs&mc5 táplálék
Megadlfttetl a ~
'
uerzégjnef< éa ~ k tej b..
a gondfltt.
~ •HitJia6gb.,. kaphat6.

~ lQUt &ér kt• !: élt •

gyógyszjmtári pot-celilá;n felszerelést cikmeJk,
télgelyek előnyös beszerzése
IV, Veres Pálné-utca 31.
Telefon: .181;-1171•

---·---

--;Kötelld gyógyszertár bérbeadó.. ~rdieldődni
Kötelken a gyógyszertár ban, Ba1át1 J ámr~Jsnénál
x Gyógyszertár· bérbeadó,. Előnyös ft".Itételek,
her~t. Elsősol~barn egJ'rediiR ·álló hölgy kollégának
s·zertár am azonnal átvehető "Prompt" jeligé1·C!· _

Fiidalmak ellen:

hi\'atalba

Megjelenik )lavonta kétszel
Szerkesztőség és kiadóhlvatal.
lV, Veres Pálné-~a SS. I_ l.
Teled'on: 336-126.
Hivatalos órák:
9-5.-!g.
FőszerkesztŐ:
SZÉKELY JENő
'Ieled'on: 162-856.
Felelős srerkesztö:
BARANGI SANDO'R
Telefon: 344-SU .
F.elelős kiadó:
FALUS JENő
Laptulajdonos:
a M. M Sz. Szak:SZei:vezete Gyógyszertári
Szakosztálya.
Boffmann József..nyomda. Bpest. Vll.

_DE
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Felnőttnek ,,és

·CHINOIN

Blferm&knek · egyarant adható r
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