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miniszter beszédé 
O'LT KÁROLY ~tépjóléti mit1iszte1 el~társ kéré

sünkre most küldte el hozzáuli a.z M K P. Gyógyszer
tári DOlgozóinak lt.ársasvaesoráján eltnondott b•:szédé
nek kivonatát Valójában ez a nagyjelentőségii b.eszéd 
döntötte el az egész 'szalnna felé a gyóg~'szerészi tör
vényjavaslat Eorsát .. Mert ha voltak is utána tárgyalá
sok •2gyes pontok 'tisztázásáut, ez a mjniszteri megü.~·L 
latk9zás, alilwr, ott, a kommunista gyógyszertári dolgo
z.ók társas\·acsoráján mindeme tisztán megfelelt Ezért 
örvendünk, hogy legalább ig,,· khonatosan "A Gyóg~
szerész" hasábjain megörökíthetjük ezt a ln;;zédet. 

Kedves Hölgyeim és 'Uraim l 

Kedves Elvtársnők és Elvtrú sak 1 

(sz.) 

M indenekelőtt engedjék meg, hogy vissza
emlékezzem ar! a a néhány hónap előtit ugyan
csak fehér asztal mell!OCt Itariotit össve.iövetelire, 
rumelyet a közelmult választások előtti 'idő- utol
só napjaiban, mcmdhatnám óráiban ~Bgyütt töl
wttünk ei. Ott akkm arról beszéitem, hogy mi
ként fog a gyógyszerilsz-társadalom a választá
sok időpontjában kiáHni, mi!kJént találj,a. m~ 
azt a pártot, aiJTIBlyik a ~eg j abban képvise]1 a 
dolgozók, ügy a gyógyszerész-doJ,gozók érdekeit, 
a magyar halad>í~t Meg vagyok győződve ar
ról, hogy a gyógyszer>é;sz_tá;rsadalom Qrelye&en 
választott és segiteltt diada!1"ra juttatni w ma
gyar demokráci;a pillérét: a 1\fagyar Komunu
njsta Pártot 

Az itt ö~szegyült gyógyszeréweket egy rB
g·en sürgőssé vált köz-egészségügyi feladlatnak a 
megoldása érdekli, a gyógyszertári jogosítvá
nyoknak rendezése .. Ré~n időszerü ez a kérdés, 
mert olyan előjogoknak a ]ebontásáról, van szó, 
a régi feuOOlis Magy:nors:mígnak egy olyan llli
rabját kell eltörölni, amely kifejezé-sre jutott a 
reáljogu gyógyszertárak \rég elavult .intézmé
nyében Abban a 'törvényjavaslatban, amelyet a 
·demokratiktrs ~f;vgyarm'szág dol!gozói éS a 

gyógyszertári dolgozók érdekében kivánok Ibe
nyujtani az or'szággyülémez, a köz érdeire áll 
előtérben Nagyon jól tudjuk, hogy az ornzág 
laikosságá;nak gy6gyszereliliátása nem kileili~itő, 
A nmgyar közegészségügy szempontjából ég~ 
feladat hogy ez:enr az állalpoton gyölooresen vMc 

' ' toztassunk A gyógys;oertárak elosztasa ~gwen· 
lőt!en. A fai! us i lakooság gyógyszer ellátásal pe
dig igen hiányos. A mru!ltlban ott Jétesiteilteik 
gyógyszertár-akat, ahol ez. komoly üzleti nyere·· 
séget biztositott De b~szé]Jenék a számok. M 
országban müködő kb 1400 gyógy&zermrlbóill kb, 
350 van városok1ban.. Mindössze 1050 gyógy
szer-bá~ jut a községekriB Ha ~igyelembe ve:sszük, 
lrogy Magyar ország lilizsé~ilnek száma csak
ll€aH 3000, akko'! rögtön rá kell jönnülllk ama, 
hogy milyen szomoru a falu gyógys:oor-ellátása. 
De ezen tnlmenőleg a fa]llll je!Jen!leg működő 
gyógyszer:tárak nagyrés>Je, az; u .. 11. törpe .. gyógy
szertárak, al'ig biztositanak meg,éllwtést A tör
vényjavaslatnak az a célja, hogy :kiegyemtlibse 
ezt az aránytalanságot, - a jó!menő vároS! 
gyógyszertárak . jövedelmét la ralusi törpe
gyógyszertárak megsegítésére v'lgye igény;be és 
a~m1 tulmenőleg uj gyógysrertár;vk létesitésé
vel épitse !ki ft gyogysrer-dátás egyenletels há
lóz:atát. A tör'Vényiava,sJatnaik nem egyedüli cél
ja a régi feudális előjogGknak a lebonstasw, ha
nem a közérdekn€ik figyelemiJeviltelével a gyógy
szertári dogositványoknak az elosztáBáJban 1s 
változásC!kat kiván eszköziilni, - igy a szemé· 
lyi jo·gosit:ványok mellett városoknak, kömlégek
nek és társadalombiztas1tó intézeteimBk is lehe
tőséget ad a'' a, hogy közforgalinu gyógyszer
tá;ri j ogositványokhoz j ussallaik Ennek az el
gondo]á3nak vannak .elienzői, de soog81Wiik ije, 
hogy a gyógyszertári jogosítvány nem lehet 
egyesek :r>riviiégiuma és nem adhat a !Th!Lgyar 
demokrácia egyeseknek a közö.ss:ég rovásár a 
nemzeti ajándékot. Ezen alapszempont mellett 
terrm~szetes, hogy az egész gyógyszer'tlsz-társa-



'l 
da,lomnaili: az existenciáját, jövőjét í;s ugy kell 
11endezni, hogy komoly, 1boosüiete-s megélihetést 
biztositson minden gyógyszerész s";ámára, Tu
dom, hogy vamnak rés2lletekbe menő vitás kér
dések.· Én itt nem kivánok részletekbe menllli\ 
Ez a hely nem alkalmas a11ra, hogy részletkér
désekről vitát rendezzünk, egy kérdésre aron-

- ban ki keH térnem, és ez a wógySzertári alkal
mazottak fizetése Már most 11eszög,ez;em, hogy. 
a személyjogositványu gyógyszertárakban wl
kalmazott gy&gysa:erészeknek és a jövőben léte
sitj)ndő köz ül eti gyógysze11!1árakban alkalmazot
taknak csak egyf'adta lkollektiv szerződ€sük le
het. A közüJeti gyógyszertárak dolgozói nem 
kerülhetnek hátrányosabib helyzetbe. Ugya:nez 
vonatkozik a nyugdij kérdés(;re is Harangi elrv
társ bevezető szava~ban beszélt az e!lmélet és 
gyakorlat egységéről Én is azt áHitpm, hogy az 
uj gyógysz!lrtá-ri tör-vény csak akikor lesz jó, h:~ 
figyelembe veszi az élet követelményeit. A 
gyógyszertári törvényjavaslatnak alapjait már 
1946-ban lefektettük, az akkori idők azonban 

nem woltak :álka1!11BS8k még a kérdéS rendez4 
sére .. Ma aJZOnban el<ltkezetiínek látjuk az lídőt;, 
hogy a gyógyszer-ellátás rendiezése az ;1946'-'ban · 
Lefektetett alapokon megtörténjék A törvény- · 
javaslat lehetőséget fog nyujtani arra, hogy a .. 
je1enlegi 1400 gyógyszertár számát m~övel
jük" Erre 'a hároméves terv is lehetőséget te~ 
remt. Ne legyen olyan lakott hely, olyan eldu
gott falu az ors_zágban, amely ne juthasson hoz __ 
zá rövid uton és gyorsan a szükség'ffl gyógysze,. 
r ekhez. Ki kle1l épitenünk a gyógyszertáraik lllZé
les hálózatát, mellt ezzel is emeljük az \Ország 
dolgozóinak életszirrvooialát. ' 

A törvényjavaslatot itt leteszem a gyógy
szerész-do~gozók aszta~ára és tekintaék Ugy,· 
miint km1áesonyi ajándékot, amely hivatva van 
az ország közérdr81két ezen a ponton roodlezni, 
egyuttal pedig gondoskodni kiván a gyógysze
rész.~dolgozók boosületes megélhetéséről A tör
vényjav.1slatot az !Uj év elején ikivánom benyuj
,tani és !!emélem, hogy hamarosan tör vény lesz 
belole .. 

A kollektiv szerzódések megkötése 
nunt legutóbb megirtuk, a befejezésh .. közeledik Hét .. 
l'ÖLhétre folytak a tárgyalások a munkaváll~lói '.érde
keltség megbiwttai és a munkaadók között,. 

A megállapodások nagyrészben megtörténtek, de a 
munkaidő és üg~·eieti Szolgálatok 'kÖI'Ül még differen
ciák ·vannak, 

éppen ez~ht 13:t érdekeltek a legfelsöbb fórumhoz, az 
Országos Munkabér· Megállapitó Bizottsághoz forduL 
tak a koilektiv szerzödésnek végleges és 1947., oldóber 
l-tól visszamenő ,hatállyal érvényes megkötése végett. 

A munkavállalók által benyujtott és- a 
által elfogadott 'fi2letéseket itt közöljük 

Szaktanács 
M.) 

A ~megegyezést gát~ó kör"illmény-ek nem enyhültek, 

JELENLEGI FIZETÉSEK: 

GYöG YSZERÉSZEK: 
felelős vezető 

0-1 éves gyak 
2-5 éves gyak. 
6-10 éves gyak. 
11-20 éves g;rak.. 
20 éven felüli gyak 
gyakornokok 

TECHNIKA, LABORANS: 
0-5 éves gya.k, 
6-10 éves gyak. 
11--15 éves gyak. 
15 éven felüli gyak. 

PÉNZTÁROS: 
0-5 éves gyak. 
6-1 O éves gyak.. 
11-15 é,ves gyak, 
15 él'en felüli gyak. 

HIVATALSEGÉD ÉS TAKARITó: 
0-1 éves g;Jak 
2-5 éves gyak. 
6-10 éves g_;\ ak 
10-15 éves gyak., 
15 éven felilli gyak, 

Területi százalék Budapesten lés 
helységben 85%, 

Ft. 

1104-
414,---, 
552--
690-
885 52 

1012.,-
184-

276,-
322.--
414"--
448,50 

250--
264---
322.---
379,50 

UJ KOLLEKTIV SZERZöDÉS SZERINTIEK: 

1310,-

600 .. -- 0-5 1\ves gyak 

800-
1000"-~ • 
1200---

227.---

.430,-
465.--
495 .. --
570.--

380,-
400,-
420,·--
450 .. -

149,50 227·~260 ·-
223.25 300,-
264.50 330 .. -
287. 50 360,-
333. 50 400.~ 

~2 helysé~ben 100%, 95% 44 helyiségben, 90% 231te\yiségben, a több; 

. . . - -
.c_ ·- ~ • • 

. " . . i >i - J.G-YSZERESZ -".AttYu 'J. 

Bevezetés a teakeverékek vizsgálatába 
(Köz-lemény a Páznuilly rétei Tudományegyeti.'m GyógySZNislilei'eti Intézetébm 

Igazgató dr- Lipták Pál egY .. ny. r. t.anár.) 

lrta : Dr. Halmai János egyelemi magántanár, adjunktus 
·A teake,-erék, füelegJ, vagy rö\'idm tea - latin 

-~zakkifejezéssel species szilárd alaliu g~ ógyszer, 
_ .. -~ipróra törött, zuzoltt \agy vágott nö\én,\i Iészel{ l<e
. Veréke. E keverékek ~gYfeS -esetekben kémikáliák olda. 
· tával vannak átitatva és megszáritás után kerülnek a 

forga-lomba. Régebben -- aránylag ritkán - állat-i 
S~ármazásu drogok is szere11eltek a teakeverél{ekben, 

. Mondhatjuk, hogY a teakeverék a legrégibb gJógy
szeraia.kO'k egyike. Enől könnyen biztonságot szel'eZ-

, 'Jre,tiink, ha legrégibb on os.~ emlékeink~t idézzük Igy 
ri eincsak az egJ ptomi pa}l;l r us telt:ercseket, ~ hanem Di
"Oscorides, Hippokrates és Galenus müuit, sőt a -közép_ 

---kor füves köny\eirt is Ne fe-lejtsÜ-J{ el azt sem) hog) 
az 'ősi gyógyszerek főként ~· növénydlágból származ_ 

tak 
A teakeverél{ egyetlen előn;\e ok'3ósága Ez ma 

ré~zben hátránya. is; mert a drágább gyógyszerben a 
-Jaikus b:teg jobban bizil{; háhánya töként a pontaUlan 
-~dagolás, esetleg a feliiletes készités, \ égül a nétl fu-
clat1ansága c téren, mert lelkiismeretl>~:n Iimruzslók ér
!i'lt'.elen vásál'i po·rtékáik hangos dieséletének hitelt ad 

A teakúer·éiH·h'it több szenipontból osztályozhat-
,\uk: !L az allwtóré.szek feldolgázásának finomsága :;;ze. 
l'int, 2, has:r.nálar:ui{ módja szerint, a,) külsöleg (boro
gatásra, öblitésre, fUrdésre, füstöl'ésre stb) ')-) ~dsöl-eg 
3, hatástaní sZempontból. 

Hatását tekinh e üg~elniink kell az' eg,\ es drogol{ 
domináns és mellékhatás:aira Teakever·ékekl;::el is cél· 
~;zefüen lehet alkalmazni a hatásfokozást és hatáskmtL 
bináció'. 

A főhatást kháit-ó alkotór-ész a, Q_ázis, a:tolí, ame
lyélc a hatást elősegitik, az adjuvánsok, elég gyakun 
'Van a teake,verékben vivőszer l_(vehiculum) €s sokszor 

· szerelJel izja-dtó (corrigens). A célszerüen elkészített 
teakeverékben mindr.~zeket megtalálhatj ul{, 

Az ernhetiség ICSalm-em mindenféle bajára, betegsé
gére találhatunk ÍIZ!ae}Ő.1ratot1 főként a ll.épgyógyászaL 
ban és tenn-észetesen a kuruzslók körében Ez első 
per·cben ör\'endetesn1 ~[{ JMszik, másrészről iget_l komoly 
in-eggGndolásra is lrészte.t_ 'SŐt felfogásom szerint soka.t 
áJ'tot.t a. teakevet"ékek hirnevének a hazai gyógyászat 
terén, 'Külföldön ugyanis soldwl szélesebb körben RL 
kalrnazzák és igyakrabbaill szerepel a gyógyászatban a 
teake'\ierél{ Első kiadáso g)'óg;rszierkön~ünkben 7, a. 
IT kiadásuhan (3, a Ill k·:adásuban 4, a 'IV .. kiadásubali 
)Jedig 5 tf'akeverék tzerepel. A küföldiel;::ben átlagban 
több, az V. kiadásu svájci gyógysz·e·Ikönyvben pl. 12. 
A fentiek igazolását a idéze}{ néhánJ neves szerzőt és 

· lllU':lkáikat. Talán egyes gyógyszertárakban akad a 
li:önrvtárban ide\ágó mü. amit éhezett'e~, ~őt haszonnal 
·forgathatunk. 

Uioscorides, .Welenovszky, Heltai Gáspár munká-
jában számos előirat szerepel, ezek tulnyomóré-szt teák. 
A középkor füvészkönyvei sokat foglalkoznak a teake .. 
V~rékekkel Az «ikorban és jelenh-g is számos_, !a nö
il~llJi gyógyszerelé-st is~erteto és terjesztő mlü jelent 
rufg. I-tt ·csak Bür g i, Fiam, Kr o eber 1 ,Cr-od el, Pe y er, 

Abdaus _twvét említe-m meg. N áluni;:: sajnos igen sze
gény a:,; idevágó iroda,Jom, itt csak l\IagyarLKossa~Gyu_ 
la: .,A hazai g) ógynövények hatása és orvosi haszná_ 
iata" c él:tél\es munkáját emJ.ithehm Íneg Az ujabb 
időkhűl Varró .J.~ Béla líét kön;ne: ,,A 1g~ógynövények, 
mint háziszerek • és "Gyógynövények gyakorlati alkaL 
m:izása« él'demel emlitést 

Elóljái"óban leszögez•an még azt a tényt is, hogy a 
gyógyszert kereső közönség a gyógyszerészben ISzéles'-
l{öriien kilápzett szakembert lát és tanácsért, gyógj· .. 
szer C•ln:·e "onatkozó felvilágositásokért. Számtalanszo!" 
fordul hozzá .. Ene a, n:,egtisztelő bizalomra méltónak é.s 
felkészültnek kell lennie minden magyar gJ·óg)'szerész
nek Ebben kiván Slegitség;iil sz-olgálni cikkem is. 

Végii megemUtem hogy van kütföldön olyan gyógJ .. 
r,:zerész gyakorlati szabályzat, mely a pharmakognosiá
bóJ megkhánja egy, legfeljebb 5 drogból anó t-eakeve
ték aumtórészeinel{ felism;erését és százaléktartalmának 
meghatározását. 

MinthogJ- főbb vonásokban megismerkedtünl{ a tea_ 
keveiékeli: lényegével és utaltrun a rizsgátatának fon. 
lasságára is, hozzáfoghatuuli a vizsgáLatának elvégzé: .. 
séhez, ill.. enne·k elsajátításához főbb ,vonalakban., 

A teakeverékből vizsgálat céljaira 5--10 gr-ot h:é_ 

zi mérlegen lemériink 
A p o r t az V. sz. szitával a vizsgálandó anyag

ból leszitáljuk. il\{egmérjük: a sulyát és %-bau rnR-gadjuk. 
Sz.emm-el megállapit,iuk, esetleg tüvel lelkevetve nézzük 
meg, hogJ· a por a. drogoktól származik~e (szine, állo~ 
mán.} a), vagy esetleg homolí é.s szőrös drogokról, avagy 
más 'a-nOigani'lius Sz'e'lm~·ezés, Ha nagyobb mennJ-iségü 
a por és l{étes az eredete, meghatározzul{ a. hamutar
t.alm.át és sósavban oldás után mér.iük ~a visszama-t-adó 
anol'ganikus részét 

Ujjainkkal megtapintva lészlelhetjük a drog tulsá-· 
gos nedvességét, ha ez nagyon magas, kiszádtás után 
százalé-kban megadjul;; Ráhajolva megszta.goljuk és rvé_ 
leményt mondhatunk a rosszul eltartott teakelierélí do_ 
hos vagy penészes voltáról is. 

Különös gondot fDl'ditsun·k arra, hogy !'Z·ennyezés_ 
liént idegen anyagok ne IJe:gyenek benne .. Igy elsősorban 
a már emlitett :poron kivül piszol{, sár, pókháló, féi
gek tollak, állati ürülékek nellll egyszer teszik visszata_ 
szitól·á a felületesen gJÜjtött é;s meg nem _~~,·izsgált 

árut.. Főként ez utóbbiak jelenléte igen sulyos következ
tetésekre ad méltó Ohot. A teal\le-verék szagánali é~z

lelése után rátérünk a vizsgálat Jeglényegesebb és -le~
neheZ-e'bbik ré.szfref az alkotórészek felismerésére.,· 

Az 'alkotórészek fellsmerésénel;::, meghatározásának 
és százalékta.rtamának megállapitása céljából, az 5~-10 
gr.o-t ráöntjük egy iv fehér papina Ujjainkkat egyenle-, 
t·esen szétteritjük ~s csipesszel szétszedjük alk-otór.é_ 
szeire, Először ís meg8.1lapitjuk, hogy egy vagy több
féle drogból látl.e. Ha többféléből áll, akkot előbb á 
feltünóöb, szinesebb esetleg a_ nagrobb, j:ellemzőbbj 

vagy talán a legismertebb alkotórésze-ket szedjük ki 
liülöii kis \CSOmókbá. A na•gyobb meÍmyiség~pn jelenl~vö 



drogrik lwtásából követ.k~th8ffi.n_k a t.öbbi ia:lkotórész .. 
re is, pl~ amruumok, la:xantiák. diureKcumok sth .. Azu~ 
a ikisebb mennyiségü, kevésbbé ismert, vap jellemző· 
al:kotórész:.ket választjuk szét Megállapitjuk1 hog)· 2 
\agy 3 alkotórész nenl! tartozik-e össze, \'agyis nem 
ugyanattól a növénytől származik .. e, Pl termés-mag
virág-vh4gzat-lel'él_szár-gyökér. 

Az egyes alkotórész csoportokat ezután lemérjük, 
kiszámítjuk százalékos mennyiségüket~ végül a mara
dékot igyekezünk ~zétválasz:tani E mruikánkhan, sőt az 
apz·óbb részek felismerésében is igen jó szolgálatot tesz 
a kézi nagyitó {lupe) 3-6-swros nRb'l'itásban: 

A 'teakeverékek \iizsgálatának legfontosabb és ]j~·g .. 
nehezebb része az egyes alkotórészek {1elism!f;r·ése, ilL 
azonosítás-a,. Ehhez nagy szükségünk van a drogok &;; a 
gyógynö-..·ények alapos és széleskörü ismeretére E tu_ 
dást azonban könj.·vből, rövid idő alatt elsajátitani 
alig lehet.. Ehhez hosszabb időre és nagy tgyakodrutra, 
továbbá jó megfigyelőképességre van szükségünk Dra
gendorff közismer t, i,k,iváló munkájában 12 700 gyógynö. 
vényről közöl adatokat, Va.ntia·k akik 30-40 OOO-re te
szik a gyóg,yászati célból a.kalmazott növények számát, 
Magym·ország gyógJnövényeiról késztllő félben maradt 
munkám alapján a hazai növények tszá.J.11,lát 3000~'!.·e te .. 
szem, a honos 5000-ból következtet.ve. Igaz, hogy bizo
n.}ára van olyan fővárosi gyógyszertár~ amelynek for· 
galmát a 'Digitalis, Ipecacuanha, Saponaiia, ChamomiL 
La. Tilia, Herniaria, Uva ursi drog ismte~r·ete talán ki
meriti, de 250-300 drng ismeretével szakértökké is 
válhatunk f' t.!.ren. 

A dt )gok és gyógynövények ismereté.t sokban és 
sokszor hely~ttesitheti jó gyógynoveny gyüjtemény 
(hexbarium) es dróggyüjtemény, Célszerü lenne. ha 
ilyen szárit:ott gyógynövény_ és droggyüjtemtén.}t miu. 
den gyógl szeré.sz készitene magának tanulmánYi id'eje 
alatt, esetleg kezdő gyakodó évei alatt, lA régi gyakor
u.oki tanfolymnph: hallgatóitól a anároli: megkivánták a. 
her bariumot és a rlrogg;rüjteményt. Nagy haszna volt 
enneh: későbbi tanulmányaik és életük folyamán. FelhL 
vom az érdeklődó'k szi'\ies figyeimét Augusztin !Pl'ofesz
szomak Ma.g}'arozszág gyógynövényeit magába foglaló 
herbár'umáza. Azt hiszem azonban ma már· ezt sem le_ 
het kapili 

Az összehasonlító he!rhárium.. 6s droggyüjtemény 
résZbeni helyettesitésére ·egyes szerzők füzeteket ir-ta.k1 

sőt meghatározott kulcsot is (közöltek a teakeveré-kek 
analyziséról MegemfHem litt a következőket: Hummel: 
Die Bestinu111ung geschnittener Drogen in Teemischun .. 
gen, Jéna .• 1937 .. , Crodel: Das artztliche Teerezept, Wie-· 
her: Geschnittene D1·ogen, G. Fischer? J.ena, 1938, 
Oe hm és B1acek: Beitr·age zur- KenntOi.ss der Iüiuter
gcmische Archiv .. u, Ber·,. d .. d. Pharm, Ges. 276, H, l 
.. -:- 3 .. 1938, Külön kiemelkedik az idevágó szaki.Iodalom~ 
hól Schlemmer és Hörhanlffier: Die pharmakognostische 
Teeana!yse c. mü>e (D.. Ap .. V1CYl. Berlin, .1939.). E 
munka uttörő e t-éren,. m:ert 556 fényképen mut.atja be 
egészb.en és vágott állapotban a dr·ogokat és igy ~gye., 
siti a prés;;;It növényi rész, továbbá az egész és a vá
gott drog képeit is ldé;zem még !Bloudel: Manuel P,e 
rnat.iere medicinale 1887. Doin, Pátis. Dujardin--Beru.I
rnetz és E. Égasse: Plantes médieinales, továbbá Han·· 
hury, Zörnig munkáit Külön figyelmet érdemei Deque_ 
ker : P har macognostische Commentaar· op de Belgische 
Pharm.acopee- IV. ien haar· eersW bijvoegsel, UítgeV1e-

rijdienBt, Ha.ralbeke, 1941. muukája. ffi:Ime-k Atlaszában 
megta.Híljuk a d.rog anya:nö"''Ónyénf.k ábráját, a drog ké 
pét, Szöveti szedrezetének és por·ának mikros:r.kópos ké
pét. A herbarium pótlására megemlítem még · Gehe: 
Arzneipflanzen-Karten, Drezwl c. szines gyóglnoveny .. 
fényképgyüjteményét. melyhez r·övidre fogott magya .. 
rázó szöy;eg is van .. To"\'ábbá Jávor·ka: A magya:z:· flóra 
c, kiváló munkáját.. -

E segédeszközök hivatottak pótolni a herbadunlOt 
és droggyüjteményt, továbbá r·észben a tapasztala!Qn 
alapuló tudást. ~ drogok jellemző ize. szaga, szine és 
törése szintén jó támpontot nyujt sok esetben a úeake. 
verékek a.fli.:otórészeinek felismerésében. Ne fel<edkez
zünk meg a szádtáskor erősen zsugorodott és igy alak. 
jukat vesztett.. főként levéldrogok esetében a vizben 
való áztatásról, A felpuhult és kiteritett drog sokkal 
jellen~öb bélyfigeket árul el, mint a szárított, zsugoro .. 
dott é-s alakját teljesen megváltoztatott kereskedelmi 

áru 
Ha. mindezek a segédeszközök sikertelenül szolgál. 

nak beooünket? akkor folyamodunk a mikroszkóphoz., 
Midőtt borotvá\'al metszetet készítünk. vékony növényi · 
tészek - vag~ poralalm drogok - vizsgála.tában, jó 
~zolgálatot tesz a gJógyszerkönyvi chloralhydt·atos, az 
el"é.Iyesebb káliiugos, a Rom-féle nátriumperbor-atos (Ki 
sérleti Közleményel{) wagy a Bozó-féle_ hydwgenhyp-c<r
oxydos (Magyar GyógyszerésztudománYi :trtesitő) de
ritőeljárások egyikének vagy másikának alkalmazása, 
Ha ezek nem segitenek, akkor készitünk borotvával met. 
szetet és vizsgáljuk a készítményt vjzben, majd kálilu .. 
·gos kifőzés és mosás után glycednben, vagJ- ha állan .. · 
dósitani akarjuk, glyceringelatinban.. 

A mikroszkópiai metszetben jellemző adatot szol.. 

Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenóc:s 
Alsol c:rém 
Tinc:t. Ferri Athenstaedt 

c:um et sine ars. 

-gáltatnak a keményitő szemek, a. sóskasovas mészktis· ~ 

liiY<>k. J<ósejtek. Toslok, szikök, áár&tok és az általános 

szöveti szer·kezet, 

Mikroch~iai vizsgálatokat is !végezhetünk ::. keméN 
- nyitő (jódt.ól megkékül), inulin (gl~ceriiL. szesztól 

8pháerókristályok), fehérJe (jódtól sárg-ásbarna), csel" 
anyagok ( vastól kéli ~ag) zöld), aJJmioidák (Maym·
reagenstó1 fehér csapadék), zskok (Sudán III-tól ve
!í'!éS). cukor (Fehling oldatot r·edukálják), o-xymethyl
anthracinonok .(lugtól vörösszinü) illóolaj stb .. kin1'll-· 
tatására. · 

Ha. elegendő anyagunk van, :tartalmi meghatározást 
· végezhetünk illóolaj, anthrachinonok. aJkaloidák 

saponinok, stb meghatározásár a. 

Az ~lmondottakból láthatjuk, hogy a teakev-erékek 
lizsgálat.a nem egyszerü feladat, sok tudást, gyakorla. 

----- t.ot és tür·elmet kiván Sajnos a. g~rak01..Jó gyógyszerész
nék igen 1'itkán van rá szükség1~ .. Valljuk meg őszint~ 
a munka jutaln:!R nem áll ar·ányban a reá forditott idő. 
vel és a hozzá szükséges \tudás·sal Ebben látom okát 
annak, hogy a· gyógyszerészek uenl is foglalkoznak ~zi
vesen \wz.Je. Pedig erdemes ielUle, mert nemcsak tekin

. télyt és elismrést ad a gyógyszerésznek, hanem jelentős 
ariya.gi hasznot is jelent. tErt-e is van, de sajnos ke:vés 

Országunk igen gazdag 'gyógynövényekben.. Köte .. 
,lességünk a hazai gyóg~·növényeket, - nl!Cl.\~e~kér.t a küL 
föl~ ért.~~~s va~utát ~dott a tnultban és reméljük fog 
adn1 la· JOVoÖen IS -, rdehaza is \:to; ó'ket megillető mf·:
tékb:on pártfogoini é.s felhasználásuk módját alkalma
Zásukat ierjeszteni. Az or"Vosok körében lenn~ kivána .. 
tos. ezt a munkát tnielóöb elkezdeni_ mert bizony f·ehér. 

, holló számba meg;r sok gyógyszertárban a teakeveré. 
~ek ldszoigáitat.ása és 1eilkészitése Fó'ké-nt azé.tl, mert 

..-a.zt _sem receptre, sem a kéZieladásban nem keresik, pe-
dig nem:csak ·gyógyászati célra, hanPro élvezeti szerül 
is, derekasan megállják helyüket. a hazai gyógynövé~ 
D)~ek (Frangula-Saponaria) Külf'öldön a mé}tó elisme
rést. már· régen kivivfák tlrogjaink.. Az üröm, homoki 
pirosi·tó, nad~a.gulya, szarkaláb, csipkebog:ró, zsurló, J)e_ 
Ié;td~k, fenyó'bogyó, mályV'a, pemetefü, J.Itifü, cickafa.rk 

, -koró? iglic, sz-eder·, bodza, lniaszlagos redőszimm, gyer_ 
mekláncfü, hár-sfavirág csalán és árvácska évi 100 nlá
zsán felüli mennyiségben ment I{ülföldr·e, nem beszéh:e 
_a ~ainni.lláról és mentár·ól, melyekből 6-7000 mázsát 

_ száUitothmk szerte a világba,. 1Ebbe a munkába a 
gy~gy~erész.eknek fokozottabb mértékben be kell kap .. 
~?Odmok a jövőben, főként természetesen az 'egyes vL 

: dekeken. · 

Előfizet-ési dij: 
l hóra 15.- forint 
Negyedévre 45.-· foiinrt 

Fa.lus'i tö1pe gyógysz·ettál'aknak: 
l hóra 10.-- forint 
3 hóra 25- foiint 

Szakszervezeti tagoknalk: 
l hóra 'J .. ·-· fo-rlnt 
3 hóra 20 .. c - foriDlt 

Post<Úakaréitpéllztári üSekkszán"tla szá.ru: 140.2 
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Évfordulóra 
Amikor e sorokat irjuk~ harotPlrlik lévfm-dulóját ön. 

nepeljük felszabadulásunknak 

ünneplésünli első megemlékezése a náci ~.s nyilas 
bar ba·rizmus áldozatainak \SZÓI~ akiknek örökre kio1tott 
mécseit hiába is próbálnók ker·esni,. Ugyanekkor emlé" 
kezzünk az imperialista hábmu es-ztelen harcába küL 

, dött halottakra is. 

A nagy ünneplés hálamuzsikája, szóljon a Szovjet.. 
Unio hős katonáinak, kik felszabadit~ttak be1münket és 
ezzel megtnentették ~letünket .. !E gJÖnyö.::ü zene együt.. 
teséből élé-nken- csendül ki az évszázadok óta elnyomott 
és most felszabadult népek munkaeszközének 'élé~ .ü.te
~e és a békét áhitozó világ Í'8mplornainak harang~~· 
gasa 

Az ostJ"om megszünése után, a Vörös HadsNeg feL 
szabaditása nyomán, látva a szö:z:nYü háborus tmszti
tást, szinte apatikusan, reménytelenül néztijnk a bizom·'
talan jövő elé. 1Jöttün1Lmentünk; tétován, De órák muL 
tával már nem törődtünk bele a kétségbeesettnek látszó 
kegyetlen helyzetbe, s szinte valami megszáloftság vett 
erőt rajtunk, hogy c s a k a z é r t i s ~ e g _ 
rn u t a s s u k a /f é l !''e n e v e l t, e l b u -
t i t o t t t ö m e g n e k, hogy nem olyan fából fa_ 
ragtak bennünket, akiket a so:rs .{ÖlUlYe-n Iegyür és !\rég. 

legesen megSémmisit. 

Ma mlár·, ha gondterhes homlokunkat végigisimit
juk és lelki szemeink előtt elvonultatjuk ezt a 3 éves 
hero:kus munkát amit a legmostohább körülmények 
között.. éhezve, fázva, rongyosan ,sokszor· minden ellen .. 
szolgáltaf.ás nélkiil /végeztünk, büszkén állapíthatjuk 
meg, hog:r nagyszerü tdjesjtmény volt 

Nem titkoljuk, Íiogy 'ft mult fájó és égető sebei is
mét es ismét !elszakadnak, de ez a multbanézés adja a 
további erőt ahhoz, hogy épülő uj otszáiunkat mkg 
nagyobb, még szebb munkáinlrkal díSzítsük fel 

Semmi kétségünk aziránt. hogy >ell, bármily nehéz. 
nek látszik is, maradék nélkül teljesülni fog ~s akko-t 
kapjuk rr:eg ~ leg1ta~gyobb elismerést, a legSzebb jutaL 
mat, a népi közösség eli~ner·ését 

Ki ne ·emléke-Lne még li945 január 18-ra? Amikor 
feisza~badultunk n náci IIJar·barizmus irtózatos nyo-má
s~ ~Jót l\Iég elóttünk van a szörnyü kép, Az ország, a 
fovaros, a teljes pusztulás képét mutatta! 

Lelkes kollégáini{ a hullákon és romokon át, gyol'" 
san az élr'e szökkentek Nem) kérd€-ztek s:nkit. mem 
''~r,tak !elsőbb utasitásra. parancsra .. Nekivágt.ak, meg. 
k1serelm a lehetetlent is. A pinceélet még folytatódott 
a mées lángja azonban már féhyesebben pislogott. ~ 
:elszinen ,;;;emmi, vagy csak alig mutatkozott walami 
elet Megindult a népvándorlás 
B~atJu-ha.tyu hátán. A fagyos rögön, hev-2nyében össze_ 
tákolt szánkók és felfed€'Lett ródlik voltak a száll'tii
eszközök. Butonészek, ágyak és ágynemük1 az elsőrendü 
s~ksé!'l{>f,.,.k, A táplálékot nagJ!'észt a csonttáfagyott 
Iohullak, adtak Ez volt hosszu· idő után az első kom10 .. 

b·abb kalória, amit magunkhoz vettünk. 

Mint egJ megbolygatott J}m.ngy-aboly, siettek ·a t'OSZ

l"Zultáplált és még r-osszabbul ö1tözött emberek korábbi 
lakóhelyük felkert>sésére. (Kl ma.radt az eredeti lalci
sában'?) Sokan t~~h a. tomjait találták lakásu:lmak, st)t 
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az OSt!·on1 a, lakásban lévő vagyontárgyakat is- elpusz_ 
titotta 

SoR gJ ógyszettámak csalt a n> oma vo !t m:eg, ~ 
legszerencsésebb körülmény az volt, ha a mateTiális kam_ 
ra vagy a. pince l'alamel;,.ik e célra át,állit.ott helyén 
,.mük(;)dött" egy-egy patika., 

A pincepatikák egyrész.e mécs-világitás :qt.s'llett~ a 
legszömyühb bombázások alatt ns és a. legmostohább 
liörülményeli: közOtt is, állandó életveszedelmek ~iÖZB

pette végez't/él{ e.sküjükhöz hiven munkájukat.. ÉS iU té
Tünk tá arra az unalomig dcsépelt kifogásra, melyet 
az igazolások során ol~· gyakran hallunk, hog~ sokan 
,,patancsta" meneliültek nyugatra, Csak azt nem tud
juk, hogJ ha a 1felsóüh- parancsot a 11áb a 70 százaléka 
nem, a másik 30 százaléka miért te]jesiL:tte oly va·Jmn. 
Nem kötelezett senki senkit an a., hogy font.os egész
ségügyi őr heh ét felváltsa "egy biztosabbnak Játszó 
menhellyelH, 

Az 1945 január 19-:én megindult "közegészségügyi 
bejál'ásunk'- eg}etlen utcai forgalrun patikát sem ta. 
lált. De pár illaiJOS nekilendülés Után, (meit még e hó 
\égén, sőt egész februárban is: tart.ott a budai ;,strom), 
már .. már éledeztek, az ajtó, ablak, világi tá" é.s fütés 
nél!iüli pesti patikák Ma még nincs itt_ az ideje, hogy 
történelmi hüséggel - szám és né" adatokkal - irjuk 
meg a gyóg~zertárak ujjáépifésének hős·i. történetét, de 
annyit e helyen ismételten le kell szi:igeznünk. hogy 
szakmánk ~zrősen hozzájárult ahhoz, hogy megmentse 
az országot, a más országokban oly féleln~"!etes erővel 

jelentkeZő járvánJoktól. 

Erről illik és kell beszélnünk, mert lassan e l1ősi 
koiszak résztvevői közül kifelejtenel{ bennünket 

Sohasem törekedtünk babétok gyüjtésére, ,ma sem 
1eszünk mást, mint a pályru iránti határtalan szNetetböl 
eredő !k-öteleJSségiinket teljesitjük és igyeliszünk szolgál~ 
ni az ország egészségügJét. 

A lrifosztott, félig- lerombolt országban, gyógyszer-· 
dlátásunli olyan ml()stoha körülmények !közé. lierült-, P.mi_ 
lyeme' a gyóg;\szerész szakma. fennállása óta példa nem 
volt,. Éppen ezézt lehetünk büszkék ana, hogy három év 
elteltével ft. centertárium ,év-ében, arról vitatkozunl{ és 
tárgyalunk1 hogy tnily:m eszközöldmi és milyen módon 
érjüJi el, sőt számyaljuk t.ui a békebeli hormát 

Lassan a föld ~.lól felköltözött a lakosság .és vele 
egyiitt a pincepatikák képe is m.egváltozott. MeginduL 
tak az ~,utcai expediálásoku. Hosszu so1oli ti~clezt.ék a 
wiló előtt, a sorban álló közönség ,türelmes váralwzását, 
hogy megkapja a Iegszüksé·gesebb gy ó g;} szereket, hiszen 
komoly iOivo,slásról akkOI még szó scm lehetett, Az or·_ 
vosok is hasonló köriilmények között élteli és gyógyL 
tottak (Enó1 az mvosok emlékeznek meg.) 

A teljesen kifosztott, rom·badöntött, e l r i as z t ó 
lJatikák lassan kezdteli for&n1áiódni. ~leint,e csak a beJ_ 
BŐ ·tisztogatás ~olt a feladat. Később herült sor az 
egyéb külső munkálatokra, 

A közönség napról-napra számtotta. a .rablási 
idöÍ\hől elemeit standedén)eket, gy:ógysze.reket 'és a 
csencselési Mől{ben igen sok g)-Óg)'szertár r·áismert ere
deti tulajdonára, amit jó pénzért volt kénytelen vissza.: 
vásárolni. Csak mosolyogtun)i az ilyen és hasonló Száz 
és ezer es'.o·tE."n, e~n: \O]t t.•sak fontos, hogy a nag} éle
eef.t.ségünldJelJ, ~'i.t 1udjuk '~sze)ni a nagy .trag·édiát, 
memtt:l hamaiabb elfelejteni, mennél hamambb szolgál
l'!i az emb('ri liÖZösséget, a. közegészségüg;\d, 

AGYóGYSZERESZ,. 
-----'--·-~~~== 

1945 .. január 18-27. A Yárosházi, polgármest.et~i. , 
hivatal Jlincéje ~s eg:yes fenti helyisége, ·- ámi la bom::. 
bák kiszámitha-tatlan tzeszélye fol)-tán meg~aradt, -·_ 
szolgált hivatalos helyiségk·ént 1a. ~zakma ~Ital nllc:gv~
Iasztott,u.1n gyógysze:resz t1zes bi
z 0 t t s á g; n a k, (neveket most szándékosan nem 
említünk), amel;~ itt végezte első pionir .. munkájcit .. Ai 
Eötvös~utca 25. és a Bangha. tBéla~utcában gyülekezf.ek· 
a szakszervezet lelkes tagjai. ők voltah: a demokratikus:· 

... R 'luk ak ugy lehet gyógyszerészek megszervezot ~ . c~ . . , 
majd megemlékezni, m~nt akik 3! palya uanti hatartalan 
~ e~et-etükben és kötelességérzésü·kben, min4_en vesze. 
d:lmek dacára is, lmrmányozták _a gyóg)sznés.zek 'SÜ-· 

tyedö hajóját és vittik előre a: b1ztos utak fele 

Ezeken a talállmzásokon pecsét-elődött meg a gyógy
szerész-szakszervezet (Sorsa 

A náci nJ'ilas uralom üldözöttei, kik a sors kiszá-
ith"a.tatla~ akar at.ábói meJtlllienekültek, testben és lélek-

m 
1 

·• k •tt ben összetöne, találkoztak a gyógyszertara 1 ma-
Iadt dolgozóhal és eglütt kerestél{ az utat. lamely -a. 
szocializmus felé vezet 

Három h óta folyik ez a Hf~·esés és roég mindig 
csak a keresésnél tartunk 

Nem vitás, hogy ez alatt a három év 1tlatf, a sok 
szentélyi b~H és áldatlan állapotai{ kOzepette, óriási 
munkát és feladatot oldott meg .a gyógyszerész szak
szc.r vezet., meg kell mondani, hogy nem könny ü, nem 
r-ózsás körűlmények között lés talán ez :az el~ult három 
év tapasztalata fogja végre mJBgteremteni azt ,ruz egy_ 
séget. amelynek ereje nélkül nem1 tudjuk elképzelni az 
alkal;nazott elvtársak, liartál'sak \é-rdekeinek megvédését, 
Ez a széthuzás is oka annak !hogy a hároméves évforduló 
mai jelentléséből kimaradt., • a ír égi tendszerben megl'~~
kant, visszeres lábu és soha a napos oldalra nem kerul'f~ 
bár ~gyforma (képesitéssel, esetleg n a g y o b b k é~ 
p e s 8 é g g e 1 r e n d e l k e z ö kart.ársak jo __ 
gos felemelésének ~Örvényes rendelkezése és a o:negfe... .. 
leJö nyugdijjárulék biztositása 

Sokat harcoltunk 1ezért a három ev alatt és leméL 
jük, hogy most már a harc végén járunk. 

A centenárium évében bőséges alkalom kinállm-zil{; 
hogy megemlékezzünk a felszabadulás óta végzett ,. 
gJ•Óg;\'Szerészi munkákról, 

G y ü j t s ü k a z a d a t o k a t Kérünk rnin.. 
d·enkit, játuJj-On hozzá, hogy élményeiből - volt ebbó1 
hőségesen Clé~ - -egyct~egyet bocsásson rendelkez-é_ 
~ünkre. hog~· t>zzel is bizonyithassuk a fenti állitásO'kat.. 
örökitsUk meg ?.z elmtdt három év áldozatos Irtunkáját. 
Ezzel is adjunk biztatást az etkövetkezö idők még 
szebb, -még nagyobb alkotásaihoz 

MARKUS DEZSő 

Sedyletfa tabletta 
31lx0 015 
Szabadon r endelhetö: 001 - MABI 
MÁV -- Szasa - Daüi &tb. 
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Vitaesték az Egyetemen ·-

Rovatvezető : dr. Turi Pál 

• MEGKEZDőDöTT 
"' centenárium éve .. Miközb'en az évforduló m.él
ló megünneplésének előkészítésére 'alakult bi
zottság m.egkezdte rnunkriját, a "Oyógyszerész: 
napok" is folytatódnak,. Jwgy néluiny hetes 'télt 
szunet után tovább is szalgálják a gyógyszeré
. · · . kzdtimít. Több •ízben 'f'árnutattunk már M-· 

/wgy egyik legfőb•b ce7kitii2!ésünk: s:Wlalia
a gyógyszer-észnapokon a patikákban 

kar-társak. rninél nagyobb smmban. 
·'"'''"'"' elő, 'Vitassák meg a gyakorlati gyógY.sze

munkálatok J;orán nyer·t .tapasztalatatkat, 
megfigyeiés&iloet, járuljanak hozzá ezzel a ma
gyar gyógyszerészet smrwon<ilának emeléséhez. 
Arra kérjük a fővárosi )és pestkörnyéki kartár-· 

· · 8(!inkat, lwgy vegyenek részt továbbr·a is ebbe:nJ 
(!i munkában. [{ériük, ,/wgy ter·ve1!!1!tt ewadrt
/rUk eimét lis annak kivánt időpontját* telefonon 
(185-297 számon) vagy levele:W/apon a buda

. pesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetnek je
lentsék ibe (Budapest IX. Hőgyes Endre-u. 7.). 
vonatkozik ez a felhivás természetesen vidéki 
kartársainkra is, akiket ~zintén szer-etettel hi'
•vunk a gyógysze-résznapok előadói sorába .. H~ 
.azonban utazási vagy egyéb nJBhézségek m'att u 
lliemély.es megjelenés akaditlyba ütköznék, ugy 
minden irásban beküldött értekez;ést a gyógy· 
.szerésznap hallgatósága előtt készséggel lism~r
..tetünk. 

" tinct digit"lis elkészi .. 

~l~,;""~.t~'~aj;ft;!~~~tt'érdekes és á .. ttekintő elő-.. · . azokra a probbémákm, 
amelyek a rMagyar Gyógyszerkönyv szer'-
kesztői előtt feln,erűltek. amikor a nemretkö::d 
előirattól eltérően, " 'VI német •gyógyszer·könyv 
neín higított alkohollal való perkolálás, hatnem 
abszolut alkohollal való 1 o napi áztatás utján 
irta elő e gaJ,enikum elkészítését és amíkor <ll 
kel/ett dönteni, hogy melyik módszer. jobb Kü
lönböző 8zerzők irnacskarrn6dszerrel végzett vtzs

. gálafai szerint a higított szessze·l készült tine-
turák hatásosabbnak bizonyultetk. 

· . Ujabb kutetMsok arra mutatnak, hogy ha 
~itéskor a higított szesszel készült tincturet 
iobb, vo~gy legalább is egyenlő /w,Msu i~ az ub
szolut alkohollal elkészített tincturával, tárolás 
közben ez "a helyzet megváltozik és··a 70 száza

szesszel készült Itinetura egy ér; ufán ha
!W:fojlcál>an csökken .. Ez a hatóanyagcsökkenés 3 

alatt kb. 60 !Százalékig emellredik, mig az ab-· 

t.<Minden hó elsö és harmadik péntekén ta1timk 
Az egyes előadások ldőtm1t~fma 1P

, .. •Iléti)leR 'hus~ perce-t ne !lk1.lA.dja meg 

szolut alkohollal készült tinctur·a ugyanennyi idő 
alatt átlag 25-38 lszázalék lw,tóértékcsökkenést 
mutat .. 'Ezért előadó azt adánlja, hogy a if!YÓgY
szerkönyv előiratának rnégfelelő, friss, szabály
szerüen eltartott digitalis-levelet ~wsználjunk ·a 
tinefura elkészítéséhez és hogy legfelj.ebb annyi 
digitalis-tinctU?'át készítsünk, amely egy év 
alatt elfogy. __ A'z 'eiőadiíshoz. amely a gya
korló gyógyszer ész egyik fontos problémáját 
taglalta, számosan hozzászóltak .. 

E'GY FERMENTUM 
játszik .i·e]entös szere(p€11; a digiitalis-glyccsida 
Lebontás\<íban -- mondja hozzászólásában dr .. 
Molntlr- István Tákospaadtai gyóncsze1:ész _ i\s 
ez a ferrnentum vi~ben rosszabbul oldódik. mint 
alkohc1ban. Az eltaxtás szempontjából jelentő~ 
s:rer:epet játszik n d.igiloalis~llevél viilZltarta:lma is, 
Még, az u. n. "lég..wáraz" ~wél as 10-15 száza
lék vil'ld i;al1talmaz, ennélfogva bizonyos foku 
értékcSökkené8Sel mindenesetr'e számolni kell. 
Az V. Magyar Gyógyw€i!lkönyv előkéSzitésekm 
a d!',gil;alis-ü.evéi :Deiezefukl ezekre a szempontok
ra tekintettel ikeU ienni. 

Csipke professzor· szól ezután a dlgitalis
kérdéshez. Kifejti, h0gy a legtöményebb (96 
százwlékos) alkoholla{[ készüLt digi!bwlli•sckés:zit 
mény Já,tszik a ]egmegfll•lelőbbnek, ez tartható 
el1 i•eginkább hatásfok-csökkenés nélkül - bár 
a !lege él szerüll:fu csak annyi digjiital:is-p'I'aepm a_ 
tumot késziteni, amennY'iJt a gyógyszertár rövid 
irlö alatt ,expediálhat.. Hiw..tkozik Fritz profesz
szor vizsgálataira. nki megáJlapirt:ctta, hogy a 
70 sz:ázallékos soosszcl kéSZülit tinetum már hat 
hónap után 40-50 százalék hatáJsfokcsökkenést 
mutat .. 

Mozsonyí professzor :azt luling~sulyozta, hogy 
ll. lclassúkus gyógyszerészi tevékeny,ség területe 
egyre szüküL Kevés készitmény ma:r:~dib meg a 
gyógyszerész ke2lében és e kevesek: közé tarto
zik a digi;talis-lwélből: késztilt t'nctura és for
ráll'at Külföi!di forá.soora hivatkozva,, idézi ez
után Mozsonyi professzor a svájci ,gyógyszer
könyv mu!,t éviben megJelent modern kommen
tárját, amelyet a Jegkiválóbb scvájci tudósok álliL 
tottak öS$ze és amely az érvényben lévő svájd 
gyógyszerkönyvnek épnen a 'di:gitalils~a vonat
kozó egyik e'l<5irat&'t is éles biTáltat tárgyává, te
szi A kifogásolt eljárás el!őbb egy éxt..raetumot 
ké?z'ttet " dig'bJ'~.c!evélből -és ezt oldatja azu
tán hi g; :rJ.kohollban.. A kommenm:tcrok a'z aib
szolut lrlkohollal való készités meliliett fog]ahuak 
állást me1·t véleményünk szerint ez •a módSzer 
biztosítja leg;inkáibb a glyeosid:áik staóiliitá!sát és 
R .iól definiált hatást Eméi J;Zemben az 1947-
ben kiadott XIII Amer~kai Gyógyszerkönyv 11 
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70 százrulékos ~z esszel késziillt tinetur át t;ut.i,a 
meg .. Kétségtelen, hogy a'leg~JZto_sa'bb h~tasu a 
helyesen eltartoi:!t levélpmb?l fp~se': keszltett 
forrálzat ~ ahogy arra az eloado rs ramutatott 

DR HALMAI JANOS 
egyetemi mwgántanár, a január 16-i gy?gysze
résznap lelőaid ó ja, a győgyitás r a h:;szrdt !te<a
lreverékekről tar-tott nagy érdeklődessel foga
dott clőadást, amelyet ]apunil<!J>a;r , alkalmunk 
van közőlni. Az előadó :számos e;,diekes ko:t~:Y
vet, gyüj~eményt mutatott be, _többek k~wti; 
azt a gyufa.skatulyákból össz~alhtott egyozeru, 
dro'g-gyüjteményt js lllme]yet o maga egyetem~ 
hallg11tó kmában készitett Ilyen vagy "hhez 
hasonló kis gyüjteményt bár ki összeMhth~t, 
aki a gyógynövényekkel szeretettel f~glalkoZlk 

, .. ·+-<-·nek ],e'so"bb is 1·ó hasznat vehet1.. -esagym"'" ·, b 
A tea-keV<erékeknek más arszagokban ,nagyob" 
a jel<emtősége, mint Magyaro.rszá~on, de_f~teheto, 
hogy az orvostudomány .. I;gu!wbb r·r~nyz:~ta, 
am'"ly szivesen f<;rdul !' nov;e.n~r ere?"tu ~~og~
szerek felé. . ismet 11epszer u ve tfogJ~ tem11 na
Junk is a teakeve~ékekeit A téma m'nden olda
lát megvilágitó e!ő.~dásna~ j{ülönös ha~z;1a. vo:t, 
hogy egy olyan tproblémat hozott :;z er d!e!do
d!és 'előterébe amelyet a. gyógyszeres?,ek )1agy 
r'!\sze -·- itndokdl•at]anul - eilhali"':agülit .. 

Szerernénik még itt az előado egy ikozbe';'e
tet!t ~egj-egyzéséhez konJmen~rt füzni A d!;og. 
gyüjteményről szólva, az!t ei\'s.osmban ~ gyogy. 
szerész-ifiuság, az egyetemr ha;l1ga;tJok, f,grd
mébe ajánlot!tt• _ voina, ha gyogyszeresz-hall
ga!tó liett volna az ellőad~:-em~en Kétgégt,~J;e~, 
hogy most még tart <a ;télr szunet, de me!'alla-
l) .ithatJ'uk ho<gy •az cikbóher, no,,embe.r es d'e-

11- , , . ': ".ron 'o cember hóllan tartott g[Vogyszeresz-napo., · ~o 

!<evés gyógwszerés'z-'haUg1ató mut~tkow~tt , ,Ter· 
mészetesen tudjuk, ho·gy a tann]man;~~ ren~ ~ok 
tekintetben kötött és !hogy a kötelezo ~<o}legm
mok is eilég munkált adru9k a haJ[g';ilósagn~: 
mégis kivá.na!tas lenne. hog-y tl:'d!o,ma;lYo'san üs 
megvilágitott .8 vakmai ~yakcn lati ~erd esek meg_.. 
vitatása iJránt a l<eéndő gyógyszereszek az eddi
ginél' nagyobb f,rdeklődést muita:ssanak 

A TEAKEVERÉKEKRőL 
tar:tott előad'oosal kapcso•latban Lipták protesz
s\!io~ visSzaemlékezik aru, hogy fiatal ta:nar~e. 
géd korától Umzdve sz,~"11os alkalo;nmal ~l'ZSg>Ü
tak a gyógyszertaa1i, iHetve a gyo!'rs,ensmere~ 
ti illúéZJethen budai ja!VaS6;8SZ~;'-Y al~a', kesz,1tett 
csodatevő" te§.t. A keverek foalkotoreg"e rend

~zerint a sennaolevél volt (A javasa,sszonyok 
paciensei" főleg pök és ezeknél gyakaan van 

bxativumra szükség.) A sen!1': n'lelle_tt ,tendsze. 
rint a mentha.levél fordul elo rz]avrtokent a te. 
llkban. Lipt,ák professzor rámutatott -~rra, hogY: 
a gyógys~eré>zhez g·yakran hoznak 1smeretlen: 
teakeveréket azzal a kéré.ssel, hogy ugyanazt 
•zolg>i\tassa ki.. Ezét t ürvendetes fts h~;onos, 
lLogy az előadó a teakeverékek elke;szltése::ek, 
iHetve analizisének móds:zere1t a gyogyszeresz
napon ismet tette. 

i.. GYóGYSZERESZ. 

M .. p?'OJ' esszor a régi közmm1dlisit id~· 
ozsonyr , K"l" .. ~ ak:tna , . F"b n fában oivossag.". u:ono;::len .. ..

ZI. " u e -' · - bb ·endu no ]is ez a mandás ma, amikor mag,~~ 1 ., • ~ 
vén 'ekből is egész ser~e;g antiblotikum<;t l!l~!l
·iil{ izolálni (Például SZJegeden Ivanovrts pro: 
r ' b'l 'pharun" nevu f,esszor a r etekmag o egy "r". · 
erőshatásu antibiotikumot vont ~~ ) Ezek f' ~ 
d~m kutatások uj abb megviJágJtásba [le \Ve 
a gyógynövények kérdését 

IFJ KALAN 'JANOS 
budlllpesti gyógy;;"erész, aki a .,Tára me:Hií'lu 
eim alatt már régeib!ben lis ismerm.tett gy~kor .. 
!Jati kérdéseket "A Gyógyszerész", olvasorva:l? 

ttlal több gy.akmbbrun elő~wdu!o reo-ep~ur~r 
ezn . .. ]'""'tá . blernac illetve gaienusi készitmény :e oacm ·sr p;~, ·, • 
jának egy;;z,erü gyak?"latr meg~~dlás~~ol, s~ 
molt he., Az érdekes es szakszem ,:efto~bol 
(amelyet hozzászólások az idő r•endkrvuh .eil<:>r:;
haladottsága miatt nem köv~~<;ttek) ... kulor:o· 
s<en a g.elatin-capsulák •eliki&>zlíes~ módJ_lllnak ~s
mertetéskre hivjuk fel Joartárswrnk frgyeltrnet, 
mert feltehető ezeknek a gyóg_yszer-a:liakoknak 
nagyobb ,eJte r j eMse !és gyalkorrbb a~~~::::: .••... 
[{alán kartársunk előllldksa abba J · 

ba ille;;zkedik, amelyre ' ' ', , , , 
~cTaiban u twltunk: várjuk, ihogy a pályat s~r<;:
tő, kitünő lrepzetrtgégü gyógyszerész~~~ a JOVO

ben is a gy&gy,s'w~észnap?k . iiD~r et~en rsmer, 
be>sék az.akat a gyogyszeresz1 htvatM gyakmlá-· 
sának kö1 ébe •vágó kérdéseket, llJffielyeknek meg' 
oldásával a tára me!lett fogl8Jlkoznak. 

A M)DZőGAZDASAGI :KÉMIA 

oktatásának foUitosságáról lrtu!llk !:;pu?k .. 
utóbbi számában dr. Kégl László foadJ ' .. 
eLőadásával kapáolatban. Moslt ol':assu_k 3; kor_~ 
mány uj rendeletét, amely .g~azdaszatr kep;E!S!
téshez kötöU jegyzői ,á[~ásokat r:eml~zer:(lmt 
mezőgaroasági falvakhan JV[agywrors~ag ""~'""'"' 
á,Jlwm: nem szülméges haa1gsu!yozm, 

fontos hogy a falul<lban mükődő gw2:dat.>i1Jgl~ ; 
' 'b sZWl<etn· jegyzők, g'llJZdászaibi !felügyelők és egye , 

berek m•ellett a gyógyszer.ész is, sziikség ereten .. 
talJajkémiai és más gazdas:í.•!l'i kérdásel~b~n a 
"'a;zdáknak tanácsot adhas>wn.. A IP&'b!ikában 
~imdenki megfordu!: a gyógyszer~:ek igy bő- • 
ségesen nyil lk wkalma U1ogy tanácmiva:l a fölld •• 
müvelőinek segitséget nyujtson é> ez áltial SJZ 

ország mező-gazdaságának fejlesztéséhez is hoz:
zá,járu]jon 

Tichler János 
Gyögys:r:e részeti 

p a p l r a r:"u k 
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37. 

TElEFCN: 128·1157. 

s~(I,Ú~tti keó.f1;ik(l, 
7'*": Stz~ }el14 

Lassankint rná1 szá.nwt 'kell vetnem, hogy 
mi1·ől ne újak. 'Különböző rnódozatokat kell ki• 
'dolgoznO'In, hogy rnit ha.llgassak el és tagad,iak 
'le abból, amit tudok Amit lényegében minden
.ki tud .. Sőt egyébről sem beszélnek, csak erről. 

nern •ninden szaknwi strucc dugja a fejét 
~ (t tá111 alá 

Igenis, c.sev.egnek, cswsereanek lés megbot
nínkoznak .. És te, jámbm szakmai krónikás, i§p. 
pen te ne tudnál 1"Ó/a? Hiszen ez a ~·avat nem 
egysze1' arról is hirt ad, arniről ff1Wsok hallgat
n'ak. Ez a szakmai JcrrónikKt, 1ninden nagylcépü_ 

.ség nélkül, lássé !talán gyágyswrészi tö1;téne'Je.m 
'is. ÉS ha igaz is az a sokszor hangoztatott vád, 
hogy határozottan l~iáJ/ok egy bizonyos s;zalc
niUi cél érdekében, sohasem mulas.ztom e_l, hogy 
r·oi1nutassak az ellenfi'tekre. De ha én lezt olyko1 
hi. is f-elejtem, 1nrndig akad valaki, aki, ha kell-, 
aká?' vezércilckb;en >s, megfelelő tapintatfal fi
mvetm.e ·ztt;t látszóletgos egyolda/uságomw [gy 
zailik a szakma élcte. · 

. Eliönnek hozzám és lcövetelrk. Ez történt .. 
Mások megállitanak és azt >mondják, Jwgy er

egyelőre ne irjak Nem érdekel bennünket, 
Befut ~gy kartárs 'és nctgy papirlapot tereget 
elém, Itt má1 pontokban felsorolják, mife1e 
vélt vngy vctlód~ sérelem ér t beTifaünket 

Jó; hát ak/cor iryunk róla 
Arról van szó, hogy a Budapesti Gyógysze

r•ész, Testület, ugy ahogyan áll, 1nindenestől, be
lépett egy demokratikus érdekkéP'visdetbe Mi 
van ebben? Hadd lépjen !Végre egy tiszta lépés 
a népi demokrácia felé .. Az első lepés a felsztx
badulás óta, 

· Ez nem ártlw.t nekünk Csak használ/wt. 
/{ét cbenrokmtikus irányitás alatt álló szervezet 
minden vonalon :lcönnyebb,en megértheti egy
mást. Ez biztosítéka is egyuttal a szakmcti 
együtthaladásnak. TermAszetesen csak akkM és 
ott, ·ahol 'erre feltétbenül szükség van. Rengetem 
pe1r14t hozhatnék [.el arra, hogy csak a szerve· 

, <:;tt, szervezeti ininyitás vezethet rá az egyedül 
·Jn.rlw..tó utra 

JöNNEK A KÉRDÉSEK 
, Csak ugy ontják ők-et. Meg Bent várják a 

~a/aszt és már 'jönnek a másikkal Itt is - ott 
':9 felnyulik egy kéz Csupa nagyjelentőségi/,be· 
Jelentés vár megoldtisra. 

Miért léptele be? 
. . Senkisem gondolhat rmásra, Ugyan, núért 

· !s. mentek volna n1ásként a gyógyszerésZlek a 
k,s,parosok közé? Nyilván igy akarják :elkerül

megakadályozni, hogy a gyó'gyszerészi 
rö?'·vén,J;·, vcislatból valanúkor is tMvény lehes-

Ez már világos cél De feltételezhető-e, 
hogy egy denwknttikus érdekszövetség, ilyen 
igérettel szervez be 18{)y aéli1ányos, rnenekülés
re hajlamos téaswágot? Hogy egy denwkra .. 
tikus sze r vezet .szernbehelyezkoedik a népjóléti 
miniszter befejezett törvényjavaslatával. Hi
szen éppen ma.i vezércikkünkben mondia O l t 
miniszte-r <el'utá--rs.:· - "és remélem, hogy hwnw-
r osan tö1 vény lesz belőle." · 

E11ől tehát nem lehet .szó. Ez csak afféle 
mel/ébeszélés. SolckoJ v11lósziniibb, hogy az adó· 
zás területén rernénykednek bizonyos eredmré
nyekben, ha egy erős és országos szev.ezethez 
kötik sorsukat, Másról is szó loehet Rengeteg 
kisebb-nagyobb f[}azdwági kérdés megoldásáról, 
Én itt, ebben látom a nem is nagyon rejtett 
okát IEJnnek a vámtlan kisiparosi átn!inősitésnek 

Semmiesetre sern abban, hogy ők rnost a 
87.000 fjjnyi kisiparosságtól várják, hogy Ibe
lyettú/c és nevükben a tervezett részleges intéz
rnényesités ellen feUázadja111Lk. MoiJrt ha igy var 
na, akkor a gyógyszerészi müködés a. szabad· 
ipar vonalára jut1w Akkor vég/egesen meg kel· 
[ene jeledkeznünk a?"ról, hogy IX - gyógyszer
tá1 közegészségügyi intéznrény, mely az állam, 
ellenőrzése alatt áll.. Er1'ó'l pedig ~ohasem sza
bad megfeledkeznünk 

KOLLEKTIV SZERZ(JDÉS 

Azt is egyr e süTitbben ernlegetik, hogy a 
gyógyszeTfár-tulaidonosok azé?' t lettek kisipa
rosok, hogy rogy mszágos szer'vezet támogatásá
val és erejével tör hessék le a szakszervezet igé
nyeit. Sokan ebb·en látják annak az okát is, 
hogy a 1'ég•en huzódó kollektiv~szerződést még 
rnindig nem sikerült tdÍi alá hozni .. 

Meg kell mondanom, hO'gy ez igy, ebben a 
n;egfogalmazásban, legalább is ~ lfáJból vas/ca. 
rika Elképzelhetetlen ugyanis, hogy egy szo. 
cialista veZ!etés alatt álló demokratikus szerve
zet ilyen szMepre vállalkozzék. Elképzelhetet
len, hogy a kisiparosok iszervezetében tömörült 
tulaidonosok nagyobb sikerrel hanalhassanak 
a szaksZJer·vezet szociális törehvései ellen mint 
an,ikcr a Budapesti Gyógyszerész Testület veze· 
tőségével tár gyaltunk Hogy itt, nuL.id éppen itt 
fogfák érvényesiteni azt a céljukat, hogy fizetés. 
emelés pedig csak a taxa felemelése után vá r 
lwtó. 

Aki ilyesntit hirdet, vá1' vagy remél a két 
sze1vezet jövő együttmüködésétől, az f;ud11tos11n 
megharnisif;]a a népi demokrácia alapelveit D·e 
nem ez 11z első tévedés., Hogy szakmai be1'kelc
ben nrekkora port ~ert fe/ ez co kisiparosi átál
lás, azt a legszélsőségesebben ez a legfrissebb 
értesülés bizonyifia. 

:... .. Hallottad, hogy a tulajdonosok beléptek 
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lgen, a 
,a kapi-

a. görög smbad.si],g/W,rco.wk közé? 
ga,.soogni legények, ,_ és Malná1' Frédi 
Mny .. 

Molnár· kartárscL1n nyilván csak te,~ti alka
ta, mmtt keJ ült ll (hir központjába.. Én nw.ga,rn 
tiltakozam helyette q.z illet;éktelen sze>'ep és k;;. 
nevezés ellen. Hiszen lnindössze egy a;Ja,kozási 
pW,kátr Ól van szó. De, valljuk be, ez is valami 

ERőS SZAKSZERVEZET 
E hireknél és tényeknél 'azonban sokkal 

fontosabb az a következtetés, amit le kell von
nunk belőlük E1re pedig csuk egy er ős swk
szervezet kiépítésével .urLhatunk választ. EgY
szer1·e elértelmetlenedik minden ellenáll<í.s a 
gyógyszertári segédmunkások bevonásá.val 
szemben.. Er ős szakszervezet et !A tulajdonosok 
elnöke együtt ül az a,sztalosok, snbók íés cipé
szele elnökével a vezetőségb.rYn. \Hát akkor nü, 
szakszervezeti tagok, tmiféle jogon ernelünk vá
la,szfa.lat a gyógyszeJ tárulcaan dolgozó gyógy
szer·észek és segédmunkások közé? Elvégre mi 
azután iga.zán közel rvagyunk egyrni],shoz. 

Erő.s szakszervezetet Együtt minden gyélgy· 
szertá,rí dolgozóval .~ a, közös vél érébekében 
Nem lelvetünk tekintettel senkire és semmire. 
Fétre kell állitanunk azokat a személyeket, akik 
a közös a,lkotó munkát akwJá,lyozzák A tagság, 
egyerLül a tagság a fontos és ?WJn egyes szemé
lyek csökönyös mgaszkodrisa - a képzelt hata· 
lom hoz. 

Erős szakszervezetet Mert nem az a baj, 
hogy a tulajdonosok tömörülnek, hane·m hogy 
mi rnég rnindig mar juk egymást. Pedig soha 
annyi rnegoldrisr a, váró jeladat nem állott dőt-
tünk. , 

Erős sza,kszervezetet. Sürgősen meg kel/ 
vála,sztanunk a . vezetőséget, hogy rnegfe.lew 
sullyal tárgyalha,ssunk minden érdekeltséggel 
Ha a tulajdonosok léptek egyet a dernokrácW: fe
lé mi tegyünk hitet róla, hogy a jelszabariulris 
da épitjük és tovább iS épiteni akar juk a mépi 
demokráciát 

Erős \8zakszeTvezetet. Mert mi vagyunk a 
munkásság és mi vagyunk az er ő, melY őrt áll, 
véd és teremt .. 

CENTENÁRIUM 
Ha rnár benne rvagyunk, hadd foglalkozmJn 

ezzel is a, .sza,kvwi krónikában. A magyar 
gyógyszerészek centená.dumána,k rnegr·endezésé_ 
től van szó. 

E gyelőre két bizottsági !ülés tárgyalta ezt a 
kérdést a Mozsonyi-Intézetben. Isme1'.iük be, 
hogy a jelszabariulás óta ez volt az első lépés., 
am~elybem va.larnennyúm, minden. swkmai érde
keltség ;kiküldöttei, egy véleményen voltunk. 

Míndenki átlátta e na,gy IJwrderejü kérdés 
veljes jelentősegét Szinte egyrnásscil versenyez
tek munkaválla,lásban és áldontkészségben. 

Ha a V<övetkező ülés is ilyen. lelkes kiállás 
jegyében zajlik Ze, akkor a r,wgyar gyógyszeré
szek centenáTiumára az egész ország fel fog fi
gyelrui, 

A gyógyszerpiac helyzete, 
mint az AayagD es Árhi1 a tal swkásos havi aniiétjén 
kia-lakult. aránylag kedvezőne-k mondható! 

Kedvezőnek az !elmult évhez \'iszoDJ-itva és" kedvező_ 
nek az európill gyógyszerpiac helJ'·zet~hez viszonyitYa. 

Aki összehasonlitást akar tenni a (magl·ar és a töb. 
bi európai vag~ dunavölgyi államok közegészségügyi 
állapota között - 'é:s ebbe természetJasen_ a gyógyszer
ellátás is beleértetődik ~ csak a ·háboru utáni statisztL 
kákat nézze nwg és büszkén fogja i!.Uegállapitani, hog) 
a magyar ujjáépifés itt is nagJot teremtett. 

Sei'Jd nem ilucmdja, hogy a háboru elötti 1938-bani 
gyógyszerellátásunk 111em volt kedvezó1Jb, mint ma, de 
ha fig~elemb'e "{esszük a háborut és az azt követő álla
llotokat, mindjárt másként látjuk a. mai heyzetet. 

Amidopyrin még ma sincs és őszintén meg kell 
mondani hogy nincs is kilátás rá, hogy (a. köz.eljövó'ben 
lesz, me;t ebben a cikkben világhiány mutatkozik. 3 év 
óta küzködünk amldopyrin nélkül éy;· megállapi!t~uk, 
hogy e fontos antyp;petikum nélkül is megy a gyóg)i
tás, Lassan bekerül a köztudatb~ hogy mint az élet 
egyéb terilletein, ugy itt is, "mindent ~s ~:nindenkit lehet 

helyettesíteni. u 

A külföldről étkezett legujabb !szállitmáríyok közill 
kiemeljill< a 200 kg. Chloralhydrálot 250 kg. PhenoL 
phtaLint, 1000 kg .. Phenacetint, 1181 kg, Theobronrin p. 
1000 kg. Natrium sabcil-t. 

Butyr.. Cacao (még most sem kapható. Csak ugy, 
hogy az édesipar letörött morzsá~ fe~zedjük Már több_ 
ízben felhivtul\ hatóságaink figyelmé:t, e helyen megis. 
mét_<:ljük hogy visszás helyzet, ha a cukorkaüzletek ki
rakatai zsufolva tannak csokoládéárukkal, ugyanakkor 
a gyógrászat e fontos la.lapanyagot nélkülözni kényte
len. Mint már legutóbb emlitettül\, a Cacaóvaj ~ökéletes 
pótszerét egyik vegyészeti gyárunk r·övidescn forga

Jomba hozza 
Ér tesülésünk szelint a (gyógyszertár ak r·észére ki.. 

utalt sze.sz áx·a olcsóbb lesz, mint halljuk iliterenként 6 
forinttal A drogisták és illatszerészek részér·e ,-cea 
15 százalékkal magasabb árak lesznek megállapitva. 
Szóba- került az ankéton a vidéki gyógyszertárak pipe_ 
reszappau ellátásának hiányossága- is., Ez ügyben intéz
kedés ;történik. 

Lassan lejár a gyógysz.ertár·ak zárolt gyógyszerei· 
nek a gyógyáru nagykereskedőKhöz való beosztása is, 
ugy" hogy a jövőben, mint most iS, m i n d e nk i ál-. 
tal szabadon választott cégeket fognak kijelölni. Az uj 
beosztásra márCius vég~ vagy április eLején kerülhet 
SOic, (M.) 

HIRDETőiNK S!ZIVES FIGYELMÉBE! Hirdetési 
d1jaink 1947 .. januál: hó l-től a köv.eltkez.ők: 

A boriték első és utolsó oldalán, hasábszéles-Ségben 

1 rom 2 .. 50 forint 
A- boriték belső rész.én hasábszéle'gségben 

1 wan 2- forint 
A Japl>an lévő hlrdetlések hasábswleségben 

1 mm l.EO forint 
Apróhirdetés legfeljel:ib 3 sorig 25 ·- forint. 

l P-aminobenzolsulfonamill készitméayekröli 
lrla : Ligeti Viklllr okl. gyógyszerész 

A DEC. 5 -I GYóGYSZERÉSZ.NAPUN TAlHUn BLöADAS RöVID KIVONATA, 

A baktéritim!3k rokozta megbe(égedésel\ elleni ha-tc 
egyik legfontosabb kn~mentum.il a- Salvarsan és a Pe
nicillin felfedezésén hivül bizon,.<.-ára a sulfonanúd-ve
gyületek bevezetese a g.) ó g' ászatha Az a törekvé·s, 
hogy olyan vegyi lan;\agok Jegyenek a gyóg;lászat szoL 
gálatába \állitva, amelyek az élő szervnetbe behatolt. 
kórokozókat elpusztitanák, ~agJ legalább is fejlődésü_ 
ket illetve )szaporodásukat gátolnák, Ehrlich óta fenn_ 
, áll. E probléma megoldása sokáig nehézségekbe ütkö_ 
Zött, mert ol,ran veg;\ ül eteket· kellett el.őáliitani, ame:.. 
I;rek az emlitett feltételekmk megfelelnek, de amellett 
a kóroimzólrnak hajlékot adó élő szetvezetre semmíne
mU káros befolyással n::~1.:, bitnak Ha elgondoljuk, 
hogy ;~. megtámadott rt est sejtjei is a fehérjé,k olyan éi_ 
zékeny kolloidális rendszeréből \annak felépit.ve, mint 
a 3>órokozó élősdiei\, el keH ismernünk, hogy bámulatos 
m.nnl{át \égezte·k azok !az emibe1·ek, akik a Chemothe. 
rá piás gyógyszereket a g)'ÓgJ ás:iatba bevezeli.:ti:k, 

Elulü·h és ntunka.társai által felfede7.ett és a g~"Ó-. 

g)·ásza.tban többé-.'kevésbbé beváit -chemotfherá)Jíás sze_ 
r:'k köziil nagyon soli a.z azofestékek esopor:tjából Úe.! 
!'Ült ld. lg.) tehát a ichemotherápiás gyógy~ze~ek kti,t:)_a .. 
~sai legclőszöl a,z azofestél<el\ fel~ ír3.nyultalr Nlá1 
1913-han E i s e n b e r g egJ o}Jan azofeSték 
ba~trticid ha:-ását:ól számolt be, amely molekulájában 
sulfona,n.~id csoportot tartalmaz, Az 'l \G. Farbeni_n
dustrie vegyészeí 1920-ban színtetizáltak egJ azofesté
ket a diamino_azobenzol-sulfonamidO't ameh csak évek 
mulva 'került Pron~osil név alatt .fo;galom,ba. Ugyanis) 
abban az időben a gyái kutatói más munkákkal voltair 
dfoglaiva 'és ily ltnJódon ez a tegyület az ·érdeklödésen 
kiYül t>setl Cs.ak 1932-ben kezdenek ismét a suifonamid 
t·ar_talmu azofest-ékekkel foglalkozni és néhányllak elő_ 
á11Hási módját sza.badalmaztatják .. 1'1933-ban a Pronto
,silt már a· klínikákon használják sepsis és toxilms 
erithémák ellen, de .még senki sem gyanit.ja, hogJ· ez a 
\'egyiilet milyen kotszah:a.J.kotó jelentőségü és hogy a 
kutatások \alóságos invázióját fogja elindítani ujabb 
és töl\életesebb g;\ógyszetek felfedezése céljából , 

1935 .ben D o m a g It megjelen!teti hires pub
likádóját, amelyben str eptococcusokkal fertőzött ege
rekkel végzett lkisérleteiről számol be 

, D o.~ a g .k, kisé~'Jeteire hamarosart felfigyel az 
eg~s.z. vilag. Kiserle-teínel\ eredményét többen lis m~eg_ 
erositt~k és az uj gyógyszer R u b i a z o I néven 
harnar-?san Ft ancia-országban, később [ledÍg S t r e P
t. 0 c l d, _~éven Szovjdt·-Oroszországban jelenik meg. 

A pansi Pasteur-intézetben bebizonyit,iák, hogy a 
P: a. b. suifonamid a. tulajdonlH~·peni t.herapeutikus ha_ 
tas hord ·- • ozo1a es nem az azofesték, ahog~ an !korábban 
gondolták 

Ezzel a második ~orszakalkotó felfedezéssei itldul
}tak el a suifonamid készitmények világhódító utjukra, 
annál is inkább t t l 'd nk" • • a , mer a u aJ o eperu gyogyszer a p. 
: ~· sulfonamid, amely.e-t 1908-ban G e l m szinte
h~alt és csak a külö1úéle azofestékek l\észitésére és a 
_&z•u rö •t• • 1 , · · gzr ·eser·e szo gal, védjeg~eZle nem volt. Az a. 

tény, hogJ. a P a b. sulfamid a streptococcusok okoz
ta megbetegedéseket kitünően ,gyógyította, de ;a gono
coccusok és meningococcusok elleni harcban is többé~. 

ke:vés9bé jó eredméUJeket mutatott, a gyógyszer-ve
gyészelíet ana ösztönzi, hŰgy a sulfamid alapvegyület,. 
be különböző csoportolmt és gyököket l'igyenek be, 

amelyek_ egyrészft a hatást növelnék,--másrésZt hatásu
kat az 'relnJitEll:t coccusokon kivül 'egyéb baktériumokra 
is .ldterjeszknék. Ez a törekvés sik:er·ült is .. A sok ké .. 
szitmé:ny Jiözül 1938-ban kimagaslik a p. a b sulfamL 
do-pyl'idin~ rö\iiden S u l f a p y r i d i n. Előnye 

enne~. hogy nemcsak a st:rep.tococcusok, hanem :fó1eg a 
pneumacoccusok ellen is hatásos. de eredményesen 
használható gonO<:occus fertőzéseknél is. Teunészetesen 
ennek is ~zonnal megindul a gyártása ví!ágszerte, kü. 
lönböző elnevezések lftlatt, igy nálunk Ronin néven,. 

Miután il~ módo'n bebizonyosOdott, hcgr a suifon 
amid csoport ha'tása más· csoporthoz kapcsol~a foiw. 
zódik, to' ább lolytatódnak a kut'atásol\, melyek ugyan .. 
abban az évben a S u l f a t h i a z o 1 t eredmé
nyezik Legismertebb elnevezése a C i b a z ·o l, ná
hml\ meth;rl-vegyülete Ulhasep.tyl néven van fmga
lomban. 

A sulfamidokkal elért eredmé,ny:ek valrunfut ~ 
gyál'ipar reklámhadjárata rövid ido"n •~;ül, 1 -.. , . · Utll o yan nep-
s~el~seget sz~reztel\ ezeknek a készitményeknel\, amely 
peldatlanul ali a gyógyszer·ek történelmében. Világ. 
szeirte valóságos tömegpszihózis keletkezett mindenki 
minden baj1·a sulfa«nid készitményt hasz~át· sokszor 
indokolatlanul ugy, hogJ· egyes >!)rszágokban 'mint ná
lunk is, r·endelettel kéllett szabályozni a ~ulf~namid 
l~és~iltmények kézieladási foiga.Imált·. Amennyire hozzá
e::o onosi felügyelet mell-etti használata :több bakte·
ll~lis megbetegedésnél bámulatos gyógyulásokat ered
n;.en~ e_z, la~kus kezekben annyira hatástalan, sőt indi
vi,du~~Isan aitalmas is lehet. Az ártalmas készitmények 
peldaJául felhozhatjul{ a.z U l i r o n t 

. . Ug~· látszik. 1llem volt klinil\ailag eléggé alaposau 
khizsgaha, ~ert a használatban hamarosan bebízo, 
nyosodott, hogy snl\ esetben megbetegedéseket okozott 
UgJ annyira, hog} a forgalomból sür·gősen ki kellet~ 

vonni ·és helyette csak egy methyJ_gyököt. t.artaln-.azó 
ve.gyület N e o - U l i t o n. vagy Diseptal iB ke 
rült for galomba ~ -

A sok suifonamid készitmény közül kiemelkedik 
még a sulfatriiamid acetyLl'együl~te a S u 1 f a c e t_ 

a m i d, amely A l b u c i d néven is-meretes. 

Olda:át n~utralizálni is lehet anélkül, hotn· .,a I,.ató
an} ag 1ncsa~o?na.. :Iyen tulajdonsága miatt elönyöser1 

le~e_t hasznalm lokalisan ·külö:nösen érZékeny nyálka~ 
harty~k bakteriális gyulladásaiitál pl. a sZemészethen 

Egy másik suifonamid készítmény a S u 1 f a ~ 
g u a n i d i n, amely 1940-ben került forgalomba 
és az emésztőszervek fertőzéseinél igen jól bevál-t 
meg kell még emlékezni egy vegyületről, amely ;Ném,et. 
országban különösen a -háboru alatt volt használatban; 
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a;r; amino-methyl-Mnz;oLsulfonamid, anieb iU a r f 2L 

n i l néven vált ismeretessé. 
Ezek voltak azok a sulfamid készHményel{, ame_ 

lyek 111álunk ls forgalomba kerültek Külföldön ezeken 
kivül még néhány van forgalombau lg) meg l{ell ern
litenem a S u l f a p y r a z i n t é.s S u l f a
d f s z i n t~ a S u l f-a m e r· a z- i n t, továtJbá 
az I r g a f e n t, I :r g ~ m i d o t és G l O

-b u c i d o rt. 
A sulfamidvegYületek szinté_ziseillél kiindulási 

anyag az anilin, amely kénsavVal kezelve Jmlfanilsavat 
-képez. Ha a sulfanilsa:ua tlhosphorpentachlorid (PCls) 
reagál, p" aminosulfochlorid keletkezik. Ha ezt ammo..:. 
niával reagálrta.tjuk, p. a b, sulfanllamid keletkezi!(, 
g~anidinnel sulfaguanidin, aminoAhiazollal pedig sulfa

(hiazol. 
Az igy keletke,zett sulfamid vegyületek a Pronto

silt kivéve fehér, vagy sárgásfehér· kristályos porok 
ViZben alig, de higított savakban és fóleg alkáliákban 
·jól <lldódnak, A hőt elég jól bírják, 150° C.ig hevithe. 
tök anélkül, hogy- elbomlanának, ~ehát ig·en jól s1teri
lizálhatók Izük kissé kesernyés késó'bb édeskkés A 
thi~zol-vegyületek ize emlékeztet a B1-vitamiinéia, ami 
érthető is, hiszen thiazol-csoport a B1-vitamin molceku. 
Íájában is meglalálható, 

Prof. S c h u l e k és R ó z s a kidolgoztalt 
egy metódust, amely szetint a sósavban oldott sulfon
amid.származé.kok formaldehyddel fehér csapadékot lé.. 
tesHenek, amely fonalva sárgás.ba.rna, vagy rózsaszin.. 
beft feloldódik, kihüléskor pedig egyeseknél ujból kL 
cS~pódik, mig másoknál nem. A csapadék nátronlug. 
han feloldódik, vagy az oldat elszíntelenedik 

A sulfamid .. vegyületek quantitativ meghatározásll
r'R az irodalomban többféle eljáráSt találhatunk Ezek 
a módsz:er·ek lehetnek titrimetriásak és gravimetliá

sak. 
A titdínetriás eljár·ások azon alapszanak, hogy a 

sulfamid-vegyületek brómozhatók és ·ilyenkor dibrónl.. .. 
származékok !keletkeznek. A brómozás befejez-ése után 
a fiilösleges brómot jódkálium hozzáadása után nátt. 
th!osulfáttal v!sszatitráljuk, 

· Gravimetriásan ugy lehet a sulfanidokat megh.atá~ 
rozni, hogy a vegyületet tömény sósavval és hydmgen. 
hyperoxyddal leh·oncsoljuk.. A benne levő kén kénsavvá 
oxydálódik, me}yet báriumchloriddal bárium sulfáttlá 
alakitunk éS ennek a mennyiaégéből számitjuk ki a kén: 

\ - mennyiségét. A }{éntartalom alapján kiszámíthatjuk a 
vizsgált anyag suifonamid ltartalmát, 

l\'!eg kell még emlitenem egy harmadik lehetősé. 
get is, amely a nitrogéntartalom ~meghatározásán alap. 
szik 

Az eddig elmondottak ul.án szlikségesnek tartom, 
hogy a sulfamid vegyületek alkalmazásáról és adago. 
lásáról is néhány szót szóljak. A gy6gyszerek hasz_ 
nálhatóságának és adagolásának ismetete nekünk 
gyógyszerészeknel{ is igen font-os. Sokszor előfordul, 

hogy az onosnak tömegr eudeléseknél nincs elég idej e 
a beteget liioktaini a \rendelt gyógyszer helyes felhasz .. 
nálására, illetve adagolására. GyJ!koriak azok az ese. 
tek is, amikor az orvos a ·gyógyszer szedésére vonat .. 
kozólag pontos utbaigazitásokat ad; a beteg pedig vagy 
annak hozzátartozója az utasttásokat elfelejti. Itt lkeU, 
hogy a gyógyszerész bekapCi!olódjon az. Ol.VOil munká-

jába, U a Iv;tegnek fidott ta:rrá-d!.ai'n!l a.z o.r-Y•~ ~egiL 
ségér·e legyen. Ahogy a beteg részére· a pontosan vég_ 
rehajtott utasnások szerint alkalmazott gyóg)·szer áL 
dásos lehet, éppen ol!an káros köletkezményekkel jár_ 
hat a gyógyszer hel,J telen alkálnlazása és adagolása. 
A Sulfamid készitményelmél ez a követelmény annál 
is inkább fennáll, mert ezek ·- anünt tudjuk - olyan 
közkedveltségnek örvendenek, hogy boldog-boldogtalan 
sz.edi őket sokszor mind,_en helJ·tálló indok nélkül, ugy" 
annyira, hogy ha nem is keresztes szerek~ rendeletile~ 
mégis olJ· an intézkedések történtek, amelyek szednt a 
keresztes szerekkel egy el_birálás alá kell őket sZámi

tani 
A sulfamid "készitmény~:k aktivitása D i m i t -

r 1 J e v i c szerint; attól függ, hogy a szei:·vezetben 
milyen mértékben dissociálnak Ez :a dissociáció alká· 
liá~ közegben fokozódik.. 'Leggyengébben a sulfanil
a.mid, utána a sulfapyridin, majd a sulfadia-zin és leg._ 
jobban- a lsulfathiazoi és a ·methJLthiazol dissociálódik. 
Ez utóbbinak a dlssociálása 3000-szer nagyobb, mint a 
.sulfanilaln.itlé .. Ezzel a sorrenddel növekszik a különbö. 
ző suifonamid ·készitmény~k bakteriosta:tikus hatása is 
Itt kell megemlítenem azt is_ hogy a különféle sulfon. 
amdok hatása nem valószínü. hogy sp·ecifikus egyes 
coccus~féleségekre, hanem hatásuk a coccusok ellenálló
képességétól függ Tehát )az érzékenyebb coccusok eL. 
pusztításához elegendő a gyengébben ható készitmény, 
mig a legellenállóbbak ellen" mint például a staphylo. 
coccusok, már·· a legerősebb szulfonamid készitmény 
szü.kséges, ez pedig a sulfathiazol és :a sulfa._metihJL i\, 

thiazol. A Sulfamidokkal sz·ermben legéi"Zéken,J'ebb 
coccusok a streJltococcusok, utánuk következnek 1l 
pneumo-, majd a gono. és meningococcusok A leg.e.llen-
állóbbal{ pedig a staphylococcusok. A bacillusok közül 
érzékenyek a !Bac. coli és a Bac dysentedae, kevésbbé 
érzékeny a Ba-c 1oedematis maligni. Telj esen ellenálló. 
ak a typhus és a paratyphus. továbbá a ltüdővé~z kór .. 
okozói, valamint az összes virusok a tr achOmll;· és a 
lymphogranuloma vírusait kivéve. 

Ezeket iigyelembe véve, csak olyan lllegbetegedé .. 
seknél várhatutik eredménye·ket~ amelyeknek kórokozói 
a sulfamid készitmén;rekkel szemben érzékenyek 

Mielőtt átté,rnék a sulfamidvegyületek alkalmazási 
módjára. ~s adagolásár~ ki kell még térnem a felszi.. 
vódásukr-a a szervezetben,. 

Orális alkalimazásnál felsz.ivódásuk a vékonybélből 
történik aránylag 1rövid időn belül, kivéve a sulfagua. 
nidint, ame_ly a vast.á.gbélból szivódik fel. Ez a felszi. 
vódás a különféle készitményeknél nem ifgyformá~ 
megy végbe. Leggyorsabban ~s legtökéJetesebben a sui~ 

fanHamid és :a thiazol.vegyiiletek szivódnak fel, mig a 
sulfaguanidin és származéka, amint már emJi.tettem, 
csak jóval későbben a wastagbélben szivódnak fel, te ... 
hát ·különösen használhatók a vastagbél fertőzéseinél 

A sulfamid-vegyületek kiüritése a szervezet.bó1 na. 
gyobbrészt a veséken keresztül történik .. Ez a kiürülfal 
a különböző ~együleteknél killönböző lehet és 1--4 na .. 
11ig terjedhet. A leggyorsabban a sulfanllamid távozik 
a ~zezvezetből mát 24 óra rnulva, mig a Sulfapyridin 
t.eljes eliminálása 4 napig is eltattha.t .. 

A vérben a legnagyobb töménységiiket általában 
3-·.4 -óra mulva ~rlk el éf5 ettől az időtől szá.mi~va a 

. koitcentrációjuk gyorsaU cSökken. Éppen ezér;D. szüksé .. 
_, _ -g:es orális adagolásukat gyalu·an megismételni és pedig 

s-4 ór·ás időközökben. 
Gyakran fordulnak hozzánk terhes vagy szotltatós 

ari;rák azzal a kérdéssel, szabad-e állapotuk miat-t \ezt 
vagy ·amazt ~ gJrógyszert szedniük Amint _J~.mütettem' 
a. sn~famid készit~ények a nuagzatba is behatolnak, 
ugyszintén a szoPta.fós anya tejében is kimutathatók 

. Mindene.setre ezel{ a 'menuyiségek nem elegendők arra, 
hOg.r toxih-us hatásokat váltsanak ki, tehát terhes és 
szoptat-ós anyák n.:rugodtan Szedhetik őket 

Ami az aJlplikálási rnódjukat illeti, a sulfamid-ké .. 
szit.in·ényeket legg}akrabban orálsan adagolják 'tablet. 
ták alakjában A ltablettákat összerágva és ugyanann}i 
szódabikarbónával sok folyadékkal kell be~enni. A be. 
\'evéshez szükséges folyadéknak annyinak kell lenni 
hogy a beteg- naponta'- legalább l. 5 libe·r· vizeletet ürit~ 
sen ki, szódabikar bónát pedig egyidóben annyit kell 
bevenni, hogJ a vizelet Iugos (k:émhatásu legyen. 
" Lokálisan, amint korábban emlitett-em, hiiltőJlorok 

. és kenöcsök alakjábau használhatók. Hintőporoknál 

. egyszerre 10 \1T-nál nagyobb mennyiséget felhásználni 
nem szabad, mert m!érge·ző hatás állhat be 

Adagolásuknál ügyelni lmll arra, hogy rrögtön tel. 
jes therapeutilrus adagok legyenek adva, mett kis 
mennyiségek a bakteriumoknál ellenálló fajokat ered
ményezhetnek .. \A kurának semmiesetre sem szabad ,10 
napnál tovább tartani, ·mert esetleg mérgezési tünete){ 
léphetnek fel 

A sulfamidok Bózisaira és adagolási .módjukr . k'" 
lörlféle utasitások l'3IJ.nak forgalomban. Minden~et~~ 

. _a~~ ~da~~lások leh·etőségei a beteg egyé.ni szükségle~ei
'töl Is fuggenek A ttegeredményesebb gyóg,yhatásokat a 
következő adagolással lehet reléini: Felnőttek és 5 ·éven 
feiU~i gyennekek első adagnak 2-4 ~gr.ot kell hogy 
kapjanah:, az adagolást pedig folytatni kell It óránkint 
l gN1yi mennyiséggel még éjjel is. Ezt a kurált addi" 
kell folytatni, amig a beteg hőmérséklete a notmálisr; 
.ne~ csökken és azután még két napig, de az egész k~
ze1e!inek nem szabad 1 napnál 'tovább tartani. 

._ ' Gyerme{{ek 2·--5 ~ves k01ig első adagnak 1 gr.ot 
l{apnak, azután 4 áráilkint O. 75 gr.ot.. Kisebb, tehát 
1-2 ~v~s ~yennekek első adagképpen 0.5· gr·.ot, ·majd 
négy oranlunt 0"5 gr.ot, végül ícsecsemó'k kezdő adagja 
0 5 gl' €:s 4 óránkint 0 .. 25 gr. A km a ezeknél sem lta~t
hat tQvább, mint 7 nap. !A sulfamidol{ Os~zmenriyisége 
egy ~ura alatt felnötteknél és 5 éven 'felüli gye!~e
J,ekn~l nem lehet több, rnint 160 gr, 2-5 éves 'gyerme. 
keknel 45 gr,. 1-2 éveseknél 30 gr lés cseesemólmél 
15 gr. 

. Végül meg kell még ernlitenem azokat a ~nellékha. 
tasokat is, amelJ-ek a. sulfamid~készitmények haszná
latánál !elég gyakran jelent.keznek. iEzek a !miellékhatá. 
sok olyan egyéneknél lépnek fel, akik a sulfamidokkal 
szemben küJönösen érzélienyek, vagy akik orvo-si felü. 

· gyelet nélkiil huzamosabb id:eig szedik ó-'ket 
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A legveszedelmesebb mellékhatás a. vér·ben methae .. 
moblobin l{épződés. amely sulyos anaemiává f·~ilfldhet 
Ene, a hatásra szokták hwndani, hogy ,,öli_ a. vör'ÖS 
\ér-sejteketu. Gyakran fordlllhatnak eló még egyéb 
liellemetlen melléktm1etek is. mint. pl.: urticaria, hideg. 
lelé,s, hányás, qanozis és vese komplikációk. Minden 
esetre a. gyógyszerészne'k lis kötelessége figyelme-ztetni 
a beteg·et, hog~ amint a legcsekéb·ebb mellék!tüneteket 
észleli" azonnal forduljon a kezelő orvosához 

• 
Ezeket voltam bátm előadni a sulfamidokról, ame .. 

lyek amint láttuk, a baktérium okozta megbetegedések: 
nél jelentős szerepet játszanak Az -utóbbi idó'ben a 
Penicillin l<ezdi öket (háttié!"be Szoritani de ,azért' még 
ma is a gyógyászatban eléggé erőseX: tartják azt a 
pozíciójukat, 3dlld~:e,t rnomagk felfedezése óta. elfog. 
laltak 
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• p rucs1n 
H i á b a is gondolkoztok rajta haszteLlan 

üttök fel bel- és 'külföldi szakkönyveket N em 
juthat eszetekbe és 'nem találhattok rá. Hiába 
tapogatództok, kérdeztek, leveleztek, táviwtoz
tok 'Kár a fárado~á3é'rt, kM a költségért. U gy-

. sem jön rá válasz. Lehet, hogy 6k még nen~ 
tudják, de én már tudom .. miéTt 

M e r t n i n c s. A Prucsin nem létezik 
Sem a védett, sem a rvédetlen szerek között 

C 8 od á l k o z o l ? Megmagyar·ázorn A 
Prucsin-na,k éppen az a különlegesége, azért 
különlegesség, ,mert !csak a - [feltételezett ne
vek között szerepel Érted ?nrL?'? A Pruc•in csa.k 
jelképe egy 'bízonyos gyógyszernek, amellyel 'bé 
lehet bi.zonyitanr: vagy ·meg lehet dáfolni vala-
1n?:t.. , 

A P r u. c s i n fogalom. Talán éppen 
ezért nagyobb a társadal•mi hatóereje, mint ál
ta/ábun sok más védett és védtelen gyógyszer
nek Pedig ez a Prucsin rwm "s álrnodott r·óla, 
hom! e,gyszer még ekkora szerephez jut/wt 
Csak ugy >rrvegszületett, akaraUanul és ~ehetet
lenül, ahogyan a gyermek világr·a jön · 

A z a n y a g t&rmészeténél jogvu a 
a Prucsin egy patikában látta meg uz l st &n' elő
irásos állványedényeit Igaz, hogy mindjárt a 
születése pillanatitban tagadásra kaszrnilták fel .. 
J;7nnél az ünnepély-Bs ILktusnál t61<mészetesen én 
is jelen volta.m. l gy kezdőd6tt: 

-- H a n~ a bejön a ;patíkába egy hölgy 
(ngy látszik, valami női gyógyszer· lesz), és kér 
~,gy doboz (dobozos gyógyszer) Pr·ucsint, erT"' 
en ard mondom; igenis, kezit csőkol0'1n, tessek. 
ll!elyet foglalni, azonnal utánanézünk .. Hát 
igen, s<ijnos, ielenleg nem \szo/,q'álhatok veie, ele 
holnap déli,q feltétlenül meglesz. l'clagyon szive· 
sen .felküld.örn a lakására, ó ikér,ent, semrniség 
ezért r)(,{J]fUnk, igenis kezit .csóko/ont. Aztán el~ 
kisérern az ajtóig, kínyitom az ajtót, miközben 
méqegyszer elmondom. a lakást, a semmiséget, 
a köszönési. 

-- No és azután? 
·- A. P r u c s í n ugyan nem /.esz '»ve g, 

de bizonyítékokat 'bárhatok elé, hogy ha, nálunk 
rneo nem 'kapja, a világ egyetlen putiMiából 
sem szer ezheti be. J;7zzel maga,mhoz szoktatvam, 
hoorJ W!Y mondiarn, rabom vesz élete végéig. 

- Ez gyönyörü volt. Szédítő dialektikai 
tudás. De nyílván nem mínden szándék nélkü! 
mondtad el nekern 

. - H á t h a a k a r o d Wdni, felelte 
bőszen, ne1n Azért nuindtam ez, [hogy bizonyit.: 
sak véle. 

·- ÉS si/Di31Ü!f? 
- M é g n em egéBzerr, rrnert eddig csak 

az érem egyik old<:clát láttad Most megjordi
tom az ér<met. A szú1 : eqy intézményesitett 
gyógyszertáL Bejön egy asszony és iké1 egu do. 
baz Prucsmt .. 

~- E r r e t e? 

- C s a k a n n y i t mondok: ninéS . 
Esetleg hOzzáteszem.: tessék nváshol megpróc. 
b@ni. Ve eru már hátat is forditok neki. 

- R e m e k De hol :maradt az eUibbi dW-
lektika? Mert megállapítom, :hogy az érem 'je
lenlegi oldala ·egyáltalában n ern tárgyilagos. 
.'!őt határozottan elfogult 'a másik oldal javára, 

- E z t miből 'követk:ezteted? 
- A b b ó l, amit közöltél velem. Az in-

tézményesített patikában tehát nincs kézcsók; 
leültetés, 'aká$r a küldés, nincs ~Sernmisé.g az 
egész, kikisérés, a]tÓnyitás, 'megint kézcsók és 
nincs eletjogytig!a11i ra.bság 

- H It! t a z bizony nincs is, öregem .. 
- A P r u c s i n tehát csak addig való' .. 

ság, mig magad mögött érzed azt u 1/Jizonyos 
kor bácsot, mely bizonytalun sorsodat kiséri é.s 
veszélyezteti.. Mert ifeltételezem, hogy akkor is 
ugyanugy alkrLlrnazott /eszel, mint most. 

__ S a j n a .s, nincsenek vérrnes 1•emré
nyeim, hogy 'a saját patikámban flolgozhassak. 
- Pedig az állámosított szénMnyákban például 
lényegesen több "Prucsint" 1ter·nwlnek, mint az. 
előtt Arról nemis beszélek, hogy a községi élel
miszerüzemek sem hujigálják ki az embe'l'eket 
Sőt azok is <odaszoktatják, ha alwxod, életfogy
tr:glan q•abságra, 

- A z rn á s. Azok megkapják a maguk 
jutalékát és van nni ser kentse 6 ket 

- N o é s öreg-ecske, mít szálnál egy ki,s 
prérniurnoc.skához? Mondjuk, mín.den husz do
boz Prucsín után 'egy doboz Prucsin 

N e m í r o m oe a beszélgetés vé. 
gét Te/jes diadalt arutta:m Gy.őzött tl Prucsin, 
n kézcsók, az a.itónyitás, az odaszoktatás. És az 
érem másik 'oldala ntegértően 11wkacsintott az 
érem egyik olda,láru. 

D e m o s t a legutóbbi Gyogys=éBzna .. 
pon, •egyik kartársunk ewadása hiánytalanUl a 
Pr·ucs;n .. vonalon inwzgott. Lé1tyegében olyasmit 
rnondott, hogy néhány jó szó ris kell a gyógyszer 
mellé, - ezért nem lehet a '(Jyógyszerész: tiszt .. 
viselő. 

H á t p e r s z e, hogy kell a jó ISZÓ .. Kebl, 
hogy száljon hz ember az em.berhez Dénern Uvir 
szern, hogy tisztvis-eWket akarjanak beWlünk 
esiruílni. Még rakkor sem, ha egyszer maid ta
lán sor· kerül crz egész közegészségügy államosi. 
tására 

A j e l sz ó a s.zocializntus )felé vezero 
uton: ·mínden érték látnrentése és hogy ugy 
mondjam, hatóereiének 1/elfokozrisa .. Ha te ma, 
kartársam, .ió gyógyszerész vagY, holnap 'iobb 
gyógyszerész leszel Mert nem egy ember önké
nye adja a 'kee&edbe <is veheti el Wled egyik nap
ról u másikra - a hiva.tásodat, ~hanem a közös. 
ség. Az pedig mi 'vagyunk, dolgozók .. 

E z é r t áUok za~artan é3 szinte szégyen. 
loezve a Prucsin eWtt. Tudom, Jwgy ic Prucsin 
r1alójában nem ma szúletett meg. Azt is tudom 
hog.y a Prucsim a m11lt ie/képe De mit-nnk mm~ 
lik, horn! hid legy-en belőle ajövő felé 

(székely) 
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Synonima Védett nevek 
- ÖsS%eállitotto : DR. HAHTOS LÁSZLÓ -· 

Dimethylaminoantip:rrin.oxycbinolinsulfonic .. '-'- Causthy 
Dinethylaminoantipytin...salicylat - Pyramidon salicylat 
Dime'thylaminoa~tipyriU-pyrazolonnionomethyl_ 

amioomethausulfouat ·- Ga r dan 
Dimethylaminoantipyrin.trichloraethylurethan _ 

Com pr al. 
DimeJhylanünobenzol - Dimethytanilin 
Dimethylarnino.d'ilnifihylaethyl.benzoyl-car'binoL 

hydrochloric. ·- Stovain 
Dimetbyiamino .. L 7 _dimethyLxanthin -'- Pa.r axin 
Dimethylamino.phenazon ·- lAmidopyrin 
Dimethylamiino.phenyl.dimethyl-isopyrazolon -· 

Amidopyrin 
Dimethylanúno.Lphenyl-2,.3cdimethyl-5-PYTazolon 

Arnidopyrin 
Dimethylarnino-phenyldimethylpyrawlon ·- Novamidon 
DimethylaminoMphenyldimet;hylpyrazolonMDial --., Cibalgin 
Dimethyl_anilin_orange -· MethyLorange 
Dimethyldiaethylendiamínurn_tartaricum -· LJ'cetol 

· DirnethyLcar binol - Isopro-pyl alcohol ' 
Dirnathyl-keton - Aceton 
Dimet.hy!.methan-diaethylsulfon ·- Sulphonal 
Dimethyloxymethylacridin hydrochlor., ·- Sinfiavin 
Dimethyl-piperazin-tad. - Lycetol 
beia-Dimethylaminoaethylester-4-bultylrunino_benzoic 

acid - p-ButylarninobenzoyLdirne'f;hyLamino_ -
. ~ethanol-hydrochlorid. Pantocain, Pantoka~n 

Dim·ethyLcar bamic. -ester_3_hydroxyphenyL trimethyL 
anu::n'Dnium-1't1'ethylsulfat - Prostigm.in 

Dimethylenguanidin .. dihydrochlorid -· Synthalin 
12-2-Dimethyl-3 .. diaet.hylaminopropanolester _ Syntropan 
2-7 -DimethyL3-dimethylanrino-6-a.:n:áno-10-methJ'l-

acridiniumchlorid \....- Diphtosan . · 
Dimethyl diphenyl-disulfid ·- Mitigal 
Dimethyl-ox~·chinin + methylphenylacetamid. 

Meligrin 
D_imethyloxychinizin - Antipyrin~ Azophen 

.DunethyLphenyLp-ammonium .. beta_oxynaphtOl-chlorid 
- 1\fu«;ogen. 

Dimethylpiperadn ta;l.f.aric _ Lycetol 
Dimethylpyrazolonhexah;ydro-cymol··diphenyl 

dioxycarbonat - Mensalin 
3-!-Dimethy!-xanthin - Theobromin 
D~metol - Dimethylpiperazintartarat .Lycetol 
Dimol ,_ DimethybnlethoXyphenol-comb.-tri..tetra_ 

methylphenol 
Dinatriumacetoarsenat _ Aricyl 
Dinat~ium-3-3--diamino-4-4-dihydroxy_arse.nobensol# 
...... dime-th~·Ibisulfit -- FulfarSphenanün 
Dinat~iumsó-3-5-dijod-4-4-pyridoxyl-N..methyl-2 .. 6-

dtca.rhoxyLacid - •• D 40u Neo-Jopax U;roselec_ 
tan B ' · 

Dinatrium meth~larsenic .. -. Anhenae, A • ·1 N rsmy, esar. 
sicodyl 

Dinit::O~minophenol - Acid. picramic., 
4-6-Dinrn<> .. <>-cresol ~ Delaysi! 
Dioeai.n ~ P-DiallylöxJ aethyldiphenyldiamidinph' d ro_ 

chlorid · · 

Diog<Ola! - Acid dibrompropyldiaelhylbarbituric, 

Dionin -· Aeth~lmorphinhydrocltlorid 
D~oxyaminoarsenohenzol dichlorhydr. - Salvarsan 
Dwxyantr achinou _ Istizin 
Diox:rdiaeih;l-"l.S:tllben _ oestramenin 
P-P' .. Dio:xydiphenylhexan _ Hormaest ol 
1-o-~ioxyphe~ylaethanolmethylanün.. ~ Adrenalin 

.Supraremn ' 
2-6-Dioxypirimidiii-tetrahydrid ·-- Uracil 
Dipar aanisylmonophenetingua.nidin .. hydrochlori 

Acoin c. 

Diphenin ·'- Diphen.llhydanltoin 
Diphen}laminthymico benzoic .. _ Alhovi:n 
Diphenylanilo!lihydrotrfu,zol _ Niti"on 
Diphenylcar banüd _ Car banilid 
Diphenylhydantion-Ct .. _ Tacosol 
Diphenylhydantion-N a.. - Antisacer 
Diplochin -· Chinini-aethylcar·bonic. 
Diplosal - Acid. salicylo .. salicylic 
~pyrin - Dimethylami_noantipyrfu p~,ramidon 
DisaloJ .- Phenyls:a.licylsalicylat 
Disrnenol - Amidopvr · + A. id . . . _ ~ m c .. p., sulfammobenzoic 
D1spermm - Pipel'larJJn.. Diaethylendiamin 
Diur·etin - Theobromin + Na'tiriumsalicylat 
Dodecamethylguanidin~hydrochlorid - S:rnt~aliil B 
DohJfrai -Vitamin D • 
Dolantht .__ Acid. butY.LbtompropenYibarbituric 

Methylphenylpiperidin-ca·z·bonsavas-aethylest~r
clorhydr ·· 

DomojJon ,_ Opium-conc"..:alkaloid.chlorhydr. 
Doral~in - Dimethylaminoantip~'1in + Pernocton 
Dormtgen - Bromisovaleriailylcarbamid Uvaletal 

Bromisovalum Ergobtomin, VerobrO:uan • 

Dormiol - Amylen-chloool 
Dor monal - Bar hi ton 
Doryl - Carbaminsavas.cholinesiter 
Doboisinum sulfuric, - Skopolamin+Hyoscyamin 
Duotol - Guajacol.carbonic 
Eatan - )Aibumin-hydralisat 
Ebesal -, CupruallyLthioca:rhamid-Na-benzoic. 
Eccain, Eckain - N-benzoyhydroxypropyi-nor·-ekgonidin 

ester · 
Efrod.al -· Phenylmethylaminopropano_phenyl-

allylba.r bituric. 
Ehdich-Hata .:606 ~ Ll\rsphenamin, SaJb,·arsan 
E~lich-Hata 914 - Neo arsphenamin, 1Neos.alvarsa.n 
Eikonogen ~ Na-anhlnonaphtolsulfonat 
Ela.rson - Stroncium-chlor:arsino-behenolic 
Elbon-Cib:a. - Cinnamo~Lp-oxyphenylcarba"mid 
Electrar g ol - Ar·gent, colioid. 
El~dron - Sulfaniazol, CibazoJ, Thia.Zomid 
Eht;rran - Thyreoid ext.r 
Elkosin - SulfapJ rlmidin. Sulfru1tethazin, Diazil 
Embarín - Mercudsalicylsulfosavas-Na 

· Emmenoplex (Em.men·n ~ 1 ) 1 .c mp ex - Oestrogen..hormon-
praep. · 

Emodin - 4-5-7-TtioXJ-2-methylantrachinon 
EmpJl"in - Acid. acet:yJ.ga]lcylic 
Endojodin - Entodon 
Endovita - Vítamin iA--D--,E+Adrenaltn 
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Enterovioform --· Viofmm:.Sapanin 
Erttero·Yiofo!m -· .Jodchlorhydroxychinolin 
Enterosalicyl.. ·- Acid. AcetJ-lsalicylic. enterosoh: 
Entodon - He~amethyldiamino .. isopr-opanoLbijodid-

20% sol 
Eosin -- Tetrabromftuorescein_K. v. Na. 
Eosot -- Kreosot-valreianat. 
Epanutin_ -- Diphen:vlhydantoin Dicantin 
Eparseno -- Amh10arsenophenoLglukol-sol 
Ephedralin _ Ephetonin + Pazanephdn 
Ephedrln - alfa.-Iiydroy_':'beta .. methylamino-propyL 

benzol, PhenJlmethylamino-propanol, Ephetonin 
(synth) 

Ephe'drlll.sulfat -- Fedrin-Lilly 
Epherit --· Ep}ledrin.h;ldr-ochloric, _ _ 
Ephetollal _ p.Aminophenyl-1-ox~-2-methylammo-

propin-hJ-drochorid 
Ephetonin - Ephedrin.chlorhydr. syn~hetic. 
Ephetonogen _ Ephedrin + Adrena.Jm sol 
Ephynal - TokophteiOlacetat (Vitam~n E tll·aep.) 
Epi~<uin __ ;Acid.. oxynaphtyl...oerthoxymetaltoluilic 
Epileptol - Methyleuformamid Cond 
Epinalin _:_ Adrenalin + Ephedtin-suifaJ, Bol 
Epinephran ·-- Adrenalin 
Epinephrin - Adrena-lin 
Epiuin - 3-4-Dihydrox)'phenyl-meth)lamin 
Epsolin - Phenolphtalein 
Epsom.só - Magnesium-sulfat 
~~ e.ton -· Vita:n'!.in E praep. 

Ergamin --, Histamiin praep .. 
Er go b asi n - Ergometrin 
Er gobasint1ar tar at - Ba se r gin 
Ergopau - Secale pra-ep, 
Er·gota.mintarta:rat - Gynergen 
Er·gotitrin ·- Secale J>Iale·p 
Ergotoxin-aetha-nolsulfonat - Ernutin 
Ericin - M~t:hox;rmethyli'um--salicylic 

Erion -· Atebrin 

ErHr:ol --, Bi.smuth cinchonitlin,jodat, 
Ernutin ·- Ergotoxju.aethansulfonat 
Erugon _ Testie" hormon-standard, Oval'i .. praei>· 
ErJthrosin - Tetraj~dfluorescein.kalium, ,, (lmhiumsó 
Erythro} _ Cinchonidin-BismJUth.bijodat . . 
Esidron _ Hydroxymenurj.amido.propanoLchmohn .. Na .. 
Esmodil __ 1'rimethylme:thoxy-propen,\lammonjum. 

bromid O. 3% sol 
Ethocain _ .. P .aminob.enzoyldiaethyl nminoaether sol 
Essogen - Vitamin A conc 
Eucodin - Codein.bromaetbylat 
Eucol __ :Guajacol acetat 
Eubasin _ AminophenylsulonamidpJ ridin 
Bucain _ Benzamin, Betadan Tl·imeth)'lbenzoyl.oxy-_ 

piperidin-chlorhydr at 
Euchinin _ Chinin aeth,\ Jo carbcmic .. 
Eubornyl ·- Bromvalol, BorneoLbromisovaletianic 

Eudermol - Nicotin-salic:rlat 
Euflavin - Acrifavin.neutral, Diamrinomethylaeridin 

chlorid. 2-8-diamino-10-methylacridinium chlorid, 
Gonacrin, Neuhoflavili, Panflarin 

:Eugallol - JPJ 'l ogalloLmonoacelat. 
Eueenol --·- Allylm,eih)IIlYI<H'atechol, Methoxy_p-all,\•1_ 

Ithenol 

Eulwdal - Dih~droxy-codein-hydrochlorid 
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Eumenol __ Tang.l{ui-extract., lA.ngelica-chinens.extr. 
Eumydrin - Methylwtropin-niti:at 
Eupa~·erin _ Dioxymethylen.rnethyl-iSochinolin 
Eu paraton - Par athyroid .. exh:·. 
Euphorin -- Phenylurethan . • 
EuphJ'llin ·- rheophyllin-aethylendtanlm, lA.minophyllin 
Euresol _,. Resorcin monoacetat 
Eserinum-salicyl - Physostigmin .. salicyl 
Esidron _ Chinoljn.Na.monooxJpi'Opylamid-mercuri 
Essogen _ Axerophtol (Vitamin A) 
Estoeptocid -- Suifany'lamido IDeseptyl 
Eubasin _ Sulfa.p§ridin, Dagenan, Haptocyl 
Eubilein - Natr" glucocholeinic,.-oleinic .. -{- !Hexamin 
E biol Eubiose - Haemoglobin p:raep. 
E:cafu B. hydrochlor. - T·rimethylbenzoxypiperidin

hydrochlor 

Eucalyptol - Cineolum 
·Eucipin bih)-'drochlol'ic _ Jsoamylhydrocupreinbichlor-

h~drat 
Eugenie pruniel' -· Mannilphosphorsavas Fe 
Ennarcon _..:... N-methyLisopropylbromallyLmalonyl-

carbamid 
Etrllaihol -- N atr .. <oleinicicmn + acid ~lei;jc, 
Embran -- Otganoth praep .. 
Epokan -· .. Eplrrdrin.cumarin~ca:rbona.t etc, 
Emesol _ Resorcinum-monoaceti~mn 
Eur·ophen - Jodisobutylorthodicrffiol 
Eustenin -:- Theobromin.Na, 
Eutosal - Add .. acetylosalicyl. 
Evatmin - Adi en ali n + Hypophys.. . 
E vitamin _ Tolwpheroi, 'Davitaril.on E_. Eretamin l{ohn 

E-vitTat, Scott Vitamin E, Promonta 

Evion __ Vitamin E [)Iaep 

Exalgin -- l\fethylacetanilid _ 
Evitlan -· n.methylcyclohexanylmethyl-malonJ-lcarbamtd 
Fagara-mid -· Piperonyl~acrilsav_i~butylamid 

Fedrin Lilly - Ephedrin i;ulfuric 
Fel18:m.in - Hexamin .~- Acid .. choleinicum 
Feiogen _ Podophillin + calomel 
Fenalbumin - Ferr atin 
Feme.rgin ·- Ergotamin ltartarat.. 
F-eu-atin - Ferrum (albuminat 
Ferripyrin, Ferropyrin - Antipy;rin ferro pelehl-orat 
Ferriobenat - Antipyrinum -c.. ferro sesquichlor at o 
Ferropyrin - Antipyrin.f.euochlor·at 
Festal - Enzym praep. 
FibrolYsin _ Thiosinamin + Na_saJicylat 
Fineur:al - ;Bromis-ov<i.lerylcarbanl>id + codeinphospbat 
Flaviciol '-- 2~7-Dimethyl'-3..dimethytliamino-6-amino-l1J_, 

ethylacridln 

Flavicid -· Fla,viclol 
Flavodin - !Acriflavin soJ. 
Flavopmpmin ,_ l, 2, 6.Trioxyanthraehinon 
Flum.erin - Fluoresc::rin-hydroxyrnercurLnat.riumsó 
Finoren - 0 .Diphenylen.methan 
Folinerln - Glukosid. IFol Neri oleandr·, 
Forapiu - !\'léhméreg praep 
Foriod - 'Iletrajodphenolphtalein-Natr· 
Fol'madennin __ Guajacol-methyla.ether, MethyJeu. 

dignajacol 
Fm·maldeh~d - Formalin 
FormaJ.dehyd,-I)8ta -· Ttioxymf'.t.hJlen 
Fonrcildehyd .. amidon - Amiinm.formald-ehyda.tutn 
Formaldheyd-dextrin-comb .. -- Dextroform. 

A GYóGYSZERÉSZ 

Az Egyetemi Gyógyswrismereti Intézet tantermében (Bndapest, VIII, Ul!~H-ut 26. 
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gyakorlati megwilágitásban (II rész.) 

Formaldehyd-diaethylacetai ,_ Alethylal_ rr>iae.thyJ. 
fonnal 

Formaldehyddimethylaeetal - Methylal, Meth)len. 
dimethyiaether 

Formaldehyd-gela.tin - \Glutoform 
~ormaldehyd-Ichtosan - Icht-oform 
Formaldehyd.ichtosulfOnat - Icht-oform 
Formaldehyd.ichthyolsulfonatum - Ichthofonn, 

11chthyoform 1 

Formaidehyd_keményitő --, Amylum.fonnaldehydatum 
Formamin ·-· Hexa.nrethylentetramin 
Formamal - HeXJamethJ-~'entetramin-anhydromethylen. 

citrat, Helmitol, Hexamin-methylen.cit.rat, Hexa
mol, Neui"Otropin, Urapur gol 

Fmmarnyl -· ~mylum-formaldehJdatum, Amyloforln 
Forman - Chloi-methylmethylaeth-e>t· 
Formicin - Formaldehyd.acetam.id 
Formichtol ·--· Formaldehydum-ichth;rolsulfottatum 
Formin - Hexamethylentetramin 
Fonnocbalin - TrimethyLoxymfehyLammonium 
Formanihil -- Cyanh;rdrogén, kéksav 
Fo·rmotan - Methylenditannin 
FormyLcamphor ~,_ 3-0X}methylen-camphor 
I<'ormyl.fur·an - Furfur'Ol Furanaldehyd 
FmmyLimidazol - Imidazolaldehyd 
Fortoin - !J\fet.hylendicotoin 
Fourneau Nr 769 - 5, 5-A<~thyl-(2.aethyl.but~I·)_ 

barbitursav 
Fzuct.oz- Lae\uloz, gyümölCScukor· 
Frukt.osazin - 2, 5.Ditehaoxybuty.pyrazin 
Fnadin ---, HLpJTocatechin-d-imefonsav .. Na .. 
Futanaldeh;rd - Furfurol (2 Foxm,\lfuran) 
Ful"fur_aethylamin - Furfuralkylamin 
Furfur.alkohol ·.- Fürfun-l aJkaho l, FllryL(2)ca.r binol 
l<'uryL(2)-citrbinol - Furfuralkohoi. Furfurylalkohol 
Galadin ,........ Galoidin 
Galamar -Aether.guajacolgl.\ cetinat 
Galegin 1.......-Beta-isoamylen,J 1-guanidin 
Gallaeetophenon ·- J'tiox.yacetophenon 
Gallanal ._ Gallussavanilid 
Gallicin - Gallussa\'as.methylaether 
Gallino-l _ Gallussavanilid 
Gallobromol -- ·- Acid .. dibmn"Ijgallic D ilu omgallns~Hn 
'GaUussav - 3, 4, 15-Ttioxy.benzoesav 

P,rrogalloLcarbonsav (5) 

Gallussavanilid - Gallanol~ GaiJinol 
Gallussavas-methylestcr - Gallicin 
Gallussa.\'-wismuth.gallat - Dmma•tol 
Gallussav.wismuth-oxyjodid ,._ Air·ol 
Gardan ·-.Nm algin + Pymmidon, Dime.thJ Iamin u~ 

au tipyrin.n:atrium.diJ.neth,J ~PJ t azolon~met.hyl. 
aminomethansulfonic. 

Gardenal - Phenoharbiton Luminal, fNovosedamin 
5, 5-Aethyl.phenylba:x hituna'' 

Geosot -- Gua,jacolum-\alerianicum 
Gel.atin-hromotannic, - Bronwcoll, BrnmolwU 
Genasprin - Acid .. acetylsa.Iicylic 
Genaform - MethJ lenglycotsalicylester 
Genoskopolarnin - Scopolrumin.N-ox,\-d 
Centisinsav - .2,5.Dioxyhenzoesal, H.Jdrochiuon-

ca.rbonsav_(2) 
Geosot - .GuajacoL,:aJeJ"ianic 
Ger ania] - Rhodinol 
Germanin -- SJ m .. dLnatrium-m-amiÍJiohenzo~ 1-m-armino_ 

p .. methylbenzoyLLnaphthyl-amino-4-6-S_hisulfonat 
carbamid 

Glandua-ntin - Hypoph)s. \'lnterior-hOimon.preJJ, 
Glandubolin - 0\arium-~olic, hormon_prep 
Glycerin.dia.eth;rlaether ~ Dia.ethylin 
Glanduovin -· Ovarimn-exh act. 
Glancosan 1--- DeU.an'ephrin + 1\IethylaroinO-JlY!:O-

catechol 
Glidin ·- Lecithin.albumin-praep 
Glucoheptonsal'-lacton - ,Glucosecarbonsavas-lacton 
Glucosamin - Glykahlliin 
Glucosum . ......., Dextrosum, Sacchai-uvae.amJ·laceum 
Glucose - Dexhose, Szőlőculmr 
Glulíhorment __ Pam~eas + Guanidin.derivat 
Glutaminsav - Amino-gluta.rsM 
Glutol - Fom1aldehyd.gelatill 
Glycedn-diacetat - Diacetin 
Giyceriu_diaethJ Jae.t.he1· -Diae.thylin 
Glyceiin.guajacolae-thei ...._ Guajamar 
GI~·cerin.monoacetat ......., :\ionoace.t.in 
Glycerin-monojodhJdrin - Ali\ai, Jod_diox.ypropan 
G lJ- eerit1-Inonosalic) lic - Gl)'cosal 
Glycedlt-phenylaeth~I - Phenoxypi opandioi 
Glycrl'inum.saJicylatmn -- Gly~o.'-''lt:l G h< er in.mouo" 

salicylat.. Sal~cylsa\ as_gly{f'J ine::::(er 
Glyce-rin .. t!iaceta t ·:-- Tritieetin 
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Gl~ceti11-trinitrat - Nitrogl:rcedn, GIJ'cerin.trisaléL 
romsavester 

Giycero.pipera.zin - iPiperazin.glycet"Ophosphat--basic, 
Glyceryi-borat - Boroglycerin 
GlyceryLol'eat - Olein 
GIJcerjl-palmita.t --:- Palmitin 
G l~ dn ....._ Acid. :p.oxyphenylanüno.acetic,, Paraoxyphe .. 

ny}glycin, Glycocoll, Amino-ecetsav 
GlycyLphene·tidid - Phenokoll 
Gb-cobornival __ BorneOl.isovaieryi.gl) kolat, N eo. 

bornyvai 
Glycocoll - Acid .. aminoacetic, Amino-ecetsav, Glycin 
GJ.ycocol-met.hylguandin - Creatinin 
Glycocoll.p.phenetidin~hydrochlorid, _ Ph'fnocoll 
Glycol-hePtonsavas.lactol ........:. Herliosit , 
GlycoLmonoester.saJicylat ~ Spirosal 
_Glycol.rnono-p-acetaminophenylaether -- Pertonal 
Giycop)·rin - Phenaz.on; Antipylin 
Glycosal - Glycerinum_salicyHcum 
Glycyl-phenet.idid ~ IPhenokoJI 
Gomenol - ÖLmelaleuca-viridiflora 
Gommelin - Dext:rin 
Gonaerin - Euflavin 
GJycin-aethylester - Aminoecetsav_aethyJester 

Glycocollester · ' 

Glycin-nitrü ,__ Aminoect'ltsav-nitril Amino--acetonitril 
Glylmmin - Ginkosamin 
Glykocyamin -- Guanidino-ecetsav 
Glykol - Aethylenglykoi 
GJykolsantit.ril - Fonnaldehydcyanhydrin 
Glylmi,,I-car·bamid - Hydantoin, 2, 4 .. DioxoJmidazol-

tetrahydrid 

Glykosal - M.onosaliCylin 
GlyoxaLaethlyn - 2_methylimidazol 
GlyoxaUn - Imidazol 
Glyoxylsav ·-:- \Oxo-ecetsav 
Gonosan - Resi Kal\' a + Ol. santali 
Gono-Yaben _ i(}onococc. + lYatren emuls. 
Gorun _ Giuchophen + Glycocoil + Rexamin 
Gouttiu - Natrium-anhyd.romethylen-citritum 
Gravitol _·2, methoxy-6 aOylphenoLdiaethylamino-

aethylaether 
Gtiserin .___ Acid -7 _jod-8-hydrnxy -5-chinolin-sulfonic 

+ Natriwnr-hicarbonat 
Guacamphol - Guajacolum-camphoricum 
.Guaethol - Pyroca.techin-mtmoaethyla;ethet 
Guaiamer· - Aet.her-guajacol-glycerinatus 
Guajacetin - Natrium-pyrocatechin-monOa<..-etat. 
Guajaeodyl :..._ Gua.jacol.cacodylat 
Guaja.col -- o-Díhydroxybenzol-uuethylaether', Methyl

catechol, Brenzcat.,ehin-·meth~ lester, Br-enzcatechin·· 
mmwmethylaeth·er 

GuajaeoLaeetat ~ Eucol 
Guajacol-albuminatum -~ Histosan, Triguajaeol~ 

albuminat 
GuajacolJ.tenz.olatuni - Benzosol,. Benzo~lguajaeol, 

Guajacolbenzoat 
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GuajacoLcamphoratum -. GuacamhOI, Guajacamphol 
Guajaeol.carbonic. - Duotal, 13-rnethoxy-Salicylsa.v 
Guajacol-Cinnamylicum - Styl'\acol 
Guajacol-glycerinaether - .Aielther.guajaoolglycerinatus 
Guajacol-methylaether . ......., Formadernún 
Guajacol-valerianic. - .Geosot 
Guajacyl ,_ Calcium-gu_ajacolsulfonat 
Guajamar - Aether-glycnino-guajaeolic, 
Guajodol ·- 4 .. Jod.Jnenzcafechin.-2-methyl!3ether, 

5 Jod .. guajacol 
Guanidino··ecetsav '--- GJykocyamfn 
Guanylcarbamid - Dic!·andiamidin 
GuanyLg1,1anidin - Biguanid, Diguanid 
Guphen __.:__ Phenylcinchonin-guajaeol 
G}'1l!ergen -..., Ergotamin__tartarat 
GYJ.tOl'al -· lsovaleriansav.isobornylester 
Gyonestryl _ Ovarian.foilicul'a:r-hormon_prep 

• 
Az alábbi levelet kaptuk : 
"A Gyógyszerész" szerkesztöségének1 Budapest, 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 

r.A Gyógyszerész« 1947. évi 23-24 
760 oldalán megjelent "Vidéld tudományos élet« Cimü 
cikkéhez Jegyren Szabad l.lz alábbi rp.:eg,ieg.fzést füznünk: 

A cikkben emlitett tudománYos előadásokat nem a 
Tiszántuli Gyógyszerész,-.. Egyesület rendezi Nem iS 
H.ndezheti azon egyszerü oknál fogva, hogy n.~vezett 
egyesület tégen feloszlott 

194!. telén Debrecenben meg-alakult az Ideig!en~s 
Nemzet Kormány, Ennek ker·etébr2n megkezdte munká_ 
ját Bz uj Népjóléti Minisztédum. Budapest még lli!>Ssze 
volt a felszabadulástól vis?;ont em;nens ka~i érdek kö
vetelte, ho·gy :S miniszt,étium meHett kezdettől fogvlftl le~ 
gyen valamilyen szakmaj érdekképviselet, Igj alakult 
meg a Tiszántuli GJ'Ógyszerész Egyesület, melynek ügy
vezet.ö elnöke a népjóléti minisZJtériumban szaktanács· 
adóként is szerepelt 

Ez az egyesület már' rnegatl.akulásakor lcinyilvánt. 
tott.a a.zt az akaratát, hogy csak adrJil! müködik, am;g 
Buda.pesten az egész országra. kiterjedő gyógysze."észi 
ér'dPkképvise1et alakul Mikor m R-z esemPny bekövAK · 
Wezett, a Tiszántuli Gyógysze·rész Eg~·esület er~deti 
programmjához híven, feloszlott 

A debreceni és Debrecen-l'idéki tudományo<; előadá
sok tehát nem a Tiszántuli Gyógyszerés7. Egyesüh'tt, 
hanem az Országos Gyógyszerész Egyesület Debrecen
vidélct Helyi Csoportjának és ft Magyar Gyó_g~·szerész~ 
tudomán~ i Társaság megbizott-j ának, dr Mikó G;yll!la 
egyetem! tanárnak rendezésében folynak Félteértések el_ 
kerülése végett céls7etÜll'?lt ~á1tnánk. ha az itt kijzölt , 
tényeket b Iapjában leadni' szheskednék 

Köszönjük ,,A Gyógyszerész(( -nek, hogy a vidéki . 
gyógyszerészet tudományos munkálkodásáról szóló hL 
reknek hasáhj'ain helyet ad s kériük, hog~· törekvésünk
ben, amelyelr arra irányulnak. hogy a ma~asabb t:udo
mányns sztnvonal utáni éTdeklődést a. vidéki kartátsak
ban felke1tsül~, illetve fbre'J1 tartsuk, máskor is me-gse
giteni Szil'tskedjék 

Kártát-si tiszlelettel: 

Major László 
intézi! 

Lux !Arn<>ld 
ügyvezető. 
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Neked ~izenek, Nádas LajOs etvtársiLm, 
most ·nláT másodszor "A G y ó g Y s z e r és z" 
hasábjain De először hadd adjiLm át mind<mki
nek azt a /pár tisztiL ISzót, melyet rajtam ker-esz· 
tűl szántál minden har cos szocialistának.: 

"Boldog, síker~ekben gazdag, haTcos mj évet 
kivánok \§s minél eWbbi együttes harcot, vi .. 

. szontlátást" 
SILjnálom, hogy a ntüvészí lapo.t, mely ezt 

a pár sorodat elhozta hozzánk, csak ilyen szine
hagyottan közölhetjük. Pedig megérdemelt vol, 
na e_qy mümelléklefet mindenki smmára 

És most 'Init mrm·djak neloed én innen, a 
magarn és társaim nevében? 

. Sajnáljuk, hogy rnég míndig nem ~ehetsz 
közöttünk trudjuk, lwgy te is 'haza szeretnél 
jönni, mi is azt a,kar juk De téged <még odaköt 
a munkád .. Bármikor is jössz, mindig itkjéb;en 
~kezel Minden iharcos szoeiálistára szüksé
giink van, különösen reád. 

De nem várunk tét/enUl .. tMegyünk e'lőre a 
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népi demokrácia utján - IL szocWlizmus felé. 
14. ti rnegdönthetetlen erőtök ott: - IL mi hi
tünk a szabad ember erős, 1nunkás életében .. Ne 
panaszold it távolsá.got. Oly közel vagyunk egy
'11!1ÍBhoz, csak ki kelJ, nyujtiLnctm a ka'l'omat, 
ho gy kezet szorithas<mnk .. 

Lenin, L~m.in tanításai, Lenin utja, nw, ha
láJJámak huszonötödik 'évfordulóján, elevenebb 
VILlóság, mint valaha. tMert él Stalin és él 
Oroszország. A'z épület alapjait Lenin rakta l.e, 
a terveket. Lenin örökre 7iehanyalló kezéből Sta
lin vette át .. De 'a kövekben, földben és !lzeUern
b.<m tovább lél, hat és épit Lenin tanitá8ainalo 
hal.ha<tatlan igiLzsága .. 

Lehet, hogy különösnek tartod, hogy en 
rnost innen beszélek rieloed Lenin r ől .. De \ippen 
ezt akarom Mer·t bennünket i• Lenin élete és 
müve vezet. Hozzá menekiaünk, hogy hitünk
ben ·megerősöd{ünk Nehú1tk még nagyon solccd 
kell 't.anulnunk tőle M i még csak 1nost me
gyünk a népi &nwkráciiL felé .. Néha "két lépést 
teszünk visszafelé, hogy egy lépést előre jut-
hassunk. " 

Gorkij igy idézi Lenin hozzá intézett bizal
mas közlésiét: 

"Hát vitfLt om én, hogy az ér tecrniségr'e szük· 
8égünk pan? De ntaga is ltud.iiL, hogy eiJerwége 
sen viseltetik ir'ántunk, hogy katasztrófálisiLn 
r·osszul értelmezi a pillarwt 1/oöveteléseit N em 
lát.ia, hogy nélkülünk erőtlen, tehetetlen, -
mégse megy n tömeghez. És _ az ő büne lesz, 
ha tulsok ~azekat törünk össze . " 

Igen, elvtársam, mi még itt tadunk.. Tud. 
iUk, 'hogy értéktelen cserép az <olyan fazék, me
[yet nem tudunk u.i szociális /és. erkölcsi tarta .. 
lom:mal 1negtölteni 1'1Lllin az volt a baj, hogy a 
/uíboTu, ILZ ostrorn, nem csak ezeket a fazekakat 
törte össze 

Elvtársam, ha rnegáUsz a .~enin-mauzoleum 
e/Jitt, mondd meg. lwgy Imi is Lenin utján iá
r·unk. És egyre többen tud,fuk, lwgy Lenin az 
alkotó békéfe szontiazó tuilág - megváltófa 

(székely) 
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A Secale cornutum alkaloidáirdl 
-Tanret párizsi gyógystzei'ész i'sdlá.lta 18 715--:.ben az 

anyaroz·s első a1ka1oidáját: az rergotinint" A kristlályo. 
s.an elOállitQtt ergotinin gyaikrm "'l1albá:stalann18.1k bizo
nyult és r-övidesen arra RZ e1g-on.dol:ásrai.alapozM.k a ku
tatók rrn:miká jukat, hog;\· az anyarozs hatisos alkotóré
SZ\2[ nem az alkalo:dák, h 1arriem más, egytelőre még ~,.sme .. 
retlen összetételL ü am agok 

Barger léts :Can 19-ü-6-bam: egy ruj.abb alkaloidá\t fe. 
dezrtek fel: az •eigotoxint Beb:i.Z-on~itották, hogy ez nz 
anyag a b:ne]rlgv'é'rü áll~::ttok niéll.l-izornzatár"a' erŐ'S öi.ssze. 
huz-6 hatást fejt ki. Az. érdieldődés azoTIJban most sern 
az- alka}oidlák felé te!'elődött,.,,, haii1'e~n viziben oldódó 
:J.llya;rokart., kérulai szempontból amimos:arv~akat ikerestek 
,Az aidko-ri ff21fogás eredményeiképen tyu'lmin BB hista
min keverékből álló készitmények ·kerültek a l~reske
delembe, mint pl a 'Teno,sin, me-~y .. a galL:rnusi ikí&.sziL 
ményekkel szemben állmndó öss·z.etételü, elt:attható és 
mentEB az ös1szes, felesleges ballasztaln.3-· agoktól u 

1918-ban az ~ gotamin felfedezéséy-el Stoll érdBil;{é·

neik tekinthetjük, hogy a ilwtatás i'ráns·a az alkaloidák 
- lnint a SecaUe hatékony a!l.kotórrészei - fle!lé fordult 
Stoll ebben az anyagb am:, . ,k\·:alitativ és kva11titath te· 
ki!n.rl:.et.iben az ~lll;\' a rozs hatás tipilkus ho11. dozóját" látta, 
E·zt kö-retö időlbi611- az e1-gotitlllint tekintettlék a k{gfon_ 
t-osaibb, sőt eg:yetle:n hatékony allwtól.1és.mek. Ekkor ke .. 
rült nz i~nerrt Sandoz kéiszi!hntéllly, a "Gynre-rgen" a: ko~ 

-1·eskedeJ.embe. !tnCI1y nem mM, mint ergotamin-tallltalta:t 
To,ráhbi lk:-isrérletek bi2tbizonyitottá.ik, hogy az ell'got.amin 
oQy "vasomotorNms ,ellenhal:·á:st" rfejt: k!, mclyet Dalt 
már év(cij~kel azelőtt rniáJs ~a,nyruro:zrS' aJlJwtórész·, nevezete
sen az ergotoxirn hatáJs·al"&!]t megiffin:P:rt Isme.l'etes 
ugsani's, hogy az s(h'en~J :n hatásaként Vié'rnyornás emeL 
ked-és és ·a Vél'edén·yek szük.üll:tte kö>etJrezi!k: !be, Erg-o .. 
toxin és e1g-otamin ellenJben a véredén;-.eket ilágitJa és 
a vérnyo:~:náSJt csökkenti E physiológüii paradoxon: a 

8ympatilkus ideg\ égződ!éSek sf::Dektiv bénwlását eredlmté.. 
nyezte. Az ergotoxin tehlá.t tartÓ'S sympatikus tomp!n) 
Az ergotoXin t>rme htÜL:ása. meh má<r· több minlt ürenkét 
éve ismer!::ltes VOlt eddig CSUIPán elm'életi fontossá2"ga1 
birt .. Mikor azonban hrasonló ihatást fedeztek f~el m; er'· 
got1amhmlá1, ez I.:"L ~.ajátságos h"ci.tás az alka~oidáJk uj te
rápiás alkaí1.mnzásá.hoz vezetett Az e1gotamin 1e1 hat·á:sa 
min.tt kiemelkedő helyet fogla.lt el a szülés:r.etbt>n és a 
belgyógyászok rész·é11::1 is igen értékes sz·ell'é vállt, mea t 
ezideig hiányzott a tu1feszitett Bym:pab:iik:ns idegvég;zŐ

dések tarrtós bénitÓj'3 
Az eJ'g10toxin és ;ekgota.miJ.'l! k:émiai.bg- és fizikailag 

küliön!böznek eg-ymáSltól hatástani szempon.tJból e !két 
aika1o'\:lát azonban eg.:, enlőnek -· vagy legalábiJJ. is lJ.aj
};;yon ha·sonlónak kel~ cJfog-aJinunk Ezit a tényt figye.. 
le~b3 , .. é\"C. csüdállkozni kell a:z.on. hogy a m:án:- 1906-
ban: fel:Dedezett és hatásl;tmilag tsmert erg-otoxin a győ... 
g;\ászatban nem tudiOtt <eiltNjf>Aui a solk:lknl később Jneg
ismerl 1e11gotamin re11enbell1: oly nagy téTt hóditott 

Rövid idő elmultával Stoll egy más"ik alkaloidát 
fedezett fel; melyei ·:lz rrgo'baanin isome1 jének i!Smelt 
n:fo:lg és ergotam inin-nak nevezett eL E1 gohan:inin kr
letkezik akkor ha e1goütmin alkoholoS oldatát hosz
szabb ideig állni hag~ juk vacy ·g~ 'Ql":Sabban, ha az €1·· 

gotamint methyla~ikolmlba-n :fó'ZZük Stoll \Szeriut f'Z :1 

reakció reve·rzihilis, va.gyi~ kis mé.rtékiben az eigobt~nL 
nin is '\jSs?.a.alakul ;fQ..g-ot4ill!l1má. J\.z eigotami:nill ha.tfá.e; 

jó,all ikis·ebb A két -alkaloidát J}oláro:.s trénylren ,,iz·sgál·. 
va, könnyen megkülönibözlbethetjük, ugyamiS az ergot:a-: 
min a poláms ién~ Sikját ibab:a, az ergdtarrn:"nin 
jobb1n. téliti el 

Bizon~ os ideig az er gotanún és er:gotoxin svo'r<'P''lt''k 
m nt az egyedüli hntá.sos anyarozs alkotórészek 
Vételt bizon;ütják Sch~l és Sttaub 1929-hf'n m<,gjeleu(··· 
>1Z:sgá1atai, meh1Elk IS·zerint az et~g-otamint 
Gyn12t gen ké>szitmén~ eken kh ül a többi Secale 
mén}e!k :rniajd mlnd mentesek ha/tiá'Sos -anyarozs alk:illoL , 
dáktOl . 

Az ergotamin és ergotoxin malkodÓ b:.tlyzetén, me_ 
1yet az a-nYaa: oz,s kwta.tásban és terápiában €'.lfüglaltalk, · 
nem 'áltozrtatott az sem, hogy \1931, 1932, l934 .. 1Jen feL 
fe-dezték ·a p.seudo_ergotin;tnt (Smith tés' Tirmmirs), S1~1Usi
bamint (Wolf) ·és w,z ergoclavinil :(Küs-sne;r) Ez .. a.l:ka\... 
loid:álk: közrül ug~·anis a két uto]sÓ hatásában és oidha~ 
táságában ha>Sonló az erg'O!tanninhoz A pseudoe1gotinin 
pedig ugy.anugy, m::nt aZ ergotinin, hatástalan . . 

Ezen a már -..néglegt::snek látszó 1hely:reten \llleglepö 
változást okozott 193·5'""~· ujabb" más természetü Se-
c:a1e alka!1oidák felfedezése, . 

A felf'edt2tziélshez a következő elgondolások vezlettek. 
Emlberö1tők óta a ]egOO"ibb európai QlU~S~mban a leg;g~aik-
1 nlbban használt secalekésziltmény av a.nyar'OZS vizes kL 
vonata voll, melyet" pt--I-OS nda.goitak A üzes kivonat 
azonban ntem tB.~rtallmazhat és nem is !tail.talmnh emlL 
té.ste méltó menTI)'isiéget a vizbP...n oldhatatlnon \eirlgo
toxinból. , agy máS hasonlÓ tul~'lódonsá.gn anywgo.'kból. 
Ez a gondolat ,ezette ~gykor Dale....~t alz aminek kexesé
séhl'::'Z <és emiatt mellőzte az ~a:gotoxint. Az erg1otamin 
felfede-zésével, me1,y 1111int tudju:k íszinrbÉm nem o1dhlaltó 
vizben. Da1e nem jutoit kiÖ7..elebib prob1émáh megoldá. 
sához. Sii;;:el telen kis'ér letek ;u~tám a Moir angol mvos ál
hl felfeclez.ett viz,sg<á.lati mód vezetett \é.gilil is en~d .. 
mé.nyre. A vizs:gál,a;ti személydkneJk pe1 os y:zes anya-· 
r:ozs \ki vonatot adtak Az j:gy adagolt kh ooot m.á;'I 5-; 
10 perc elteltével rendkivüll erős 1Idéhr8akciót váltott 
ld, mely egy .&tal hossz-ait., va;n még tmább tartott. Ezt 
a hatást mem l.it:fhetett az omiUleik:nek tu1ajd!on:tan1i, mert 
hio;tamin é.-<; t.J-"1 amin adagOlása 'tiávolr&l sem v.ált ki 
il3-' er-ös hatást Nem okozhattal az erg-otamin~:e:rg;ootoxin 
sem, Jévé.n ezek az .anYagok vizbf':n oldhatatlnnok, tehát
nem léhl2rttek jelen. N8m.r maiadhatott 1má.s hátl·a, mlint 
az a. ma~gyai-ámt, hogy ·az anyaroz.s: ''allamely eddig is.
meretJen !hatóanyag~;al bh, mel3 ,jól oldMik vi.zbe!Il' 

Ezt az ·anyagot Dudley éiS Moir 19'35. máteius 16-
án e1gomet:r:cr. ~.néven ism~-o-trtették Ezt ~{Öveitő három 
hónap lefoT.a:.á:s·a: alatt ·a:r...onihan' h.W·om lküfllöniböző helyról 
más kutatók ujabb secnlealk'aloicta f'e1fedezésekrö1 szá_ 
~oltak 'be-: ergort,oxin (KharaSchJois Legaullt). ergottasin 
Stoll és Bmclrlh.ard) é.s le:J..gostehin (Thomson) 11-9-36· 
bau egy rövid bs teszámo1ó jelent meg (a !sajtóban, 
meJy szelint a kutatók f"g)- más között felCS:~réh·e a fel
fedezett unyagot, ezek azon10sságát megállnpitották 

Az ergome-triD. ]{ÖmtycbbE!n bldódil;;: vizben és ne'll€ 
zebben chlOl"Oforrmhan, m~nt az ergotoxin csoport ::tlka
loidái. Moleku1asu13- a jelen!ttÖsen kisebb ~lZ <eddig is:nert 
seealealkaloidákllá1 Ké.s()bb Stoll és Timmis felfedez .. 
t.étk a· kisebll hat-á~u j~~ome.rjet is amelyet e1 gom:etrin:in~ 
nek neveztek f'l1 Az ergon#trbl. n1em gyako:to1 gáitló ha,. 
t.áS'!: a .sympatikus idegvége.-ődésekre és ezzel jelentűsm 

~ltk!" 1iJ.; er:gotoxin CE{lpo.t't hatás--mech:ani:&:Im~·áió1 Ez a 
,·ma.g:rarrázar:a annak, J1ogy <<E eddig !hasznAlt, a ·'i'aHOmo_ 
t~rikUS visszhatáson alapUló pharmakdlogiai seoalekL 

·;m.Utatásnál ,az alkaloida jelenl&t.e JrJ..em. tünt fel 
A7;t, hogy az e1gometrin szintén hatást gyakorol a 

méhre, már felfedezésének tö'Lténet-éiből látjuk, a ha.tás
tart;am.a ~onban nem telj_~"len megegJ ező atz~ ergo ta~ 
m.U{,és ergotoxin hatóidejéyel Ergortlamin intramuscu
}'arls .adagolása után a hatás m:ntegy i3ú perc elmultá .. 
~ észilelhető, mig a I"eakció m1gometrinnek per .Os be
'vitele eseté.n is 5-10 perc multám bekövetkezik. Az er~ 
gometrin hatása klinikai vtzsgá!l.'a'tok alfipján 6--12. 

· órái-g tart, mig a lb€tkÖ\'é.ltkez.ett hatás e1gutamin hasz
_ná.lata esetében 418 óra elteltével is eszielhe!l:ő. ~Végü1 

.. pedig meg lrell jegyeznünk a:z.t, hogy az ~rgomet'I"i!n sQk
, --kal kevésbbé mérgező 'hal;ásu, mint az ergotoxin-er.go

trunin csoport alik'aloidái, Az utolsó ~vek iJrodalmát saj. 
nos· .még nem d.smat e~, hogy pontos képet tudjlak adni 
á~l ,er-gom~Jtrin g;yó:gyás.zati eredményeiről, Bizonyos 
RZOnban a:z, hogy a,zokba:n <az esetekben, ,ahol a sympa~ 
tÍkus ideg!Végzőüé:sekre akarliDk hatást kifejteni, !aJZ eT

gometrin nem VIEheti fel a yen;enyt az er:gotox·n+r.go_ 
tamin csoport aHmloidáiVlal. A m€ihlt.herápi'a esetében 
!l.ZIOnbaJ.1 a vélemények két csopOii~ba ·osz.twak .. Az egyik 
esopJ?'rt csak az ei•gometriin ihasználatát javasolja, a 
másik megmarad atzi€-lgotamin..IE\Igo:toxin mellett. N:ágy 
f~ret hódítottaik _azornba1111. e !klé!t, lhizonyos. foiki,gl el!lenté
teg·- ailroloidákOOl készditett kevel.1ékk.észimélfllyeik ra gyó
g~'ászatban Ne..."n Iéigyeznék a vélemények teljeseu a:b
J:?an a kérdésben sem, hogy 31 viJzes secaleJkélszi -bményeik 
hatása egyedűl Az ergome"brinnelk, valgy~ az iglCf!lJ kis 
w-nrryiséghen je~en levő erg-ot(<.liOin-ergotoxin csopOrreL 
.nak kÖSzn!öllK!tő,..e.. Az e.rgotoxin_e)'gotanün coopo1 t h'át. 
ránya, hogy vizben ne:ffi oMódik, a21 !€-rgometri:ru pedig 

1 igen kis s.zázaltélkrn.en!llyiséglb.etnl vul11i csak jelen az anytru
ro~ban, sőt egyes anyarozsrfrajtálli:ibarn teljlosen hiány_ 
Zlik is. 

Bebizonyosodott tény ~onboo $, hogy az anwamz.s 
készitmények iközül az ergota.111int ta.l'ltlalmazók már 
nem egyed.ül uralkodók a filzrüllrészetben. Ezt a szerepü
két meg kell oszrtanti. az erg'Ű\ill~trrin Csopou:t !aJlkaloid:áL 
val. Pontos !half.árvonalat ·ezideig még Illem tudtunk meg_ 
vonni, ez még h.ossz~bh !kllilnikai kiértékelés felaJdata. }Az 
ui.6bbi évek folyamán Smith é's Timmis i~ertettek egy 
uj~Jbb a:illmioida pán. t: a~ e:rgQsint és ;az f2\rgosi.'l1Jint.. Az 

, iiS'IlJ.ent irodal()~ szerint az. ergosi!n hatásábarn hasünli) 
áz ergitamin..ergotoxini hatásrn.eciw.ni'Zmusához, :m.tg a:z 
er,gosinJn sokkral kisebb h.atáJssal 'bir .. Egy tová!bJbi alka
loi~ lfelfede.zé.sről - ergpmo:nallÚ:inr - számol be Hol
den és Diver. Az eddig ismert ötödlik isomer;pár leLrá_ 
sát Stoll és Bur'Clrha:rd ismertetiik .ergocristin és tstr-gO
ct·istinin neve alatt. 

Az anyarüz;s a1kaloidák szetkezete Jac9bs_. Craig'l\ 
Smith és Timmis m edmém.yes l11JUJ11ká.ti aiapjlán ismert
, lflek ~ehető, Az aJkaKoidák hydrolyz:iJs· a:Hmlmával rn.ind 
}yser,gi:nsayatt szolgátatoo:k:.. A IysexginSav egy :indol· 
. szárrnazák, egy N..uuethyl iés egy cai1boxylcsopOrttal 
A hydralysis alikaLmával nyert többi származékok már 
nem hasonlók az egyes alkaloi<lálonál Eddig dipeptid,, 
Szerü bomlása.n:yagokat, erőstJbb hyWoiysi.skor amim.o

. ~av-akat, d-PJ:olin...t, 1-phe-m~anint és 1-Ieucint ·Sitib. mu.. 
'!attak ki. 

Ez a moat röviden t~.smertetet.t rmgy munka, melyet 
a_ kutat6k a1z any:ar'Ozs alkaloidálc f'eliedezésé:Vjea végez_ 
t~k, eiupán .ézinti azokat a nehézség-eket, melyéket a 

kutatOkoaili: ~z e-Tedmét1y e-lér:és.e. közbe11 1e kelJstt k\ir;,. 
d-eniök Valósá~ban s tévut?~k, melyek{'t nz ·anyaroz:s· 
Imtat.ás a kezdete Ótia., minte:gy 11.20 éven keu:.sztül meg .. 
"járt, solrkal elágazóbbak VOltak, Már .. m:ár célnál éreibe 
magát a kuf.;tmtó, mikor egy uJabb felfedez8se taz eddig 
elért etedményeből is bebizD1113-'itotta, hog} tévesek, 
N apjainkban is erősEm foi~'nak a kutatások és eztEíl'l' a 

te.rületen még ma is igen sok tud-ományos pl'Dbléma vár 
megold-á-sr a 

Dr BITTNER EMIL 

Alosztályi közlemények 
Lgutóbbi cikkemben a iaboráns és technika munka

körének meghatározásával kapcsolatban kitértem aua 
is~ hog)· €!fi'e nincs törvényes rendelkezés.. D~ a gya. 
korlatban ez nem lépheti ~tul azt a határt, ami a tgyógy. 
szerészi felelőséggel jár Altalában ez a munkakör a 
nt!illluális munkák eh:égzésére kell hogy szolgáljon, 
arnelJnek célja csak az lr,;h.et, hogy a gyógyszer.ész.t 
munlíájában segitse és mentes:tse olyan munli:ák elvég_ 
zésétől, ameb eket segéderők ds 1eivégezhetnek. l\1i a 

< technika munlmköte a receptkészitésnél? Az összemf.r:t 
port jól elkeveri és me.gszitálja, az elosztott pOl~t kap
szulákba l::akja .. Kenőcsnél a kikeverést ő ~égzi, tégely. 
be ral~:ja.. Az összemért pirula~nrasszát idgyurja. és a 
pirulát elkésziti. Ugyaigy •'jár· el aJ suppozitmánál is 
A folyadékszer készit-ésénél 'J.ll.Ó.l' kevesebb dolg;!l• van, 
amely csak arra szoritlmzik, !hogy a szükségcs Edénye... 
ket oda kksz,iti és vissza rak,ia. Receptes gyógyszert' 
csak gyógyszerész adhat ki. Keresztes és -olyan szere->; 
lmt., amelyeli szinre, izre és szagra fel nem ismerhetők, 
felügyelet nélkül, önállóan nem ~mpleálhat 

Különösen a fehérszinü pol'Ok azok, amel;\Cl{ teljes 
óvatosságot igényelnek. A technili:a feladata [eáh:, szó_, 
dabika·rbona, talkum, timsó', keset·üsó, ost:rák stb. tzacs
kókba rakása, tQvábbá a (specialitásDk összenasa és 
helyre rakása, defektusok összebása, ahvl nincs pénz
táros, a pé:nz I{ezelése .. ~ szitáLandó pornál mind·ig ~ud· 

nunk kell a.zt, hogy belsó1eges vagy külsőleges pcHe és 
ennek megfelelő ~zitát kell \használnunk. Ha a szi.tába 
visszamarad por, azt nem dobjuk el, hanem a mozsái· 
han ujra eldörzsöljü'l{ és ismét megszitáljul{ A lJJd 
szitálás után is gondosan leJJ{everjük Kenőcsöknél ha 
ichthyol, naftalán vagy flastrom van benne, ~vigyázzun}{, 
ezeke.t vizfürdőri kell mele·giteni vagy m go\ ~.szt:ani 
és olvasztás közben állandóan keverni ÁltaláJJa,ct jó, 
ha minden lienőcsöt keverés elött megömlesztiinh:, igy a 
kenőcs egyenletesebb és szebb is lesz, 
Szupiwzitória készitésnél, ha azt tapasztaljuk. hog~ 

kezünktól a kakaóvaj Olvad, különösen nyáron, akko1 
igen célszexü, ha a. kezünket vizz:el lehi.itjük De:;;zt.illált 
vizet. benzint, bór vizet, Bm o\\ -oldat.ot, mész\izet, tic;_ 

nust, ammoniát ne tegyünk <defektusba, hanem liülön 
impleáljuk meg, me1t azok minden percben fA:elJhetnek 
(Folytatjuk) PÉRCSI LAJOS 1STVÁN 



A r om á n sajtóból 
BERTA FERENC okl. gyógyszerész beszámolója 

A ,,Gyógyszertár FolyÓirata" cimü ro:nán szaikJhap .. 
ban dr.. C .. N. Jonescu pro:fusszm: "A gyógjszertá.14ban 
való kiképzés lnultjá.rÓl" ci..mf'>...(ll irt. ér.békes cilillcet, 

Rámurtait aa:·ra, hogy a jelenJlegi kiképz-és mellett az 
az. ifju, aki a gyógyszerész cirrnet akarj1a elnyerni, egy 
évet tlölt el gyakoilat céljából n gyógyszertiárbaru él3 4 
:évet az egyetemen. \A :rég:i időben ugyszó-I'Váal a gya
korilat volt minden és ez 7-8 évig ta1~ott E1oon idő 

alatt készült el az elméleti a:nyagból is·, amb, görög, 
vagy latin sz-erz&k müveiből, ' )lmelyet mes:üfrének a 
gyógyszertáráhatn !balált; főleg pedig abból, amit mes. 
terének tés felehbv•a,<lóiruaik értékES utlJ.aigazitásaiJbóll. me
lif<~tt 

A toválbbiakban elmondJa, hogy a gyógysrerészet 
tul'ajdonképpen csak az arab· iiwázió idejében különült 
el mz orvosi mEstex-sógtőJ és a középkai-ban jelenik meg. 
jól ~egaltap<>rott Bmbályaival.. Később, a f.pudál~ an~~L 

chia, a mesterségel;: örö-kös fejlődését bizlbosritó kÖ'ZQJonti 
szerv hiánya, léhlekeik megvéd&:-:.re, R céhEikibe va115 tlö
mö:rülé:st hozz.a létre. ElŐSiZ.ÖI Fia(nciaországban taláL 
kozunk a XIU.-ik száoodban a· gyógyszet és.zek Oéh tes:
tiúetének szaibályaival Elllrnelc halt tagibúl -álló v!EiZető
s~. melyet a Iegmegbecsülte:bb gy-ógysze1·és'Z lmestrE'
n•.kiből ,áLasztottak meg, igen' n111gy 'tlsZitl:!letnelr örveú
dett" s különleges öltözetük ~s volt, A _g-.\'ógyszerész mes_ 
.terséget csaile .az folyta.tJhlatta, aki 122en egyesülle'brllffic 
ta·gja vo.It. Tag csaik az lehetett, aki: l) a tanu1ói en
gedélyt megkaptaj e2.) a:z egyesület 'Szabályai ál:!ta,l 1E.«ő

irt g,ya!kmlatnalc eleget !tett; 3 u gyóg) sz1eré:sz me-st~ri 

vizsgát si1kezrel letette, 

Ezek n Idképzési ,sJZ·rubál'Ylük na"nosak ugyanaz<ln ;or
szág lküEönböző vá1 osaibaiD! VOltak hlasonlóak hanem a4 

~zen messze fekvő· ors.Ziá'goké is 
Evt a nagy hnts.onhutosságot, mái S7..ernmlel, s:zlinte 

nehéz megé-rtE!lli, hiJS'zen akkor moég alig volt valami 
közlekedési l;ehető:ség. M~omGJgyará.z0a azon~_.an, egy
r:észt a humanista müveltség széles k:ite:rjfc~; a Kö
zépkor!J.an ugyanis a müvelt 'fSmlbell'ek egy nYE"lvet, 1a 

1ati11Jt beszé!ltélk. A gyógyszrJrész-tanulón:ak is ezt keL 
1e.tt. d'SmenNe, vagy .a tanulJmányi ideje aluitt .,.lsajátita
nia, Az összes előiratok ugyani-s' ro ind latin ny é,. en 
ir·ódtak é..., az ~améleti gyÓ'gy51Zerészet alapjárt hosszu 
ideig Galenus, Hippokrates, Aristoteles és Dioscorides 
müvei képezték .. 

A gyógyszerészet alz- a ritka fo·gt1ftlkoZási ág, talán 
az egytEdüti .is, &..."nely meg&:'i.zté egésze-n a mai napig a 
hll!m131Ilist.a hagyománty nyomait. Ugyanis a:z; Ö.E'S!ze.,; 
gyógysz~könyvelmek az an~,.ag elneve~ései laminul irod'
Í1ak (itt. a prof. megjegyzi, hogy a magyar gyógysZi2tr_ 
könyvnek még a sOOveg.e is) és az öss·zes nye.lvcloberu, 
a gyógyszer·ész·i t'enninus·-tlekhnicus-ok is latill erede. 
tüek 

Nagyon hozzájárult másrésZit la középkorba:n, aJ 

gyógysz'E'rr'észet egységesítéséhez az a tény is. hogy a 
W.inulÓiknak tanácsolták, sőt egyesek iköt.elezték ;1s őket, 

hogy a mester-sízs:ga letJéltele előtt különböz-Ö városok· 
ban, sőt küHönböző ors:z;ágotkl'ban ts folytassanaik gya.. 
kollatot. EY.ek tették l1Eihetőv-é a különböző OISz.ágok 
gyógyszeré-szei között a tudOmányos m6dszet ek 1C.ö1Csi.L 
nös és áUandó h"icse.Jélődés:ét. 

Az az ifju: aki a gyÓgJszerész meste1séget vá!ltasz
totta, bl~ kellett hogy hassa, illetve jegyezrt:esse m~1~t 
a céh lkönyVélbe. A kén -elmezőnek u bei.:r·á.!Siát uz· alábbi 
feltéteJlekhe·z kötötték: 

a) A legki•eiJb korhatá> 14-le év között, al <g'OO· 

g-Jobb pedig 25 év. Gyógyszerészek fiaikat 12 éytöl 
kezdve is beirathafuták. 

b) Ugy a jeliölt, lllint a családtagj.a, bizonyos er. 
köilcsi garanciáVial kelk;tt hogy rendelkezzék, A XTIV._ik 
századtól kezdve, tisztességes csalládiból kelletit hog;y · 
si?Jánnazzon és nem lehetett tör'V'élnwb.e[en gyermek 

c) Igen nagy fontos&á:ggaJ birr:t a jeJ.ö]t vallása, 
ame1yet hivatalos ii·atokkai kellett igazelnia A !katho
likus váiOSJOI:kfu~ c.<:>ak r6m ik.ath. v.all'ásu, p:rot.es'l:iá.;ns 
Vfár<Js<lk:ban p,Ellig csak protestáns rvolt felvehető a SZ!fl. 
bá~yzat !Szerint, 

d) A tanuló ne~zetisége nem biit jelen1táség.g~e1 

;Egyedül Fianci,a<lrsz.á:gban jelent Jin.eg :a XVIJI-ik szrá
zadban ilyértelmli m]ctgkülönböztetéJs" 
~ e) A gyógyszerészet az egyedtüll :mesterség, a f:ran .. 
eia fon adlallo:mig, amely e}Özetes i1Smel1EIW1: k'övete1t a 
jellöÚtől, m1ég felvéltele ..előtt é:...;; ped~g a l:ati.n 1nryelv is
mel:'lc:ltét Igy P'édiáu1 Cambrai városa (116-5:3!) rmp.gköve~ 

teli a latint. a Tetorikával OO.Zár16lag; Dun1ke1 que vát o·sa 
pedig mini~um :3' latin 'űSztály ellvég.~S!ét klöveteli meg. 
Németországban a követro:Jlmé.nyek még !11Jagyobbalk: la
tin, szlá;m:tan, c;si1l.argász,at, farrmakol-ó,gia é:s kénlia 

A j.el,öltnek bizonyitV3.nyokkal kellertt igaz,olniü, h.Ogy 
a fenti ikÖyetelmé~eknek rrn~g:fe1el és nem eg'y!Szer. 
felvételi vizsgát is kellett ierrlJil~?t. 

Eze-n akadáJlyok leikü.zdé.se után, a ibejegyzés előtt, 
a: jelöltnek m'ég '101gy tonnalitá!Son kellett átesnie, 'a.m.f.Jy •. 
nék igen nagy fontoss-ágot i.ulajdonitotl:ak 

Ez la jövandő mestere elő bt wtló. 'esküttétel volt j 
mely szerint jól és hiiJSlégg12~ fog.i'a sz·olgálnli mest:e.rét 
Néhu még megtoldották azzrn .. hógy tiszte1ni fogja, ugy 
a mesterét, vaiami'nt annak nejét és mlkonait is. Ezt kö_ 
\ etően, me:stei\Ö! is €-fiküt t.ett. rrlogy lt.ruTiritváriyát hüsége
sen fogja tanitani és 111elDl fog előtte ·Semmit eltitkolni, 
a gyógys'zelké&zités müVIéS:zetémek titkaiból 

A céh könyvébi~l vruló ibejegyzés után a jellÖlt I"észlé:
re ;megkez.dődöÚ a neh:éz éSJ !hosSZU! munka a gyógyszer
tálban, mint inas, mely elrneve·z.és későb'b, tanuló-~á 
változott .. 3,--4 év elteli.e urbálni segéddé J.:épe\tt elő·. KJé_ 
s&bb ez utóbbi elnevezést a legitöbb OI1s:iágba:n assz:is. 
tens elnevezés váltotta flE{l, {sajnoo Miagyar·orszá:gon ez 
az elnevezés még mh1ddg !fennáll :és a laillrusokoll! kivül 
még a tulajdonosok· és az oTV-owk között is aikad di.Y:am.', 
aki i·gy kü1önbözlteti meg a tulajdonost az daLI'll'az;ot
tól), -amely ugyancsak 3---4 éVig taxtott.. !Igen so;k:a.n 
közümk, akiknek nc:trn volt elegendő tőlk:é.jük ah,hQz, 
hogy gyógs'Szertá1at TI3'issanak. éle'tük végéig tan.ulók, 
illetve assistensek maradtalk, tekinMlyes ösz szaká.llui;:: 
dacái"a 

Gfógysz.e.rtártulajdonosok gyerm;elkei 1eJlenben; egyes 
\' árosokban már 2 én rt:anulói idő és egy évi ass!istensi 
idő eltette rután mái" mesteTvizsgát tettek, más városok_ 
bnn pcklig ez,eket if:eljesen rnentesitetté.k a gyakorlat alól 

Jellemző e ko! felfogásiára Nimes vátos· (162>6) 00-
tárowta,. ame-l;r már egy évi gyakorbit után mest.et-

vizSgára. bOC-sátja a.:zon ifjut, laki kötelmi mfr.gát .ana 
hogy a. váloBból vesz magánaik hati?Jlont feleségül 

Az inas a mEaterenek pénzben vagy t.e:mné:sz-et.ben 
fizetni tar toz.ik, akik szegény!3égritk folytán fiz-etni nem 
tudtak, azokat nem egys~r megalázó szolgált~tások 

elvégzéséTe kötelei!tek, igy példáU!l ~Egy a XVJI.-ik szá .. 
Zadból sz.OO:·mazó rendelkezés, a követke.z.őlret nwndj'a: 
azok a tan.ulák, aikille d'izetnek, mqmtesitve vann~ az 
~ények masogatása alóli lés az, alór is, hogy sé'M.Itassák 

.és sz&.rakozltassák a gyógyszerész g}"leJ.mekeit" 
A tamruló és mestw·e szerződést l;::ötöttek, melyet 

a közjegyző is láttamozott, Ime Lefebure gyógyszerész: 
szerződés€:n.ek !lészletei, Vitry v:áx:osábó-1: a tanuló éven
ként 200 llivre-t fizqt, amelllll'Yihe!n a~ aikkor 20-ik évé-

- ben lévő tanul.ó megtalálna halni, az atyja $kor ts ik.ö
. ietes megfi.:zetni. ezt az összeget. Ha a tanuló a saját 

]úb:ájábó'l megszakitj~ gy;akoll<atát, akkor a fenti ösisz:e
~~lll kivül még 120 livre ltárté.rit;ést i's klötel~.s f!zertni 

Amennyiben a tan'liló 2 napon t1irl lbetege:s.kedik, ak.. 
]ror a.z elhasznált gyógy,szerek inát főOOkének megfi". 

zetn-i taa:tozik. 

FOglalkozásbeli 1eWkészités. 

A gyógyszertá1· ,:tbban az idő1bien szinte egi k~se:bb 
j_pal'i vállalkozá!S volt, al110l a bo:nyotuJ.t gyógyszerké.szi .. 
tésnek núnden fáizisát elvégJezték; a nyers'arn;yag gyüj
tésétőll kezdve, annak feldoLgo.mísáig, illetve osomago1á.

,sái:g .. A la:borat'Ó'riumi tevékle-nység tehát ígen int~iv 
és,' változatos mun.klát i.gényejltt:, 

Az inas, illetve a tanuló tfogLa\llkoztatástána!k első 

éve inikál>b testi munkát igényeilct, mrilnlt amllyED:t például 
a, dr-ogok porit-ása, nagy bronz mO"zsarakban, kenőesők 
1.-ikever<é.se. kÜlönösen a higanyk-enőcs eldölZsölése, e4 
VlOlt jó p:r-&balk!ÖVl€! munkáj'án>Wk. Fakoro1tosan lett beve
zetve a komplikáltabb kélw.-;:i!tmé<nyek: pi[ula massz.ák, 
csigák, szi.il:upok, t.apaszok stb elké:s·zitésébe 

Ezen labor:atóliumi tevékenységével párr·hlll1Ziamosrun 
megismerkediE.!tt a drógokkal, a. küilönil>öző gyógynövé
n,Yekkel, ásvlá.nyo~al és a lU€i&)Íelelö állati szervekk)el 

ÉSzrevéúeJeirt é{s· tapasz.tal·atait, v.aJmninlt az.on ké;
szitanények előiratMt és clkés7Atési módjait, \amit a 
mestel'e vagy a.z aJS:Sistens~ rniJI11t ;titkot reábiz.ott, rejtett 
Wrzs.füzetébe felj.,gyezte.. A titkos illros kulollát egyedüi 
a füzet tuLajd:onosa :i..spl.el:te Egyetlen tanuló aikadt csu •. 
pán áruló, aki tö:rzsfüzetlét ,,felfedett titkok" ~:tm,é~ 
nyilvánosságra h",.ta<J,. 

Az !naskodás idején '*"'~ volit sw/bad a tanul6na:k 
az officinában tartó·zkod.nia. A trooe)ptUI1ához tehát csak 
3--4 év után került, mikoi wss:istenssé lépett ~ő. 

A tanulót legkisebb tévedése .esetim elzárás.sal le .. 
hetett büntetni. Nehéz. munk:á!J.an 116 órát tt!öltött el lm
ponta, telhát r<>ggel 6.ól este lO.ig muttlkál!oodott 

Az assistens fizetést ik:a.[Jott, anyagitlag teh!á.t már 
jobb 'helyzetben volt., erkölcsileg sz.intén, jogáb~ vo1t 
kardot is viSie~m. puderoz,hatta magát és- má:r· az ön 

· megszó!itás illlette meg. 

JA gyógyszerészmcsted vizsga. 

A pályára Jépás utJán, 7--8 éVi gyakorlati idő el~ 
te után, ezen vl.zsiga letétele ibiztositdtta .az ifjut,, hogy 
-a !foglalkozásával járr-ó jQKok és kiváltságok t~ljes bit .. 

. tokába i=n. . 
A fenti gyakorlati idÖ l1€1lldesen jóvali hosszabbro.. 

nyult, 1észben a ID$ter .. vizsg~:J. aik!etrtelen p!ó'bálloozásal:i,_ 

fobj.á.n, részben pe'dig az ifju 13.a.ját elhat·árQzásábó-1 .. 
hogy tanuJ.má.nyait jobban eJ.mélyitse. .. 

A V'.Í2tSga szigoru volt és :ph éVig is eltart-ott; Dijon 
városábBn pl liO év alatt (1740. &.; 1790 Jrozött) 15 
je~ölt köZIÜl csa.lk egynek sikerüU.t a IIllE:tSter-viziSga. 

A jelölt kérvé.nJ~ben kéri a szakmától, hogy ez je
lö!lje ki a vizs.gálóhizottság ta_gajit, majd tisztelgő láto
gatást tesz a bizottság tagjainál és a sz.akmla1 neve~éi-, 

tesebb tagjainál is ... A :rosszmJájUak szeri'nt (mint R-om•-" 
seaA :is, aki több alkalommal lett ez-en "iz.SJgán vissza.
utasitva), ezek a iátogaroá:sok kisebb ajá.n'liékoZiással vol .. 
tak !Egybekötve és le_ginkább jó minö.ségü boiial lehe
tett a vizsgálóbizottság tagja.in.a..k jómdula!t<\t me.gn:,.:er_ 
ni .. - E vJ.Zsgálóbizottsáiot S----4 érvt-e nevezték ki, ez 
tüzetesont m"gvizsgáilta a jelölt gyalrorlatát, igazoló bi· 
z;onyitv.ánylát, yaliását és főleg erkölJestét 

A tulajdonképpeni vizsga WJ.-.agai: l) a növ;~yek 
felismerése; e drógok feli.s-"11.er-ése; ~~)l a) j!€lö.~.t által 
gyüjtkitt és {PT-E!Parált .alapanyagokb&l a~ áltru,:a előálli

tOtt g.ru.enikum minő:ségd; etle.ruörrese a bizottság ált,ai 
és végill pedig 4) a közerki:ilcsi 'iizsga .. 

A szüks:éges nyers a(n1ya.g:oiknak a beg~ ü j tése, !l 
du:-ógnnk. megfelelő gyüjtélsi időszakiban töitéllt, tehát 
ha a j~ölt kesz.itményét., a )::üzo11tság nep:li taJ..á;Lta me:g .. 
felelőnek és ujiból el kelllJett ké:szit~e. a.k!ko1· H már cs:uk. 
a következő g~yüjtési időszaftban volt leheitség~es. EgY: 
részrt: ·e.z magyarázzaJ meg a vi.7.sgák évekre történő f'L 
huzódását. má.JS1"ész.t pedi;g a bizottságban szereplő 

gyógyszerésooknek egyáltalJán nem v.ol1: sfug-ő.s, hogj 
egy Uj vei·seD.ytársat kapjaill!ak. Igy történt meg, hogy 
Mandel j~[öl!t N ancybói, noiha viz:.siga iránti ké1 elmét 
1717 .. X. 18-án benyf'!ljtottru és 1gyak:oi:1ati anyagni, á.lta.. 
Jában jó~ sikerültek~ mégis csak 1721. XI. 15--én kapta 
meg diplomájrát. 

A vizsgálmá:l, a deréitsziÖlg;hen elh-elyezett aiSztalniáJ., 
a ,g. ta..gu vizs~ó bizottsá:gon ikivili a szakma idős;obb 
gyógyszerés.zl2!i is helyet foglla.Lta(k. Körül. a tere1nbeu., 
a jelölt jobbolOOlán helyezkedúek el á11va, a város m

vosai, a baloldailon pedig a. gyógysze.:nész mesterek 

A viz:sg:á.k. tartama atl.latt a je1ő]t a bizottság J-é
szére adott aláJJJbi bwketrek ltler!heit is vi.se!te: 

1) A Vi!zsgán való .megjelenése első napján. 
2). A galenusi készitményekhez :s:zrükséges drógol-: 

bemutatásának napján. 
3) Az elméleti vizsga napján, 
4) A négy ellenőrző személy, szánte telj-r1s élkez_ 

teté:se, a galenusi pr-óbák tartalma idején 
· 5) Az <>:e~ JcihkdetésekoL 

6) Azon ,a napon, amelyen munkáit mél't'ónak taláL 
ták elfogadásra, a város ·OivbSai és gyógyszerésze i, v.a. 
lantint ezelk nejei és özv~gyei r·lészére. 

7) UgyantiZen aiWomból megismétehe, a vá1:os 
orvosai és gyógyszerés·z.ei rész:ére! mikoris I:'Wk ne.Jel 
már· nem 'Vettek azon részt. 

Annak dacá.ra, hogy l Ferenc ki;rály ezt a fur.csa 
swká:st törvényilleg me,gitiltotta, %ú évvel l;::és6ibh 
.A.~ens város gyógyszeJ.észei~ valamint más város-Ok is, 
a jelölt ezen kötel~ttségét hatfu:ozati.lag ujOO~ életre 

' h! viták 
Amikor a jelölt a vivs~k ÖSSZ!:'J.<> követelményeinek 

eleget tett, gyógyszerész-mesterré nyilvánitották és M. 
:igen diszes diiHomáJt kapott E, zek m.indl~Jgyike más és 
·más szövegü bevezetésében kü.rönböző filozófiaji meg
jegyzéseket tartalma.z(ltt1 a .g~ógys?J81ré-sz tár-sadal:~i 
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;;ze-rp:pérdl, -..-a.hnnínt hivatásbeli erkölcsi kötelez0ttsé
geir-ó1 

BeiiEtjez·é:Sül a sze1zÖ rámutat· ana, hogy :1: gyógJ
-szerészi i~kolá.k és az eg:retemi o-kta!tiás bevezetúsé\el, 
amely a legt1öbb o1 szághan a XIX -ik század köze p én 
tíöxténik meg, a \gJ akoTlati oktatáJs némil:<:jg í\'esz·it 
ugyan jelentőségéból, mindazontáltal n1.ég a. ::'11ai kikép
:OOsi-- a.endszereknek is alapvető tényezője 

TaJán nem :volt érdekbc'JeTIJ..· a fenli tMmlmá11y is
mertetése és bizonyára \ n11,amennyi alkalmazott gy ó g)'-· 

szerész jogos kivánsága teljesülne, ha már egi)Tsze~ 

végre nálunk i'S ráeSZimélnének aJt'la, hogy :o:nH11DJi<re 

ri:tmadiak azok, akik anég mindig "segéd u;e" meg-szóli
tással traktálnak bennünket és egysz.e.r és mindenkOJ ra 
feilha:gy;nának már végre ,, e]Je Hiszen a. g~ akomolwt 
Slqm ns\'ezik ma ~ár a hübéTtán.1adaloun kmából száL 
m•azó elnevezéssel inasnak, a tulajdonost sem 1mester_ 
mazzák Ezek után részünkről sem szerényi!E~en kiván
ság a :,segéd UI" végleges eJ.tö1llése, hi~szen_ bő:wn: :v~olt 

már alkalmunk 1ászülgálni a · "g,}ÓgJ.sZetés7P jelzőrle! 
KöveteJjülk ezt Wninál is inkább, une1 t sznkm·ánkban .a 
többi orsz:k~ban e meg.szólitást má1 a középkor 'í!iégén 
e1feiejteti'ék, 

Biz.v·ást ramé.ljük, hogy a de!D-o:ktácia 
, vég,'1_eg s·züntetni a dolgozó gyóp SZfJ é>' zek 
úl';érü haszn:ált eme je1zőt 

meg fogja 
!megbélyeg_ 

Tára mellöl 

Köztildomásll: szakkörökben, 
hog} egyes ·- J ég•:t!Jbről isme1 t - gyógySZfllel;:bÖJ ki
esés €szlelU1ető. Különösen a lS:Zünetelő külföldi gyóg)
sze:r-v:8gsészeti gyá1 a.k H'.-Imékei hián;-,-oz<nak. MindameL 
le~t megállapltható, hogy GJz o,r·szá_g1ban l'C.ndé,Jkezésre 
:Üló gyó-gyszer:kincsünk a,nnyil'a elégséges, hogy .a ~l<l 
még el nem felüiUett külhfröMi gyán i késZitméTl) r k a 
i:-. Ó g ,l' szelth~rápiábr:n fenrn:aikadJást ne:rn rokoziha.tnak, A 
gyó-g,~GZel..V1~jgYészeü .g.} árak gondoM;:odn:ak m1Ól, hogy 
zökkenő ne állhastSan elő azért, mert egyes külföldii 
kéRzi1 rné:nyek ehn.a~:adnal.'> 

A közegésztségügyi intéz,et könyv-ailakban adta ki a 
lajstromozott g_~- ógyszerkészitménJ ek jegszékét s al1-
ban felwitte az összes •~ng1edélyezetlt gJ ógy~·zerkülönle_ 
ges·ségeket Időnként ug,) .an a Jegyzékelt gyógysze1ek 
1s Jd~nm adnak - valósz-inüleg nyersanyag hián;~, olwzta 

- szüksé'gböl - s ezek pótlása má1 nag) o bb zavfl:rt okoz 
De Nemc:o"·ak a gyóg' szrmkülönlegess€geikből hiányzik 
időnként eg,~rdk._rrnásik ké.szibmény, hanem tö'bbszi:ir elő. 
fu1 dul, hogy közkele~ü dr ó-g, vagy más hasonló- alap_
nnyag beszerzése is \Theh-éz.ségbe ürközik, va:gy eg,~r ál ta
lán nincsen. 

Ezt;k az átmeneti kellemetlen :tünetek, a legjobban: 
hezhető'k a gyógyszextárban, főleg a recepturánál Az. 
OIYús felüja, a beteg bemutatja n: szabál;\."-'Zili!Üen k-L
álhtott vén:'~ t a f_paükábi.ln ~s mhel nincs 1aktáron, e·l 
kell utasitani a tbeteg~t. M-ég a maigánvén} nél is kelJ?. 
metlen, drSJ különi.isen nehBz a betegségi bJztosító inté
.zetek terhé1·e Hnc~:>H alkahnakkor, A biztositott - a 

Jegtöbb csei:lJcn n:e~m ak::nj::t elhi-nni, ~\ogy a1 gyó);n--szL!L 
táTban nincs me-g 1Ti; a gyó-gy~;zer, amrt. az 01' o~ fie-Jit_t, 
~ uzt gondolj·a, hogy· a g~ó-gyszet'ész, azért z<oükóZii.k el 
atrl:Dak kisz:OlgáláS'átó.1, me J. t kevés vall! abból s fenr1L 

ta1 tja, hogy maginrvé:nyr-;2'. készpénzért adhassa ki Sok 
es-e1tben kifejez-éE>re iE juttatja vél!emén:y-éq s blzony ne.."ll 
is 1itkán k!eserü Iáfntkadlá~okatt; kell a. J:eceptiriusnak 
cl n 3 E!lme 

Az eló:rebocsájtoH és- g\ akorlatból yett ba jok né
mileg enyhithet ők J.ennének, ha az 01 vosok is :tudnák, 
me ly gyógyszereik ,, a.gy k:ész1tmé:J.1yek n~m Imph-aták 
e·zidősze-rint Különö;:,en az intézeti Orvo-soknak }\::ellene 
tudomást sz:ereí'.ni.G;k az em).itett íhiánsoból, s igy azo
kat nem 1endelnék, N<;ponta többször előfor-dul, hogy 
hoSszabb magyatáz.atot kell a ·g,yóg;y szer'észn-ek adni:La: 
~niért !I1em lehet a; g_} ógyszretr.t kiszolgáltatni'? 

A v'egyészeti gyárak bizonyfura adnak ki Időnként 
éltesité;;t anól, hogy mely készit;mény előállitása ~ 
hossz·a:bb 'agy röV1dif'bb ideig - szünetel. Ennek alap
ján lehetne összeálli-tani é:s a rendelő (intézeti) OIVO

R-okhoz eljuttait11JL hogy a }egközelebbi él'tieSit-é~ig uw 

ilják fél .azokat. 

Figyelmen kivÜl hagJtam azt a jelens!égf't, midőn 
a iköz·öm>ég kents·l a gyógy.s·ze:rtárakban a !J1_!f'hezen \:ag'\, 
egyáltta1ában nem katpható ktészitm-én:yeket, Sok ('Set

ben valóságos tömeghi.s-ztéüáv1á fajuJl a !hiáns z ó gy ó gy
szel iránti ke1esLe:t Antint egyik vagy másik nz u. n 
kéziEladásban is kadható gyÓ:gyszex eiLmarad, tgé'~·ze-n 

bizonyos, hogy az. érdeklődés alz iránt megsokszoT-ű!SO

dü::, Ahogyan áz itndexre te~t kö-nyvek i's f•el ikeltik a 
töm,eg étdteklődését, De e-.zen csak az idő segit. St~tm

mivel sem volt má5kén:t az elJÖz-ő világháboru után, 

Ha a:z on·osi kö~1ök ismeúk .a gyógysze.rek helyze_ 
tét', lbizon)llár.a tm:tóz.kodni fognak, hogy a hián:-, z ó 
g-yó.;ssz,trrek rendelé-sével nehéz helyzetbe juttnS-S'áJk a 
betegekeL A·z.ok hoz·zátatl()z.Ói ne járják sorba <l patr_ 
kákat, ~ig vé:gül heig-a.zolódik h-og_y a g) ógyszm 

tényleg hi-ányz-i~t 

• 

Egy régen közismert 

l ,, 

"hasznáTat1 mód" -va-gy másképen szignálási helytelen 

Kifle;jezésre kell 1 ámutatni 

,.Rendelet sZ'erint" Vags "rendelés szerinl" Uta

silás -szerintl" kifejezések igm~án tkiküszöbölhetők \'OL 

nának Eg~ik SEilll fejezi ld a.zt. am~ célt szolgálna 

Rendeletet cs:ik h.at.Óság ,;.1(lll~t lÓ: De a hatóságok kö_ 

zül csak az általános inJtié-zkedésre jogosult hatóEJágo:k, 

A ;minisztérium, mint le:gá'eLs:őh-JJ hatóság, polgáJ:mes. 

ter, &1b Közelebb álli! .a valóság kifej!tiZésére a ,,rende

lés .sz.eúnt" ci~ke, Ar. "utasitás szelint".i megállapi

tás szintén nem azt mondja, amit akar Utasithatja a 

felettes a beosztottat, Utta\Sitás lehJ~ rendr<eutasitiás is 

Csupán ötlesze-rüen merül fe!, nem 'Vo1n:a.e oda

illőbb: "01vosl tan:áes szeTint", vagy az "adott tarntács 

szerlnt, iméleg c~·ak: "tanács sze1int" •Bár már majd-. 

nem a ~éJ ünkbe men'Í:lék át a szó!Jml ievö és elhwgyás

ra j:n-a.solt lkifejezést>k, ~égi~ talán nem fel-esleg.r.:v; nz 
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A hároméves terv a teljesilés utján 
A Gazdaság cimü !Szakszervezeti foly-5-iratunk ,~Hár'olll

éves terv, a teljesités, ciménu ITOOzli Vas Zoltán minisz... 
ter elvtársumJk közlemén,yét, S~ü.kségesnek trurt_juk, SZ•Ó

r-ól-SZÓI'fl. le-köZJölni e nagyszerü anyatgot, hogy olyan 
meg-viLágitásban Jássák KartáJrsaink gazdasági helyze_ 
tünket, aJ:nely alkalmas arm, h;o-gy a _(hároméves rrnunkn
t.empónkat még nagyabb mé'rtékbern fdlrozzuk és ezzel! 
mi is hozzá.iárufijunk _az ürszájg teljes f€lépitéSfhez (M..) 

Hárum esztendővel ezeHitt Magyarország lB- hábor·us 
Európa _egyik legsnlyosabban elpusztjOOtt állama volt 
A világ népeinek körében Iegjobb esetben csal{ .szánal
mat ébresztet szenvedé,seiveL Ma ~ ujjáépítés első vo·· 
nalában járunk és nyugodt önérzettel állithatjuk, hogy 
erőfe-szítéseink és sikereink megbecsülést szereztek a 
ll!.agya.r névn:ek. Akkor az orSzág minden \llégyzetldlo
méteréti keresztülgázÖlt a háboru, a gyá·x·ali helyén üsz_ 
kös romhalmaz maradt, üt:esen voltak az istállók, a 
mágtár-ak, kifosztottak a raktál"ak, megbénult ,a közle.:. 
kerlés. Az ország nemzleti vagyonában mintegy 30 szá_ 
zalékos csökkenés következett !be és a felszabadulást 
követő 1945-46 .. gazdasági évben a nemzeti §övedelem 
a háboru előtti szinvonali 50 százalékára ~ökkent. !Ma 
uj hid-~tk feszülnek folyóink felett, a kazánokban lobog: 
a tüz, a gyárakban dolgoznak a gépek, vasutaink l).éke
b'eH rnéret.ü forgaimat bonyolitanak Ie és a hároméves 
ten' menetrendje szerint é.pitjü~ országunkat.. 

ben a napl ~tlag 3 500 vagon körül kezd k'alaku!nl és 
bi~onyos, hogy bányászaink segtségé,vel most már azon 
leszünh:, hogy a hámméves terv dicsőségér~ .nüelöhb 'eJ_ 
érjük a napi 4000 vagonos termelést,. 

A sta-bilizáció f)ta nyersvastermelésünk majdnen11 
négyszeresér-e ~ött és egyes hónapokbain meghaladta a 
háboru előtti ni~ót.. Nyena-céltermelésünk az utolsó hó
napokban ugyancsak meghaladta a békeévek t~ljesiL 
ményét .. 

Gyáripari termelésünk is jelentős mértékben feUa'
Yult. i1947 őszén idényszerüen eiéttük a békebeli terme
lés 90 százalékát Az 1947. januári termelési éxtéket -
100-nak Véve, a vásárolt villamos energiafogyasztás· 
októberben elérte a 129 százalékot. Forintban értkkeL 
\e gyáripari termelésünk elér4 a 170 százalékot, nyers_ 
anyagfo;n·asztásban la 180 százalékot. A foglalkozta
tott munkások Iétszáma is emelkedik Gyáripatunkban 
194'7 jaDuárj•a ~s októberje között a teljesitett üzemna. 
pok száma ilO. 3 százalékkaJ, a teljesitett üzemórák szá
m-á. 15. l skázatékka1, mun'lrnhelykapacitása 12 százalék 
kal ltött meg .. Az OTI statisztkája is a.na ~nutat-, hogy 
a gyárakban eg;n·e több dolgozó talál keresetroe. l1945 
juniusa óia az OTI biztosirtottak száma 409 .. 574-ról 130 
ezerre !emelkedett,. A MABI biztosiOOttak léts7..áma pe_ 
dig 40 .. 635~ró1 84 ezet 120 főre. A szakmunkások bizo. 
nyos kategóriáiban máris mun'káshiány van .. Mindez !azt: 
bizonyítja, hogy mlár az idén is jelentős 1enyhülés van
és !méginkább fokozatos enyhülés lesz a munkanélküli
ség vonalán, hogy azt hároméves ter.vünk megvalósitá. 
sa sor án végleg legYürjük, 

A siker. amit eddigi munkánldm.J kivivtunk, nyiL 
vánvaló De éppen további előrehaladásunk érdel{ében 
kell megnéznünk, miképpen értük el tmindezt. Hiba Jen_ 
ile. ha elbizakodottakká Válnánk, ha nem látnánk meg 
fogyatkozásainkat, hogy llliZokat kiküszöböljük NEHÉZIPARUNK FE.JLőDÉSE 

A magyar· Ujjáépitésnél nem történt csoda. Csodák A termelés !gJ'ors fejlödését megnézhetjük a Nehéz-
általában lüncsenek, különösen nincsenek a politikában ipar Központon ker·esztül is .. Az öt nagy rvállalat, amely 
és a gazdasági életben, Tények és adottságok vammk, gerince az egész magyar iparnak, terme-lési ~rt~ke 1946, 
amelyeket céltudatos eJhatátozottsággal népünk ügye decemberében '7'0 millió 1947 októberében 133 rnillió 
szolgálat.ába 'állithatunk. forint volt.. A fizikai dolgozók száma ugyanezen idő 

Legutóbb, Gerő Ernő a magyar· nemzet gazdaság_ alatt 65 OOO-ről 72.000-re e·melkedett .. A nyersvastenne-
szer·k<eze-tét, n~!int a népi demo-krácia alapját Yette vizS·· ,., lés 1-6.000 tonnáról 27.000 to:nnáta, a ffolyékony acéL 
gáiat tár-gyává Most vizsgáljuk meg azt, hogy a fel·· termelés 32.00.0 tonnáról 55.000 tonnára. a henge:-elt 
Szabadulás óta nemzetgadaságunk mily eredményeket árutermelés 10 OOO tonnáról 33.000 tonnára emelkedett. 
ért el, mily követlreztetése'ket ke]l ezekből Ievonnunk. havonta. 1946. év végén három kohó wolt üzemben, 
hogy megáliapithas·suk közvetlen tennivalóinkat 1947 másod'!k felében pedig hat AcéiÖntvé;nyben egJ lh 

alatt; i75 százaléklml, vasöntvényberi 71 százalék:k;aJ, ko

IPARI TERMEIÉStlNK. 

A fels~abaduiást követő első esztendőben. bányá
szati &sztermelésünk az 1938, évinek mintegy 35 szá
zalékára eset vissza. Széntlermelésünk 45 százalék, vas_ 
ércter:melésünk J17 százalék~ bauxittermelésünk 10 szá
zal~a volt a háboru előttinek Azóta- a ~helyzet lalapve.. 
tően megváltozott. 1947-lien széntermelésünk a háboru 
előtti szinvonal 195 százalékát, vasérdermelésünk több 
mint 85 százalékát, bauxittermelésünk pedig 90 száza-· 
lékát erte .. r. 

Döntő a széntermelés ujjászervezése terén végzett 
munkánk.. Arnikor a Magyar· Kommunista Pá1t III 
kongresszusán nekem jutott a megtisztelő szerep, l10gy 
a széntennelés fejleszt;é,se ter·én reánk vár·ó /feladatról 
bieszéljek, páttunk programmját abban összegeztem a 
kmn:munist.a. bányászság felé, hogJ széntermelésünk el 

, kelJ 'ér',je a napi 2,500 vagont Ma már a széntermelés-

vácsoltáruban 86 százalékkal nőtt a termelés.. A moz. 
donygyártásban 1938-hoz képest négyszeres, a három .. 
éves terv elöir·ányzatához' képest 20 százalékkal több 
a produkció .. Hasonló a helyzet a vagongyártás és más 
t~ehézpari gépgyártási téren is.. A /fogyasztási tömeg
cikl{ek ter'én is komoly et-edményeink vannak: kerék
pár ból egy ié v alatt 46 százalék a termeJé.seMelkedés lés 
az 1938-as termelést már· 10 százalé"kkal tulhaladta. lA 
zománcedénygyár·tás eg~_. év alatt 467 számlékkal emel
kedett Jelentős eredményei ezek a. Nehézipari Köz_ 
pontnak, me.Jy ,egyéves fennállása. alatt kornoh SzerH-
zö i-s épitő munkát l'égzett · 

KöZLEKEDÉStlNK 
A termelés etősfitemü fejlődése tükröződik vi~za 

a közlekedési adatokon is. A 'as uti felépitmények\'1 
tulnyomórészt lhelyr-eállif.ott.uk Legfo-ntosabb hidainkat 
át.adfuk ·~ ~orgalomnak Anti~ ,1945, más<Jdllt felében a 
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vasuti forgalom a szálljt_dtt áruk tekintetébe;t . a., háboru 
eJQtt:nek 20 -százalél{áta csökkent~ teher-szalbt-asban g 

háboru előtti "zinvonalat, szehl!élyforgalomban annak 
másfélszeresét értük el. Gépjármü állományunk csak 
másfélszerese a háborU előttinek De mig kevesebb sze_ 
méblwcsi fut az országban, mjnt a háboru előtt, há
r·c:m~szoros :teheikocsiáliom:ány bonyolitja le az ors.zág 
áruszáWtását, Póstánkr.·ól nyugodtan. elmon~at]uk: 
ho.gY legtöbb ágában jelentősen tulhaladta a békebeh 
teJ,jesitmétQ·eket 

UJ SZERVEZÉSI FELADATAINK 

Mi 1van ezekben a számokbau? \l\lindenekelőtt a 
dolgozó tömegeknek a stabilizáció időpontjáig elszenve. 
dett' szörnJ ü nyomora., -Közel másfél éven keresztül a 
dolgozóiul{ )[eálkere.sete mélyen a Iétmlinimum alatt ma
radt de ép"tettünk! Ezzel oiYas\'a}amit vittünk véghez, 
ami; hasonló mértékben tólünk nyugatra, lényegesen 
Ji.edveió'bb 'köriilmények között eg,\etr~n (nemzetnek sem 
Sikerült elérnie. 

S ez már politika! 

A ri:.a.gyar· munl{ásság a. termelés ujból való meg
inditását, a felszabadulás időpontjától kezdve jmját 
üg,rének 'teliint\ Tudja, hogy olyan uj né1Ji politikai 
rends~er megszületésénél seg.édkezik, \amelynek ér!télme 
és célja a dolgozó'kért van.. Hiszen n]indjárt a felszaba
dulás után megteremtOd.i;tt az ~üzemi alkotmány, amel} 
a· ao-gozókat az üzem vezetésében és irányitásában sze
J;ephez juttatta. Azután egyr·e ankább előtér be lépett az 
állanfos'tás, amely a szénbányász:a1t, az erőmüvek, majd 
a 'nehézipar állami kezelésbevétele után lmost a ilag;r
bankolr államosításával érte gazdasági .Pletünk legfon
tosab őrhelyeit Soron van az alumfuium/par államos-L 
tása ~Népi demokráciánk sikere, J10gy elindultunk a szo_ 
darzmus utján előre! 

Felvetődik azonban a kérdés, hogy az ipari ter~ 

me:őgépezet, valamint a hitelszer-vezet 1állami tulaj~on. 
h<i. vétele után hol jelentkezik az a gMdasági többlet, 
amely az á,Ilrun 1os:tást jogQsuUtá teszi.. A. vezetők és 
irányitó·k puszta, személyi cse).'éje ré\ en semmi esetre sem 
Cs3.kiS azon uj szemponfok érvén)eSitése révén, rnelye. 

· ket az uj ~ezetől\ a népi demokrácia gazdasági rendje 
érdekében !Végrehajtan:ak 

A Iwpiialista gazdasági rendben a \ga.zdasági tevé .. 
J{enység hajtóereje a profit Azt termelni, auil a 'itökés 
'SZámára a legnagyobb hasznot biztosítja .. A termelés 
fü.ggetlen aÚól, hogy a közösség érdehei mit l\Öv.etel
nek. Mi egy Hyen rendszert nem tarthattunk fenn Nem 
tUrik ezt' meg a tervgarzdállmdás szempontjai f;em,. A 
~Fagyar közgazdaság ujjászer-vezésének hatalmas fela
data. ugyanis ksak akkcr végezhető lel maradék nélkül, 
ha az minden erő e,gybehangolásával és teljes t.eivsze_ 
·rüségg~l megy végbe A hároméves tervben r~öit·t, né
pünk fokozatos életszinvonalemelésének ez az egyetlen 
biztoe.itfka 

Az előttünk álló szenezésJ. \feladatok azonban ma 
már egészen más Jellegüe-1\, mint a felszabad~~á~ ~tá~. 
Akkor a w~glevő üzemi ~g,\ ségeket kellett ru ulmdeske
pes állapotba hozni. 2\Ia már e~y;(;szt ~lö.ttiin.k állna~ 
a ~Ditszáz millió foi·inlos lw:ruhazuookj UJ tpan kap~e'
tás- Iétrehoziatala, rmást'és:tt mind~nt meg kell tennunk 
;i céltudatos többtermelés elQsegitése érdekéhen 

A GYóGYSZERÉSZ 

A ~iUNKAHOZAM FOKOZÁSA 

l\Ieg kell állapitanuitk, hogy a felszabadulás után 
ujból megindult ipari termelőmunka. e.g~_ik l~gl~yege..~ 
.sebb jellemzője ru munlrahozam r_'fmdktvul mod~~ ."Yal:> 
,isszaesése .. A munkaterme1ékenysegnek ez a csoKk~--

• •- 1 u··zemi berendezésekben elszenvedett ha. -li'ie reszm;t az , 
borus fogyatkozásokra, n~ásrészt a dOlgozók haboros 
élehn~zése okozta fizikai tegyengülésre ~ezethetők 

\issza 
A .stabilizáció eiőkészltésekor az volt a, feltételezés, 

hog~· a .ll1é.I{ebeli 50 százalékos 11:eálkeresetnek, b~kebeli 
75 százalékos munkateljesitménJ lesz az ellenereke, 

Sajnos a mun:kateljesitmén~ t-ekintetében tniqdjárt 
a stalflizációnál lemaradtunk lAzóta is a munkateljesit .. 
ménv lassabban en~lkedik, mint a ll"eálbétsziín·onal. 
Igy ~a bányászatnál 1946 augusztusában a. telj~if.mény 
a békebeH ,:55 százalé.ka volt, Azóta az egy muszali:ra 
eső szénte-rmelés ~.z .1946 augusztusi 5.1 q helyett 1947 
oldóberében már 6.5 q~ra. nőtt, ami 28 százalékos emel 
l{edést jeleni, a békebeli 9.35 lq-nak azonban ez még 
mind'g csak ao százaléka.. Ennek r·észben az a.z oka~ 

hogJ tnig a felszabadulás előt~ a földalatti _munkások 
minimálisan 7 órát töltöttek tenyleges munkan, 1ma aZ 
országos átlag nem haladja meg az 5 .. 5 órát, 

1937-38. átlagban 1 q szén Jrl!ermelése 43 pengő .. 
fiHé! ~nuukabérkötségbe került; 1946 augusztusában 78 
pengőfllérbe .. Az 1 q sZiénre eső lll\Unkiabérköltségtöbb
Iet 82 százalék Az arány tazóta is tovább romlott. 1947 
októberébeli a szén Hálbér költsége 95 százalékkal volt 
magasabb, mínt az utolsó békeé,•ben. 

Hasonló a he1Y.zet az i'pari termelés egyéb ágaiban 
is Kifejezésre jut ez \abban, hogy 1947 jan~árj?tól ok. 
tó heréig a gyár;pad tennelés értéke, 7 4 _szazalekkal, ~ 
kifizetett munkabérel{ összege (89 szazalekkal lett ln'o:
gyobb. g mig a gyáripari munkásság Ös;o;zes n~unk~- · 
• •· k ·ma 25 6 százalékkai a munkabere 89.,3 sza. orauta sza .. · • . , 
zalékkal emell{edett.. A szalrmunkások összes munk~·· 
ó t áinak száma 17 .. 3 százalé;kkal, n~un'ka~rü~ '77. 3 .sza~ 

1 'kkal emelkedett, A Gazdaságkutato Intezet adatal 
za e ·~ \l. ' • 3 'za 
szerint az első stabilizációs r.'\ ben a gyan~ar sza n-
I·éklml teljesitett lmvesebb munk~napot_.: mmt. :1938-~a . 
A te;·melés nettó értéke viszont mjndoss:r.e '72.4 szaza_ 
lélm yolt az ;t938. évinek 

Az ipatügyi minisztérium adata.i szer' nt az :első 

.81abit"zációs évben az egy mUnkásra. eső havi átla,gos 
termelési erték az 1938-asnak 69 százaléka. A tuházatli 
iparban a bőr_ iés sörteipail'han, a gépgyárfásban, a ter·-

' • l"k me!éS:i érték al~g valamivel emelk;dett az 50 szaza e 
fölé 

Munkartermeléken;rség szeu~pontjából tehát a ter·. 
melés ma lényegesen rosszabb helyzetben van, mint 
1938-ban, ·bár a. fizikai dolgozók ~elentékeny részének 
r·eálkm·esete elérte a 90 százalékot, több kategóriában 
megközeliti a 100 százalékot lés a bányászatban meg
haladja a 1!20 százalékot 

A munkateljesitmén) elmaradásának pedig e.lkeriil· 
hetetienek a }{Övetl;:ezrnényei! Éspedig az, hog)ha nem 
vigyázunk, ha áruval nem !fed(',zett tvásárlór~"er fire
tünk nemzetgazdasáb'llnk egyensulya megbomhk, Ugya._ 
nis Úyenkor· az árak emelkednek, illetve .a ~öbbletj~t~~· 
tásként ldfizetett ,·áddóef'Ő légetf"dn;i-n)ben int1aetot 
jelent. Ilyf•n uha twdig Imi :m~gl'gys:tn nem té\.ediink 

-- A mef;oltlás ten11észetesen nem lehet a reálb{~r·ek 

c~ökkent.fse A teljesitmén)t kell \növelni! tEz ma. gaz_ 

.···• A GYóGYSZERESZ 

dasáii eletünk egyik kukskérdése.. Beruházásaink és 
áfucikke'nk ugJ anis az .a.lacso'ny munkafeljesitmfény 
miatt aránytalanul drágák Részb~n ezéd is komoly 
f-eladat számunkra az államháztartás egyensulyának 
biztosítása, a hátoméves terv iberuházásainak biztositá~ 

. Sa, a· jóvátételi kötele~ettségek teljesitése, A munka; 
termelékenység alacson,\' voltából következik ~ NIK, 
JliÁSz, a MALLERD, a Láng és a Hofhen, de a Jeg_ 
több 'gyár d.eficitjének jelentős része. 

Ebből követl\ezik küll{ereskedehtü árkiegyenlité
·sünk sokszáz. millió' foriittos problémája is. A nem..zet
közi ántcserében is alapjában véve emiatt vagyunk ver .. 
Senyképtelenek S mivel a ~emzetközi piacokon csakis 
ipari és mezőgazdasági árukkal lehet fizetni, ha nem 
tudunk {konkunálni a világpiací Járakkal, nem tudjuk 
megszerezni a termelőmunka folytatásához nélkülözhe
tetlen ny·ersanyagokat és gépeket., zsákutcába kerülünk 

A munkatermelékenység fOkozása nemcsak állam
hat.almi kérdés Csa.kis akkor érhető ~l, ha (a1 dolgozó 
iléprétegek, a munkásság, a patasztság, aZ /értelmiség 
3ktiv közremüködést vállal, a rnag~asabb munkatel,je_ 

. sitrnény azervezet.t elérése céljából. 

A MUNKATELJESITMÉNY FOKOZÁSÁNAK 
SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

Helytelen lenne feltételezn•, hogy a muukatermelé~ 
kenység növe]ése csakis a dolgo?iÓk fizikai erejének fo
lwzotútbb igénybevételével érhető eL 

Ellenkezőleg! 

Mindenekelött ei l·ehet érni' a hár'Olnéves terv hatal
mas beruházásaival, amelyek a munka tennelfkenysé_ 
gét jelentősen fokozzák. Emelni Iehet a munka jobb 
lnegf'zervezésével, tnechanizálásáva.l, uj gépek tizeneL 
nek: munkába állitásiíval Tul ezen azonban ugy lpa .. 
runlí, m~nt mezőgazdaságunk, ile irodai szervezeteink 
is 'a munkatermelél{enység sokmilliárd forint értéleü ki 
nem használt kincsesbánJ·ájával rendelkeznek Már ed
d'g is kialakult az iparban, a meúigazdaságban, az iro
dáltban tegy bizon~·os racÚmalizáiási mozgalom. 'fömeg~ 
mozgalommá kell fejlesztenünk! Ahány dolgozó, annyi 
racionali zá tor! Ebben a kérdésben anyagi szempontból 
se legyünf{ szükmarkuak. illa la csepeli 'Veiss Manfréd 
gyárban Kovács János racionalizálás\ javaslata tizezet 
rímulmórát tRimrit meg akkor necsak a váLlát rvereges
nük meg dicsérőleg, hanem jutalm,azzuk a javaslat ér_ 
f(>kénfk megfeldően Ugy, hogy Kovács János hálás 
szivvel m~eg is köszönje a jutalmat. LáSsák a munka .. 
társai. szómszédai, hog;r a murtkatermelékenységet 

<anyagi szempontból js érdemes fokozn;, 
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Vonatkozik ez az u, n. r·ezsiköltségekre is, amcly 
egyes gyárakban négy, öt és Üzsze.rese la békebelinek 
Miért türik ezt a vezet-ök. az üzemi bizottságok? :M:iér·t 
nem lfol~ tatrial\ · a Iezs.:költsége:k csökkenh:~se érdekében 
tervsze:rü és rnindennapos hadjáratot. 

Rendet kell teremteni, az u, n.. gyárlteritésen belüli 
munkanélküliség kérdésében is. Csak az jogosult bérre, 
a.Jd bérét munkával megszoigálja Egyetlen felesleges 
ember sem lehet a.z üzemekben. 

Az igazolt.an és igazolatlanul távolmaradók száma 
is megnőtt az Üzemekben. 'I'iz és tizezu munkanap 
vész igy el Meglazul az OTI és MABI lbetegellenöriése 
is s nincsen egészségüg,li feg,~elem .. Nem ~Cgy ltea-kc1ós 
érzelmü mvos tudatosan elősegiti egyesek bünös bizto
sitási manipulációit. 1\.z DTI, a ::\fA B I. valamint az m _ 
vosszal{szenezet vezetőire vár ezen a téren jelentős· 
feladat 

A KOLLEKTIV SZERZőDÉSEKRöL 

A kollekf,iv szerződés ~dta lehetőségeket is ki kell 
hazsuálnunk a munkateljesitm.ény folwzása érdekében 
Közbevetőleg azonban el kell mondjuk a kollektiv Rzer_, 
ződésekrőJ. hogy annal\ rendszere tul kom11rkált. Nem 
i'smerik ki benne nlagukat a munkások.. A munkás azt 
akada, ,,alahányszor \égzett egy rnunlmdarabbal, tud
ja, m.ennyit keresett Ne utó]ia,g kéLhárom hét rnuha 
ismerje meg keresetét A kollektiv szenődések megad
ják a lehetőséget hog) ahol csak lehet. rátétjünli: a da. 
rab perc aldmrdra 

Cáfolja a többermelést egy bizon)os egyenlőskö 
dés~ törekléS is a ·kollektív szezződések végrehajtása 
körül, amit feltétlenill Ie }{ell küzdeni. !Egyes gyárakhan 
ug;ranis elmosódnak a határvonalak a szakmunkásol\ és 
a nem szal{képzehtel\ l\özött ~gyenlően akadák fizetni 
a nehéz és könnyü testi munkát, a tanuitat és nem tta_ 
nultat, . .Jelentős munlmkategóriák vesztik el ezzel több
termelési líedvüket 

A töbhtermelés érdekében kell rende~ ter('mteni a no r_ 
mák köriil is, mert nem kétséges, hogy :a. két és három~ 
száz száralékos normateljesitmények ne'm igazi normák 
s azok csal{ a forintrontást segitik elő. 'EhbPn a kérdés. 
ben a.z összmunkásság ~rdeke a döntő és nem k~csin,l 
részben felelöt.I1:n csoportoké aldk ja maguk szükköl'ii 
szempontjairt, elfitérbe hel.' ezve, ha.Hamosalt a z egész 
bérfr·ont ~elmozditására, felforgatására. Viszont a ImL 
Jektiv szerződéselmel~: rohawmunkát adta. joguk teljes 
érvényét biztositani kell azok számára, akik a ténylegt>. 
s~n megállapitott !lorrnákat l'alóban tulteljesitik Ezek 
a demokrácia igazi rohammunl{ásai Nagyjutalmu veL 
senJ"eket kell köztük szerveznl Munkás munkással, 
gyár -g~rárral, üzem-Üzemmel Yersenyezzen, 

Szervezetileg is -össze lrell fogni a racionalizálási 
Iriozgalmat. Mert a }{érd·ésnek ma se gazdája, se itá
nyJtója, Különösen, ha gyá1ak egész ipar·ágak alap. 
vető ncionalizálási munkáját kell eh·égezni 

Az u -fl.. fajlagos anyagköltségek csökkentésével is 
lehet és kell emelni n munka, termelékenységét Milliós 
él"tékeh mBitnek napr·óLnap:ra veszelldőbe. PazarO:Ijáli:: 
az 'an;ragot, a villanyt, a szerszámot ~s ami ru legfonto_ 
sabb, szégyenletesen pazarolják az emberi mun·J{aeröt 
Ennek a kérdésnek is kell legyen mindenütt gazdája 

Termelésünk jelentős t·észe ~ele,Ues. Vannak g,\á
rak. ahol a selejt f.p,u'>n f'gészen l!Jar:·bát állapotok u:ral. 
liodnak Olyanok amebtlk eg.)ene.<:Jf a tg~t,zdasági rendőr· 
ség után kiáltanak. S kérdem, , a,ijon hány feljelentés 
tiktént a nemzet \ agyonának elherdálásáért?! · 

l\finden :tiszteletünk az olimpiai bajnoké, de ma el
sősorban az ország ujjáépitői a nernz;et bajnokai Az 
ipar és mezögazdl'ilság rohanununkásai r;zámára biztosi
tani lieii mindazoimt az előnyöket, ami a. demokrácia 
hőseit megill'eti. Elsó'k leg}enek az áru elosztásban és 
a szoc:ális juttatásoliban Az Udülök, a lllJ'3Ialóhely:zk 
az 'ö számunkra leg~enek nJ ih a. Az orr adjon kiilön 
ked,ezmén.}eket E!sőnr:k öli kapjál{ meg a lakáskiuta .. 
Jásnkat! l\.ülijn k(iztár~nság·i kítiin1eté-st líeii t·endszer?
sitfni sz.árnuk~a hogy Htf'ghapj:'ik a dfmoln·ácia rninden 
tiszteletét és ,beesületi·t .\z Hye·n roham>munkásoJ{ töhh
h.tkete;;ete termelésböi adódik, t~hát közgazdaságilag: 
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1neg.Q.ekuv~,_ tJ.éeküt ! 
HA .AZT AK kJt() D, hogy ez a lap érted' harcoljon, fizess elő .rszakszervezeted la;pjára. 

HA' AZT AKAROD, hogy jogokat vivjunk ki számodr·a, tá:mo{lasd szaksajtódat. HA AZT 
AKAROD, hogy lapunk mindig és mindenben megalkuvás nelkUl1nelletted álljon, ·elsősorban 
te 'gondoskodj .é!etben maradásáról. rE Z A LAP A TIÉTEK!! De őrizzétek meg. Mert csak a 
'rnunkássá.g lapja védheti a dolgozók érdekeit. · 

indo1w1t és hadd kere.ssenék. Ezért nyugodtan vállaL 
hatják a felelősséget n gyárak vezf!tői. 

EGYÉNI FELELÖS VEZETÉS! 

De féppen a többtermelés éirdekében Szó)junk álta
lában is a yezetóK felelősségérőL ,,Csak helyteleniteni 
Ieh•et az olyan rendszert, lantikor a vezetak egy !ré.sze 
uszi]{ az ártal. nem érdekli ó'ket a iiDUnkaf~gy.elem, a 
norma, a s.2lejt, )nem érdeklik őket a: problémák. íAbból 
indulnak ki, hogy elég nagy az állam1 zsebe·, rnajd . fi
z.eti :t defic'tet. tfudo:másul kell vegyék az ipai·i, (IUeZÖ

gazdasági és szövetkezeti üzemek vezetői, hogy iPari, 
mezőgazdasági ~s szövetkezeti fejlődésünk feltételei 
me•gváltoztak. Uj helyzet á~ t elő, mely a -vezetés uj 
módszerm_t köv.eteli meg. A leghatározottabban Je b:eU 
szögeznünk, hogy ki-ld a maga hetyé_n, !a. vezető a fele
lős az· Ü71€mtért, a vezet-ő feielös a munkafegyelemért, ő 
a felelős a deficitmentr_,s tei-melésért és ami a legfon
tosabb, f-elelős a munkatermelékenység leJmeléséért, az 
önköltségi lárak folytonos és feltétlen csökk~téséért. A 
népi demokrávia gazdasági" jrendjének parancSa ez! S a 
n-épi demokrácia 1el }{ell távolitsa az: üzemek lés hivata
lok éléró1 az olyan ve-Letó'ket, aldl{ gazdaSági életünl{
nek etne legfó'bb parancsát nem tudják, vagy sol{ eset
-ben nem is akarják teljesíteni.- Ne segitsen rajtuk r;em\-. 

mi'féle ·pát•tkönyv. 
Tudjuk pótolni az ilyen vezetőket! M ert ma már a 

szakemberek sOI'a~ a mémöksereg áll a. tlemokrácia oL 
dalán. Oldalunkon P.llnak, ntleft't szeretik a szaknl:ájukat, 
sz~etik az üzemüket \é,s szeretik, hog:y a (lemokrácia 
hatalmas erőfeszité-selíet tesz országunk ujjáé.pitése lér
dekébm. S igenis, mi ·kommUnisták is· szeretjiil{ 1ezeket 
a szaikemberelíet, ezeket a pnérnököket, a kutató tudó
solmt, a szervezőket, kiállunk ét4.ük. Azt almrjuk, hogy 
noogfelelJ ~iörülmények közellette jól rv-ég~zzék munká
jukat, Éppen ezért mondjuk_. teljesen helytelen az a 
gyakorlat, hogy vannak üzem:ek, ahol a. sza,kmunl{ások. 
nagyobb jövedelmet \élveznek, mint :a vezetők s a feJe_ 
lős mérnökök. Ezek a felelős vl~·zetők, aki'knek ,ló vagy 
I'MISZ munkájától függ ~ gyár, függne}{ az üzemek, 
akik a szaktn.unkások százainalt mutrlláját irányitjál{_. 
teljes joggal várhatja el a ,demokráciától, hogy f.elelős: 
)losztjuknak megfelelően fizes.siik őket. 

Silviinkhöz nőttek a üemol\iráciát. segitő régi sza;l(
emberek mellett a most előtérbe került munkásigazga._ 
tók, a munkást;J-kból lett müv'ezetó'k ·és 1a felelős poszto
kon állól{, Ezek a friss eró'k, a·ldluől ma már •tudjuk, 
bogy többségiil{ben jól heváltak az ~izemek /élén, uj ar-

culatot adnak_ a demolu:ácia egész: glaZdasági rendjének. 
Bizunk !pennük és ·bizonyos, hogy a 'régi szakemh<'Jreh: 
gárdájáVail együtt hozzájáruJrn8:I{ a magya"T de.mokrácia 
n. n. gazdasági csodája további kiteljesedéséhez - a 
magyar ipar és mezőgazdaság ujjászervezéséhez; it há
rolnéveH te1'V !Sikeréhez. (Folytatjuk.} 

Hoiziuappan előirato 
Többe-k :feJJkéré!Siélre 1etgy kipróbáltt egys1zerü l"l!ázL 

SZ!apprun fő~ési .-eljárá~t ld{jqjl_ümlk:, Kérjük kot1Jégáim1kat, 
hogy a. hozZJá:julk tanáC!séd foTduiólrua!k óbocsálssá'k re.n

delkez.ésih1e -az aláblbi receptet. 
.Háziszappan· főz~s. 

5 !kg. :b.-iolvaszrt:oJtt zsiradéikihoz 1 Ikig \Lug (NaO!H) 

·szüksége-s·. 
A fövés m!eJ_gkezd!é>se elfu,t 12 Iliter viV/Jel :a lugot dletL 

oldjuk €!gy' külön edé111ybffill. Az 5 ~g , z.süa-d!élrot az 6 
lit~· viZiz'!EU az _iist'bte tessz-ük és 'hevitjüik, A -zsiradék 
feJ.olva'sztása ult.á.;ru a fe110ldott lug egynegyedét !hozz!á
Ontjük, vigJnáz.vn. a.1:1ra, 'ihogy ·a !lrons1JstericÚija mindig 
enyvs7..erü !Legy!Eih. Háromne-gyed -órai lf&:lJé:s után,- armd!lcor 
m-ár -valószim.ü.ne-k tartjuk, hogy a vsiradék felvette 1a 
lUigot, vÍgytáJvva, hwsonJó 14élsz11eteklboo, ső-t li~!heltőleg még 
ki'SChb aldagol'ásokkal két ·ffi ~gytnegyf'---<1. óráD ke:reszti.Bi 
szappanositjulk. (Az 1t.:1nyvszel1Ü konsistenici!ára fe!lt:étlenrül 

. ügyelj!Üirilld) 
3 ÓrJáS :fő.zlés után ·egy 11-mV'Wl.'Ó'Wll] lkiive4t nds !l1ész,llertet 

egy po'hlár tflorró vlzben ellkeV!E\rünk, ha júl feloldó-d1k, 
·átlátszó lesz, akkor a í&vélstt b'elfejezfhettjük, ha illem lesz 
át~1átszú., ugy a szappan Jnég n-em kés-z, rte~b!át tovább 

kell :főzn1. 
A lCész. sz;t.p:pa(iJJt kon~Thasó ho:m:.áadi~s:W,ar a-z altj

lwgtól elválasztjuk 'és pedig a. következ<öqéppen: :Dét]; kg 
konyhrusút lassarhl&nt;-, be'LekeverÜ!rÚk '-a szHppanba, \amely 
a kon;vhas:ó UtatJásárai külöl1JV'á1ik, lanliiilk-Dr a szappwn1 a 
folyad-ék tetej:étrl iO.ss-7.-együJ!t lés kiJssé besünüSödött, mel'Ő'
kauáUal a szdfuás>os módón óvat.o.s'nn 1Zsálkdlm"'l3lbokfka1 
va.gy v.áJszonnal kibé!l:elt tukfi(cso'S· 1ádláibliL sz-edjük J:e és 
kii.il-Wlni, megk-eményed!ni ibJaigyjuk. EJ.jtá1iw.tunk az.onibmtl! 
ugy is, 1hogy nBm t:~zedjük le •a S'I.Jappanrt a f.olyad\éknXí.l, 
hnnem má.-<;nap:ilg ott hagyjük telljtesenll lkiihüllnL 

M·á.&nap azután egy dall"Riblmm.l 1e'e!Ille1lhetjiik a \t-erje
sen mejtszilá·rdult szappa:rut, az üstben. vissz•anularadt Vi:-
zes f-olyadékot f~lihwszniálha-tju!k mostáshlQ-Z, . 

A -szappan fe1darnbo·1fu'ill 121 dib. 10 ~ lbot1·a1 ·1~
köt.ijtit -acéldl:rót segi.ts'é~l\el tö-:rt·élnihet, tPtsz'-és s7.e-t'1Ítl1U 

·darabolkra. 

' l 
mite itön tort! kao~atól . 

ll> 
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Adalékok a 
inkfer-emlékkönyvhöz 
Előszigorlailxm tönbént ·. 
Wi"!kler tata: Mia.YI~ •digJita]is €1rt&kmeg

luibtározawkr61 tud? 
JeZölt hölgy: A <fokke-f€00 'tlitrálás:ról. 
Wt~kler .. ta.ta: FehJ.mggel titrált-e már? 
.J elolt holgy: '?? mély haliliga;t:ás·, iTUl-piruL 
Wmfcl·~r :tata fel-~llá, járkálcv~a, a, ~méil\ső, plad
megál~c a hallig1atéik fclé kacs-!n:tva g!'Íim,.srz
: U gyJ\áltom, egéssZJel ~em. 

• 
mumikaó:t'a rvan: Égő szi!V.a.T

megJe,J<_miik Winkiller ta/ta. A hölgyeik kö
r:i~~:;~,j~t~;t-ot~ egy :Dérf] is !köréje :vegyüi!J. 

wccet mO'lld, n&gy. derü, zajon-

.tata: Na !eiliég vott hölgyeim mm-
helyukre, jöjjffil!eik a :Dé:ri®Jk. Mo~ fér
'att<llk elő oegy chémiai vonatkozá&u vic-

'~s:~~szak~tl1Ja,ta: TiszteJt j€11ölt urak, ml van; 
,". lha Antaili megnősül és e1v,~S1/'Ji 

N rugy l'öhög·é~ és lJa.i. E·gy hwng: Hol it-t ·a 
ch ém üai vonako'llás? . 

Win./d.er ta:ta.: Iw.n, i1gfl!J ez ,patikus clo'log! 
Jelöltek: ? ? ? RöhJÖgá~.' 
Winkler tata: Aniipyrlin. 

'F<Jljegyezte: B. Zoltrin, .gyógyszerész. 

A. ,a.eu &i.utn~r:a 
Ezt a két 1\JE/I.tv.es, derÜls .rupr&sá.got egy tanymi t.:ör

pe-gyá>gy1.s·zerlár tulajdono1sa k.üldte be iSZieged feU!Sőkö.z;_ · 
pMitról. Marostöi István, ailci!ll~k csak •a paÜlci.j-a1 töu·pe, 
de annál nagyobb a csalládfja, .Amllmk bilz-onyságául kÖ
zöljük le ezt a Ikét q{is ·töitéuetlet~ ho~ az!é-rt ,aJ sok
gy!Etrekes ~,tárpélk" is ma~llátjták az -éll.et vidárn>albb ol

®lát. 

* 
Egy beteg, (ki paralysis progressivába.n sze:nvr_,dett 

:egybe~n megrögzött alkoholista. Rögeszméje ~olt, hog; 
nre.ki repülőgépgyára van. Igen sokszor megfordult a 
g:"óg~szertárban é~ akkor is hangoztatt.al, hogy neki 
l{etmillió repülőgépe van és egyben megkérdezte tőlem: 

sze1·etek_e l'lcpülni? Én azt feleltem neki: hát .csak ugy 
mérsél{elten. 

- ~Holnap ireggel 8 órára küldök. egy repülőgépe.t. 
l\'Iilyet parancsol, sport vagy vadászgépet? - kérdezta 
aztán. 

Én azt válaszoltam: - Nézze, az igazat 111\egvaUva 

é.n inkább szerf:!tnék egy autót. • 
Erre felkel, az ajtókilincset egyik kezéVJel megfog~ 

ja lé.$ mielött távozik, a tlllásik kezével lekicsinyló1eg 
intve, azt mondja: 

- "Maga paraszt". 

A másik eset j~ellemzö a, magyar p~raszt nagyszerü . 
hum~rérz-ékére. Egyik tanyai magyar [bejön a gyógy_ 
sz~ta:ba és elbeszélgetel{ vele. Beszélgettünk azokról, 
a~Ik 1tt -a tanyaközponiton közérdekü munkát :l.iej tettek 
~~, de m~r eltávoztak. Állami vagy ivárosi szolgálattban 

· allo~.tak es elhelyezt-él{ őket, vagy nyugdíjba vonultak. 
~ t?bbek között szó esett egy közigazgatási tisZit.viselő~ 
~ol IS, kit innen a tanyaközpontlról helyterlek a: városba 
es nemsokára aztán öngyilkos lett. 

K·é~rdezem .tőle: hát emlélíszik..e a biró urra, kedé
lyes, ]oszándéku ember volt 

-
1
Hogyne if·mlékezném ·_, szólt - de ugyan mi i~ 

van ve e? 1-- kérdezt-e. 
-Hát nem hallott·a, 1et'ment deszkát árulni. 

már, önként jelentkezett~ -·Ja, igen, 

EDICINA . 
YÓGYSI~RÁRUHAGYKERESKED~S K f T. 

. BUDAPEST, VI., 
HAJÖS UCCA 32 

MEFOM: 127-401 
Ismét a leggl}orsabban én 
a legpontosabban éa CBak 
gy6gyszertdrak tészére 

I!Zdllil. -------•• 
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"-2. . A GYóGYSZERESZ 
~ .. _______ .................................................. -......_._;;.;,..=..;_· --··---

HIRlEK 

Gyógyszerész-bál 
Hizonyár'a feltünt né/uiny i«Lrtársunk'!ULk, 

hogy Sza~szervezetünk... vezetősége és "A 
Gyógyszer esz" szer kes.z.tm kmwr adtr;tk az egye
temi ifjuság báliá=k wédnökségébol. Igen, so· 
kan nyilván és jogosan kiváncsw.k •ennek ,•okam, 
E gyesek tánwdó éllel ugy fogalmazzak meg 
kérdésiiket: hogyan történhetett mwg rlyesmd? 

IJili szelidebben fogalrna.zunk TUdJuk, a;n!t 
tudunk iés az ifjuság is tisztában van <L veLlosa
gos helyzei bel. Elég, ha, annyit ""?ndunlc, hogy 
az ifjuság a fel.szab·aduhls óta rneg nem JUtott 
el hozzánk Pedig bizonyos jelek a,rra mutat
nak. hogy elindult, ut ban van felénk. . 

Éppen ezért nern. Viáidolun!~ senlcrt, és nern 
kér·ünk szárnon Soemrmt senk!tol. A celunk ko
zös lés e cél felé csak egyetlen út vezet .. 

Várunk az ifiu.ságra. (sze~tely) 

Uj gyógJszerészdoktorok A Pálzmány Péter Tud~
mányegyetemen ,,summa cum Im1de" folwzattal ava.!ttak 
gyú~yszerészdoktOI:ol'\!ká Kovács :Lász.Jót., Mitttelmpnn 
L

1
ászlót, Za.la.y Károl~ t és Czuczy Győző t Az uj dokto

t ok é1 t:ekezésüket lll sz<~rv~s é's gyógys·zer·é·.-:zi K·émíai 

imtézetben k.~szitették 

Halálozásole H a l m ·a i Fülöp, d[. HaJiill'ai János 
.:

1
gy·ógyszeré.sz édesapjR f hó 18~·árn Bonyhádon elhunyt 

L ö c h e r e I Gyula S'O'l oksári gyó.g;yszer&sz., 
Löcherer Ta:más bU:da,pestL gyógyszett:áiJ'tulajdonos édes
ap.ia f, hó -18-án 82 éves koráhaliL sm~oksáro:n elhunyt. • 

W i 1e l a n d Dém:-.,s smkadi gyógyszer ésv. f ho 

2·2·-én 72 éves ikoráiJJa~n Sarkadon elhunyt 

Házigyógyszert-ár engedélYJezés A népjóléti mi-
n11szter 172.276/1947 .. ,számu rendelebével a Magya1r ÁL 
lnn1i .Szé:nhányák Rt. do:r·agi lbányatárspénztá1 a ré1szé~ 
re Dm o gon, to.,:-áb!Já a salgóta:r.iáni bányatár spénztát' 
részél e S.algótarjánban, h:ázi,g_:itógyszertár fel-álliitását 

~;-ngedélyezte 

ÉRTESITÉS l 
40 évres találkozÓ\'al kapcsolatban kérjük a.z 1908-

ban végzett barátainkat • .!hogy február 6 .. án, pénteke11, 
d. u .. 5 ó-rakor a KözJJOUti kávéházban (lrányL és 
Egyetem-utca. sarol{) jelenjenek meg. Akik akadái~·ozva 
vannak, Ilevélben jelentkezzenek, Eri laboratórium, SpeL 
gely chnére, rsudapeS:t, OCIV., Vorosilov-ut 25, hogy a 
nyáti találkozó idejé,t közölhessük Balassa Sándor, Gá
hor Andor, Járdek Géza, JózSa !Lajos. :Kálmán Béla, 
I.ukács Ferenc, Martos Gyula, l\'lolnár Alfréd, Rex 

Fa·enc dr., Sp2rgely Béla .. 
Az igazságügyminiszter rendet ttel'emtett a gyóg)·

szerészigazolások körüL Egyetlen szakmában sincs 
olyan sok .za\m az igazül'ál:wk \körül, mínt ·a gyógysze
Jészeknél Ugyanaz a gsógyszerés.z sokszoi' ~, de több 
E.Setben 4 különbözö fómm előtt ik-élte az igazolását 
SZ·ámos gs•ógyszerész addj_g folytattel ezt a játékot. 
a.mig .sikexült igazoló határozatot szereznie Az igaz
~:ágügsm:nisztétium u·g,\' mtézkedert ~nosr, hJ.gy min. 
den g.)Ógyszerész esetében az első sz:lhályos igazolást 
kell ii:·ányadtónak tekinteni (Világosság.) 

A. nJ!ai számhoz mellék;?Jlt Richt-eJ: ·.Gederm l\.eg~é
geti gsár vit takaxmányjali{Ó yitamin készitm.htJ!€ 
felhhjuk az i t .. vidéki olvasóink figyelmét, 

UJ FORMULAE NORMALES JELENIK MEG 
A NépjÓléti Minisztérium, az Országos Közegészség_ 
ügyi · l'anács utján, uj :Formulae Normales kidolgozását 
.tendelte el. Felszólitjuk la ·kartársakat, hogy hozzászó
lásailmt ir ás ban Dr. Mo~sonyi ~Sándoi: e.. tanár eim~ re 
(G~·óg;}·,szerésZCJti Intézet IX, Hőgyes lEndre-u 7 .. si .. )

mielőbh juttassáli: el. 

Igazolási hirek 194:8 ft:'hrutár 25-én igavol,ásl~a ke~ 

rii.nck a Zi alábbi gyó.gysr.erés;-:ek: 

Hl abéczy Tamás 

Szklenkay Arisztid 
Apodi Ferenc irgalmasreilld~ gyÓgYíszerész 

Heydrich Károl)' volt {)!lO:szlrai tulajdonos 

Nádasdy .János volt !k0'rondi tu~ajdiOnos. 

Igazoha lettek: 

Kovács Páln~ s·z. 8zlávik Edit 

Mar }{Óczy Alfonzné sz Simoniay Ilona 

Nyomárkay József 

N;\oni.á:rka.y .Józsefné 

Be·ke Albert B.s 
Nagr Dezső ,gyógyszel1éis:z'e'k, 

öz\ Szentgyö:rgyi Jánosné, a já'Szbe:ré:nyi MegváHÓ 

g~· ógysz,eJ. bár hasZionbélllő]~!. 

AZ ANYAG. ÉS ARHIVATAL gyiigysz .rosztá\ya 
Budapest, II,, Fő.utca 68 U emeleli ntt.g~terméb~n 
1948 február 6-án, pénteken d. e ,11 órak}l' panasz .. 
1. atJOÍ (art, amelyre a Gyógysz'. tész Szakszervezet és 
Szaksajtó, :,a,lam'nt a g;}ÓgJsz:;rvegyészeti gyárak, 
g} ÓgJ ál' u nagylwreskedelmi kép,iseletek megbizottjain 

kivül miudenldt sziv.:sen lát, aid 'a 3 év ótia ~l ül{ödő 
fenti hiva:al müködé,s-ével vagy anna·k rend-elkezéseivel 
nem mindenben ér t egyet, vagy érdeklődik a panaSznap 
iránt, esetleg felszólal a szönyegre kerülő problémák _ 

n:eglitatásánál, örQmmcl regisztráljuk e birt, mert eb
ből azt. látjuli, hogy a lll\Ulttal szembe:t e tér·m is óriási 
haladást értünk el.. ;Közvetlen a szakmá1t érdeldő és ki.:. 
adásra ke·riilő rendeletek, többé nem elefánte3ol).tto. 

.. ronyban készülnek és fó1eg nem egyes !é.rdekeket, ha· 

neffi els6sorban a közösség érdekét véd~k.. Tennészete
sen a panasznap lefolyását lapun'k ~klm1 megjelenő szá- _ 

mában közölni fogjuk - Pontos kezdés! Tehát pontos 

megjelenés! 

DESZTILLÁLÓ BERENDEZÉST (30-50 literes, 
lehetőleg zománcozott 1üsttel, !eSetleg duplikátonal), to. 
vábbá nagyobb sz:ivópalackotJ zománcozott tálcákat és 
eg.Jéb laborató·riumi eszközöket keres gyóg,J·szergyártó 
üzem. ,,Azonnal" jelígére ,.A .Gyógyf:'zerész" kiadóhiva.~ 

talába kérünl~: értesitést, 

Orvosi rendelvénJ letiH.ása ,,Dr. Kovács Imre oiir1 
gégE, fülotvo:;, a Szent István ik:órház főorvosa, Buda .. · 
pest, VI, Andrássy-ut 88 ·- Rendell 4--6-ig, 'Del._ a 
kór1rázban'' fejléccel el'látottt tfol galomba kel' ülö kábitó~ 
szetes n~ndelvén.} eklErt letiltom - Dr Jelenffy Szilárd 

1 .. alezredes L 

Államositották az Alkaloida Rt-t HDsszu hrarc ért 
véget az Alkaloida Rt -nél A morfiumgyá11tá·s· és unot
íium export szempontjábó~ /oly foutos vállalaJt sz~U·badaL 
mait és nyersanyagát a vJ_~ll:nat nyW1s "ezé1 igazgatója 
tud,~alevÖLeg kksempészte külföldre .. A vállalait a 1 ~z

/~vényesek ikö:di háboxu~ág és a sza:kezel'Ütle!tl! vezetés 
Iniatt nem 1tudott rendVejönn. EgyruMután hár"Om 1·end_ 
kivüli közgJülést d1s tanott az, Allkalo·ida, de dÖTIItés még 
nem történt, ugyhogy a g;avdlaszemponDbói is. Dl y ion .. 
tos mákgwbó IÍi."'J. mesztéls és á tVlétel 11Jagy visszalesá-rt 
n1;utatott Időközben u kirncstlá:rnak iSikerült llieg!Szerqz_ 
nie a részvények 51 száz~RlJérkát az Elihagyott J a vak áL 
tal bé1•beadott rés·Z!vények vissvavonásáv1~1 a Podm~
sZky--Révai érdekeltSégeik réiSizvényeinek VÍ~lSZiaVOmisá
val, ugyhogy mo.srt, már elihlárult mindlan. akadály az 
eh5, hogy az Allk.a1oida; Rt.-it ál.hJmo.s~tsák . 

A~ Pesti Tőzsde éltesütéJSe s·ze:Iint az Al1kaloida irá
nyitását a jövőben a földmivellésügyi 1Jl1inis·zté1 um el
lenőrzése melil-ett az ÁJJaa:ni M!2!Z·Ögar.da·sági és Ilp<* i 
1\rWJka üzemi Közp(}nt fogJa e:llá.t!Il[: 

• 
Az Al'k!aloida ália'tllosit;ástának -óruast j(~lentő,s.éget 

tu.lajdonitunk, lfli gyár fej.J.ődé...."<e szempontjábó[. EddLg, 
mmt legutóbb irtul~, csáki s 1zlalmája volt az Alkaloida. 

Ezutt•al his•szülk, hogy a sremé~Y'l <ét·dJ:::jken, felüli az 
o~z~g érdeke fog érvényesülni, és megfelelő gyÓgy_ 
S"?..enesz ~zakemberek irányitáoSlá\"all, a régi )rész·tm€nsek 
meU~!tt :!TI'á:s, eddig az ot·:s<zláglbm nem gyártDtt alap .. 
anyaggal gazdagithatjuk fejJődőkép8$ gyógy.szetiparun-
kat. (M.) 

A gyógyszerek és gyógyszerfélék adás-vételének 
~özvetité.se. Gyógy.~zet ,é·s gyógyszerfé'léik ad&s-vátelé
ncll: kö•vetités~t a 21. OOO/;W~;6 K K M. sz. "endelet 
~albályozza .. 

GyógysZier és az. idézett rendfelet tr. sz jegyz.ékében 
fuisorolt gyó-g;rszerféle anyag adás-véte~ének kö:metirt.é. 
s,éwl csak ke-reskedő f.o,gl!aJ.Ikozhaltik, ésrp:edig cs'ak rubb'am 
az esetben, lha az illető any;rug á'rusitá:sára iS j.o

1
gosult, 

.. Az emlitett anyagok adás-vételének közveltitéséve~· 
·· .. ,,,c,, csak gyógy,árunagylkereskledöi p~ren,gedélly~l ren~ 

~ fo 1gi,aJ:kozhrutik, v eg~ szer.k!er1E/skedőf és vegyszel .. 
na·8'Y1kereskedői iparigazolvány ezen anyagok !adás-vé

,telének kö,zve.titésé're nem j.ogo.Sit .. 
·~ Altalános iÜO'!rnlÖk' • ,•. .. ... .. . .. ~. · r 1par:rgazol~any alapJ'a.n gyogy_ 
sfz~2rek és gyogysze:Tféiék adá!s..:vlételén!elc közvet.itéséveil 
ogJalkozni tilos: m·vel ""'k .. • . • - • , ' ru vomv ozo 1pan JOgsza:báiyok 

szennt az emlitett · -:-adrá:s vét .. .. l~a;·~azolvan:y csak olyan llill~·agolk 
- ~. -.. e:lenek kozvetite.sere j!ogosit fel, amelyek adJá:s 

Vttelere hatály · , t.. .. n ·-.. . os JOgszta.JRUy .rszer int 11leim J~e11 külön 
~p311'·Jogositválllw ( szeszüg_ynökség).. ~ 

·.~ tiA ~del:t l l:lz. jegryz€ke megtekilllthető a. Bud.a .. 
jes ~.yogyarunagykeri'i:Skedlőik: :és Gyógysze11,gyárWkl 
'·~partestulete hivatalos heu-iiC'Ib:•n-:t:rt..1611 (V s él '"k.. 27) ik ~ · oT"'"''-15~u ., zem yn01 u. 

• f edden. es csütörtökön d e 11-1 óra kiiJ.z:ötit." 

Ót á
Hóvihar_ és penicillin. 'M.a:gyarol"szág penicillin után 

llJsa 't' . , -~ . d ' 1D..in. ISmeretes, szmte nap1:1oLna!Pra történilk: lt c::u el~~és~e: álló v-a[uta -és a külfödi ;gyárak !Száll;tó
. . :~~~. .szer·int. 41\.z .!Utám.pótlá.Sit azonhan egészen ki 

vuJa11o tényezök is !befo].) <Wsolhatják Most péil.dául h osz~ 

':zabb "id_:ig k:ma 1 wdtak a küldemények és rt ISÜrgönyi 
erd~klodeSI'e az U SA penicihin"-.gy<trak azt ,+.áJ.aszolták, 
hog! _az arnelikal hóvih<t~I'Ok m,iatt nem tudnak ·S·zállL 
tam es ·~ p~nicillin.mko•!náJnryok még New-Yoridg sem 
tudtaik t>l]utm .. Ez az eset ·:s hizon•yitja, mennyi.t·e indo
kolt .. ;a; Gazdas~~i Főta~ácsnak az a határozata, hogs 
orszagos penclllmAm tale:kot álllit fel 

Uj, arcképes igazolvánJ-t kapnak az üzletszerzők 
~ ... ~:5·7·0/1194; ~· E Hzámu ;rendelet értelmében az ügy~ 
n!okok, ut.azo'k es képviselők üZLetsz1EirzŐl tevékenvsé,ret 
aik;~~ ·Önálló ipa1üzők ,alillár •allkalmazo~tak, 19.4c8 j~n;ái 
l-i1ol csak az uj (kékfedelü arcképes iga7.tolókönyv bi1 : 

toldban folytatha.tnak" 
, Az üzletszerz·Ő arcképes d~azo1ókönyv€t tevékeny .. 

~ege lüizbe.n az áltwla fe1kiEiresett lk.ere:skied.őnek vag:}; 
IpaHYsnak felmutatni köteles, Kihágást követ el )§3 

?énzbünt.etéssel büntetendő, aiki üz.letsZ4S:rz.ől ar oképes 
Igaz,olókönyv nélkül üzletszeiZŐ'i m1.llllkát ,~égez és az a%< 
Iparos. vagy kereskedő is, aikii oly;aiDJ szemé1st fügl.aiL 
koztat? vagy olyan 8z1Émélly ügynöíki ajánlntát fogadja 
el, ainnek üzetszerzöi arcképeJS! igalz.olókoöny\e nlncs 

Fentiek pontos bebut:á1stára n köz:ös·ség érdekiéiben 
is nagy sulyt kell f1<:!k.tetni gazdasági éJ;eltünk mind'e.n 
ilinyevő jének. 

AÉEXANDER PALLADIN, A Szovjet tudomá. 
n,l·os l-ilág eg}ik )egk:enlleill{edöbb itagja P al 1 a d i n 
tanár~ az Uk:rán Szo\'jet Köztársaság Tudományos Aka_ 
démiájánal{ elnölm .. Mint tudós és mint 1ál!a.mférfi, ig:en 
nag} népszerüségnek \Örvend,. Több mint 40 énel eve
lött kezdett iel - különösen a biochémia 1terén - bu·· 
várkodni és a táplálkozásnál a vitaminok elméletét 
Nezdte kimunJ~:álni. E téren 1az izom i.nül{ödés és az agy 
bi'ochémiájánál végzett uttörő tevékenységet Egy idő
ben a fenolnak a reflektórikus apparátus:ra ldfejtett 
hatását lrutatta. • 

.,A táplálkozás alapjaiu cimü könyve, a fiziQJógu. 
soknak a biochémia és a közéLelmezés gyalwdati Imta
tásaiban szinte forradalmi ujitásokat tal'talmazott. Ki-

Sze nt Péter 
, , . 

gyogyszervegyeszet1 
laboratórium 

Liquor Hypnobromid 300 gr 
Liquor Hypnobromid 180 gr. pénztári 
Digestol pulv,. 150 gr, 
Sedival syr. 200 gr. 
Sedival ltab!.. 10 db 
Sedival tabi. 20 db 
Primoverni syr 1 2ö gr 
Primo vero! s~ r. 120 gr. pénztári 
Primolax tabl.. 12 drb-os pénztári 
Primo1ax 30 db 

-. 
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sérietei soJ:án a vitiMninldán~ külömbö:tő fajtáit részle
tflSen elemezte és az oxidádó és szinMzis folyam-atsh a 
a fiJO'elm:et külön ráirányj_t.Qt•ta. Ktitatásaí során o}Jan 
g~:ógyszerek biitokába jutott, 1nely a sebek gyógyulá .. 
sát meggyorsitotta Ennek különösen nagy jelentősége 
volt az elmult háboru folyamán. 

Az jzommüköd~s bioehémiáját is tökéletesen feltár .. 
ta és az a megállapitás, hogy az izommüködésben a 
kreatin és ennek foszforsavá. mily•en szezepet tölt be, 
tőle származik Ennek lfolyományakél\t jutott el az or
vostudomány odáig, hogy az ember· munkaképességéruek 
emelése: ezen elmélet utján~ mennyíben Jfokozható, 

Az agyvelő és az egé)3z idegrendszer, liliiönösen a 
SJ-mpatikus lidegek ,biochémiájának tanulmányozásában 
Palladiimak sokat köszönhet a tudomány.. Tőle szánna
zik az a megállapitás is, hogy az agyvelő anyagcseréje 
sokban függ az évszakoktól 

,.Fiziológiai vegytan" cimü könyvét számos or
szág lefordította és a nagy szovjet tudóst sok f{ülföldi 
tudományos· társaság hívta meg, hogy előadásokat ta!rt: 
son számukra Nemzetközi \értekezleteken és orvosi 
kongresszusokon is sok esetbell képviselte hazáját.. Ez~ 
z.~l a nagy tudomáiQoS felkészültségű tudóssal az Uk
rán Szovjet Köztársaság .xnéltán büszkéJkedetik. 

Kitüntették a Leuin Renddel és tagja l1ett ..az Ukrán 
J{özársaság Iegfelsó'bb tanácsának (M,) 

See$usé6i iúefli'Jetek 
DR. K U Y.: Megdöbbenve értesültünk, hogy ikisze

désre váró kéziratodat ;egy egér a nyomda~fiókban ösz. 
sZerágta.. Eleinte arra gondoltunk, hogy lezzel ez az 
egti:rke gyóg]'·szerkémiai érdeklődéséról tett tanuságot., 
Mett voltak ott más tnegrágásra igen alkalmas kézira
tek is .. _(Sőt voltak u~' n tologató-kézira.tok, m!f.l)rek szint;e 
felkinálkoznak az egei ek fogaira) Sokáig go-ndoikoz. 
tunk, hogy miért ezt szemelte lki, miért éppel~ a te lrá
soda.t .. Csak később jöttünk rá a.z oltára, am1kor meg. 
né\&tiik .a cimet "A zsirok avasodása", Hát persze; 
ezért .. .. Bennünket azonban nem nyugtat meg ez az 
egér_ut és kérünk: sürgősen jrjad ~vissza, amit az ege-
l'ek illetéktelenül kicenzuráXtak belóle, (sz.) 

B" E .. Klspest: ügyéit illeték!es hely1e jutta!ttclm és 
ro~st vizsgállják felill Nyugodij·é!k: meg, ha \U törvény mó
dot ad az 01 voslás::ra.. az ön ügyét ~s el fogják :imtézmi 
SZ'abudslágOit hi'rdet~k és elsősoliban azokart a!kmrjuk 
felem:elni, akik edd-Lg !hiába T!t:aparták véresre 1a tiz kör · 
müloc<t a mrodö kapasziko<lás'ban.. (sz.) 

Támadás V .. M .. : Nincs i'gazad. Becsitl'jük 
meg awk:at, ~ik a f'eJSz.3Jbadhllás l_ege[ső ~~';cé
től a l~gtisztá!Yb szacru]lSba munkaval ierasQtiik; 
harcunkat Ne !Jöng-ésszü<k végig a megfaikult 
évkönyveket.. Osaik az lehet !közöttünk, aiki e1JU
tott hozzánk. Ugyan hányan cis vagyunk, me~ 
sziröl érkezettek? És hányan kalandaztaik mas· 
te: é ané'lkül, hogy enől ill:lő módon rnegemlékez> 
nének a 1remeikbe készillő évkönyvek? Oly keve· 
.sen vagyunk, akik. hiszümik, Játunk és. akaxunk 
Ne bántsuk egymásit Csak !ll1> tudJuk, l:logy 
minden jó e]vtá.rsurukr a szükségünk vall;, ha 
győzni akarunk Hc•gy a p.épi derr;<Ykrácikhoz ve
z.ető uton - már a ,szoc,almzmusert. harcol!J.as" 
sunk ..... Te elég er&a vagy egyedül? 'Birja tü
dőd, öldöd és szellemed? Te egye?ül e!ér]le~z 
mindent? Ha nem, akkor tne vádaskodJ. or-
vendj, hogy s·CJkan vagyunk 'és szmvezz be a 

szacialista mozga~omba --- hozzá hasonló haxco
sokat. (sz.) 

TAJEKOZIAIÖ_. iN B,: Ne Iteressünk núndenben 
rejtett :összefüggése 1l\et. Harangi Sándor· elvtáJ'S az M 
K P" GyÓ'g:rszeztári Dolgo-zóinak társasvacsoráján eL 
mondott 'beszédét azért nem közölhettük Ie, mert nem 
volt a kezünkben - a miniszter beszédének hiteles szö_ 
vege Ez a két \beszéd pedig valóban a legszorosabban. 
összefügg egymással, hiszen fó'ként ene felelt ()It mi.. 
niszter elvtárs is. Hogy még ma sem adjuk Je a Har:an
gi-felköszöntőt, annak eg~ edüli okw az~ hog) nem aka
mnk hetekre visszanyulni eg;\' elhangzott beszédért 
Ezért közöljük csak a miniszter megnyilatkozását, Uliel;v 
mindig időszezü .. Épp:E-n ,Harangi elvtárs kivánsága sze. 
rint járunk el, amikor nem térünk vissza mta·, hogy 
azo-n a bizonyos társasvacsor·án ki és luilyen értelem .. 
ben S7.ólalt a'el Ennyi t-alán elég is lesz - táje-
koztatásul a legszélesebbkörü érdeldődésre.. (sz) 

Dr .. P. Gy .. -né, Nyiradony: Cse:kken ir·ott so1ai nem. 
ellég világosak. Sziveskedjék l\:én~tSét postán megí:s:mé· 

telni. 

Vidéki gyógyszertár bérlőt keres.. Cim a kiadóban 
Vennék Preminal P:rom1naletten tablettát, vagy 

P:Lominál .pulvi,st kbát,ólag IE\ledeti t'somagolásbru}. We
bel gyógyszertán, Pé~, Kossu•th Lajos-u. 2. 

Keresek kaucióval bérbevé.telre nagyobb ío:rgalmu 
gyógyszertár at, l1Ehetőleg :az:onnah a Cim a kiadóhiva-

talban 
Jófmgalmu falusi gJógyszertárama1t eladnám. na

gyább hel~ en gyógys.zer~:árat vennék, esetlieg cse1 éllnélk, 
va,gy nagyobb gyógysz.Ntfuiha hetársulnék. Válaszokat: 
"Jód'orgalmu g~·ógyszertá'.l" jeJigé1,e n ki·adóhhatalba 

kére\k. 
Kalocsa mellett jóf01~g1almu falusi patika családi 

o1{bÓl sih gő.sen cla'dó Cim a kiadó ball, , 
Vidéki megyei székheJ~-.en 1 eáljogu gyógyszetár csa-· 

ládi okok mi.att eladó. Cim: a kiadóhan 
Keresünk ipal'engedél[_y-el 1 endeilltező hird€1tkis felve

··őt, ae'hetőleg gyógyszerészt Ajánlatokat a kiadóhiva .. 

t13.'lbal kérünik 
,,Bronchovydrin", _ha ez a gyó,gysz.e1 ka:pha.tó, szi--~ 

·wsikedj·ék é:riLesiteni Vadátszi Sá.:ndior, Deb1·ecen, Rózsa,· 
utca 13, 

Gyógyszerészeti vállalat felelŐS! oldleveles gyó.gysze· 
részt 1ke1es üze:ni gyakmla.ttal Cim: ru kiadóban. ----: 

Megjelenik havonta k.étsze.r .. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal; 

VII, Akáicfa-u 45. I 2. 
Telefon: 422-126 

Hivatalos órák: d .. u 4-6-ig 
Felelős sze:tkesz.tő: Felelős kiadó: 

HARANGI SANDOR SOMOGYI NnoR:: 
Teleion 344-311.. 

MARKUS DEZSő 
Telefon: 422--126 

Sz€rkes-ztik: 

Laptulajdonos: 

SZÉKEL Y JEN ö 
Teloíon: 16~6. 

a 1\L l\1. sz. Szakszérvezet. GyóifszeTész 

Hoffmann J·óz;sef nyomdi.ja, VII.: Ka!zi-nczy_utca 6._ 

Ismét a békebeli felkészültségével dll 
b. oeoói rendelkezésére 

Távirati cím: Pharmachemla 

• Simonyl Peil 
gyógyárunagykereskeci.S 

Budapest, VI., Jókai-tér 3 
W aidheim tabletta és tea magyarországi 

lerakato 
Az összes b e 1- és k ü l f ll l d i 
gyógysxerkiilllnlegességeket, 
clrogot, chemikállát raktárr61 
szá!lil. 
Gyors és ponfos expediálás 
helyben és vidékre. 

Telefon: 123-269 

Biztos haléau S IE D A 1' l V U M 
Enrhe HYPNOTUUIM 

IJtí~ai 

BtiHIIHt, V., Gr. Klebelsbern-e. 

Buclapost 
T e l e f ll n U0-358, U0--815 

UJI 
Tehénfej + rizsnyák + dexlrin•mohose 

LIICTORIZIN 
normál csecsemő táplá1ék. 
Megadintell a megbizható tej be· 
8zerz1bének és eltartásának gondját, 

Korlétlan mennyiségben kaphalé .. 

.. CHINOIN 
lsopropylbromacetylcarbamid 

TuiiRSerltkenység, neurasthenia, lllysteria. lllzlvneurosls. 
Ideges almatialUlág stb. 

Teljesen ártalmatlan, a gyermekpraxisban is adható .. 

T abiették 1 C x 0 .. 3 g 


