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Orvosok és gyógyszerészek
Dr. Weil Emil

főtitkár

elvtársnak -

Nem rég zajlott ~e ünnepélyes ~eretek közö.tt hanem ténylegesen rá tudta . állitani a szocializ~
és messzesngárzó CI ővel, majdnem közvetlenül mnst épitő magyar népi demokrácia utjára.
egymás n tán, az 01 v osok és a gyógyszerészek cenHa ők kiálltak ~s csináltak valamit, a Szaktenáris ünnepségQ. Hogy a közegészségügynek ~ szervezet állt kL A mi helyzetünl~ nehezebb volt
a két szeklora miként állt ki a nyilvánosság és és nehezebb még ma is. Nekünk idő kellett pozzá,
főként a saját tagjai elé,
azt a papilapok és a amig abból a szolgasorból, amelyben a tulajdon<\·
szaksajtók azóta bőségesen kiértékellék Mi ma- sok az alkalmazottaikat tartották, életr e tudtuk
gunk is "A Gyógyszerész" hasábjain , részletesen magunkal verekedni Még a felszabadulás után is
ismerlettük azt a hatalmas pr ogr amm ot, me! y sokáig, még ma is visszatémek a régi problémák,
nemzetközi Viszonylatban is kimagasló eseménnyé még ma is hadallioznunk kell a Szakszer vQZe!en
emelte az orvosok centenáris megnyilatkozását belül olyan eszm ékkel, ár amlatokkal, olyan ön•
Megcsodáltuk azt az óriási szervezet~séget, mely célu megmozdulásokkal, melyek félre akarják
ennek a nagy célnak a szolgálatába 1minden szak- i'\~CI ni a Szaksznvezet vonalát A rni tagságunk.
mai, minden tudományos forrást be tudolt álli- még mindig' nem látja maga előtt azt .az utat,
taui és ki tudott meritenL Igenis, csodálattat áll- amelyen haladnia kelL Nem akarja belátui, hogy
tunk meg az orvosok egyenes 'és tisztavonalu a Szakszervezetnek nem lehet az a célja, hogy
muukája előll De ugyanakkor megállapi·lottnk •egyesek a Szakszervezet fészkében meglollasodja.,
uzl is, hogy mindezt az Or vos ok Szabad Szakszer- nak és boldog szárnypróbálgatással átrepüljenek
,\ezele inditotta el, r eudezte és valósitotta me11 Az a tulajdonosok még rnindig puha tészkébe
egész rendkivüli jméretü munka egy Szakszervezet
Ez a mi átkos kettősségünk, mely annyiszor
kerelén belül, egy szakszervezet egyetakaró tag- fog\ a tar t, amikor lendüleli e volna szükségünk a
jainak a segitségév,el, olyan eredmény~ tudott el- szak sz er vezeti tagság ,egyetemes ér d ekében.. Mer.t
érni, amelyre ország-világnak fel kel1ett figyelni<
nekünk nincs W ei! Emil ünk, aki tör et!enül vitte
E szervezettségj e szerteágazó és mégis 'össz~-· és viszi a szakszervezeti vonalat és aki biztositék,
fogott megmozdulás mögött egyetlen ember ösz- merl épiteni lehet az ő nlindig és minden tekin-i
'Zelartó, irányitó kezét éreztük és ez: DR.. WEIL tetben sziklaszilárd lwn1n1unista magatartására.
EMIL elvtár suuk, az Orvosok Szabad Szakszer - Niilunk, ha ,-alaki felveszi a zászlót és tántoiit~
vezetének főtitkára.. De az ő munkáját ne csak hatatlanul viszi előre, azt ,előbb-utóbb el~áncsol-·
most vegyük ,szemügyre, ne csak a Centenárü ják és figyehneztetik, hogy, oh&! van itt egy rémely ki akar tömi a ,szakszervezeti tagsá!lból
Orvosi Hét tanulságaival próbáljuk igazolni nagy- te",
0
vonaluságát, hanem menjünk vissza egészen a a saját egyéni jogai megvalósitásáért S htába
zászlóvivő harcosok, hiába hjuk a zász-,
o.
felszabadulásig, Merl lényegében maga az orvo• va<ryunk
lónkra:
megalkuvás
nélk;ül előre mindig a szak--·
sem volt sem jobb, sem ·rosszabb emberanyag.
mint a gyógyszerész, Csak éppeu minden or vo st •zervezeti tagságért, - lerángatnak és eltaposnak
be tudtak szervezni a SzakszerveZ<\tb~ Csak éppen ~bennünket
volt közöttük egy olyan nagy, kimagasló egyéni-'
Senki se gondolja azonban, hogy mi most ezség, aki ezt a szervezetet ki tudta épiteni és an-· zel a kommunista Hllomással be akarjuk fekenak minden dolgozóját, nem mondvaciináltan, ~iteni a mi szakszervezeti tagságaukat És éppen

akkor, amikor iriost átmegyünk az Egészségügyi
Szakszervezetbe. Mert amikor becsületesen rámu·lattunk a legkomolyabb veszélyre, ugyanakko~
szint akarnnk vallani arról is, hogy a mi pályánk
munl<lásaival valóban érdemes foglalkozni Alig
van Szakma ebben az országban, ahol annyi elkallódott tehetség tespedne a maga szük munka•
körében Mi éppen azt reméljük, hogy majd most
belekapcsolódhatunk egy kipró~ált szervt;zetb~,
annak kiválóan müködő oktatási r-endszer ebe es
magnnkhoz nevelhetjük azokat, akihiel eddig '.'em
tudtunk megközeliteni, Már pedig akkor, amikor
'ennyi hittel és lelkesedéssel készülü?~ ar_ra, ho~
l észtvegyünk egy uj szeniezet belso eletebe n, kt
kell lámunk a hibáinkat is,
Nálunk nincs meg és nem is lehet meg az az
egyetlen akm at, me! y csodákat tud ter!emtenL Ahogyan csodákat teremtett az Orvosok Szabad Szak •
szet vezete a Centenátis Orvo'si Héten . :Mi csak
együtt ünnepelhetünk régi elnyomóinkkat Azokkal, akik ma csak elcsendesedtek, de lábhoz tett
fegyvenel várják, mikor törhetnek ránk ujra, mikor szarithatják le bérünket és mikor vehetik ki
a szánkból a mindennapi kenyeret Bizony, Weil
főtitkár elvtárs, mi csak igy ünnepelhettünk És
még jó arcot is kellett vágnunk az egészhez . Igaz,
hogy mi vóltunk a malorja az egész Centenáris
Gyógyszerész Hétnek és hogy az egész centenáris
előkészület megbénult, ha véletlenül mi nem je ..
lentünk meg, vagy későn mentünk el a Centenáriumi Bizottság üléseire. Igaz, hogy ami nálunk
eln1ult és Inegmaradt, mLndent a mi szakszervezeti tagságunk kezdeménY~Cl<etl és valósitott meg.
És ha a tulajdonosok tettek is 'valamit a nagy cél
érdekében, az csak annyi volt, hogy időnként
megnyitották a pénztárcájukat. Azt se nagyon,
csak éppen hogy egy-egy kisebb bankó kibujhasson belőle.
'

Szinte észrevétlenül ugy alakult ez a cil(k.
olyan irányba fejlődött ez a szakmai _vallomás,
hogy közvetlenül Hozzád szól, Weil főtrtkár elv-tars: l\fert anól van szó, hogy mi most átmegyünk
Hozzátok, átmegyünk az Egészségügyi Alkalma··
zollak Szabad Szakszervezetébe, mi: ,a Gyógyszertári Dolgozók Szakosztálya., Most már bevall.
hatjuk, hogy jó volt, hogy itt vol~unk, kösz~net
tel tartozunk ezért a három és fel esztendőert a
)\fagyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszerve-

zetének, de jobb, hogy most elmegyünk innen.
Sokat tettek értünk, minden szociális megmozdö<lásba a mi sor sunkat is beépitették, de nem voltunk náluk otthon. Ahogyan multkori találkozá.
sunk alkalmával mondoaam: a mi speciális sz~k"
mai jellegünknél fog'" mindig egy kicsit idegen
test voltunk az M . M. Sz. Sz, s1Jervez.eti életében)
l'íem értették a hangunkat Nem tudták, hogy mit
'Kezdjenek velünk. Elszakadtunk, valósággal en>.
szakosan e l s o d 1 ó d t u n k a közegészségügy
természetes 'onalától. ,Eg~edül voltunk és vagyunk. Az or vos ok messze voltak. tőlünk és távol
volt tőlünk a közegészségügy 'rnmdJen dolgozója.,
Ha beszélni akartunk az OIVosokkal, át kellettJr-..
nunk hivatalosan és az efféle átiratok lassan jönnek és mennek és gyakran már utközben e!értelmetlenednek vagy elvesztik cicdeli hatóerejüket
Ott voltunk és még ma is ott vagyunk a Magán ..
alkalmamttaki Szabad Szakszervezetében és csak
vágyakoztnnk és sóválOgtunk azután, hogy egyszer talán mi is közelebb kerülünk Hozzátok:
gyógyszerészek az orvosokhoz,.
Természetes, hogy jelenlegi keretünkben sok
mindent nem tudtnnk megvalósitant Elmaradtunk szer vezésben" el az oktatásban és alig van
kialakiult káderünk,' Ne csodálkozzunk rajta, az
M, M. Sz, Sz. agyonzsufolt helyiségeiben még
!;zemináriumokra scm rendezkedhettünk b.e. és
nem volt egyetlen klubunk vagy akárcsak olyan
padokkal felszerel! termünk, ahol a szakszervezeti tagság a taggyülésen tul is összejöhetett volna. Ezér f -találkozgattak az emberek, szakszerve-.
zeti tagságunk egy része, vendéglől;;ben, kávéhá:zakfian és esp1essókban. Nen1 azért jöttek össze,
hogy frakciózzanak, hanem hogy beszélgessenek.
Hogy ezekkel a helyiségekkel kiszélesitsék a szak~zervezet szük befogadóképességét.
Ezek a kar-társaink, ezek az elvtársaink többnyir e csak elmondták egymásnak, amit nem tudtak minden•
Idnek elmondani Te tndod legjobban, Weil fO·
litkár ehtárs, hogy ez nem frakciózás. A f~ak•
ciózÍís ott kezdődik és abban teljesedik ki, amrko,r
a vezetőségen belül egyesek a szakszervezeti vo~
nallal ellentétes érdeket, ugyis mondhatnók, ma•
gánérdekeket akarnak becsempészni.
Ez a mi átkunk\ És ha örvendünk, hogy V e•
letek együtt dolgozhatunk, azért ls örven~ün~,
mert Te, Weil főtitkár elvtárs, bizonyára m1ndrg
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meghallgalsz bennünket és helyes utra tereled a
tévelygőket vagy eltévelyedetteket.
De mosl beszéljünk csak magunkról: orvosokról és gyóg} szerészekről Végr<1 összekerülünk
Visszagondolok au a, 'hogy mi volt itt nálunk az
infláció alatt és nmmyd bajt okozott az, hogy
nem ülhettünk össze és nem tárgyalhatluk végig
a népegészségügy közös problén1áját. Pedig nü.~yen kevésről lelt 'olna sz ó akkor.
Csak össze
kellett volna hogy üljön a két szakszervezet vezetősége, vagy azok küldöttei. Mennyivel több szegény ember juthatoll volna, könny'ebben gy <igyszerhez,. ha mi összeegyeztettük volna azt, hog)'
mi szükséges a ,gyógyiláshoz és milyen gyógyszerek kaphatók a gyógyszertárakban . Mennyire ösz ..
szezsugorodolt, milyen hamar felgöngyölődö,tt
\olna az egész inflációs fekete-piac közegészségügyi területe, ha az orvosak és gyógyszerészek
keményen és tisztán összefogtak volna
Neked Indnod 'kell, Weil főtitkár elvtárs,
hogy mennyi vélt és tényleg,es sérielem hangzali
d a n1i részünkről és hányszor éreztük ·TIIagunkat
elnyomottaknak, szinie kiközösitetteknek éppen ah~
ból a birodalomból, amelybe hivatásszerüen belelal tozurtk. Neked bizonyára tudomásod 'Van anól
is, hogy ha községekben \agy ' városokban egy
egészségügyi bizottság alakult, abba nem egyszer
hivatal<isan beválasztották a tanitól; "a jegyző! az
orvos mellé, de kifelejtet-ték a gyógyszer észt. HŰ ..
wa mehettünk volná panaszainkkal? Csak ugJ
mondogattuk, ismételgettük és vár tuk, hogy egyszer csak tör-ténik valami
S. most megtörténl!.> Ahogyan már annytszor
leirtuk: végre mi gyógyszerészek is szervesen beleépülünk a magyar ,közegészségügy országos há,
lózatába. Nem lehet rólun!~ többé megfeledkezni,
. mert a rnunkánkkal, erőnkkel, szervezettségünkkel, hhatásszere~~tünkkel ott leszünk állandóan
a szemetek előtt. Veletek együtt fogunk dolgozni
és együtt a közegészségügy minden munkásával.
Nenicsak tni 01 vos ok és gyógyszerészek, hanrem az
ápolók és a laboránsok is . '
Ezért mondtuk Neked, Weil főtitlrár elvtárs,
legutóbbi találkozásunk •alkalmával, hogy ugy
érezzük: végre hazaétkeztünk. S ezért hatott olyan
tiszta erővel a 11e válaszod: mi is azt akarjuk,
hogy itthon 'érezzétek magatokat.
Látjuk, ljenne élünk, résztveszünk a magyar
• népi demokrácia !példátlan mnnkájában és erőfe
szitésében Tud:juk azt is, hogy valójában nem is
r·ólunk van s'zó, n ein is an ól az alig jelentős tény.. ről, hogy mos~ a i;yógyszerészek ;odakerülnek,
ahová valók, haném hogy ez:rel jobban és tisztábban szolgálhatjuk majd a nagy magyar· közösség
li'gyét - a közegészségügy eszközeiveL
SZÉKELY
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Harangi Sándor: kiváló munkás
A Népszava októbM 27.-i ~.zámóból értesül,
tünk H a r a n g i S á n d o r ferutánunk
kiváló munkási 'kitüntetéséről, A Népszava a
hir közlésével kapcsolatban az Országos Gyógy.<ze·rész Egyesületet jelöli meg Harangi Sándo•t
munkahelyéül Nekünk azonban ezt a közlést
helyesbiteni kell. Mert Harangi Sándor ezr a
kitüntetést nem mint az Országos Gyógyszeré>Z
Egyesület minisztMi biztosa 'kapta, rnégcsak
nem is ugy,_ mint a Tudományegyetem gyögyszerészi fakultásának előadója, nent is hatósági
loezelői rninőségében, }nem i.s évtizedes 1nozgalmi multJáért, hanem kifejezetten szakszerveze·
ti müködéséért
Amikor ezt nwg(hllaptt}uk, ;nem mehetünk
el szó nélkül amellett, hogy .Hurangi Sándor
kartársunic a nwginduláBától kezdte felelős
sz;1 kesztőie "A 'Gyógyszerész"-nek
' Csak nú tudiuk, hogy u ~obbolduli szociáJ,
demokrcdákkul vuló lcadakozás 1közben uz ő kü·
Zönleges politikai sulyu kányszor rnentette meg
szaklupunkat attól g vesz-edelemtől, hogy ártalmas és szukszervezeti vonalellenes eikkek tór
.iékoztassák a tugságot Emlékszünlc egy eset1,e,
andkor olyan időben irtu/c le azt, hogy [a,z ,,M
K P. hároméves terve", arnikor ezt a tervet u
többi párt •még 1n>e1n !tette mdgáév!i. A mási.k
s.zerkesztő kifogásolta ennek leközlését és mái
ott tur tottun/c, hogy u lap nem jelenhetik meg.,
Ekkm iépett közb,e 'Harangi 8ándM kartár·
sunk Hogy rnü tárgyalt uz illető szerkeszfővel,
azt u ma.i napig sem silcerült megtudnunk, de
tény 1az, hogy <rövid idő mulva Harangi elvtársum u kör•etkező telefonüzenetet adta le.:
- A cikk ugy ]Ön, ahogy leirtad, azzal a
váltootatással, hogy ne azt irfad M K P, hu-.
mm rq ad csak ki: Mugya•r Kontmunistu Párt .
Ez azonbun csa~ egyetlen egy eset a sok
kizül, urrme most }nf!m akarunk rámututni .
Ilyen g·ondoluto/c Jegyében köszöntjük 'Harangi
Sándor /cartáTsunkat, e pályu ui kiváló munki·
sát, és kivánunk neki további ,Jó szakszervezeti
munkát.

Aranyérnél

a
-

ajánljuk

Posterisan
kúpot és kenőcsöt.

A GYóGYSZERJl:SZ

Orosz kutatók prioritása a penicillin és az insulln kériléssei kapcsolatban
A peniciJHn felfedezéSét bends~erint Fleming
·angol tudósnak :ru Hjdonilják Ennek az anlibioiiklllmlak a Je!Jedezé•é:t 1928- ra tesl!ik Fleming,
ugyanis ekkor hozta nyilvánoságra a penicillinről szólo mnnkáját
Fleming, Flmey és Chain kétségtelenül sqkat
tettek a penidllinkntatás terén Ennek ellenere
Js teny, h[1gy Wbb mioliV félévszázaddal Fleming
penicillin-je'enVé.sének közzéléLele előtt V,. Manas"•zejn, A 'Poloijebnov és P.. Le!Jedinszki j or osz
~udósok érbékes tudományos m,"'§figyeléseket és
-kul!!frtó-munkát végezUe1k) a penicillin-penész antibiotikus tulajdonságair'<)L
Trudvalevő, hogy a
penicillinpenészből nyerik a penicillinL
1871--ben Manasszejn, Botkin hir.es orosz or·
vos kiváló tanítványa közZJéleúte az orosz katonaOivosj folyóiratban és ugyanakikor ü ném'~il' orvosi sajtóban (Prof Wiesner laboratóriumi m'!Nl-'
káiban, Stuttgart) a !következ(\ cimü dolgozatá::
,.A baktérimuok wselkedéséről a zöld penésszel
szemben és bizonyos anyagoknak ez utóbbi fejlődéséle gyakorolt hatásáróL" Manasszejn ebben a
munkájában rés.z]Bt!e9en 1leirla a pelllid\lliun1 bioló. giai :~rulajdonsá;gait és .ennek a penésznek~ hatását
haktériumokr:a és gombákr ru,.
Manasszejn előszö,r 'fedezte f.e!, hogy a peni··
ciliium kö.rnyezetébő'l hiányoznaik a bakleriumok,
hogy ez a penésa; oxi!gén nélikül ne1n tud növe\k:edni Inég cukvos köz;~ben. Sen1, hog) gyorsahhan és erősebben .nö.VIeik."ik morfin-old:JJtban,
ugyanakkm awnban lmegliartja antübioliklLS tu-'
lajdonságait.
A. Polotjevno'\i, az ismert mnsz derma.toló·-1
f(US, aki H penicilliumot siker~en aillcalmazta szrm;,Likus eredetü sebeik g)ógyiltásár·a, dgy nyilatkozott: ,.,Az áHalam 'l"ég;zett ftdsérletek, ugy vétem, indokoilttá ~ell[ék, h<1gy hasonló megfigyelés:eket végez;cenek operált sebeknél, sőt gennyes keléseknél is CsakJs az ilyen megJ!-igY'elések adhaLnak :gyakodati választ <lJrr,a a kiéirdésíe, hogy mit
jelenitihet ez a penész a sebés2Jetbe<t>."
P Lebedinszkij orosz tud&s "A penész etiológiai jelentősége az élő szervezetekre'l cimü mllilloájában (1877) kimuta:!La, b1.1gy "a penicilliummal eHepett produktumok bevellele az ürülék baktérium állagáüak csökkie•néséhez vtezet'• MegemLitette még, hogy a 'gyomomedv savr•észének ká ..
\os halása van a penidllium fejll'ídésére .
Végül 1904-ben 1\:1> Tartakovszkij orosz ~anár
a penidlliunmak a baromliVléSz kórokozój•ára
gyakorolt hatását tanulmányozta Kimutatta,
ih ogy a perncilHum "ombolólag hat enn~k a be ..
degségnek a kómkozojára.
A felsoroln tények bir1:0nysága szerint orosz
tudósoké az ér d em, hogy a világon először tenyészlettek ,ki peniciHiumot és lrezdték lliaumlmányozni ennek a penésznek gyógyitó hatásáu,.
Ennek ellenére sok ország orvosÍir oda:Imábau1
még csak emlitést sem tesznek ftn ól, hogy a pe'
uicillium neveretes ~ulajdonságait .orosz tudósok

fedezték fel Manasszejn, Polotjebnov és Lebedinszkij nevét egyszer.üen álpngedtilk a feledes ..
nek 'l alán f.elesleges megjegyezni, hogy ez nem
helyes dolog és el.llt.utélbcn áJ.l a tá.rgyJ igazsággaJ_"

A cukorhebegség gyógys2Jel.'én,ek kidolgPzásáC
hoz vezew utaloat is orosz tudósok egyengették.
Az elsőbbsége:! ebben a lekintetben helytelenül
)"'ják Banting és Best kanadai kutalélk javára. Öl<
!9.40-ban adták 'ki jeleruliésüket az inzui[n neve
zetes tulajdonságH!irúl, Mnnkájlllkiért a Nobel~ni-·
jal is megkapták Valójában ezt a 'felfedezést eg~
"'egyedszá~addal előbb , megcsinálta L Szoboljey
Oiosz tudós, Ivan Pavlo"nak, a khr.á,ló Ol osz_ fiZIológusnak tani:tványa
Szoboljev, ,a péiUerVIád , k"tonaorvosi akadémián experin1rentális vizsgálatokat végzett a has-myalmiügy Langer1hans-szigetecskéliv,e;i és meg-··
á/\[>pi(olla SZClte(pÜkel a Szénanyag-eserében es ll
cukorbetegség fejlődésében.
Szoboljev ezekee az érdekes megfigy·eléooi·t
.,A hasalatti mirigy morplwlógiájához, a levezető
csatorua elzárásakor és más feltételek mellett" eimü munkájában f·ektelle 1et Emő! a munkáról
előzele• jelenJUést nyomtattak .ki a gy.a,korlati or-·
vostudomán) lheti!-apja JOOO ..as é>1lolyamának
7, számában és az általános pathológi-ával és a
pathologikrus a.natómlával ligolalkozó egyik né·
met folyóiratban,.
Azokban az állatlcisérletekben, amelyeket
Szoboljev vegz~llt, részliVjelt maga Pavlov is
Az állatkisérieteken és a oukorbeteg.ségben
\Szen ved ők k;inikai mreg,Iigyelésén k~ivül L.. Szo~
llJoljev számos kórbonctani kutatást is végzett a
hasnyálmiriggyd ugy diabetikusokon.. 1rlint más
betegeken
·rudományos és gyakorlaild szempontból egy-,
a.11ánt rendkivül érdekcook azok a kö.vetkezteté- .·
~ck, amelyewel Szoboljev
•kjutatás'>i eredmény<· .·
jkér•t ,)e;onl Azt irta: "Eddig azok a kísérletek.
hogy a cukorb~Uegséget a hasnyálmirigy kivonatának a beteg szerv,ezeib.e való bevitelével gyógy itsák, nem vezettek eredményre. A levereLő
Icsatorna ,e)köMséll·el már hiirtokunkban van .az "' ·
módsJOer, hogy anatómiailag izoláljuk a szJgeiuecs~
két, ami lehelövé tes2li, hogy a ~uk.orbeÍ:e!Jség gyó•g)illására használjuk jjel 'öket ..... " Azt javaso~
ja, hogy "gyógycélokra használjuk tfel diabetrklLSoknál az njszülött borjuk mirigyeit, :um;!yeknél a szJg<lllecskék jól ki '\"annak fejlődve'\
•
Eszerint Szoboljev orosz tudós volt az elso
krutató, aki megállapitotta a Langer.han~-~~~
!cecskék jelentőségél a <lllkorhetegség ~feJio~eS<l
hen és javasoltla, hogy a szigetecskékból kés2lr:S: ·
nek loivonatokat a betegség ,gyógyítására. Megrs
•ennek a tudósnak a nevét méltán,)'lralanul elihalLgatja a külföld orvosirodainia
Dr.. Rosszinszki j, Moszkva
(Az Orvosok Lapja 1948. november 7 -i számából)
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Ripo•l o Kozoy Endre Gyógyszerész Otthonról ·--

A Kazay Endre Gyógyszerész-Otthon, melynek !ünnepélyes {elavatásáitól> rnult számunkban
s2;jÍmoltnnk be, kezd ben6pesedri
Ugyan még
nem foglaltak el mindén swbát azok, a:kdk lakói
.leszn<?k ennek az O!Lhonnak, de tizenhárman már
bennJ,aknak, bennéln>ek a Gybgyszerész-Otthonban
A:mikor he akarjuk iiDUtatni ka·rilarsainknak,
!logyan is indul meg a Gyógyszerész-Otthon élet{;
elsősorban leközöl jiik azokn<tk a névsorát, akik
már bennlakna!<i, hogy ~gyrnond juk, az éle!Jü.k
hátralévő részéte be:rendezkedtek n Gyógysmrész. Últ'thonban
Brolly Imre és fe1esége, Csiikos Adám és fele. iége, Gözsi Arpád és felesén Hruska Gyula, Káli
Nl>gy Lóránt, Kelemen Gyulaj, özv.. Koreik ó Gézáné. özv Kutasiné, Schwébl r Mátyás, Vinize DéUes kar tá1 sfiink

Igen, végre ezt is megér Lük 'Elérkeztünk odáig, ho""Y ezew a k:Nttár salinl< és a ·többiek, frkik
még ide aoerülnek, az éJ:etük mttmkakép\elen kor··
fizaloában nem szorulnak könyöurlományolaa,
hanem egy béikés, nyrugalmas otthon várja őket..
Ha me~Jtelik ez a ház, 32c~n lesznek itt, ör<eg,
·megfáradt gyógyszet'é8'ek, közöttük néhány labo ..
~ans é. .technikn> is, akiknek serniThi, gondju!k nem
scmmi~·e és a
a régi időkr ől De

a-esz

társalgóban ' ·elbeszélgethetnek

elmondhatjuk azt is, hogy ezt
dr.. Losonczy György
kartársunk, a Gyója elnöke kezdeményezte(, de a
magya• népi demokrácia egy''" erősödő hatalmával tudta csak megvalós;Lani
Nézzünk csak kissé lbele mneik a Kazay Endre Gyógyszerész-Olihonnak az életlébe, vizsgáljuic
csak meg, hogyan élnek s :miként töltik az idejuket iU wzok 1a 'kartársaink, "kik Ó[ökre otthagyták
~ 1gyógyse·er táni ;tG;ra-as'ZltRlukat. Es mert maga az
élet mndszerint ott llrezdődik, hogy meg van-·e az
Ulletöknek a mindennapi kenyerük, né~ziik meg
elsősOlban azt, hogv mi• esznek, mivel laknak jól
'bennlakó kartaro;aillk reggeHől-estig, M{~g lk~J,l á1n Gyógyszerész-Otthont

1apitanunk, ho~y jó és bőséges élelemben V1an .,!·é·-·

szük Reggel ká'V'él kapnak !kenyérrel és VlaHal,
délben J.evest, hust, főzeléket, '"agy hiustalan na ..
. )>okon dd"dósabb levest •é:s tésztáit. Este ilusos nal]lokon könnyebb, bustalan napokon ki·adósabb
Vacsorát kapnak kiarrkör.saink Sz6 van 'róla, hogy
· lllllennyiben a Gyógysze" és;;-Otlllhon .számadása
medengedi. ugy délutáni' uzsonnára kapnaik ~'"Y
pohár tejet Igarz ugvanJ, hogy a hust iki-adagolj;ik,
de levessel, fő~elékkel vagy tésztával · bőségese"'
jóllakhallik mindenki. Hadd irjlllki ide a '''lSármr:pi
Jebédet is: hnsle'l"cs, liba- és kacsasült körllessei
le'l"eles lekváros kifli. ,
·
Igen, amint J:átjillk, az ~t!zezés lülrill nincs
semmi ba j Azok, akik bekerülnek a Gyógyszerész ..
Otthonba, ~sohalöbbé tl'm ,fognal<l nélkülözoni. Eppen a magyar népi demokrácia ereje, vagy l!iho.Íl}an Olt Károly népjóléti mirnszter mondotta fel-

arvalió beszédében, a termelés fokozása !clretőséget
!fog nyujtani az egyre jobb ellátásra és ereknek
l1z otthonoknak a kiépitésé!e minden szakmában..
Bennlakó Icmtársaink iközött vannak olyanok
~s. akik fi.zetnek, merl van valami járandóságuk.
vagyonuk és ebbő>! a Gyógyszerész-Otthon ja'l'ara,
Uletve az el!átá,suk f.ejében valamit letörlesztenek
Igy 1a Brolly-házaspár havi 450.- Frt -ot, özv..
'Kovelkóné kartársunk pedig 100- Fr1. -ot fizet
havonta. ÁlUl juk el azt ös, h1.1gy van olyan kar ..·.
társrunk is'és még lesz is az uj lakók közölt is;"
akiket, amikor bekerülnek a Gyógysmrész-O:tt•
honba,, tetőtől-talpig fel kellett és a jövőben is fel
kell öltöztetni Fdmerüll az a problétrnai is, hogy
azok a teljesen vagyont<tlan kar tarsaink, akik a
Gyögyszerész"Ült~hon lwkói és l'>kói lesznek, ho'
15yan élnek i•NJ minde.n fillér nélkül. Mer t 1igaz.
hogy teljles ellátást Kapnak, amiben tehát az élei-·
mezélstől kezdve a mosásig és n>házkodásig min -'
den lhenne van, de leheltnek még apró ·kiadásolu
Es·et]ieg egyszer .egy filmct 1is meg akMnaJk nézni.
~zinházba 'is •el sz~retnének menni, vagy a napi
dgaJretla adagjukHl is h~ kell szerezniök Igy tudtuk meg, hogv bennlakó k:ntársaink nemcsak .te; ..
jes eUáMst kapnak, hanem 'Vlllanri zsebpénZill Í$
;még •ezenkivül.

Tény az,

!hogy aikik~ már ~nrí

vannak, boldogok és áldják a sorsukat, a Gyója
wzetőségél, az egész gyógysrerész-társadalmat, de
!>lősorban a ma:gy:>r •népi demokráoiM', mely lehelőVIé tette számukra. hogy ilt~ és ilyen otthonban
élhe."enek

úll van a hatalimas, kétholdas gyümölcsös.
ahol s~abadon sél:áthatna>k es ha benézünk a Ka.
zay Endre Gyógyszerész·Otthonba a Külső Bécsi'
uton, napfeny,es délu.tánokon, öreg kartársaiiOJk s
öreg ház:aspárok deres {ejijel~ di<l boldo:gan sétál ..
nak és a l1ábuk al~tt megzöu·eri az ószi avar.
Fe! kell azonban vetnünk valamit, arnire !a·
Um gondoltaik is már és ~gy megint esak az egésZ
gyófm'Szerész-társHd<a!lOn1 sz.ivére és 'áldozatkészs'é-~ére kell hivatkoznunk, A:lap.itsuk meg a 'Kll2ay
Endre Gyó~yszerlész.-Otliron könyvt:hát. Ne nagy
l<iadásokkal, merti abból már Mven kijutott "
Gyójának, hanem egvéni áldozatok váU:ahísával'
Csak egyetlen könyvet· vigyen mindenki oda a sa: ..
}át könyvtárából "'• egyszeu-e ki·ala!<ul a Gyógyf'zerész-Olt.hon szellemi U<elléklár-a. Vigyünk b
küldjünk tudományos és irodalmi müveket. Sőt
kapcsoljuk be a Gvógvszer·ész-Otthon lakóit a
Jegközelehi Fó\<~rosi Könyvtár szer'"ezetébe, hogy
onnan 'is &h-ehessenek könyveket s a hosszu tJé1i
estéken olvashassanak és m~gheszéijék egymássai
ol'l"asmányai:kat
Népesedik aJ Gy.Ogyszerész-Oltlhon
A nagy
es időálló szociális terv megvalósult Ez már a
rniénk Es valóban ugy lesz, ahogyan a tfel,avatá~
son eg\ ifju 'karl:írsnnk mondotta:
~

:€rdemes megöregedni.
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30 e ves a szovjetgyógyszerészet
K·özvetlenül a N agy Oktobeli Szodalista For···
mdalom délU az orosz g)"ogyszertár zsákutcába
jutott J.Ielyiségeiben fő1eg kül[öldi gyógys?Jer eket
lszolgáltattak ki, s tetejében n1ég eJ volt áo:asztv"
ugyanCsak !kiilrföldi ;eredetrü gyári készirfunén..rek!klel
Az. orosz faLuban 1881-ig nem vo'lt gyógyszertár Az első f.alusi gyogyszertárak ugyanis csak az
országos egészségügyi intézrnények létesitésével
jelentkeznek
A falus; gyógys,;ertátal< létesitése
ruzonban a

kivűltságaikat védelmezői

városi cr.nagán-

gyógyszerészek tiltakozásában komol:y enenálkí.s.-·
ra találL
Európai Üioszországban 1905·-ben eg.y gyógysz'erláHa 34.1200, az ázsi3eiban pedig 57 900 lakás
jutott 40000 település volt gyogyszertár nélkül
Egy !akós évi M[ag gyógyszerszükségJe,te abban
az időben csupán fél kapeik volt
A gyógyszertáraJk

korl;ítozott

száma hivta

életre az u. n. "gyógyszertár[ raktárakat". Ezek a
laktárak azonban a kapital!isltlc f.eJtételeJ< l:nelle'lt
rossz gyógyszerLá!r~hcl·yet1tesitőknek bizonyultak
Igazában c:saik üzérkedtrek a .gyógys.zereklkel, a vé-:
nyek elkészítéséti pedig1 suttyomban. és minden
e!lmőr zés né~kül végezték
A cári OmszOI\Szág nemzelgazdasági iej!őM

tünt, ho:gy Oroszorszag g:yogyszere:llátása
ben a német gyögysz~rripaoc· függvénye,

A Na,gy Okloberi Szadalista Fauadalom alapjában meg,,áitoztatta a gyógyszerész....1Szolgá11artót~
a gyógyszerészeti fejlődJé~nek ' pedig leljesen uj
!iJ ányt szabott Az eg:yeUemes szavjet gazdasá.gi e~~et
1szociális meg;njhodása kedvező feltételeket ter-em-·
tett a gyógyszeripar fejlődése száluára is
A gy,ógyszr tár sz,erves rés·ZJe immár· a szov,j-et .
egészségügyi szolgálatnak és n1unkája ma a szov-

jet gyógyászat alapeszméjt tükrözi.
A fmmdalom előtt a gyógyszertárak városokban és nagy o bb teJ,~püléseken, s l>eginl<ább a városok szivében központosultak Enneik következtében a falvak és külvárosok nélkülözték a gyógy~zertáJiai

s Iakosságuk

s.zükség'esetén kunuzslók--

hoz és bábaasszonyokhoz folyamodott Az egy'l;:ori i 210 városi gyögy s:zellánhoz vi1szonyHv.a, a
,Szovj,etuniüban ma 6669' falusi gyógy,szeJtár müködik, n€m s~á1nitva h2l~ az Országszerte üzem...
han lévő 17 OOO gyógys~er lár:i állomást

A jó

gyógys~mminős'ég

biztositásáo:ól· kivá.l6"

:m szervez.ett · ellenőrző laboratóriumok gondos- .
kodnak Minden :forgalomba ket ülő gyógyszert· ·
~:,.,egyelmezneik, beleértv~e a gy:1ári lkiéfsri1ményeket is,
1\Hl-ben a Szovetunióhan 1.,4Q2 ilven <ellenőnő

.>ének agrárjeHeg·e., az mosz gazdasági él·etbe befu-

JO:boratótium müködött, évente

t·alwdoN tetemes ikü\,f.öldi töke, h !akósság ala-esüny életszintje, az orosz burzsoázia ,gyöntgeség·e,
az orosz :ipar, de különösen a vegyiipar fe.jl:etlensége, v.alaminl az anilinfestékek gyá,rtásának !tel:ies hiánya, a gyógyszertárak eLavult n1onopohsztikus r'endszere mellett, - főbenjá1ó oka!i volfak
~nnak hogy az orosz gyógysZ'N1ip:arnak a 'Ím! a~·
dalom előtt még csak nyoma sem volt
A forradalom eldtli Oroszország gyóg~rszert·er
meléséről és rfogyasztásá1ról nincsenek pontos .ada-

zést végeztek

tok.

HozzávetőLeg-es ada'tük szcrint a gyógyszcr·-·

szükséglet mintegy 643 száza1ékiít behozalalJa,l
fedezt0k; a sze-.n·eHen lkész.i.t1Inénye~1<1 88:2 s,zázaléka\
a szerves,ek 89.2' százaléka,

az: 'Ö'SISzes a1kaloidák

merő-·

.

roo.iíoo

vegyelem-.

_

A Szovjetuníóban ·m:cdeti uji.tást vezettek b~
a gyógJnszerláii "egyvizsgálatb3.'11·, valalDlint a
;gyógyszed.ár ak ,által kés.~i tett gyó.gyszecr:-ek utó1 a1

~os eUenörzésében is. Az i:gazgatósági laOOratóriU··
n1ok eUenótzés célljából minőségi és mennyis~i

vizsgálatokat végeznek ;aJ gyógyszertán.,kból kike",
rült gyi>gyszer,ekből. E labm atóriu:mok munklálja a
Honvédő Háboru alatt sem szakadt' meg., Mnnká ··
juk minŐS'Élge hovatovább javult.
'
A gyilgyszertár ujjászervezése 'l'aliamennyi
·gyógys~erészi mnnka~észl{ig~re kiterjedt A szovjet
gyógys•ertárban liibbek közölt igen nagy figyel·
n1et

szent•elnek a munlkaraeionalizációnak és
fels~erelésének,

a:

Ezzel a kérdéssel a

pedig kizáról:>g küliföldi áru volt

1nunkabelyek

A hazai g!y'ógyszerrek 1össz!Jennelés.i érlélke kb
1.3 millió rubeire rugolt lröménteJ;en gyógynövén_y került kivJteh'e, hogy. aztán dr::iga kész
gyógyáruként kerüljön vissZia az országba,.
Beszédes példák erre az orvgazdálkodásra a

igazgatóságok számos tudományos-lmtat'ó áll<Y'
mása foglalkozik
A kapit3JiistH -orsz!ágo'k tnatgángyógyst?;e!ftáraihoz viszonyitva rnegnyihnánul a szavjet gyógyr

következők:

Flos Oina~-·val Oroszország ' ugyszölVián !IZ
egész ''1ilágot e1látla1 A dr ógot azonban az or,sz-ág·ihan egyáHalán nem·, vagy csaik részben dolgO'Ztál{
fel, ugy hogy az mosz nyersany~agból készitett
~zantonint Németország száUtiilotta
A kup.iáni gyár jómindség-ü ánizsolajat ter··
mell, a külföldi árve,genvi követikeztében azonban
kénytelen volt 1eállitani , a' termelésr.
Az orosz
ánizsmagból gyáriott olajat megintesaik Nénu•t;·..
rnszágból szerezt-e b2 a_,z; ország.

Az otosz kakukfű-olajnak pid. csak akk<>r
l'elt keletje, midőn a gyár külföldi védjeggyel
hozta forgalomba Az orosz gyógysz€rköny~ is -M
~~ülfö1di .g:róg\·szeripar adottságaiíhoz igazodott
Az első vilámhábmuban\ aztán világosan ki-

~~yógysZ'erész egyesület,

VíJJlamint a gyógyszertári

s~eitárak sajátsága az egé!szségügyi kulhHmunka
terén kifejtett széleskfuii tevékenységben is. A._

szovJet gyógyszertár tevől~t@esen küzd a kJuruzs
lás eUen, egészségügyi isn1-creteket, h:vgieiÜai ta-

nácsokat \'erjeszt szóbelilieg és lirotl betliivel - kiilllitás'ok, faHujsá:<ok. hirdetmények, l:öpcéduWt.
stb ntján.
Megtereml€\ték a gvogyszenpart és sok uj·
~yárat heJy,eztek üz.en1be . A régi gyárakban a. ga~enikus készitmények •helyett ma bonyolult össze'
.tételü gyógy.szeveket tennelnek Saját nyersanyag·
;bázist lélesitettek Gvógvszerész--k<idereket képeztek ki, sa legfontosabb és nélkülözl]]e;t>etlen s~inté
tikus g\:ógvszerek elöállibás·a •tekintetében a Szov--

jetnnió teljesen független a küllföldtől Az orswág
ma már száz és száz bonyo!Jult össretételii vegy•
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~zért

állit elő és gyógyszer:ipam •egy>enrangu a leg•
Iejlettebb ipanu országokéval

A szovjet egészségü_gyi szolgáiat szociális vol
ta s~abja meg •azt -az rula,pvető különbség-et, mely
a szovjet és a kapitalista orsz,ágok gyógyszerelilá-

tásában mutatkozilk Ott, arhol az uj találmány-okat kizilró1ag az egyéni n: erészk-edés vagy a töke

ikalmáréb:deke ösztönzi, el::,erülil~tetlenül beáll a
becstelen versengés és reklámlhatjs.za. \fégü1 aztán
a különbözö gyárak ugyanazt a készitményt más-

más néven roppant mennyiségpen dobják piacra .
\\, külföldi áij-egy~ékek szerint• a s:oabadalmazotf
gyógyszereik száma mintegy 60 OOO-re t<fuető, Igen
gyakori jelenség a csalás.. Obase amedkai közgazdász irjar hogy egy hizás eHeni szerkent hirdetett készítmény ostyatokjaiban gilisztfrlojiá-sokat
találtak A megfertőzött, j1ámbot paoiensek, tenmésretesen, jobban fogyfak a kellebénél
"A_ SzüvJetunióban ilyesmi nincs. A gyógys.zerek j~egyzé!ke szigoruan megszabott terv s~zerint
módosul Ilymódon a régi dv helyett, mely szetint minden "-ártalma:t1lan"
lvezhető,

ma ezt az elvet

k€/siZIHmény

kiMltik~:

eng~dé

"'cswk az termel-

'iető, ami kétségtelenÜ'! hJasznos''. Az Bmrszúnua
gyártott különlegeségekbő!J al:ig pár százat haJgy-·

tak meg.
Szrnkségtelen, hogy '~gyawn gyágyszer

egy-

,sz·e.rre száz. m-eg szá:Zi wilitozatballl kerü1jlön

for~ga

lomiba, s várni, hogy a gyaklorlat melyil<loe~ éltet:
tul a többit Megvan rá 1a mód és lehetőség;, hogy
.minden készi1ményt

és

tervszerüen

ttnegvizsg.álnak

ellenórizn~k. mi-előtt

fm gwlomba hocsájj•tanák
Az alkaloidá!lt tannlmányozása tlerén a SzavJelunió az első helyen áH a világon
Ezt -a hatalmas sikert azonhan német fasis·ztta .támadás nagyban f.en)'legette.
Sok gyró,gy.s:zerész-'intlézet, amenny:iben át nem m1en1tet!lék .Ke""'
·lelr-e, a fasiszta hordák mar-~alék.a leDt Sokszáz
gyógyszertárat és mktárt }erombo!úrnk 1és kifosztottak A háboru utáni lendületeS' ·ujjáépités
azonban csakham"r ta\pnaállitotta ,. megsemmi,;;itett gazdasági éle,tlet. Az 'l.ljjáépHeH intezetek
!meHel ujakat emeltek A régi 'inté~etek uj osz!áayoJok,al gyawpodtakl. ,A ;tudományos intézet<elé
rn~unkája uj életre kapott A hábom akli! a gyógy-

a

~Z1er,ész

i1gazgalóságok nagy eröf,es·Zlitések :ár.án uj

kórházi
anyaggal,

gyógyszertárakal

lét·esiteltelk

mind sza}{lenibeirel!

Mind

kitünöen €l volr

lát'a valamennyi.
Az intézetek kiürité•e, a szalli1ások, val,.minl
a nyetsarnyagok beszer",és·e körül támadt nehéz~'é!gekl válhozásokat idézteik elő a .-g)'lógyászati sz,e-

"ek utánpótl:ásában A g"ógyszertárakm ujabb
feladat hárult: nemcsak a ,ryógys,~erek, de ;az orVOs·i 1,111ÜsZ'erek tern1elését é" elosztását is nekik
ikel!ett biztositani . Meg keJlett áLlapitani !l/ lokális
terrnelés-1menny~Séget,

pedig
.~reni.

szüks>~gszerüen

a hiú:1yzó anyagok helyett

pótam agokat kellett terem-

A .gyógyszmpOUás, iUetv,e belye:ttBsitést, va-

llaminl az uj technologini folyamalokat müszaki•
utasítások szabáhozták 'A termelóintézetcl<. szá!Ina nQttön-:nő:t. ... -\

szo\j2U·gyógysze.rtár-hálózat

1912-ben 25 galenikus labomtóriumot számláH
Ez a szá:m 1944-ben 60-ra, 1945-ben pedig 80-ro:

~.melkedett. A háboru fol)"amán nagypan f-okozó-

dott a falusi gyógyszertár~k :sz.eH'ipe is:., A gyógy··
szerésztanhallga-tók részet~VeUek az egészségügYi

és pro'filaktikns

munkálfrtokboo a fronton és "

hátms~ágban

egyaránt..
A háboru utáni 5 é~es terv előiránvza>ta a
gyógyszerr~k. ürvosi berendezések és mÜszerek
termel~sét 1950-ben, 1200 millió rubel erejéig nö~
veli, ami az 1940·-1eS évi t•ermeléshez viszonyitva
85 százalék növekedést jelent
·
A szavjet rgyógyszerész.e1 álta1 ,elér-t er~dmé
nyek összesitése előtt meg kell fogalmazni azt az
alapvtet:ő·en ujat, amivel az egészségügyi szolg:álaJt
szüciális ujjász·ervezése
gyarapitotta a szovjet!
g)'ógyszerészebet s ami mcgklülünbözbetett helye!
)biztosit neki a küHöld gyógyszerészere dőlt éi;
~cljogositj:a an ar az állitásua, hogy a S2)ovjet idő-·
szak a gyógysz;erészet világtölt<él1Jetében 'tel}es•en uj
l'l• jelentős fejezetel nyitott Ez a következő fét•el:•

pontokban össze,B"ez-ihetö·
l. A szovj:et gyúgyszerész!et különleg,es felada-

tokkal ibi.ró önálló tudománnyá leljesed:e1t ki.
2. A gyógyszerészszolgál'at az álla-mi egészségügyi szolgá1at szerves része.
..
8 A gyógvszertáriak uj: dhely:eZJési rendszieré ·
nek kösz.Onrhretőle;g a gyógy.szersegélynyujtás lé·
n:yeg·esen bővüU és mindrenki számára 1elérhe-tö.
4. A gyógvszertárherendeZJéseJk gyökeres ujjá·
szer:vezése. valamint a mrunl<:ahel:,'iségel< szakszt-·'
r:üsi t·és.e a !eh et ő legjobb e.gészs'élgügyi és hygienia}

munk,af<eltétel:e!ket biztosit
5 A gyógyszer j-egyzék célszem módositásáv:>l.
a szinonimák észszerű csOkken~é·sév~e~ ·s a le1kiis
rneretlen 1 ek lámhajsza lkiküs,zöbölésével 'a gyógy·
tudonványos alapot nyert,, s ar
J:;:.zerkiváJ,asztás
Jegészsé.gügyi szolgálart korsZJerü Követelményeint'k

megfeleL
6 A készitménvek
r,endsz:ere biztosHja, a

utólagos vcg:':vizsgálati
g)l'lógysz.ei ternTeMs ki váló

minőségét

7. A gyógyszertára1{ és gyógy.sZ'ertá1d munJc:l·~·
Jsok az ·egészségügy.i isrn,cr1etek és a hygi,eni,ai rend~zabályok terj-esztői a lakóssá1g s~éles töm~g·eiben
FJzek a szovjtert ,.g,:ógysze:résZlet sarkalatos és
alapvető uj vonásai Nemklevésbbé érdemelnek fi.;
gyeimet a szovjef rf!:vógvsz.erés.ziet sikerei a fonadalom elő Ui eredményekb-ez képest
A mai tejlett szovi,et gvógyszeripar biztúsitja
az ország mind~nnemü g:y:ógvsljerszükségletét A
(gyógynövényliermdés lendület•esen f;ejlődik
A
gyógyszertá,rak h:Hózata évröl-évre nő. A:z 'Utolsó
30 évben J.éteS'it·ett g\:ógyszertárak szárna rnásfél-1
<sZJeJ nag~·obb, mint a cári Oroszországhan az utol-

só két évs21ázadban épitett pat:ikáké.

:\. kádernevelést teljes~n ujdászervezték.
Uj
!intéz·etek szakiskolálk és lanfolvamok müködnek
'A tudornánvos és kutalúintézet;Pk hálózata !eg.yre
bővül

A Nagv Októbe1i Szodaldsta Formdalom ota
eltelt :10 év fol~ an1án a szavjet g'nó_gvszet1é!szet
olvan megujhodáson ment it mely magáhan
Ulizcositéka a tmcitbhi lendületes fej'Lődésnek
(A Szo,jet Egészségvédelem 1948.
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Jegyezzük elöl
NOVEMBER 19.-ÉN d. u lj2 7 ó~akor GYóGYSZERÉSZNAP (Eg)'etemi Gyógyszerészeti Intézet IX, Hőgyes Endre-utca 7.)
Napirend: 1 B a l á z s T i b (j r: A gyógyszerész feladata az állategészségügyben.
2. N é m e d y I m r e d r: A galennsi laboratórium fontosabb eszközei
NOVEMBER 16 . -AN d. u . 7 .órakor a MAGYAR GYóGYSZERÉSZTUDOMANYI TARSASAG ELőADóüLÉSE (VIU., üllői-ut 26. III em~
Napirend: H a r a n g i S á n d o r egyetemi előadó, az O Gy . E miniszteri biztosa: Szociológia, gyógyszerészi jogszabáJyq]{ és kötelességtan. (Az "Ui tudománvok és ui
szempontok gyógyszerészképzésünkben" c. sorozat 8. előadásaf0

l ·szegedi taggyül és ünnepli a munka kitüntetettjeit
A szegedi Széchenyi-tér zászlódíszbe öltözöt- éves évfordulójának jelentőségére, a mi demokrá-.
·ten várja november 7. -ikét, a Szovjelunió meg- ciánk szempontjából is. E hatalmas ország példája termelte ki nálunk is hazánk uj-tipusu hó~
. alapitásának 31-ik évfordulóját
6. -ikán, szombaton este a tér esőtől nedves fái seit, a mnnka étdemtendeseit~ Felhívta a szakalatt hömpölygő tömeg áhitattal adózik a fáklyák szervezeti tagok figyeimét a Szakszervezet megbelángjától megvilágitott szovjet hősi-emlék}nü elölt csüléséie, az ahhoz való ragaszkodásra, az éber-~
azoknak a vijr öshadser egbeli hősöknek, akik éle- ségre, és köHlkezetességr e Figyelmeztetett a foko~
liikkel adóztak azért, hogy Magyarország ismét zott sze1 vezés fontosságára., Akkor, arnikm a Maszabaddá lehessen. Ezeknek a hősöknek elődei, gyar Dolgozók Páitja megtisztítja sorait az oda
miután saját országukban 31 évvel ezelőtt össze- nem valóktól, a h\Unieristáktól, a ID'inden időben
törték a kizsákmányoló kapitalisták államhalal• •szolgálatklész oppOl tunistáktól. vigyázzunk, hogy
mát, megter erntették a lehetőségél annak, hogy a ezek a pálthól kiebrudalt semmhekellök ne lepjék
cl sz er vezeteinket rEzektől óvakodjunk, de hozzuk
világ élnyomótt népeit felszabadíthassák
Enélkül még ez a családiasnak nevezhető ösz- be szervezcteinkbe a becsület'es dolgozókat, hogy
szejövetel sem ülhetett \Olna össze, 1nely ugyan- közöttünk fejlődjenek arra a nivóra, mely méltócsak a Széchenyi-téren lc,,ő Tisza szálló kistern1é-' vá teszi őket, hogy tagjai lehessenek élcsapatnnk ..
ben ünnepelte szegedi gyógyszertár i dolgozók két nak ügyeljünk ana, hogy sorainkat meg ne bonl!érdemes kitüntetettjét, kik több minl 40 év óta hassák Vegyiink példát a francia munkásságról,
állanak a közegészségügy szolgálatában N évsze- mely megbonthalatlan sotokban küzd az, imperi.tint Tr avicza Olgát, ld .egy mnnki\helyen megsza ·- alislák bomlasztó törekvései ellen. 'Min<kn időben
kitás nélkül müködik 46 év óta és Bencsák Kál- a kizsákmányolás leghatásosabb ellenszer e a szermán karlársunkat, Id több mint 40 é\'Cs gyógy-: vezettség volt A jelen idők kapitalista módszere
1szerészi multja után jelenleg a mnnkanélküliség
pedig a dolgozók egységének~ a Szakszelvezet egy ..
'nehéz gondjhal küzködik Részt ké1t az ünnep- ségének és erejének megbontása. A világ szakszer,-·
vezeti egységének fenntartása belekapcsolódik a
lésből Szeged városának ugyszálván minden
gyógysze1észe és gyógysze1lári dolgozója, a Ma- világbéke megőrzésének biztosilásába Ez a békés
gyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete állapol t öviditi meg utunkat a szocializmnshoz.
Felemlitésre méltó az ifjuság képvisel.etében
{iókjának titkára, Kálász elvtárs, az Orvos Szakfelszólaló G e r g e I y Judit öss21ehasonlitása a
~zenrezet kiküldHttje, a tisztifőmVosi hivatal v~
Horthy-módszer szerint elnevelt ficsmak és a mll
~etői, az egyetemi tnnáii kar képviseletében Dávrd
_professzm, az ~egyetemi gyógyszerész falf:ultásnal< módszer e szerint oktatott, a <kmokratikns esz-:
Iifjai és az éppen Szegeden l ar tózkodó' Harangi és mékhen nevelődö ifjuság közölt Egész beszédének
:felépitése, tartalma sejtteiti, hogy ez az ifj? katFaragó elvtársak.
Szakosztálvnnkat Hat !mann Tivadat karláts tá I snő becsületes és hasznos harcosa lesz demoképviselte. A munka és a mnnkás megbecsülését kr ádánknak
annyira kihangsulyozó ünnepség megrendezöje,
Ér d ekesen mutatott rá a szegedi tisztifóorvosi
Gergely Miklós kartársunk, a szegedi Gyógyszetész hivatal vezelője a feudális rendszer kitüntetettjéSzakosztály elnöke, hasznos munkát végzett
re és arra a módra; hogyan lett a pénzes gyógyA felszólalások sor ál Hat !mann kattársunk szer·ész kormányfő tanácsos, 'mig a verejtékezli doi.· nyitotta meg, ki foglalkozott a Szakszervezeti Ta- :gozó alkalmazott lmég 'dicsérethez sem jutott
nács )í.VII Kongresszusának a gyógyszet táti dol1\ felszólalások sorát K á r á s z kartár•
gozókat is érintő problémáival Érintette a mun .. zárta be, ki az ember és ember közölti különbségek
·kanélkiiliség mél'( mindig megoldallan kérdését, ~eljes eltüntetését egy"dül 'a szocial[zmnstól reismer tette szakosztályunk yezetóségének azt a ja -i Ínéli.
'
vaslatát, melynek eredménye a Gyója intézőhi .
A felszólalók Iíosszu sor a üavözölte az ünnezottságának határozata; ennek éitelmében a peiteket, kiknek n" ében T r a v i c z a Olga
segédmunkások részére is lesz legalább két hel} adózott hálával népi demokráciánknak, mely mó..
'<lz öreg gyógyszerészek végtelenü! szép otthoná- aot ad a dolgozóknak olyan munka elvégzésére,
ban. Rávilágitotl a. Szovjetunió fennállása 31 amelyért elismerést kapni dicsőség.

a

Akik megváltoztatják a természetet
(A tudomány, mely nem nem szakadt el az élettől, diadalmaskodik a fmmális genetika felett)
Irto: Yodim Szafonov és Alekszej Ruszockij
A mezőgazdasági tudományok Lenin-Akadémiájának legutóbbi, augusztus eleji ülésén lezajlott biológiai vita hullámai mcssze Iulterjedtek a
Szavjetunió 1Földmh: elésügyi l\Hnisztér hnna Inoszjkvai clőadóte1·mének falain és sz1crte az mszágban
pa1 asztok, mé1 nökök, közgazdászok és diákok
kapcsolódtak bele
A BIOLóGIA KÉT ELLEXTÉTES IRANYZAIA
Erlhető, hogy a biológiai tudomány Iegu jabb
fejlődése általános érdeklődés! keltett mind a hivatásos biológusok, mind pedig a laikusok. körébrn~ rp.inthogy it inószkvai éi tekezlet SZálllOS általános létfontosságn problémái éiintett. Elsősor
bon azokat az utakat és módokat vitatták, hogyan
lchc!ne meggyotsitani a föld gazdagságának kihasználását Ezenkhüi a biológia két - makacsul
,ellenséges - h ányzata közöU döntő összeütközésr e ker ült a sor,
A széles közvélemény bárhol passzhan viszo·nyulhat tudósok yitáihoz, azonb3.n a Szovjelunió.;han nen1 ez a helyzet, Il1CI t ott nen1 "~llasztják el
áthághalatlan kotlátok a tudományos életet a
nép mindennapi életétől. Ellenkezőleg, a 'szo\je<l
ember mcgszokta. hog) a tudon1ányhoz forduljon
segitségért épitő Inunl~ája közben . A Szavjetunióban a haladó ludonlány rnutat utat a gyakorlati
lllunkásnak és ei ediné:nydt, következfe,fései helyességét, ':agy tévedéseit a Illiudennapi alkalmazás igazol ja.

A TUDOMANY SEGIT A PARASZTOKNAK
A t-égi Üioszország pmasztja faekével nlüvdte meg a földel és marokkal vetett. A nagy földes~
uti birtokokon ,egy angol cséplőgépre 1ugy nézte~,
mint a technika legn1agasabb '4vmányára és ·egy
német tejlefölözőgép a földesur szon~szédaiban
ádáz irigységet ~k)eiLtett A szovjet szövetkezeti ntetzőgazdaságot,_ n1ely olyan tennései e(hnényeket éJt
~l, amilyenekte korábban gondolni sem lehetett,
a _szo\ jet 'ipar kot;·szer:ü mez9gazdasági gépekkel
látta et Ilyen gépekről r égebben a par asztok még
csak nem is álmodhattak A szövetkezeti tagok
megszokták~ hogy állandó 1árnogatást kapnak a
tudósoktól és hogy ez valóban el is éi het ő számnlua. Tetmészetes, hogy a gyakmlati gazda és
a kutató tudós nagyobb és jobb n1inóségü tet·més.
uj és johb állatfajták eléréséte üányul6 szoros
együttn1iiködéséből
olyan n1agas szinvonalu haladó elméietek születtek a meiőgazdasági növé-·
nyek és állatfajták fejlődésének ellenőrzésére és
irányitására, melyekhez hasonlót egyetlen tudo ..
mány sem tudott eddig felri:mtatni.
Cikksorozatunk az uj tudomány néhány ki,
váló kép,iselőjének eredményeit fogja megtárgyalni, melyek legyőzték a szembehelyezkedő!;
makacs ellenállását · is. Előbb azonban nézzük
kneg, kik ezekl az ellenfelek.

Al'GTJST \\EisMAN'I, A "NEO"-DARWIXISfA
Ezek az ellenfelek a formális skolasztikus hi·
ológia leomlott bástyáinak védelmezői. A Mező
gazdasági Tudományok Akadémiájánk ;ülésén a
haladó .'.ficsmin-féle irányzat ellenfeleit g~akran
nevezték .,,weissmannistáknak''$ a freibu;ai
e né·_~
met professzm, August \Veismann után, aki 1na~.
gát ,.neo"..:.dar:winistának nevezt~t A "neo" itt azt
khánia jelezni, hogy 'Veisma:m~ professzm a
dm winistának n,en1 k?zönséges~ hanein különleges
változata. Igazában a darwinizn1us meggyőződé
ses ellenfele 'olt
'\Veism~nn professzor le,,ágia a kisélleti egér
fai~{át.. Aztán rneg,árta, an1ig a farktalanitott egér
sznpotodo1t és az haclékoknak is le,·ágta a farkát
Huszonkét egérnemzedéken at fol J· t aHa ezt ésmhlden alkalomn1al gondosan nwgn1é1 tc az ujélő szer ,, ezeteket integrális
lén~ eknek tekinteni.
hogy az egymást kfövelö nemzedékek fa1 ka ne1n
volt tö,idebb más egetekénél.
\Veisn1ann professzor cgé1 farok-mé1éseibő~
ana a kö,etkeztetésre jutott, hogy helytden az
élő sze1 v;ezeteket integrális lényekmck: tekinteni,.
Azon az e.gé1 cn tul, amit észlelek - 'élekedett
'VVcisrnann - egy másik .,1cjtetf' egéinck kell
lennie, 1nelyet nern látol-< '\ látható egé1nd;: ig:y
leyagdalhatom a farkát, azonban, bánnit is -csinálik. sem1nh cl sen1 tudo1n megl~u1 titani a hh ·
batatlan cgC1 fmlult.
Ez a 'Veistnannizn1us _ioényege-. Elmélete azt
állítja, hogy Ininden élő szer vezet ng)nevezeti
"soma'~ -anyagból
és csira-anyagból áll. 'V risnmnn szedul ez a esila-anyag ncnr áll olyan kö-

zönséges csira-sejtekhől, amelyeket hiuki nükto--'
szkóp alatt is láthaL Ellenkezőleg, ezt ol}an misz.
tih:us anJagnak ~eldnlelte, md; et a kémia sem
tuU demezni, 'agy a rniluoszkö.p felfedni, Ez az
ehcjt1U t)'Üa-anyag az áiöiöklés hordozója és az
ÖIÖldődő tulajdonságokat senld sen1 tudja tnegvaltozlalni .
Az e század-deji InetHlelizmus. 1nelyet áltatában foHnális genetikának ne,.eznek, folytati~i
\Veisn1ann hagyatékát.. A Inendelisták az öi:ökW ·
d és Inisztikus, Öl ökéit ü anyagát ól állitottak fd
elméletet, melv rninden kül~ő . _ behatásnak ellen~
áll. 'Veisrnam;hoz hasonlóan az élő szervezet( t
kél Iészi e bontoHák: az öröklődés és a test an:ya~áta,

1\iORGA\' ÉS '\ flTOKZATOS GÉPEK

Az egész életc·n a sors khlelhetetlcnségé\'d
uralkodó ötöklődő tulajdonságoinói szóló elméletel későhh Thon1as Hunt ~Iorgan ::uneJil.;;ni kufaiü
fejleszic-He ki. Jimgan és kö\ et ő i ol)· an bizonyossággal beszéltek az öröklődés géntknek ne\ ez ett
titokzatos közegeikről, nlintha saját szen1ükkel
látták \olna azokat Azt állitolták, hogy a gének

6si

6SO
határozzák meg, hogy égy magnak á kaÍásza
szakállas-e, avagy sem, hogy a törpe, vagy az
.óriás változathoz tartozik•e és hogy a tavaszi géi
nek érlelik meg a tavaszi .buzát abban az évben,
melyben vetették A morganista genetikusok szelint minden élő szerveze! magában hordja azokat
a ,géneket, me!y ek meghatározzák az utódok vo·
násait és jellegzetességeit, Nem a szervezet hozza
létre a géneket, hanem a gének teremtik a szer-·
vezetet. Nemzedékről-nemzedékre ,az örökkévaló
gén csupán külső foglalalát változtatja, amiként
a' kigyó levedli bőrét És ha mégis megváltoznak,
ez csupán valamilyen ,miszti!ms; felfoghatatlan, u
kutató számára hozzáfér hetetlen olllok következ ..
ményeképpen történik: ennek következtében a
váltŰzás kivülről nem ellenőiizhétő.
A morganista genetikusok azt állitják, hogy
a tennészethen a yáltozás többeze~ évig tartó folyamat És rnikor1 állatfajokat és növényeket ke··•
'reszteztek, azt gondolták, hogy csupán a szervezetekben rejlő gén-tartalékokat kombinálják Az
- ember nen1 tudja a természetet iiányitani, ~supán
kegyes ajándékait használhatja fel
A tudomány hatalom. Azonban Mor gá n formális genetikája megfosztotta az ember t attól a
hatalomtól, amelyet egyszer már megszer zet!.
M01gan kö\'etöi sZe:dnt maga a tennészet~ zárt el
niinden, az átöröklés láthatatlan, mindeuható
anyagának megismer és éhez vezetől utat és s.zá ~
munk1a csupán az ma1ad, hogy alávessük ma-·
gunka! a sorsnak Mm ganista kézikönyveket olvasva, tömör, mindent rnegoldó szabályaikkal. az;
ismerdlen génekt-e vona tkozó különféle összeálli tás ok képleteivel,. az a benyomásunk, hogy leg11<or sz er übb, feMn e zománcozott és légmentesen
lezár t kJelletőgépnek a ,termékei
1

-
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Üzenet a Szovjetuni6 népének -

Ez a film egyike a leghatalrnru;abb filmalkotásoknak. Poedig vaíó.iában csak arr ól száZ,
hogy egy szopietkatona, akinek félkeze a bambától annyira megsérül, hogy azt ,/w13ználni nen>
tudja, és mint .zongoramüvész' nem képezheti
magát tovább, hogyan mutatja meg, hogy egy
.~zibériai nem hagyja mag·át Otthagy pályát és
szerelmct és egy ajándékba kapott har·moniká·
val szór akoztatja az entber eket. Szibér'wi dalokat énekel és ha nin~s elég rlam, ujakat költ
ho;zá Szibéria lüktető életéből És fPereg a film
egeszen addig, amig -ebben az Andrej Níkolajevicsben meg nem születik a SzibérW,i rapszódia.. Ez a gigwzi ,méretü mü a szen~ünk előtt
születik meg Leüt a zongorán n.éhány billen.
tyüt, utána ·egész orkeszter zeng és muzsíkál és
a müvész lázasan jegyzi a hangjegyeket.
EzÍdán már csak a nagy mü nyilvános elő..
adása következík. Maga a szédületes es tom·
boló siker. Andrej maga mondja el az előttünk
már jól ismert verssorokat Szibérúi1ól, miköz-

AZ ÉLET KÉRDÉSEI
Azonban az élet betört a fOimális genetika
b.alo!! birodalmába Mit\ tett és mit tud tenni a
tudományod azév!, hogy több gyümölcsöt hozzanak fGldjeink~ - kér d ezt e azoktól, akik jogtalanul kisajátították az "áltöröklés rejtélyét''.. Mit
tettél aiért, hogy a növényvilágot az ember akac
•ala alá r en del d, aki most a világ megjavitásán
fáradozik? i\liér! hiányzik a régi biológiai könyvekből az er d ők és mczők illata, hová tüntek a
földet, a levegőt és a vizeket benépesitö élőlények
milliói? Miétt hervadt tompa szürkévé a természet
szinpompája és miért váltak a biológia·könn'ek
algebra-lankönyvekhez hasonlókká? Professzotok, akik csak azért mentek fel a szószékre, hogy
ul!ramodem érveteikkel a fajok megváltozhatatlanságá! bizonyitsátok, mit tettetek ti azért, hog~
a fiatal nemzedéket az éle!! megjavítására képes
tudománnyal fegyverezzé!ek: fel Halotti csendet
kivántok tudományos intézményeinkben és egye•
,[emeinken, melyet nem há bot gatnak kétkedő ké~
dések? Ha ezt kivánjátok, nincsen számotokra
hely
A kérlelhetetlen bhálat friss levegője azonban
be az uj biológia tágas térségeirőL Micsurin kö''ctői, akik elméleti alaplételeiket kézzelfogható
hcdményekkcl igazolták, felszólaltak a Mezőgaz
dasági Tudományok Akadémiájában,
Korai paradicsom-fajtát mutat!ak he, melyet
u satkkör ön tul termes~le1t!ek Mérsékeltebb ég-'
hajlalu vidéken, ahoL hoszabb a nyár, kétszer
malnak egy évben.
A~ Országos Növénynemesitő Intézet Lenin .. _
grád magasságában délibb rokonait is felülmuló
cserrsznye .. f,ajtá! fejlesztetit kL

ben nerncsak muzsikában, !hanem képekben is
megelevenedik Szibéria egész mér hetetlenül
gazdag, kincseket rejtő, csodálatos élete ömlik az érc, a szén, hatalrnru;· traktorok aratják
az aranysárga vetést. Gyáruk müködnek és nő
nek ki és egyre szaporodnak a szibérwi rengetegben. Városok épülnek ia !teremtő-munka s~:
ditő titemében És mindezt aláfesti és kiteljes~tt
a nagy zenei kompozíció, amelyben a bomba·
sérült kezü müvész valóban bebizonyította,
hogy egy szibériai ember, egy szovjetember, ha
célja van, nem tud solw13em elkallódni.
De wmig idáig jutottunk, mennyi könny,
sziv, melegség, egyszer·üség, tisztaság, nten?!:Y_i
emberi jóság per·eg le ebben a filmben. V aló J~
ban nincs is itt rossz ernber. Szinte rnéterrolméterre uj csodákra eszmélünk a fümben. Már
az elején, mig a nagy ro.ham előtt lAndrej zenyorázik és a sok marcona katona arca •és szive
fölenged a muzsikában.. A film rmulezője tfJY
töbször rávillant a tömegekre, többször megmutatja a muzsika hatását, - akkor is, amiJcor
Andej egy nagy vendéglőben énekel és h;ILT111;'!"
~ikázik
Csupa der·ü és mélység ez a ftlm es
olyan tiszta és egyszerű az eg~sz, mint ~gy ,P~
hár viz Szerelern is van a ftlmben, sot felté-

Az ember akarata a !ermész(j! fölé:kerekedett,
ll morganisták minden megjegecesedett törvénye
~llen ére.
Mig a mor ganisták ,laboratóriumok magányában az átöröklés változhatatlanságának bizonyi·tásán dolgoztak, gyor san szapol' odó légyfaj:!ák
<zám!alan nemzedékének segitségével, Micsurin
követői a földeken és a gyümölcsösökben bizony itot!ák be, hogy az öröklődő sajili!osságok vá l. tozékonyak, hogy a szerzett jellegzetességek átiirökölhetők és hogy az ember meg tudja változtaini a természelet

HIANYZIK A BIZONYITÉK
Tudományok Lenin-Aka-·
démiájának ülésszakán a legteljesebb 1'dem<>krácia
malkorlo!t, A biológia valamennyi iránya szószólóinak alkalma volt itt az érvelésim és cáfolásra,
'fllenfelei támadására ,és sajátmaga védclmezésérc, vádolásza és bizonyításra.. Azonban t Smal ..
hausen, A. Zsebrak, Sz . Alihanjen, J,t Poljakov, I.
Hapopmt és a fmn1ális genetika más hivei, nem
iud!ak semmiféle kisérleti eredményt a gyakorlalban is beigazolt n1:csurini iskola tétele,ivel
szembeállitant Tudományuk ,csupán teheteticn-J
~égét bizonyitotta be: képtelen bánnit is adni az
01 szágnak Felszólalásaikból,
előzetes ténykedé"
sükhöz hasonlóan, hiányzott mindenfajta pozitiv
érlelem
Elmmadott, konzenativ tudon1ány, 1mely vereséget szenvede~t Az értekezlet és határozatai
meginulatták, hogy a jövő· a Inksurini iskoláé,
amely a növényi és állati élet fejlődésének irányitására törekszik.
Ehhez az iskolához tartozó ujitók és tehetsé•-

A

Mezőgazdasági

kenység is, de nincsenek ibenne nagy vonaglá$ok.
Az egész filmben, a két szereltmes között, csak
egyetlenegy csókos összebor·ulá$ig feilödik két
ember együvétartozá$a
Beszélhenénk az orosz trojkák téli szágulaa. sd.ról 8 talán arr ól a jelenetről ts, am"Wcor
li'ndrej komponáZás kö.zben kimegy a havas éj.
szakába s ott u leghevesebb orkánban, a leg·
szörnyitbb hófergeteg közben .találja meg azt a.
hangot és azokat a nwtivumoklht, amelyeket
még nem tudott kihozni magából.
A célunk azonban nem az vol.t ezzel a ifihn·
'mel, hogy ismertessük, hanen~.,; hogy nwst, a
nagy Október"'i ;szocwlista rForwuialom évfordulóján megköszönjük a S.zovjetunió népének ezt
a csodálatos és zengő remekművet Mert ennek
a filmnek minden egyes per cé ből az alkotó béke
t-Iszta szer etete árad ki. )Dolgoznak az ember ek,
· szer etnek, féltik egynuí.st, alkotnak, gyönyörködnek, de együtt vannak·mindig egyetlen nagy
r..ét érdekében, hogy hirdessék a Szov.ietunw
egyre növekvő munkaerejét A filmnek nem az
volt a célja, hogy Szibérf,a mérhetetlen gazdag.
rávilágitson. lA művész volt az, aki rá·
iránu:ito:tta szemünket és szivünket Szibérúz
. ~irnví.z".tr'" kincseir·e.

ges ~udósok serege ,maga mögött tudja az egész
S~O~Je!. népet, a föld.müves-szövetkezetek 1parasztr
sagat es a Kommums!a Pártot. Ezek az emberekl
.Micsurin jelszavát követve fejlesztik 1a biológiát:
"Nem várhatunk a természet kegyeire; felada·
tunk, hogy magunk csikarjuk ki azoklll tőle" .
(Folytatjuk)

A törvé.ny védelmében
. A gyógyszerészi törvény él és 'élni fog tovább
A törvényt a mi kommunista miniszterünk alkot ..
ta meg. A mi kommunis!"' miniszterfurk szellcml
és szociális kelléklárából kelt életre. A törvényt a
magyar; padament elfogadta, !Öl vényer·őre emelte
és ez lett a Köztársasági Kormányzat XXX; törvénycikke.
Vegyük tudomásul, hogy O l t Károly népjóléti miniszter nem kért tőlünk tanácsot. Nem
jött hozzánk támogatásért. Nem itt ál hozzánk,
hogy kátyuba jutott az uj gyógyszet ész~ tör vény
sorsa és segitsünk azt onnan kiemelni.
'
Nincs jogunk és okmrk, hogy kételkedjünk
miniszterünk tiszta !szándékában Nincs jognnk és
okunk, hogy ne biztosilsuk öt töretlenül a Szak•
szervezet egyön!elü támogatásáról Nincs okuniC
és jogunk, hagy ki ne mondjuk: kivárjnk, az időt.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyógyszerészi törvény végt chajtásám pontosan akkor kerül
sor és azt o l y a n m ó d o h ~ o g j á k
v é g I e h a j t a n i. ahogyan a szocializ..
Jl:msl épitő magyar népi demokrácia egyetemes
érdeke megköveteli.
(sz.)

--

Köszönjük ezt a filmet ujra és u,ira a Szo11 ..
:ietunió népének, rendezönek, zeneszerzőnek,
szlnészéknek és annak az öreg, pip.ás orosz katonának, akinek a szeme lázban égett, amikor a
zene foglyulejtette De köször\iűk ezt a filmet
először és rnindenek előtt a nagy és h a l h a·
t a t l a n L e n i n n e k, aki az orosz népet
idevezette 'Aki az orosz népet kiemelte mb.
szolgaságából és az emberiség felszabadításával
a mi utunkat is meghatározta Köszönjük ezt ,,
filmet 8 z t á l i n e l v t á r s n a k, aki vit·
te és viszi a zászlót, amelyet •együtt bontottak
ki Leninnel és épiti a Szovjetuniót a szocializmuson tul rnár a tiszta kommunizmus felé
Ahol ilyen 'alkotások születnek, ott mínde01
entber azon az uton jár, amely a közösség rmgy
céljai felé vezet..
Mer t ez a f i l m
n e m n éh á n y s z á z e m b e r n e k,
'h a n e m a S z o v j e t u n i ó
n é p inek halhatatlan alkotása.
A Szibér-iai rapszódián keresztül 'köszön t·
iük a Szovjetunió népét, a nagy Októberi Szacwlista Forradalom 31-ik évfodulóián
(sz.~

A GYÓGYSZERÉSZ:

i f j usa- g

Az

A gyógyszerészet gyakorlati élethivatás A
g)rógyszci ész Inunkája legnagyobbrészt - a
kémia, botanika, pharn1almgnosia g)akmlati ::'11kahnazása. Maga: 'a/gyógysze1 észet, rnint tudo~
1nányllg, I-endszc1 ezésünkb~n az .,alkahnazott tudományok" köz! fogl~l helyet. Ennek ellenéte a
nm!!ban azt tapasztaltuk, hogy a gyogysznészképzés sokszot nem tart lépést a gyakol'lali 'éleitel, hanern azt hol Ii1egelőzi~ hol n1ögöHe mat ad .
Ezt az eg:yenetlenséget érezte az egyetemi hall~
gatóság, arnel;y - vall juk be, n ein n1indig alap
nélkül -;' egyi észt azf panaszolta, hogy I engeteg
dolgot kell Inegtanulnia, amelynek a gya];:ioi btban semmi hasznát ne1n veszi, rnásreszt ugy
ú ezte, hogyha négy é'd lelkiisn1:er etes és alapos
tanulás után a gyógyszerlát -numkaasztala n1üge
kerül, ott nen1 n~:ilik alkalon1 tudásának megfeidő hasznositására:! Ez a p t o~lé1na teuuészetesen
!lCin önmagában álló, hanem szo1·osan összefügg
a bJ
o-vóa>..._:·szerészi
hivatásnak mostanáhan sokat vi-!
~J
•
tatott egész kérdés~·töln~géleL Egy azonban h.!··
zonyos: az ui egyetein haladó fiatalsága uj utakon
khán iárni, jobb, helyesebb uton, 1nint dőJ::'l
tették. I~nnek Jnegn;\·ihánulása; a tanulóköti és
szald\ÖJ i rnunka, a ,. Tanulj Hibbet" mozgalmn~
n1indeuekeUitt pf'dig az ifjuság hahírozott kiállása
népi deinolnácíúnk építő célkitüzései tnellett.. Ennek a kiálll:.isnak figydeinren1éltó Jnegnyilv:inuIása volt a gJógyszetész-ifjuságnak a Richte1 -1
g-yár SZI'f -csoportjával közösen tm t ott é';nyHO
ünnepélye,
Etdemcs ezzel az évnyitó,,al kissé bŐ\·ehben
l:ogla!lwznunk, mei t a mult megszokott és az ér'dektclenség unaimában ebnerülő meg11yitú ünf.iCpségeivel szqnbcn a Itichtet·-gyárban tadott
ünnepély nemcsak fmmailag, hanen1, tattalulilag
is egészen jelentős változást hozott: Jebontot\a
azol~a! a lwilá!okat.. amely;el(el a letünt tár·
sadalmi 1 end a munkásifjuság és az (egyeten1en
[tanuló értelmiség közé emelt A '\1EFESz gyógy~zerész-csoportja azért kezdeményezte a köz~s
iévnyitót, n1ert ugy 'é1zi, hogy. a haladó éiteinuségnek a munkásosztálY) soraiban van a helye,
hooy az egvetnni hallgatóságnak szmos és köz··'
vetlen kar;csolatot kell lcremteni a gyárakban
ifJ"us{uJaal. H o .1· e t z k •y elvtáts, a
d oloozó
t'l
'
Hichter·-g~-ái \·állalatvezctője üdvözlő beszédéhen
láinutatott a kéidés rcndMvül jelentős volh'u·a:
ezt a beszédet lapunkban teljes egészében közmjük. Az egyeteini tanári kal' nevében C s i p l{ e
professzor· üdvözölte a gyár dolgozói! és nyitotta
rneg a' tanévet A j\Il~Sz n1egbizottja a Komszonlol hatlnincadik évfordulójáról enllékezett meg
és hangsulyozta. hogy a szovjet ifjúság példaadó
mágatartását kell köwtnünk mnnkában, tanulás •
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ban, a fizikai ég szellem.i m·szágépités mh1d~n tenHetén
G y a r 1ll a t i László, a MEFESz gyógyszerész-csoportja nevéhen szólalt fel, majd a
I\khlei-gyári SZIT é' a gyógyszerészhallgatók
l\:ulturcsoportjai ér tékts és szórakoztató niÜSOl'Í
ad:ak az igen nagy számban megjelent hallgatóC:
.ságnak Ki kell emelni a jó rendezést. amely gon~.
do'skodott an ól, hogy az ünnepseget az ifjuság:
\ alóban a tnagaénak ér.-czze: ennek követlmztében.
a négy é'folyam csaknem teljes számban megjelent az évnyitón mnelvnek kultunnüso:rát a késő'
esti ÓI ákíg fm tó' tánc {ej€ zte be.
Ezt a helyes kezdemény ez és! a MEFESz:
gyógyszrtész-csoportja folytatni fogja és egészem
bizonyos, hogy gyógysznész-hallgatóink a gyárak .
dolgozóinak segitségévei g:y~uapitják majd 1eddigii
iudúsulmt . Jegyezzük még lll!e.g, hogy egyes hall . . ;
gatóink már: nem idegenként lépték át a gyár
küszöbét: az elmult nyáron a MEFESz gyakomokakciót szen:ezett és ennek keretében a hallgatóság
egy r észének alkalma volt gyógyszergyárninkhan.
tanulni és dolgozni. A muHban is az egyetemről
kiker ülő gyógyszetészek egy része nem gyógy-,
szcrtá.rhan helyezkedett el: erDe a jövőben is szá-J,
milani lehet Nyihánvaló, hogy egyre fejlődő, vi,tágvi~zonvlatban is kitünő gyógyszeiipmunk elsősor b'm ~a jól képzel!, kiváló felkészültségü fiatál
ljyocr\ sze r észeket tudja ma jd foglalkoztatni: ezért
h'eh7<~s) hogyha hallgatóinl~ meghnnel'ik a gyárak
drlé~, nHgfsnl:ieikednek a gyátak n1unl\ásf,1ival é:-;
munkájúval. Ez a mcgismeréí'- minden sze'mponl-·
hól igén hasznos lesz: nagy n1é1 tékheü hozzá fog
,frü ul~1i a tanulmányi fejlődéshez. az éi'deklődé~i
tet ület kiszélesité:séhe·z,
a gyógyszc1 tárak es
~ v ógvszei g:v~h ak fizikai és szelleuli munk~válla-:
lÓ i k.Eztitti bm átsághoz és együttn1üködéshez .

~,,
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Steril kötszerüzem Comprimaták. Betegápolási cikkek.
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V. f}f!Ó.IJff~eer;kiJ.nf!U

&.~eeeefni fnü4ee~é&ö.e
. Ez a r ip or t valójában n gy indult, hogy n1em · az anyago! összes~edik. A pharmakológiai anyafog sikerülnL Ugy kezdődölt,. hogy egy este 'együtt g~t. dr Issekutz Béla p1 ofesszor, a pharmako_gnoültünk dc Végh Antal e~vetemi előadólanáual és ~r_ar anyago! dr_ Lipták Pál professzor és a galeegés>Jen vár atlanwl azt a ,kér dési intéztük hozzá:
tukum.okat <h . . l\lozson:yi ptofesszor' gyüjti össze
- Tudnál-~e: felelni ana a ké1désre, hog)an
Itt egv pdlanah a kiesünk dportunk evedeti
készül az V. Gyógyszer köny\:? Eu e ICánl1
any~gá:~1ó.l! l,wgy rávilágitsunk egy tiszta és megnéz. elgondolkozik, és csak ennyit válaszol:
kapo kozptckr a D t Sch ul ek pr ofesszor an ól be-- Még ·csak az dőkész.'.i.letei folynak
sz·él, hogy éppen a napokban já1 t fiinn dr.. Issekutz
- Hiszen éppen ez az, ami liiennünket ér de- pto!:sszmnái, Inajd kij~vitja és azt n1ondja, illet-1
kel Meglesni a nagy titko', hogyan indul el egy ,.~ Jai tunk, mert azt talan nem is I: ell hangsulyoz-j
ilyen nagy Inunka .
ma, hogy ebben a munkában dr.. V,égh Antal min- Képzeld el, hogy ot üliink Schuhk pro- dig és minc!eniitt együtt dolgozik wle;
fesszor szobájáhan, előttünk a padlón kinyitva he~ Igen, jegyzi n1eg d1. V ég h Antal ·- én
vetnek a különböző országok gyógyszerköny,.ei vagyok az átnvék
és egyéb studiumok, a~nely.e·k külf<ildön 1 en.dsm1...
-Majd támi:ttat Schulel\ p10fesszoua, azu1án
Iint megelőzik, előkészifik a gyógyszeikönyvek magára és igy folytatja:
megjelenését,
- A fény és az árnyék
- Szóval olt ültök és gondolkoztok a mi
'Ii azonban az egész további olim tózkodá _;
Gyógysz~I könyvünk anyagán;:
sunk foly·amán tisztán láttuk, hogy az árnyékhan
Körülhelül eil~1Ji volt ennek a Iiporihak az
hog~'nn \illant lneg ujia, 1neg ujr~ a fényl.. ·Láttuk
előjátélm,'
Másnap délután cseng a lelefon Dr..
esyutt ezt a két Jdtünő, lelkes tudóst és megcso-Végh Antal közli, hogy <k, Schulek P\Ofesszm
da!tnk azt az 'egészen különleges en1bcri és tudodélután 3 brá1a vát az intézetben. 'S -valójában ezrn~nyos együttmüködést..
Nagyon összenőhettek
zel kezdődik nmi cikkünk valóban különlegeSrn
~1ar· ~ sol~ közös numk3ban,. men .sokszm egy
érdekes, minden gyógyszerészt egyfmmán érdeklő
sz enn Illanassal \agy egy ah g észt evehető moz.anyaga.
du.lattal adnak jelt ;egymásnak és értik meg~ egyItt azután már feladhat juJ< az első lwmoly
mast..
.?e ne felcelkezünk meg az Y Gyógykérdést Hogyan imlul meg az a nagy munlm, szeikonyH·ol
melynek er>eclménye a várva-várt V, Gyógyszer.·- Mégis milyen irányehek szerint indultohi
könyv megjelenése lesz?
neki ennek a nagy munkának?
'
Schulek professzor válaszol:
EII e megint dr. Schul ek professzor válaszol:
Hogy a munka megindulhasson~ elsőso I ban
" L. 'Ii most éppen az hányeheket csináljuk
azoknak, akik a~ anyago! adják, egy listát kelL
Elos~or az.t 'essz~ik tekintetbe, hogy a munlm
összeállitani, azokról a szerekröl, amelyek f e lc~ysegesen menJen. Eldöntöttük)
hogy n1ilyen
t é t l c n ü l 1Jekeriilnek a Gyógyszerkönpbe,
ke~nsz(;I ~~{et .fogunk használni és hogy 1nilyen töTehát azokról a szerekről, an1elyekrő~ vi:fa ne1n Jnen~:segu kems.zerrkkel fogunk dolgozni
lehet. Mi ugyanakkor
megmondju
azokat
2 .Megáll~pit~tln!<, -~1o15y a Gyógyszer könyYaz irányelveke:t, amelyek szeríni a munkát
hrl; __ nul~ en 'IZsgalat~ elJ ai a sok lesznek>; Ugy kép .J
megkezdjük Ezt a listát dr. lsseknlz Béla profesz- zelJuk, hogy genetáhs vizsgálatok, melyekre csak
szar már elküldte, de err.. :\.lozsonyi és dr . Lipták
hivatkozni kell n1ajd az egyes ,.izsgálatok so1·án.
professzorok is elkészültek a' listával, csak ,je3 "J\Te őt öiJ_ünk, ahányan vagyunk, Iüilönböző
lenleg még az intézelen beli'! megbeszélik az anya- Inahnokban Es l ás~_ ák az egyesek, akik a rész~
go!.
leteken dolgoznak, hogy milye:h- kémsze1·ek van . .
- Ha jól emlékszünk, a Gyógyszer könvv nak Ez az eljárás "·alójáhan az egész n1unka ec:ry~
n1egszerkesztésére Slle-ptemb< r 10 -én kapolt még- ségét szolgálja,
·
b,
bizást a szerkesztőbizottsátl
_ t A. k!ilönböző szennyezésekre vonatkozólag
- A mnnkát az késl~Hctte,
válaszol dr_ Inii~- en hmt~ekl l egyren ek. Fixálni akarju1i, hogy
Schnlek professzor,'~ hogy majdnem köZ\,ellenül ne legyen 'Ifa, hogy za\aros, vaay nem zava1os
a megbizatás ntán StockhJ'mba kellett utaznom, Fixálni a km ,juk, l1ogy ha ~alamilven anva<:t sziahonnan csak októbe11 4 . - fn tértem vissza . -Utána neződik, hog\' az a szineződés mih.en mér:íékü l.e-jóideig még e:~ ösen elfoglaltak a szigmlatok és hrt Ez a iegujahh gyógyszerkiinyvekben már
csak ennek lezajlása után kereshettem meg az nH'gvan, ha nem is olyan mértélt.ben, ahogyan azt
összeköttetést azokkal a bizottsági tagokkal, akiM mi, az V, Gyógyszerkönyvben meg : akarjuk
1
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valósitani
De ezenkivül pontosan lesz definiálv~ az ol-dékonyság, a kémhatáS.• Belek.eri!-1, a Gyogyszerkönvvbe az izaioniás oldatok kesZllese, s>Jemcseppeknél például, hogy az izotoniás legyen a
könnyváladékkaL Az injekeiók viszont izotoniáw),:j
Jegyenek a szövetruedvvel
Uj fizikai állandók is bekerülnek a Gyógy~zerkönyvbe," melyek eddig nf'm s~erepelt_ek .J:o~~
gatóképesség, törésmutató, sth. Vrzsgal~h. elj~~a:
sok Jesznek a tablettákra, dragekra és m.JekcwkIa is.
h't
·
E2lekután megtudjuk, hogy még ezen .a. e en
összeül a szül<iebb sze~;kesztőbizottság az nanyelvek és a feltétlen bekeiülő gyógyszerekn~k .a meg-·1
beszélésére éS öss~egyeztetésé1:6. Ezek .a hst~k. a~u-~:
tán hamarosan elkerülnek mmde~ brz~Usag' t~'f
hoz tehát nemcsak a s>Jerkesztőbrzottsag ta~.Jm
lwz: hanem a Gyógyszeikönyv~bizottsáft.~gjmhoz
is., De ugyanazt a listát elküldik azo?~.rvul Szakosztályunknak, a Népjóléti Miniszt~numnal~, _a
Közegészségügyi Tanácsnak, az Or szagos Gyog)szeré'z Egyesületnek, az O. K. l-nak, az o:I--nak a MABI . •-nak, a vidéki •egy-elemeknek es a
Sze; ves és Gyógys:tJeivegyipar i KözponInak.,
Elmondja ezután Schulek piof;s~zor,.. hog~
ennek a listának az áttanulmányozasara ~;t -~~~~
időt adnak és csak azután kerül sor az elso. koz?s
bizottsági ülés öss2lehivásám. Ekkor azutan k! ..
osztják az egyes penzumokat é'( ezze! megkezdoclik az egyes cikkely ek megszer kesztese
,
Itt dr . Schulek professzor hosszan elgond.olko-•
zik majd utána, szinte csak magának b~szel:
'__ A munka nem lesz könnyu,. Gondoljuk csak
<>1, hogy a IV.-ik Gyógyszerk?nyvl ~z index-s~el
egviitl, összesen 424! oldal teqedelmu És _yegyuk
tekintetbe ait, hogy a mostani ~y;ógysz~" ~?nyvek•
I<Jülföldi gyógyszerkönywk, (krvete~. ne~kul v.al~
mennvi) legalább 1000 oldal. Az UJ dan gyog~
szerkÖn;v például 5 kötetből fog állni: E:~Jek kOzi\! az első három köld, mely most Jelent me.g,
1500 oldaL Az ·első kötet az általános rész. a ma<odik kötet a simpliciákaV tartalmaz~a, ~ h~r-~~"
dik köld a galenikáka t A negye.di~ .. es otodrkj
kötet, amelyek megjelenésére valo~zu.'uleg csak
• "bben kerül sor' az orvosok
k eso
, es aliatm vosok
igényeit fogja szem előtt tartam 1 .
.. .. .
Felvetj!ik a kérdést,, l:togy . milyen kt~lfo!di
gyógyszer könyvekel siker tilt eddig beszenezn~ok.
Megtudjuk, hogy ham~rosan ~;gk?pJnk .~
dán gyógyszer könyv első har om kotdet, mar
megvan az 1947-es amedk~i. az. 1948-a~. angol
gyógyszerkönyv, a
helvet gyogyszer ~ony'.'nek
1948-as supplementorna és az 1946-os sved gyogy-szerkönvv.

Schtilek professzor elámlja, hogy sajná~atosan
nélk!ilözik a szavjet gyógys21erliönyvet Mr. err e
igéretet teszünk, hogy t~rmészetese~ az ó hrva!alos közremüködésükkel és támogatasukkal. mm•
dent elkövetünk. hogy a szovjet gyógyszerkönyvet
még a kellő időben megkaphas~uk.
,
Nagy nehézséget okoz, árulJa el S~~nlek pr~
fesszol', a nomenclatura és az ortogr~m. ezt IS
:egyeztetnünk kell még. Emrek a kerdésnek a
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megoldása azonban egydőre ~ern •ür!let bennün~
ket Ez nyugodtan várhat addrg, amrg a gyógy•
szer könyvvel tel j esen elkészülünk .
-- ~la a gyógyszerkönyv más lett és mb
kell hogy legyen, mi~t amilye~ ;ddig v~l t. ~a a _
gyógyszerkönyv a gyogys;erellatas eUenorze~enek
nmmáit fogja tartalmazn!· a?'el~be .oly~nj cikkelvek is belekerülnek, akai VIzsgalati modszer le-gyen az, akár olyan gyóg,rszer,. melyet a gyógy;szerész nem köteLes tartani. Ez Igen fontos abból
a szempontból, hogy vitás esetekben a gy~gyszer
könvv mondja ki az uto!'sÓ szót Éppen ezerl lesz-nek-benne makró- és mikró-eljárások Ezzel a
módszen el pr óbálunk alka~azkod~i a ?agy ~·
ldsebb gyógyszertárak gyogys2lerkeszlete,hez es
<zükségleteihez
. ..
.•
Amikor idáig jutottunk. kezdJ nk ~or ~alnr a
külföldi "yógyszerkönyveket Beletekmtunk a
jegyzetekb~ és forgatjuk azokat a könyveket, ame•
i y ek külföldön az egyes gy?g) szer ~önyvek •el.?keszitő sindinmait tartahnazzak. Terjedelmes kony"
vek jelennek meg, ill is, ott is. Egy egész könyv
például csak az izotoniás oldatokról szól ~gy m~
•ik könyv csak az olvadáspont meghatar?.zásat
tá 1 gyalja. Egy ujabb könyv a szennyezések Jelző-_
vizsgál;,_lával· foglalkozik _Mindez ~zonban .. '::'ak,
ugy lehetséges, hogy majdi~;m mi?den .kuloldl
országban állandó gyógys~er~o~yv--brzott.'~!l mükiödik Hisszük hogy! a mi nepi demokracrank is
harnai osan leh~tőséget fog teremteni ennek ittho•
ni megvalósitására, Mert ene valóban 'nagy szlik•ég v~lna. Ez a bizottság ~lland.óan M~~ó~. a
gyógys:~Jer könyvér t ~nnek a b~zo!tsagnak ~ulfol:
dön állandó ,~egyészeJ 1s v~n, aki, knl!e\:eZ!ett ~.n~.m~
alkalmazott, Csak egy rlyen állandoan ~~kodo
apparátus teszi lehetövé az ilyen gyógyszerkony~et.
előkészítő studiurnak megj•elenését, m;I:yek '?e~-
.könnyltik a gyógyszCl könyv szerkesztobrzo.Usaga•
nak munkáját is
A riport valójában el is készült. M~st m:lr
csak beszélgetünk Dr. Végh Antal behoz egy kb
bamakötésü könyvecskét és átadja . Sch.~ lek professzamak Kiderül, hogy ez a ~Is konyvecsk~
Schnick professzor irásával azt az mdexet t;>rtal~
mazza, melynek alapján 1924-ben dr. Wm.kler
professzonal elkezdték a IV. Magyar Gy?.g)'"
'Zer könyv megszerkesztését Ez a munka 9. ev ll
iartott ·~n annak a r ernényünknek adunk kJfejezést, hogv az V'; Magyar Gyógyszerkö~yv '?unkája neni fog ennyi időt . igénybeve~m.: Hisze~
tisztán látjuk, hogy az egesz nagy muh~z meny
nyire ökonomikusan fogtak hozza és mmden le-hetőséget kiküszöböltek a fölösl~_l'(';s. viták, tévedések és a fölösleges munka elkemlesere.
Elbucsuznnk Seholek professzortól. és megyünk Ie a lépcsőn d•. Végh Antallal,_ ~~ a hóna
aÍatt hatalmas könyvköbeget cipel. ' Mrelott elyá- ·
Junk, megállunk egy pe1cre Dr Végh Antal rank
nb:
.
- Látod, ezérl nincs nekem időm és ezert rohanok mindig ujra meg ujra vissza az egyete~r&.
De -- kimondhatallanul szer-eJtem ezt a munkat. ·
Készül az V. Magyar Gyógyszer könyv.
'
(székely)
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Ledóltek

válaszfalak

Horetzky Nándor. a R chter· gyár vállalatoezetóie üdvözli a gyógyszerész·ifjuságot -

Az államositott Richter Gedeon vegwéswti
gyáiÍ- öSszes <kY]gowi nevében SiZ1811etelttel ikösoontöm öniik<Jt KöSzöntöm önöket abból az 3Jlka·
lmnból, hogy megjelentek a Pá2>mány Péter Tudományegyeltem gyógyszerészhallgatóinalk tan.
év megl!lyotó ünnepélyén.
Am hiszem, vaJrunennyien egy véleménnyel
vannak vel€1lll, amikor azt mcmdom, hogy egy
ilyen tanév megnyitására még lWm volt példa
sem a;z öreg .Mrrut Mo L''' á meg H magyar népi demokrácia ,történetéQJen sem Egyetemi pHYfesszorok, Jellres fia;tal diákok. a magyar jövő
reménységei elhagyták az egyetem falait és ki.iöf:ltek ide a város peremére egy gyárha, a mun.
ká:3dk köre, hogy i:tt nyissák m<lg ünnepélyes
Ikereitek között tanuLmányi 8vadjuka<t, <fu eg:yutt~Vl azért is. hogy ezzel a gesrzitussal hitet oogye
"ek a murukásság és ért:lmiség, a szellemi és
fiz'kai dolgazók között immá~ el'szakithatatlan
kapcsolaltok mellett.
Tisztelt ünnep/.ö Közönségl
Emek a mrui

ünnepségnek itt különös j e.

len.tőség~e van és némcsak arra nyujt lehetősé

get h<!gy va['ami ujs~erü kezdeménl)"ezést imdit
sunk hanem ez az ünnepS1ég szinte rÍlegköveteli
tőlünk, hogy visszatekintsünk a multba Es am[.
kor én a multat mondom, én itt nem goodoloik
~öbb évltizedl'e, hanem alig egypár évre aikarrom
viss•aforditani az idő kerekét Pl 1938~han
senkinek sem jutott volna €S2lébe, hog;y az egy<>·
terni ifjuság egy gyár ba; jöjjön ki professzorai
val együtt a félévet 'megnyitn~ a munkások ki\.
>?é
Ellenkezőleg,
1938-ban,
természetesen
lll.Zelőtt is és azu~ám is -egészen 1945-~g a középiskolai <3s egc)'1etemi ifjuságot arm tanitottáik;
hogy kerülj•e· a "hazaf'i,aJtllan" munkársoszfuál[~al
való érintkel'iést, nem beszélve a:nól, hagy az er.
Jelrniségi és fizikai do[gozók közöl!:it hamis <!sz·
lúáilY:öntudat kifejleszlbésével az ér<telmi'Siég:i voma:Io:n oly<an falat épiwttek, ll!melynek leomlásához egy egész világégjésre, a második viaágháh<>rum wlt s;>Jülkség. Az elmult 30 esztendős ellenfocr~adalmi Tendszer a legnagyobb gondossággJa], morudhatnám kims precizitással épitette feJ a 'vlálaszfalat a szeUemli és fizilkai dolgo·
zók köootlt, a magywr ifjuság és a magyar munkásosztá:ly között, de ma már· ledőltek ezek a
mesterséges válaszfwmk és 1ennek egyilk szi.
láJrd hizonyivélka ez a mai üninepség.
Mi, a .gyárak dolgozói, örömmel és holdOgan vesszük ezlt a k€!Zclen1élnyezé&t, mint ahogy
a fulszalbadulás óúa az üzemi dolgozóik már nem
egyszer adták a tanujelllot annak az örömnek és
ikészségnek, amehlyel a tudományt tám<:~g:.tlták
Gondo"ja.nak csaik a. "Munkások a Tudományért" akcióra, amelynek munikája során felépültek az egyetemi tan:székek, benépesedterk · az
egyetEltnek folyosói és Jtarutermei és a magyar
mllllkásosztály napi nehéz . munká,ján felülLi ál.

dozatváUalása •tette nem utolsó .socr'ban lehetövé
azt, hogy egyabemeiniken és tudományos intéze
teinkben i•smét megindluljon az élet Vagy goneloljanaik az ez év nyarán lezajlott gyakornok
akcióra, amely számtalan egyeterni hallgatónak
adta meg azt a Lehetőséget, hagy tudása kiszélesitése mellett, még kleresethez is jusson,
amellyel félévi tanulmányailllak megkezdéaét le.
hetövé tette.

Tisztelt Hallgatóim!
Amikor én ezerkre a tényekre hirvatkooom
ugyanalekor meg: kell mondanom ős22intén azt
is, hogy a magyar tndomány(Js élet vezetői és
Illem utolsó sorhan a rn~Jigyar ifjuság méltáiWol
ja a hla,gvar munkásos2ltálynak ezek& a gesztu.
sailt és bi•wny mind töbU:J és több iel.ét látjuk
annak hogy a maw-ar ifjuság is szeratettel és
meg-é.rtéss•el fordul a gyárak üz-emek és irodáJk
dofgo-,ói felé . Ma már mi is ére,;zük, hogy ez az
;fju~ág már '!lern az ellenforradalom sze!.lemé,
ben nevelt, álha:zafias jelsl'Javakat és hamrrs os?.tályöntudatort: 1emlegető ifjuság Ma már szeT'e..
te'Jtel öleljük szivünikre i.f,jus~gun'kat, mert tudjuk, hogy ők az 1848-as márciusi ifi,ak mélt.l
ultó-dai, akik velünk együtt harooouruk az emberi szabadSág, az en1beri :f1ü,ggetlenség gondolatáért és azért, hogy embernek emfber álltal
való lcizsá;kmányolá:..•a mimél hamarább véget
eT-jen.
A mi ifjuságunk, ez az ifjus~g, amelyik ma
gyámnk dolgozói között érzi ig~Vzám j&l mao:ált,
tudj a. hogy elcvégezrvérn egyetemi tanulmányfáit.
üzemeklben, gyáraikhan és egyéb munkahel:v'<'
l-len nemcsll!k munkájával, hamern haktdó szellemével is a szocil:tiizmust épiitő demokrácia szt'l
gal ába fcg állni És azdk az ifi1alk. akik az
idén nyárem már az üzemekllien ve]ün'k együtt
do-l,goztak, me,gérteltlt&Jr azt, hogy soklk3Jl szeibh
és 'külö-nb jövő iJáR'Ul eléjük, mint amilvenben a.z
őket megelő21ő generációnak része volt.. A w'
lfiuságunknalk már 'tudnia lre:ll, · hogy sem ~
l'anuloása, sem 'kéSőbbi munká,ia nem lehet önerél, ho,gv életének minden idejében tanuillása. é~
mu11kája a közöE'Ség céljait s·zolgálj.a, de ugtyan
akiimr azt is érzi. hogy ebben a iközössél!Cben
mindenki még iobban kifejrtheti egyéniségéL
"sak nem ugy, mirut azelőtt. e:gymás ellen, ha
nem a közö.sseg érdekében és szolgál·atáhan

Kedves Egyetemi Ifil.wágl
öniik az egyetem p adj aiból ha ki fogmak
kerülni, üzemeimben, gyárrukban, kórházakban,
'Vagw gyógysze:ribá.r akban fogják szolgáJ:ni a magyar nép közegészségüg:y1ét és ezen beosztásuknál fogva fontos voziciókalt fognak betölteni
:Oe meg kell mondanö azt, hcYgy ngyana/k1kor,
ami:kor mi az egy€1Dem pa:dj aiból kikerült szaik-.
emberekben a jövő vezető embereit látjuk,
ugyanakkor azt is megmondjuk, hog')' nekülllk:
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nem aiká1n1ilye'n vezető embereilne, gyógysZíer"é-·
szrekr e, vegyészn1érnökökr e van sztikségünk
N~künk olyan vegyészekre, gJ;Úgyszerész.Eikre és
technikmokra v an sziik:ségünk, wkik meg tud!·
ják érteni Ciszágunk mm,káwszitályánwk politi.
káját, képesek ezt a politJikát magukévá tenn!
és erreszek azt ~elkiisnleretesen nle,g i·s valósirt~
nL É3 mit jelent ez Ez. a>~t jeltmti, hogé)' orszá·
gunk beléj)'ett a fejlőd~SQiek abban a szakáln,
&miikoi a magyar népi demokráciának meg keli
t·eremteni a maga számára a saját üzemi és
iechnikai' értelmiségét, amely meg tudj a védel.
n1ezni·a tern1elésben a n1agyar népi demokrácia
€rdekeit Tehát .1:<1i azt várjuk a n1agym: ifjus·ágitól, hogy egyeten1i tanulmányait Blvégezve,
necsalk kiváló szakemtlmék, hanem a n"r,gyar
, né-pi den1okráciánalk, a n1agyar d!o!lgczók or.3z1tályánruk hüséges és áldczatvá:U&ló harcosai is legyenek
És higgyék 01, kedves ifjuság, hogy érdemes ebben a szellemhEm dolgpzni és tanuh1i,
mert mire 1<iU<erülnek ,az egy€tem P"-dja'ból és
elfogl,a:lják 'helye'ket a gyárak la<boratórimnaiban, va.gy a gyógyszertára~btan, egy uj világban f~g<nak dolgozni Ez a világ már 'telje,eln
msn tes l-esz a kapitalizn1us' gyógyithaltat 1a~1 b~
tegségeitől, a: munlkanélküliségtő1 1 a ~.zt.üe-:; tötmegeknek és nen1 utolsó sorban aq; .érte.lmi::::~é
gie:knek a ny'C!mor áttól A n1i rendste1rünkh211 a ha·
ta 1on1 a nép l;:ezéhell1 \;an, tervgnzdálíkcdiá:~t fo 1]Ybtunk, tervszerüen halmozzuk fel erőfonasa-.
inkat é·s helyesen o·sszu!k el őket a mag1yar gaz.
dasági élet ;1ünden ágá;ban. E'bben 'kUlönbözik
a mi r endsz.erünk a kapitalizmustól és enn eU< a
n1unkának az ehBg:z,ésében Ölnökre kmnoJ.Y feladat vár
A n1ag·'{ar népi den1okrácia,
gyáraJk, az
UzemeJk do] gr zói azt sz~r.etnék, ha az egyete~n·en
most nevelődő ;rnagyrur ifjuság ·eív,etne mi11denlt,
Ctm i a nrultnak káros n1airadvániya é:S n1agába.
tS.zivná 1nind azt a jót, szépe:t, ha~!znosat, 1am!elyrcek ·e}sajátiJtás0.ra a n1i népi demokráciánk
önöknek mind:en lehetőséget megad
Mi azt szemtnénk, hagy a mO'St .nevelődő
ifius:§.gnnikcan a törté.nelmi mult előtt v&ló
meghajl ás és Esztehot szelleme egyesüljön a
foi·wdalmi ujit§s szEJllemével és hogw az ifjufág, aiTiely
g:-,;-árban a JUUÍ1kások közé jött e).
i.~a,nulmányi félévének ünnepé1yes unegnyitá;3ára,
s·eg.t':-~n neJkünk abban, hegy a n1.agyar értdnliséget ki1·agadjuk passziv m:a;gartartásc":Jb{)J.,
ho,gy a soraikban 1nutatkozó ideclóg~al za\art
egy ti.szna, viiágas vi!ágszemlrékt ';ált~a fel

a

1

a

Nek ünk, dolgozókna:k,

1!Z.

a véleményünk,

hcoy ez a nemzet - már eleget szenvedett és
h:::
a j övő éi t nündenki felelős
Felelős a magyar tanuló ifjuság is és hogy
ezt a felelőssége': át is érzi, azt itt ma ez az

gy

ünnepély bizonyitja"
Ezen gondolato-k jegyében üdvözlön1 n1ég·
eoTsZSl a Professzor Uraikat és az egyetemi ifj~~ágot félévi nmnká.iának megkeziLésekor és a
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Richter-gyár va.lamennyi dolgozója nevében je"
lentem ki, hagy tanulmányaik ehnégzése ultá:h,'
örömmel és 87Jeretettel várjuk önöiket vissza Jde
a gyáriba, mint a magyar népi démokrá.cia uj
ü:?iemi és l6Chn'1kai érté!miségi munkás,a1t

Csak az kérhet valamit .

..

A hatósági kezelésben lévő g) ogysze.r Lát ak
egészen különl;:;ges :helyet .sz:::!l~ez,bek n1agu'knak a
palikák sorábatt ~Lárr a !lelszabadulást:ól kezdve
példá~ 1111Utattak 3! n1agángyógyszerkhaJ.{ felé,
nem cs,upán szocilá1is téren, [Útnenl a gyógysz!ei_ész.:...
P.tika vonalán 'i:s. Bebizonvosodott, hog:. az egyre
fokozottabb ellenőrzés mincl!"n telointetben emeli
ti._ gyógyszertár-aM szinvonalát J ól ér ls:Ük 1neg t·e~-.
hát, nem a rentabililú~ál, hanein a szinv.onalát
Ma m:ir, különöscn BudapMbe1n, az a 1h!elyzet,
hogv hármel:yik napon pon~osan n1'eg3.Uapi,bhat-ó,
hogy tgy g\ógyszcl 1::\r n1ily~n leltárlal indul't s
,mi annak a jelenl:::gi anyrug1készlete Az anyagelszámoM.s kötdező' {~ tétde Yala j 9.ban nif'nl a
-g.~.Ogyszerés.zt ·dlen{hzi, Ul:anen1 m1indent m~e:grtesz;
olyan Cr t~el,emben, 'hogy ~gye:] j-en a il11:agyar népi
d-e1no'krácii vag\'onára., mely közkiDICS, ~te;hát a-~
magyar nép vagyana
A pes-li gyóg)-: szertár akban nincs is SleTI1iini hi:ba. lvltgy· n1inden azon az uton, mnelyet a stabi~·
lizádó óta tet vszer-ü en :bEiáll:itottak
A.nnál nagyobb m~egl;epe:bé:ss·el' ér besülünk~
hogy a vidéki, sőt a pesl'n1egyei habósáigd gyógy:sz~erl.ár~k kezelői, ke,~és kivétellel, ezt n1ég min··
rlig nem akm·ják tudomiwhnenni l\:lég mincti:g
nen1 eszn1'éllte:k rá\, ho,g:y valójában nemzeH va'g:yonl kezelneik és· 'a nem21e1ti vagyon 11negőrz!éséérh
az 1eg.Csz 1nagyar népnek; felelős·séggel t1m tozlnal\!,
Vegyük végr e tudomásul, bogy -elmult az az
idö. amikor lkényünl{I'Ie-ikedvünkt,e. gazdálkodhat ...
tunk és a nap n1inden szalkában uj1a és uj1a a
.s-aj,{J.t ne~ünkre irtuk a gazdállan hatósági gyógy- ,'
>;ze!lár ak al Ma, amikor egyr e közelebb jutunk
ahhoz hogy n1egoldjuk ~ezeknek a :g.a:vdátlan
palikálmali a sorSlit és jö\'őjél, 'jól gondolja meg
~mindenki, hogyan gazdálkodik és 1nemny.ire tart.J
ja be a n1agyar népi demokrác.i!a ilyenirányu ren->
de1kezé9e'Ít. 1\z cselekszik ·ftelyes·en, aki a: hivatá-;
sát gyakorolja, m·egtesz nlindent, amit mJ~ofki
vánnak tőle: és nen1 lázmdozik olyankor, amil~or a:
111-agyar nréJpi de1nokrácia ·érdjekében kötel.esséige~
kell tel j esilen i Mcrl csak az kérhet valamit és
az számithat a kmmán~'Za~, népi den1okráoiánk,
a 1nagyar állam megbecsülésére, aki n1unW~jávaJ.
1naga is megbecsüli azt a n~pel, amel:yért valamennyien do\gozunk
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ll szakszervezetek jogai és kötelességei
a SzavJetunióban
lrta: OLEG R.lJDil, a hajógyári munkások':szakszervezete
Lenín·grád területi bizettsógsnak elnökhelyettese
Az egyik szovjet szakszervezet vezelője az szik figyelembe, joguk. van pémzbüntetést kiróni;
Ilyen esetek természelesen nagyon ritkán forEgyesült Aliarnokban járt Elmondta, hogy amidulnak
elő, mert ahol nincs kapitalista kizsákmákor egy amerikai munkás megtudla, a Szovjelnyolás..
nincs szándé~os tö1ekvés ana, hogy- a
unióban ninc:senek sztrájkok, megjegyezte: Ugylátszik, nektek már semmi elintéznivalótok sincs! munkás egészsége rovásáia ,;lakarékoskodjanak' .
A sziiájk a munka és a töke közölti klüzde-· Viszont a mi országunkban is akad azért hanyag
Iemnek egyik formája.. Éppen ezért hiányzik a .ember és éppen ilyenek)re való tekintetlel hatalmazza fel a tö1vény; a szakszervezeteket arra, hogy
~zocialista m sz3.gokban, ahol a·zJ. üzem már nem
"
büntetést
rójanak ki' az üzemek vezetőire, ha nem
a., kapi.talis 1áké, haJlifiD a munkások és pm asztok
állami tulajdona. Itt egészen természetes, ho_gy tartják he a munkaügyi törvény rendelkezéseit;
nincsen ellentél a munlmadó és munkás között. sót ha hanyagságuk a munkás egészségél, biztonDe azért tévedés volna azt hinni, hogy a.mi szak- sigát veszélyezteti. biinvádi eljárást is indithat-j
nak ellenük
szervezetduknek nincsen semmi dolguk Ellenkező
Moslanában például törvényes eljárás indult
leg, a szakszervezeti dolgozóknak nagyon sok a
munlcáiuk, hiszen a Szovjetunió. törvényei olyan meg ,kerületi szakszenezeti bizottságunk inditványára egy hajóépitő üzem épillési osztályának fő
lehelőségeket adnak .a szakszervezetellnek a munnöke
ellen, aki nem vette figyelembe az ,előirt
kások érdekeienk védelmére, amilyenek kaP'italisla'
biztonsági
szabályokat
országokban teljesen ismeretlenek
De a pénzbünleléssel és biztonsági eljárás
Itt van elsősorban a munkásokat védő törvé···
nyek végrehajlásának ;ellenőrzése A biztonsági megindításával nem merül ki a szovjet szakszer-·
:rendszabályok és az ipari egészségügy a 1szakszer- vezetek joga . A szakszervezet kivánságára a veze;:..
veze!ek hatáskörébe tartoznak Ezenkivül a szak- !őség köteles eltávolitani azt az alkalmazol!at, aki
szel vezetek vezetői teljhatalommal vannak feln]J- !I ö' eikezelesen nem veszii figyelembe a munkások
házva. az üzemek vezetősége köteles intézkedése!- ér d ek eit Talán felesleges mondanmrk, hogy a szak..
szervezeteknek igen ri!l<án l<ell jogaikkal élni, de
"-'<nek eleget tenni. Ha 1 endelkezéseiket nem ve..
..
Fényszegény téli hónapok hálós kézieladási cikke:

------- - - - - - - - - · - - - -

Oleum Jecoris Rtlanti
standardizált csukamájolaj

korlótion mennyiségben beszerezhető

Csomagolás:
200 gr

üveg

Fogyosztói ár :

Beszerzési ár :

Ft 4. 57

+ 25°/e

term .

f.

a.

Ft 8 25

Forgelembe hozza :
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ha mégis meglörlénik, hogy a kapitalista világné-

ze~n~.k .."ffY..véle!l;nül itt maradt hi ve megpróbál

.. fonokol Jatszam, akkor az illető nagyon hamar
munkanélkülivé váli!<;.
A legtöbb nézeteltérés az üzemek vezetősége
é.~ "; sz~~z;IVezetek közölt a munka-normák fe'luhrzsgalasaval kapcsolatban meriil fel ha az
~gyes ipanig~k normá,j;ának n1egállapitása' nem a·
Szak sze~ ve~et~. ~aná?s Központi Bizoltsága hele-cgy~zése.v~l lorlent es ha az általános szabálytól
\alo _elteresh~z . a ker~ileti bizottság nem jámlt
hozza. Az utobbr ugyams csak akkor egyezik bele
a normák megváltoztatásába, ha ez a kérés indo~·
kolt. Például egy üzem gépiberendezésének vagy:
a munkafolyamat gyökeres megja'l'ilása eselén ~~-·
sósorb~n. De ~a nincsen ilyen ok, ugy .a szakszervezet tiltakozik és a norma a régi marad
.
Mint a Szovjelunió szakszervezeteinek •minden
JOga, a .vétóJog a normák megváltoztatása, esetén
nagyon rs kézzel fogható . Ebben az évben az egyik
Jeningrádi haJóépítő üum vezetője néhány munkaágban saját kezdeményezéséből felemelte a
mun~a-n?rmákat ' A munkások panaszkodtak
Megvrzsgaltuk a helyzetet és megállapitottuk
hogy az üzemtechnika nem volt elég fejlett ah:
_!~oz: hogy ezt az eljárást igazolja..
Éppen ezért
'ervenyben maradtak a régebben me«állapitott
munka-normák.
e
Minden üzemnek 1és irodanak megvan a maga egyeztelő bizottsága, amely a vezetőség és az
egyes munkások, vagy más alkalmazoltak közt
febnerült sudóclásokkai foglalkozik
Ezekben a
bizottságokban a tagokat egyenlő aránybari delegálják az üzemvezetőség · lagjaiból ·és a helvi
•szakszervezet kiküldöUeiből... Ha ,alamilyen pa;
nasznál nem tudnak megegyezni a ·munkásrfak
joga van birósághoz fordulni és~a szakszervezet
gondoskodik arról, hogy ingyen lássák el jogi
tanác~s~l Ha a ~ékéllető bizol!ság egyhangulag
elutasi!Ja a munkas vagy más a\kalmaz<>tl pana-•
szál, akkor is joga van hozzá, hogy szakszervezele magasabb fórumához. forduljon jogorvoslásérl,
egészen a Szakszelvezeti '!Tanács Központi :BizottRágái!l
Az egyeztelő biz<>llságok . időnként az elbocsátások körüli panaszokkal is foglalkloznak. Min?en elbocsátolt mun~ásnak, vagy, alkalmazoltnak
Joga van ehhez a brzollsághoz fordulni, 'sőt magasab!~ forumhoz is . Nemrégen egy lterve:lő iroda
vezelŐJe elbocsátotta az egyik irattárost avval az
indokolással, hogy az illető figyelmetlen és elhanyagolja munkáját ;A bizottság megvizsgálta az
eselel és megáll)lpitotta, hogy az elbocsátolt leány
ugyan nem felelt meg a munkakövetelménveknek, de ennek ,nemcsak ő volt az oka. Senki, első
sorban az iroda vezetöje, nem tett semmit annak
érdekében, hogy a leányt tanítsák, felkeltsék benne az énleklődést munkája iránt. Ezenfelül, bár
munkája nem volt kielégitő, ezért .sohasem fedd-lék meg és nem fi~elmeztel!ék, hogy amennyiben nem javul meg, ,elbocs:i.lják, már pedid ezt a
munkalörvény előírja.
"
A szakszervezetnek a bizntlságban r észlveyŐ
lagjai megállapilották, hogy ebben az eselben a
leány elbocs;ilása a törvény megsértése. Felszőli-

Laboransok
a Gyógy57eriosz Otthonban

, . _Kivélel~sen hnunk kell a GYó.JA november
4-rkr 'ezetoségi üléséről Különös jelentőségel
adott ann~k ~r S ~ h u l e Hi Elemér profeszszor felszolalasa, akr ezen az ülésen ujra köszö·nele~. I?OI?doli a ~aba y János-dijért és azért a
:szocrahs n~I:_Jelv~rt, Inely lehető\ é 'teszi, hogy ezt
a magas Jutuntetest a szakina mindenl munkása
megkaphatta és amint : tudjuk meg is kapta.
Mert Schrrlek professzor világhires neve mellet!
ott t~láljuk a többieken kivül S é n y i József
s~al~tarsunkat, ki egy pécsi gyógyszertárban n 1 ost
toltolle be 50 éves labor ánsi 'müködését
Dr. L o s o n c z y György elnök-kartárs~uk va!~szában kihangsuly~zta, · hogy a Kaba
.Janos--diJimk az ad megkülönbözteteÚ jelenlősZ
gel, hogy_ olyan en_rberek kapják azt meg, akik
~nnek a paly~na~ k~en;eilkedő- egyéniség€i .
A felmerul! mdr!vanyok során a GYóJA elfo_ga~ta .. ~zt az indítványt, hogy 30.000 forintot
kolcsonoz a Gyógyszertári Dolgozók Szakosztályának ar ra a célra, hogy az Egészségügyi Alkalmaz~ttak ~zabad Szakszervezetében egy háromszob~s. l_akasl megvehessenek a saját szakszervezetlik
ce:. Ja~ra Természetes, hogy ezt a 30.000 forintot
eloszor
.. o1y nep• ,
.. T fel
. . kell ma .j d oldania 0 1 t K ar
J?1e I Immsz1er nek és hogy ez csakugyan meglörl~nhesse'.', .a Szakosztály v~zelőségének át kell ir-nm .a. mn.~Isz~erhez a megszavazott összeg felsza~.?d.rlasa ugyeben U gyanesak elhatározta a veze-~seg,_ hogy a .K";zay Eniire 'gyógyszerész-otthonboi ~u~~radt es Jelenleg beraktározolt bulorokból
n_ s~uk~e~es _és használhaló darabokat átadják 'az
Eg~szsegugyr_
Szakszeivezethen
elhelyezkedő
Gyogyszerlari Dolgozók Szakszervezetének
" Itt ~angzott el S z é k e l y Jenő szerkeszto·-k?rtarsunknak az az inditványa, hogy a gyóg _
szer~sz-ott?onban ne csak munkaképtelen gyóJszereszek ~lhessék le életük utolsó szakaszát han_em laboransok, technikák is. A vezetőség ~!ha-·
larozta, hogy egyelőre kél helyet biztosit számuk-ra. azzal a megje~yzéssel, hog:11 szükség eselén
~eg egy harmadrk vagy negyedik •helyet is laboraussal vagy technikával fognak belölteni
~- ha még ehhez a rövid beszámolóhoz hozzá-l'!esszuk, hogy a 'GYó.JA vezetősége hány kartár~
s~nknak szavazott n1eg állandó és alkalmi sr:g~lyl, akkor kb már . 'ilágos képet is adtunk arro! ~ nagyh~r~l~rejü m~.nkáriil, amely a Győgy
"er_esz_ek Joleli AlapJalól indul ki és szociáli<
halasarban az egész szakmában megmutatkozik
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Hón<Lpok ót<L ny<Lkig voltunk munJcában..
Készültünk c1 Cente,rbáris Gyógyszerész Hétre
De 'itt is, •<Lzok 11wndlv:Ltiák meg, <Lkik oU volto~k,
Q mi hangunk csatt<Lnt fel először,
hogy térjünk rá végre a rendszerés és komoly ?nunkára.
'Mi szabjuk meg Q tempót . És ntent is Q ntunka
utána zavar és zökkenő nélkül.
Hihetetlenül nagy munk<L volt Föl kellett
rázni <LZ embereket, · hogy dolgoznunk lis kell,
h<L el akmunk ér·ni viLZ<Lntit :Az eredmény azt
mutatja, hogy ez m!Ljdnem siker·ült Ha nem
r:s a telfes lmunkribaállitás, de Q siker egészen
bizonyosan.
EZ AZ ELSZAKITHATATLAN KöTELÉK:
A TUDÁS
Közben zajlott a Szakszer·vezet élete A
szakmunk"s-tamfolr.i<Lnwt, <Lmely v<LToió~ban rnár
megvolt, készen állott, csak hne.g kellett kezdeni
a tanitá.st, v<Ll<Lki eltemette Ráfeküdt és eTtdkartiL e'őlünk Ki kellett ásni és ki kellett verekedni, hogy v<Llóban életbeléphessen Telfeséri
mindegy, hogy a Sz.akszervezet vezetősége k't
bizott meg ezzel laz exhumál,ási munk.ával, a lényeg az, homt a smkntunká.S-t<Lnfoly<Lmot már
egy évvel ezelőt.t megigértük a laboránsokn<Lk
es technikri knak és Öe ke/lett váltanunk !LZ igéretünket N ern magunlcért, hanern .o,zokért, <Lkik
várták, sürqették., r·eménykedtek benne. Mert
tömegesen ,ielentioeztelc, érdelctödtek ál 1andóan.
Me(lgyőwdhettünk r·ó'la, hogy ez az elnyomott
és annyiszor let<Lccsolt Téteg menuyir·e együtt
érez és együtt akar dolgozni velünk, hogy
menmrire közénictartozónak érzik rna:qukat.
Az eredmény, már uz első előooá.sok nwgyszerü
eredrnén11ei nteqmuta,tbák, hogy ezek IL sz<Lktár'saink r:a1ób<Ln tanulni akmn<Lk·
A sz.akrnun7cás~tanfoly<Lrn előaiJ.ói csodrikM
beszélnek <Lr'ról, hogy az előa.dások útán miZ11en
kérdéseiere kéTnek válMzt, nrilymt feleletekkel
akm.iák triaitani isrnreteiket Csak most bizonyosodott be, hogy h<L ezek u .~zakf.ár SILink eddia hozzánk tartozmk, ezután tlszakithatatlan
kötelékek füzik rn4id őket ehhez a pályához. És
ez az elszakíthatatlan kötelék: Q tudás.
H a ez Q vezetőség félévi müködése alatt
csak rn<Limozott \volna <LZ uiiaiv<Ll, de kihozta IL
szaktanfol?Jarnot, aidcor is emlékezetes munká.t
végzett De volt 1nris is Beszéliünk t<Llrin arról
fs, hogy mégis sikerült néhány \munkanélkülí
lwrtárunkat, lega!á.bb ideiglenesen, mun/cáb<L
áUi.tani Penze ez sem rnent simán lés még ma is
ott tartuk. 'hogy rajilL vagyunk !LZ uton, de még
nent rnentünk végig mjt<L.
HESZIVARGUTT NOVJ!JNJJEKJ!JK
Igaz: hogy ezen <L von<Llon történtek hibák
'M<Lgunk sern !vettük eszre, hogy<Ln történt, de
egyszer cs<Lk ott volt<Lk Q szakmunkás-tanfolyamon a gyógyszer'fártulajdonosok feleségei, leány<Li és ott voltak Q h!Lszonélvezők is. 'M ond ják,

önkritika
ho_qy er"te a g<Lrniturára azért volt szükség,
mert hozzájáTult<Lk a smkt<Lnfolyarn kisebb·nagyobb kiadásaihoz
De akánnilyen szempontok is vezették la.zokat;. <Lkik ezekkel az álnövendékekkel 'Yiwgmv<Lrtálc a sz<Lkrnunká>3tanfolyarn hallg<LtóSágának
egységét, rossz rnunkát. végeztek Mert nem lett
"o ln a smb ad megengedni, hogy ezek a tulaid O'
rw.si r·<Lngban é!ő növendékek 'az ő társasági r·u ..
tiniukkiLl elbátort<Llanitsák azokat, <Lkik v<Llliban a gyógyszertárak l<LborMóriumaiból jöttek
ide és semmi rnást sern ak<Lrt<Lk, ·CS<Lk tanulni
és fejlődni Csc;k sz<Lkrnunkások <Lkart<Lk lenni.
És vajjon mit akar a másik réteg? 'Mire r·endezkednek be? Miért jöttek i<Je? Milyen cél lebeg a szemüle előtt?. Nyilván cs<Lk <Lz, hogy azt
a tényleges és hh>atásos sz<Lkrnunk.ást kiemeljék a gyógyszertárakból és ök ül.ienek a helyükbe"
Tudjuk, hogy v<Lnnak kivételek i.s.. Egyről ·
1ni is tudunk és ez Flamm Istvánné, a "Szerecsen" gyógyszertár haszonélvezője. Már smklapunkban is rne_qirtuk ról<L, hogy ő cs<Lk <Lzért
'>011ta vissza egyetemi jelvéteU lcérelmét, homf
va.lóban azokn<Lk en_qed.ié íát ·a helyet, akik mpst
indulnak erre a pályára, Igen. ő ki.vétel. De ő
az egyetlen kivétel
Más hiba is történt IL szakmunkás4<Lnfoly<Lm körül. De ez rnár a gyalcor l:at hirinyán<Lk
természetes ,következménye Az el őad0k, IL tudornán u os .anyo,g előooór, mem egyeztették össze
a tanayagukat N em iiltek össze !és nem nW'f<Zdták el egumásnalc, ho(ly ki, mit, ntilyen rnói:!,
szerrel ó'/w.jt 11tegtanitani Cs<Lk igy eshetik.
mep. hoqy a szlilak néha összegabaly(fdnak é.•'
maidnem minden előadó külön uton iM. Ezt
a.zonban nr é q pótolni lehet es rpótoiJni is kell, ha
a szakmunkás-tanfoly<Lm élőooói a legsürgőseb
ben t<Lr"ácskozásr<L ülnek össze De ezekbe a ta.nácskozásokba beTe rJcell vonni a szakmunkás·
tanfoly<Lm néhány hallgatóját is.. Természetesen nem <Lbból tL r·étgből, <Lmelyet éppen az
előbb kifog·ásoltunk,
(Különben éppen rnost értesültünk róla,
hoay az eddiqi gyakor lat alatt lnár rneg is nrutatkoztak l"' feltétlen or·voslásra szo'ruló hibák.
Ennek felismerése jegyében már nwst vMár, nap összejönnek a smknrunkástanfolya.rn elő
adói, hogy vsszeegyeztessék " t<Ln<Lnyagot.. Ezen
a .,megbeszéZ.ésen már 1észtvesznek a szakmun"_
kást<Lnfohmrn labmán>3-, illetve technik<L-biz<L!1ni<Li is I gy tehát rninden remény megvan M'm, hogy a sza/crnun ~ástanfolyarn müködése elé
a jövőben nern gördül semmiféle akooály és
előadásról-előadásra n611tcsak a.. wmtlá.si, hanem Q tanítási készség is fokozódni fog)
TDE TöBB KELL: SZIV
Elvünk <LZ, hogy nem emelünk ki ernbereket
Q vezetőség ből,
nen1 hangsulyozzuk. ki egyesek
érdenwit és kezdeményezéseit, de kivételt keU

fennünk sz<Lkosztályunk titkárávtü, Mi látjuh
itt azt az óriási nrunkát, <Lmi napró!-ruLpra fel
tornyosul előtte és estér e mégis rninden~, simán
és csendben elintéz . KiadóilL egy lapnak és titk ár IL, sokszor küldönce, kifutó JIL egy szakasz..
tálynak. ÉS sohasem pan<Lszkodik. Győzi a mimkát. És ha meg kellene komoly<Ln rmérnünk <LZt
az anyagot, <Lmit ez a hathónazJoS vezetőBég jel"
dolgozott, elintézett, a/ekor csak hozzáfordulhat.
nánk IV1 er t ~wmcsalc tevetek megválaszotásár'ól
V<Ln itt szó, hanem egy igen nagy, gyakran is ..
rneretlen ember<Lnyag kie11teléséről Nem egyszer gyors és h<LtáTozott vélem·ényt kell mondM1Í <Lrról, hogy Ici, hov<L való . Kinek Q sorsa
sürget Q legégetőbben, hogy minél előbb kenyeret adjunk neki Ehhez a munkához nem elég
az <Ldminisztrációs készség, o; fogalmazás s<Lblo
nos ·rnondaf<Li. Ide több kell.: sziv és 11rélységes
együttérzés <Lzokkal, <Lkik az ajtó előtt •várják.
hogy beiuthMs<Lnak a kollektiv-szerződés edd't!J
zárt birodalmába
GYóGYSZERÉSZEK SZöVETKEZZETEK!
Emlékezzünk 'CSILk vissz<L a vezetőségi ülé ..
se le nagyszerü munkatempófám és arr a, hogyan próbáltunk a legkényesebb ügyekben is
ig<Lzsa g ot szolgált<Ltni. És rnindig azokn<Lk, ILkilcet kise·m111iztek
Per sze sok n1indent nern lehetett. A jogadományozás gépezete nern rnüködött olyan "la,fosan, <Lhogyan <Lzt egyesek szerették volna és
ebben Q gépezetben ntegrekedtek az egyéni p<Ltikák Bizony ez sok en1bernek fáit és sokan ugy
érezték, hogy ez a vezetőség tulságosan egyene ..
sen h<Llad Q szadalizmus felé törő népi denwkráci<L utfán. Sokan azt szerették v'ÓÍn<L, ha ez Q
vezetőség :hajlékony<Lbb, sőt dialektikus<LM, so~
van benne valami hajlandóság arm is, hogy
kormányozható di<Llektíkriv<Ll vigye és teljesitso
öci a szakszervezeti mgság ügyeit
Eleinte cs<Lk néhány elégedetlen volt és
ezek <LZ elégedetlenek magukköré gyüjtötték
<Lzokat, iLlcik ab·b<Ln re1nénykedtek, hogy egyszer cs<Lk kideTül: valarni baj van IL ,tör"vény körül. Jöttek és nwntek, t<Lnácskozkk és telekúrtölték a vár:ost lis megjujták az álszövetkezeti
sipot.: g y ó g y s z e r é s z e k s z ö v e tkezzetek!
Ha.marosan kiderült, hogy sulyos hibámak
tartják, arniért rni n,ern voltunk hajl<Lndók efféle szövetkezésre. Hogy miért nern, <Lr'r<L egy külön cikkünkben <Ldunk választ, ennek cime.: A
törvény védelmében"
"
Sok<Ln kissé tullőttek a célon azzal, amikor
<Lzt hitték, hogy a Sz<Lkszérvezet és az 0'f!{!rogos
Gyógyszer ész Egyesület .célkitüzései között már
nincs lis különbség. Akár össze is olvoohatnának, ahogyan Q BGyT is beleolv<Ldt <LZ OGyE.-·
be. Sokan még hirdetni is nwrték, hogy leomlott IL határvoniLl u Szakszervezet és Q tulMdo·
nosi érdekeltség között és miudezt pusztán azért,
mert HIL?'Ctngi Sándor elvtársunk személy ét 6 sz"
szetévesztették <LZ Országos Gyógyszerész EiJye-
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sülettel Sokan még ma is ugy gondolkoznak és
nem tudiák, nern akarják megérteni, hogy a' mi
utunk nern azonos és sohasern is lehe·t azono/! <LZ
övékéveL . Mi munkavállalók vagyunk és ők
rnunkált<Ltók
N ern lehet tudni, hogy ki keveri, mennyire
rosszul keveri IL kártyát és ki mijéle érdeke/q
mellé szegődik, amikor <Lzt hiszi.: a sajá.! érdekét szolgálja, ha a szakszervezeti vezefőséget
megpróbálja szétbornlMxtani.
Azt moudják, hogy ez a sz<LkSZM'vezeti ·ve..
zetőség hat hónap iLlatt nern dolgozott semmit
H át lehet ott eredményesen dolgozni, ahol eny·
nyifelé kell hadakozni? Ennyi titkos sZ.findékkal
kell 11wgküzdenil

A SZERVEZÉS HIBÁI
Kezdetben az volt a teTvünk és Iciosztottuk
a szer ep eket, hogy rninden vezetőségi t<Lgn!Lic.
meglegyen Q rnaga határozott rnunkakör e Ugy
ter·veztük, "hogy minden egye.s ily~, meghatározott munk<Lkörr el nnv:Zelkezö vezetőségi t<Lg kial<Lkitfa maga köTül IL nwgfelelő rnunkaközösséget. Ezekkel 'együtt fognQk dolgozni. Nem ők
egyedül, h<Lnern tizen együtt És ha fizenkét ve.
zetőségi tag van, ILkkor összesen százhusmn Ezzel a t<Lgság f!gy jelentős részét tudtuk volnaJ
<Lktivizlilni,
Ez <L terv azonb<Ln lnern jutott el a megvaló·
sulásig. Pedig 1ni még ezen tul is tervezgettünk.
Behívtuk <L vezetőségbe az legyetem és a.z ifjuság kiküldötteit i.s <LZZ<Ll á határozott szlindék·
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kal, hogy igy komolyabb kapcsolatot tudunk ta .. z e t i t a g :· "A Gyógyszer ész" /éielő8 iizerlálni az egyetem taruiruival és növendékeivel kesztője. Ismételjük, mint szakszervezdi tag és
Valahogyan azonban ez megrekeilt. Az ifjuság nem, mint az Onzágos Gyógyszerész Egyesület
ritkfl.n jár el, mert beleépülnek az MEFESz mun· miniszteri biztosa. Mi, akik tisztában vagyunk
kájába és dr . Végh rAntal kartársunknak sem Harangi Sándor kartárs·unk wrcos rnultjávoJ
sikerült még az egyetemi előadók szélesebb- ré- n e rn e n g e d h e t j ü k m e g, hogy ille:
tegét beszervezni a szakszervezeti munkába. téktelenül olyan szavakat adjana.k a szájába,
(Igaz, hogy nem is kinwndottan ilyen céllal rnintha ő, rnint szakszervezetr tag, bármikor· és .
hivtuk meg őt)
bármilyen for-rnában nem helyeselné, hogy, egy
Ez azonban csak üJ)) kérdése. Hiszen az if- szakszervezeti lap keményen és határ·ozottan
juság lépésr;ől'iépesr e közeledik és nnir e hozúnk tartja és nem engedi ki a kezéből a. sza.kszer-veérnek, olyan szakszervezeti ember anyag gal gaz- zeti vonalat . :
dagitják szakosztályunkat, arnely minden tisp· 'lfiiNDEN TÁMOGATÁST MEGADUNK
ta cél érdekében felhaszruilható De egyetemünk
Ezen 1tul azonban rninden támogatást meg·
előadói is egyre kainolyabb hajlaudóságot mutatnak, hogy észrevegyék iL rni munkánkat és adunk Harangi Sándor miniszteri biztos 'kartársunknak. Megadjuk külőnösen akkor, ha a
abból ki is vegyék a részüket
törpegyógyszertárak megsegítését tüzi ki cél- .
iául 'Meg adjuk rckkor is, arnikor ci Gyógyszeré- ,
VITA A SZAKSAJTóRóL
ezek
Jótéti AlapJ:át hozzásegíti szodális oéljai
A legutóbbi vezetőségi !ülésen váratlanul megvalósításához
Tudomásul vesszük azt is,
igen komoly vita alakult ki a szaksajtó körül. hogy a. munkanélküliek telhelyezésében, a jó
Ez a vita félig-meddig váddá is alakult ,,A szakszervezeti
minden a.karatáva.l,
Gyógyszerész" 8Zerkesztője ellen A vezetőség együtt dolgozik munkás
velünk
Tárnogat,iuk
akkqr is,
egyik tagJa előterjesztette, hogy egyre gyakrab- arnikor a gyógyszerész-társadainnat ní
'llka.rja
ban ér keznek levelek H a r a n g i Sándor" ál?itani a magyar népi demokrácia síkjára.
kartársunkhoz, a.z Országos Gyógyszerész Egye. UlfeTt nekünk sem lehet közömbös, hogy ezek a
sület rniníszteri biztosához, amelyben azt kifo· kar tár sa ink szembehelyezkednek-e a dolgozók
gásolják a gyógyszertártulajdonosok, hogy Ha- országának célkitüzéseivel
rangi Sándor mást rnond nekik taz üléseiken éti
De leülönben vegyük tudomásul, ho,gy az
az összeJöveteleiken, nrint amit az ö felelő.• Országos Gyógyszerész Egyesület a munkáltaszer kesztése alatt álló szaksajtó számról-számra tók ér dekszövetsége és "A Gyógyszer és7/' a
közölni szakott Ezek ta levelek megállapítják, Szakszer-vezetünkbe törnör·ült rnunkavállalók 'h:i·
hogy m.a.ga ez a tény már szembehelyezkedésiJ vatalas lapja Éppen ezért kár volt. a felszóúüó·
.ielent azzal a vonallal, amit a miniszteri bizto8 nak kiélezni olya.n ellentéteket, amelyek nem
az Országos Gyógyszerész Egyesület érdekében' voltak es nern lehetnek meg soha közöttünk.
képvisel és .szükségszerüen képviselnie kell.. Azt M er t ha iga.z is az, hogy mi ezt a lapot mindig
mondják, hogy a: szaksaftónak, a szakszervezeti az egész szakma lapfának tekintettük és szalcszaksajtónak, minden tekintetben meg kell rnai és tudományos vor"atkozásban is igyekezkönnyítenie, támogatnia kell a miniszter·i biztoll tünk núnden igényt kielégiteni, erről az egyetilyenirányu rn,unkáját és nem szabad Zeir-ni a l€11 és dönt/J szen,pontról azonban egyetlen pilSzakszervezet lapjában egyetlen olyan sor:t sem, lanatr a sem feledkeztünk nw g.
(sz. j.)'
amely ezt a vonalat veszélyezteti
Tisztában vagyunk vele, hogy ami egy ve..
zetöségi ülésen elhangzik, az r-endszerint má.megjár t bizonyos utakat, megmozgatott néhány
ember·t és ugyanugy nem marad meg egy veze..
töség szük keretében, ahogyan nem is az volt
az egésznek a kiindulópontja . . Éppen ezért kell
ezekkel a vádakkal egészen nyiltan itt, a nyih•á&y6gyszeréueti
nosság előtt foglalkoznunk
Tartozunk annyi megbecsüléssel H a r a n,.
g i Sándor kartársunk iránt, hogy nt engedjüle
· a.z ő nevét ebbe a szaksajtó-csatába illetéktele..
BUDAPEST, VL, Ó-UTCA 37.
nü~ belekeverni. Mert Harangi kartársunk na·
gycn jól tudja, hogy ez a lop az M . M. Sz .. sz.
TELEFON: 218·057.
Gyór;yszertári Dolgozók Szakosztályának hrvatalo8 lapja és ö, rn in t sz a ~k~s:_:z:_::e~r~'2v~.;_e·:_·

Tichler :János
papiré r uk
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OBERLANDER GYULA
Budapest,

vu, Hagyatadi szabó utca 31.
Teleton : 222·885,

Állvánuedényzefef,

gyógyszertári

és laboratóriumi felszer·elési cikkeket raktárról szállit

Szakszerv~zetek a szocializmus

épitéséér·t
lrta: IPRÓ INriL
A XVII Szakszerv-ezeW. Kongresszus előkészü ..
lelei és ahogyan 'l dolgozók támogatták
Kong,sa országos érdeklődés közepelle folytatta (anács- resszns sikeres munkáját és ahogyan fogadták a
kozásait. Különösen a munkásosztály smaiban Kongnesszus határozatait, azt bizonyítják, hogy
volt nagy az érdeklődés a Kongresszus ir án t A munkásaÍ!nk, a szakszervezetek tagja~ megertették
magyar szaksz~-vezetek háromév)es munkájáról és uz u.i helyzetben az nj szakszervezeti feladatokat
az uj helyzetben az uj feladatokról folylatott négy Az üzemek egész sorában, a munkabrigádok szánapos tanácskozás, a kiongr ~sszuson hozolt hatá- ~aiban, a Kongresszus tiszteleténe a több és jobb ..
rozatok, hosszu időre megjelölték a. szaks:llerveze- termelés érdekében, a munkaver~enyek-en bejlül,
tek feladatait a népi demokrácia ntján a kapita 4 még kiilön feladatokat is vállaltak a dolgozók és
lizmusból a szociatizmusba való átmene{ idejére\ tzekel a feladatokat becsületesen el is végezték.
A felszabadulás óta lényegéhen ez volt az első Sok száz távitaLban 'jelentették a2l üzemek, a
átfogó szakszervezeti kongresszus, meit az 1945-ös gyárak, az ilodák dolgozói, hogy vállalt kötele-- 11> .--~
ozakszervezeti kongresszus idején még IJJem épülzeitségeiknek eleget tettek.
lek ki országosan a dolgozók többségének b~voná
A magyar lszakszervezetek Kongresszusa ir·ánt
sával a szakszervezetek.. 1945. óta több mint 800 jelentős érdekliídés nyilvánult meg nemcsak ha-j
uer azoknak a dolgozóknak a száma,. akik csatla- zai, ~Ianem nemzetközi viszonylatban is . Eljöltek
koztak a szakszervezeU mozgalomhoz.. Ma már hozzank a hatalmas Szovjetnnió sza,kszervezetei-nyugodtan mondhatjuk, hogy a fi.mkai és az ér-, uek delegálusai, <a népi demokratikus mszagok
teirniségi dolgozók döntő többsége tagja szakszel·-- 1estvérs21ervezeteí kivétel nélkül a harcban álló
vezeteinknek, Jelenleg több mint •1, 600 . 000 a szak,-· francia, olasz, g,örög szakszervezetek kiildöltei,, a
szervezetek taglétszáma Ez a szám állandóan haladó szaks~er-vez.e,ti mozgalmak szálnos más or- ·
emelkedik ugy, ahogy iparunk, hemzetgazdasá,- <Zágból is . képviseltették magukat, hogy hitet te-gunk fejlődik.. A három és az ötéves tervek száZ-l gyenek Kongres.sznsnnkon' a dolgozók nemzetközi
és százezer dolgozói áliitanak be a termelésbe és szolidaritásána1~i 17 ország közel 60 delegátus31
ezeknek a dolgozóknak jelentős része csatlakozik; vett részt tanácskozásainkon. Ez a nagy érdeklő
a szakszervezetekhez is.
dés a magyar demokrácia ir án t azt mnlatja, hogy
Az elmult három esztendő alatt szaks~ervezc-1 megnőtt hazánk\ sulya és tekintélye. De azt is mu·i
teink tekintélye, snlya komolyan nőtt. Az ország tatja, hogy jó ultm haladunk és az utóbbi ~1árom
gazdasági lalpraállitásában, az ipar álszervezé~é esztendő alatt elért eredményeinket az egész haben jelentős szerepük van szakszervezeteinknek Ai
ladó világ clisnncrí és megbecsüli. A magyar mun<zakszervezelel<i nagyarányu fejlődését jelentős
mér tékben elősegitdie a munkásoszlály egységé-< l<ásosztályt a Mkeszerető népek családja ugy teJ>ek helyreállitása, a Magyar Dolgozók Pártjának kinti, mint egy olyan osztályt, amely kövelkezemegalakulása.' 'A szakszerve>Jelekben m.egszüntek lesen halad elóre a népi demokrácia utján, a szoa belső testvérbarcok és mosl szakszervezeteink a cializrnus felé . A Szaks2<ervezetek XVIL Kong1esz-•
megváltozolt gazdasági és politikai kör ülmények
szusán a külföldi testvérszervezelek küldö.ltei ezt
közölt, teljes erejüh\kel a termelés, a magyar Igaz~l
is isn1e1ték, beszédcikben cilmondották Szakdasági élet, a dolgozók szociális védelmének toszcr veze li I(ongres,szusunk igy lett a nemzetközi
vábbi fejleszlésén dolgozhatnak.
.
A magyar; szaks~ervezeti mozgalon~ három- mnnkásosztály jele!Illős eseménye is..
~ves fe,ilődése kemény, szivós harcot jelentett.
A Szaksz.,rvez,etek XVIL Kongressznsa állást
Szakszervezeteink a tőkések, a kizsákmányolók, 31 foglalt a Szov,jetnnió határozolt békepolitikája
reakció elleni harcban erősödlek meg és váltak a
mellett. 1 egyetért mindazokkal a javaslatokkal,
dolgozók harcos érde!'lvédelmi szervezeteivé.
amelyeket Visinszk tj elvtárs a béke megszilárdi ...
A magyar szakszerve21eti mozgalom, mint
ahogy a X VII. Kongresszus is mutalla, komoly lá sár a előterjesztett
A Szaklszervezel~k Kongresszusa kimondotta,
fejlődésen ment át és ma már országosan, minden
foglalkozási ágra kiterjedő, 'átfogó mozgaloll1Illá hogy a magyar mm>kásoszlály teljes szolidaritáleli, amely mag~ba foglalja az ország dolgozóinak ~áról biztosítja a kö,<etl<rezetes Sztálini békepolititöbbségét.. A szakszerwzetek hatalmas tömegszer-·
kát folytató Szovjetuniót és határozoltan sikra-~
vezetek lettek, amelyek a Párt llányitása, vezetése
száll
a magyar népi -demokrácia és a Szovjetnnió,
mell•ll, mind jobban oldják meg az előttük álió
feladatokat Szakszervezeteinket a dolgozók meg, valamint a többi népi demokratikus állam !Ílllpeb~csülése és támogatása az uj helyzetben, a szo·· rialista--ellenes öravéddmí .szövetsége mellett
Clalizmus épitésében . eredményesen segiti az
dőltük álló feladatok megoldásában,
(A »PinÍlllu,nkás" nov. 10--i száinábó1)

A Magyar Szakszen<ezetek XVIL Kongresszu-
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- Hányan játsszák?
-- Ketten kezdik, de :minél szélesebb szakmai összjáték ',teszi izgalma,ssá.
- Vannak már kiaktkult szabályai?
·-· Ennek a játéknak szabálya., a .szabálytalanság
-

Annyira nem értem, hogy ;most nuír elr

kezdhetjük a játékot
--- JKezdem . Azaz, 1wgy neked Vf;ellene ,kezdAned F ár j, m.ajd rnegsugmn, mivel indul i.
-- Ohó, rrnost már "'ejtek valamit Hallot
tad, hogy álktnwsitják " gyó'gyszmtárakat?
SZAifMAI KóRUS: AJiamosítják?.!
- Szó sincs róla.. A gyógysz·ertár n;em
gyár, csak tár, nem is bank, csak pang
- De kérlek, nekem pontos információim
vannak Tudod, az lmr·e nagynénjénelc a nővé
r-e aki tudvalevőleg jó ,barátságban van T:boldi
'
.
'
nagyanyjó,nak az una/vrirával . . - Igen, ezt az esetet ismerem De mégsem
mondhatok mást; szó sincs az államosításr·ól
SZAifMAI KóRUS: Szó sincs az állanwsitásról!
_ De, ha te nem dőlsz be, akkor nem ér'
dekes a dolog
_ No, majd kioktatla,k, milyen péklátlanul izgalmas ez az uj tá.r'sasjó.ték.
-- Kiváncsi vagyok
-- Tétetezzük fel, hogy "bedőltem". Vagyis
azt mondtam volna n;eked, hogy amit te hallottál az köztudomásu. ÉS hogy elvégre a szocializ·
m~st épitjük és nincs abba,n semmi rendkivüli,
hogy a patikrik is sorra kerülnek
- H ü j', ez aztán szenzáció.!
SZAKMAI KóRUS, Szenzáciá!
_ És most ~nit csinrilsz ezzel a szenzációval?
-- M-egye/c és elmondom núndenkinek. Elsősorban a tulájólcnak, ,hadd legyen ió napjuk
_ És ·mit gondols.z .· mi történik er-re? Már
arnennyiben jó munkrit végeztél , ....
_ Téged, mindenes-etre agyonütn;e/c-- Akkor ki irja nwg ezt a cikket?
__ Per sze ak/cor· váriunk wele M ondiuk.:
fel,ielentenek.
_ Kit? Hol? Miért?
- Míndenlcít, mindenhol, az államasitás
terfesztéséért
- És ez hogy történik?
- A'z ember- megir egy panaszos levelet és
utána mégegyet Esetleg több mrisolattal és
csak a eim vriltozik
- Ez nagyon gazdaságos. No,, és mi van
még?
-- A telefonbeugr atás.
- Hát ez hogy rnegy?
-- Ugyanugy E limondják a nagy iér tesülést és vMják, hogy bekapod-e a ;horgot. Ha beugrottril, rnegy tovább a játék >Levelek, többmrisolatta).
- És mindig téged?
_ Dehogy A/crir téged is, Ennek a játé-k-·

nak éppen az a lényege, hogy mindenki mi-w
denkit,
·
SZAifMAI KóRUS' Mindenki. mindenkit.r
- No, de hát egy tulaj csak nem ugrik
be?
__ A kicsik igen, a nagyok nem.
- És ki sz,er·vezi, ki szereli le . ?
_ Egy t <ir sasjátékot qwm kell megszervezni. A'zt csak el kell inditani lÉS megy tovább a
maga utján.
·
~ És Ici győz? íKi a győztes?
SZ1lKMAI KóRUS: Ki a győztes?
- Ez fogas kérdés. Mert az is nyer, r,kí a
legtöbbször beugrik Még ha agyonüti/c, akkor
is . De az igazi győztes az, aki a legtöbb ilyen
közr•eszélyes embe•t 'beleplez
_ Ée mbndd csak kérlek: nem fajulhat el
ez " társasjáték? ·
- De már el is fajult.
-Hogyan?
- Valaki teljdentette Harangi Sándor
kartrirsunkat, az O. Gy . E miniszter-i biztosá.t.
__ Harangit? Míért
SZAifMAI KóRUS: Harangit? Míért?
_ Mert , A Gyógyszerész" 1947. aug.
16 . -i· szrirnában 'ezt ir ta.: "Nagyon jól tudjuk,
hogy ezt a >problé>nát csak az államosítás oldhatja meg - .a
,
,
.
- Igen ám, csakhogy Harangt Sandor-, ha
ról emlékszem, azt ts twzz.fltetM hogy mtnaez
azonban csak egy történelmi feilődés sorrin lehetséges
- Ez :a dialeldika
SZAifMAI KóRUS, Ez a dialeletikal
- Több ez minwen dialektikánril. Ez azt
jelenti, hogy náDunk legtöbbs.zör <csak. az érent
egyik oldalát nézik rneg. De viszik a hírt __ De hiszen akkor ez az egész szakmai
tár sasjáték .
- Csak :végig kell játszani ~s rájövünk:
mennyire vigasztalan játék N ern nekünk vaTó.
_ Hát akkor játsszunk valami mást,
__ Megmondjam, mit? DOLGOZZUNK.
Mert aki dolgozik, azt még az sem ·é7dekli, fhogy
tudatosan félreverik a szakmai harartgokat..
--Igazad van Magunknak ,építünk
SZAKMAI KóRUS: Magunknak épitünk.!
(KOLOMP)
Igen tisztelt K~rtárs Ur!
F:elhivjuk szives figyeJmét az OM~- '
gyomwmész készitményünkre, melyet ~~ll
lapokban állandóan hirdetünk, igy a koronség ker'eSi.. Saját jól ;11elfogott érdekébenp-~
hagyja kifogyni ezt a régi bevezetett kéZl
eladási cikket.
"
Beszerezhető: az összes nagyk€r-eskedoknél, vagy a HUNNIA-.gyógys2lertárban,
Budapest VII, Ervsébet·körut 56.
Kartársi üdvözlettel:
Kalán Gyula és dr . BaJló LajoS
·
gyógysz€réSzek.
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Az Országos Mentöszolgálat feladatai

Hövid ismertetés DR. KOVACS JÁNOS igaz~ató-főor~Gsnak a Centenáris Gyógyszerész filéten elmondGt! előadásábóL
·
A mentés fejlődésének rövid ismertetése után
beszámol a magyar mentésügy 61 éves multjáról
s arról a fontos nemzetmentő tevékenységr ől, meIvel laz első segélynyujtás terén kifejtett Ezen idi>
alatt a mentők kb, 3 600 tanfolyamon 280 OOO
egyént képeztek ki. Az Országos ~fenlő~gyesület
mmtőállomásait 22 év alatt 960. OOO esetben >vették
igénybe, :mentőautói 22,300. 000 kilométert tettek
meg, tehát csaknem hatszor kerülhették volna
meg ra földet. A Budapesti Ment~ket pedig 61 év
alatt 1,900.000 esetben vet1ék igéitvbev A mentés
egvségesebbé tétele és a fejlődés mrJ!!!·vorsitása ér'\
dekében ez év májusában a >4980/1948. Korm sz.
rendelettel egy a!lami szerv: az Or szágGs 'Mentöszolgálat hivatott életre az egész országra kiterjedő müködési körrel s ez az uj szerv vette kezébe a mentés további irányitását ési tudományos
feJlesztését.. Utóbbi feladatGt a M. Orvosok Szabad
Szakszer vezelén ' Ibeiül megalakult Mentésüi!'Vi
Szakcsoport végzi.. A mentés :ma már önálló
szakma, mint az orvosi tudomány bármely 'más
á!!a s ennek feJlesztése a nemzetközi llmnwesszusok, hazai tudományos eMadások, folyóiratok,
tudományos \kísérletek alapján történik. 'A mentők. r észlves;mel<: az egyetemr oktatás kerelében ~
medikusok :és gyógyszerészhallgatók kiképzésében

:s

1940 ó~.a 75Q gyógy•zerészhallgató részére tar-. ottak kolelező 'kollok\I'Íummal kapcsolatos elő
adásokat
'
.
_ Ig~n fon~o~ a g~ógyszerész-kar szerepe laz elSG segelynyu]tas teren s magas tudásukkal és fd~<észültségükkel a közönség határ talan bizalmát
szerezték : meg.
Ennek tovább fejlesztésére az
~gyet~mi kötelező. oktatás nem elégséges, hanem
,'Znksegesnek tartJa a gyógys~erészek mentő vonatk?zás~. tovább_képzését is. Hasznos gyakorlati
ulbargaZitasokat Is ad a gyógyszerészek részér e
az első segélynyujtás terén.
'. Zsd~nov eml?kének megötökités~ A Szovjetunw mms~le1 tanacsánal a:z a h~h1,Iozata, amely
A A Zsd~1no,.. einlékének rncg-örö:k,itésére hivj3l
fel ·a szavJet nepet, ::~z •egész lakosság köTében
!-elkes fog2dlatásra talalt Mariupo!" A. Zsdánov
:zülővárosa eze?Uul Zsdáno'V'~·város lesz Mariupol,
~ll~~'';e m-ost m·ar Zsd~nov-"\oáros dolgozói ünnepi1
;;yulest lat toltak ebbol -az alkalomból, Moszkv"l
~?!gyik nagy ipad t1mületét,
3J taganka.i-kerület'e;~
ezentul Zsdánov-keJülelnek hhják. Lening1ád~
ban pedig •egy hatal!mas ipa1lelep vette f-el a
Zsdánov :oov-et
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Dr. Csipke Zoltán egy. c. rk. tanár évnyitó beszéde
_ Soraitokitan a munkásuk és deJ&ozó parasztok gyermekoi • • • Szer€11:ettel üdvözlöm az Egyetem, a Professzordtus és ·az egész Tanszemélyezt nevében·
a tanévnyitó ünJnepé!yünlkön megjelent \kedrve~
vendégeinket, a Richter gyógyszel'Vegyészeti
gyár dolg10whl:, valamit a tam!év kezdetén mu!l.
kába induló Kartársnőket éS Kartársakat
Tiszelt HaUg.atóság!
Régi egyetemi ~.radlció, hogy a taa:év hlvatllJos megnyitása után az egy;es f·a~%a~sok hallJ:
gatói, az elsőévesek be~ogadasa elott S2la:lcrnaJ
tanévnyitót tartanak, . "
. .. .
. .,
A gyógyszerés~ha~gatók ez1de~ ~lya-avac.
tását a macg;yar gyógvszervegyégreti rrp~~. ~lven
fEJllegváráhan tartják, amelynek
tor~e."ete
és müködése évtizedlek óta e<rybe'kapcsolodJk a
magvar gyógySZeJ1észet hawaldásáv~ .
•
Biztos az, hogy a l>:;vógy'<zereszr em]ékek
ben olyan ,gazilag Richter gyá:ban . méf\" nem
volt ehhez hasonló esemény, d:' .az .'S. b'zonyo~,
hogy a Tudományegyetem trad"o1onahs me!\111Yl··
l!lil:kozásaibail sem foroulJt elő az. hogy az e~ye
tem[ ifjuság tamévi munkájának ~~g~·ezd;ese
kor egv iparv&nlalll.:t vend€l!'swreúo epu1:e1Jeben
tett volna hitet azoknak a feladaJt,o\knaJk a teJ..
jesit~é,re. ~melvekre egyetemi beimtkozáJsa al l
kalmával váUaJko7.<litt
,
'l'iszrt:~lt Hailgatóság! Ez nem velet'en!
Nem Alőre wegszerViezett gyárlát<1~atá;;;! Ez an.
n>l sokkal több! Mert az ~g)'etmr;i !fjn~ó~. SJ?ontán elhatározásból a. gyar 'i:J~.ratr le~~oreben
eg"'ditt ákar i.innepelmii ~gy g'Yar dolgozolv<al, 1Ja
nu! ótArsaival!
H allgatóinknll!k tan~NmegnvirtJó üuneps•é.ge
a R'chter-gyáro:m voltekénpen szimJboium ·
Szimbo.Jn,zá1ia eg-vrészt azt, hogv a gwó,gy..
s7ei'eJl átá·;mak ez a két fontns szekJtoraJ - ·~
cyár és a gvógywerész ·- együvé tar1Jo~i~ és
ha felad'arbl<öre nem is teliesen azonOS oel1a .. a
magvar nén olcsó és jó ,gyógygzerr-eJ való ell'á..
tása az közi"\~ feladalt.
Szimboliztáliia mós!'é.szt h!llllga1Jóink ittlé"e
n't is. hO<rY a tanulóifiueágot ~kár az •egv~t.em
1abora1Jóriumaiib~n ákár a gyár mühelve1ben
tarrmJ csak egv kö7Ais roon<lda;t heviti, nevem+e
~en az. ihr1o:v a több tatnulással meg~z~>r",~tt ~r,1:Jb
tndós birtokA;ban szakmailag miriél képzettebb
legyen.
·
.
.. ·
Kös?Jiinöm a váJlaJat ve2>etöséo:ének, elsosor
han dr T'!nretzky vAl~aiO.tveze+ií elvtársnak.
h0gv weQ'éTt€11::ték !"lal~'ga'toonk öszhtte, szh"l:iöl
iövö óhajlit &< segitrségiinkre vol'tl_olk. ·~b~an,
hogv q:-o;róqy~~erész ifiu~gunlk egvn_lt:berzes:et .. a
ll.Y~ri dolgozókkal. ar- ifiu munkásokkaJ, a gyar
terület6n demonstrálhatia.
A gyár doi<rozói:t nedig arra !<érem, hogv
fogadi {k sz~ret<lttel hall.ga,t?,;nka~ és , v:elük
egyiitt milkii<he támogas~:í,k &ket ';' .a. n!'m de·
mokroc:a uti>ln w swciahzmus feleprtéseben
Most pedig néhány szóval "Hozzátok" fo>"
!Iuldk első {,ves hallgatbóink

Mcst ltép~tek át elsői"ben az Egyetem kapuit. Elsö':l!ben ültök az Egyetem tantermében
és dolgoztok laboratóriumaiban Most tájékOzöditok vége:<teik környezettanulmányt és ismerkedtek' az•z,al az uj levegővel, anrely a megujho
d~tt dernokmtikus átalakuláson . kereslítűl az
egyetemen beametek€11: ma J<:örüly~. De ~~
akkor figyelő szemetcl\: mar a JOVobe tekin~ éS
boldog reményikedéssel gro_ndoltok arTa, . al!l~C!r
d'p!cmával a ke"etekben UJ fe1adatok ltel.]esiJbése.
sére indu ·~ok az éietben
Somitokiban ott <iimek ma már nagy szám!b3n a munikásdk és dolgozó paraszrt:ok gyetrme.
Ucei is és meg vagydk róla győ~.ödve. hogy ~ ay;
egé.szséges és igazságos s_zelekcro; ~melY; rrre~yJ
Itotta az egyetem kapurt a nep1 szarmaz~s~
munkás és paraszt ifjak előtt, oonresak a regr
hihá<: részibenti j óvátételét sMlgálja, hanem a
halJgatóság ~amxlmányi szirrtjét is nrugymértékben emeJni fogja
Hallgatóink összetétele, sze~i és idooló'giai beállitot1Jsá,ga azoolban nemesaik az emMt€11:t
szelekció miatt változott meg gyölkeresen, ha.
nem egyéb kör ülmények drs diönlt&n befdlyásol~..álk azt· I<'y meg kell emlelkeznem elsősorbaill a
gvÓI!VS"'részetről szóló 1948 éivi )SX~ .tc ~a
rendelkezéseiről
amelyeik a regr krVial~sagok
nnegS'i.in:'etésév~l a. gyógyszertári átruhá:llások
es ötöklé,ek leheti's<'\gének kizárásáiVal uj utat
nyito~t uj értelmiség felé
Ma már a gyógy;s~erészi pályára Vialó fel·
vételt meg sem kisérlik atu>k a réglebben nagy
sr~:ámmal jelentkező gyógysze;ész gver:ne~eik,
8Jkik a t•anuláshoz avagy a gyogysze!1észr hwaltás 1gvakorl ásához vajnni kevés kedvet +érezJti;k: ·
Qegtöbbször a szUH<íi kén;v'srer, illetve a osalád1
koncesszió meg'Védése hajtotta ó'k~ az egvetem..
ra.. Az egvetemen. igy ~özelebbről a gyógysz-e.
+részhallgató+k között ma már csaik annak van
ihelye. aki ·a gyógyszerészetben tisztességeey m~f!"
élhetést bizll:ositó hivatá;slt lát
Ez azonba,n csaik akkm válik a haUg~óság
han tudatossá és az élebben ml~sá;gga, h~ ;"
hallgató a'>: eg)"etemen több tanui!ás8al mmel
több tudást srerez. amelyet nemcsak a; ma~&
11észére, hanem a közösség. a magyar nep Smt·
mára is gyümölcsöztetui fc>g.
Az ui gyógyszerészi ~ör':én~ mi~de~.dol
gozó részére, •akik megérte~eJ<; es _seg:tetité~ 11
népi demoikr ácia célkitilZJésert b•ztosirt:!a?' fogJa a
megélhetést De ennek •eTnye!'éséhe~. :netwe
nak lemériséhez, hogv ki mennyit er, a több
tudás lesz ellsósarban irányadó .
A több iludás lehetősége "kedves !f.in 'Imr·
~ársaim" ma már korlátlan Demolaattkus kormányzatunk lehetövé ~eszi a szegénys_o:rsua~ ta>
nulá;Sáit! A szakoktatasunkbaJI mans b~ veze·
tett belső reformok, különöSképpen pedlg az
évfolyamonként létesitett tanulókörök - an-
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11ak erlenére, hogy ezek alig egy éves multra
tekinteneik vissza - i>á:nyitó és nevelő h8Jtása
a professzorátus megállapitása s"erint is márt.
clyan eredményeket hozott, amelyekre azelőtt
gordo'ni sem mertünk
Rajta tehát :k;ed~es bará.taim, tanuljaJtok
szor:gaimasan, fejlesszétek, szélesilsétek ideoló
g i ai és sza:k1udásotokat! Érez~§tek 'á,t a népi
demdkrácia értetek ihozoltt refmmj ainak fontos.
ságák Ép,itsétek hazátokat elsősmban azzal,
hogy az egyetemen meg.szer-mtt !tudásotokat a
Rcöregészségügy, ~gy elsősor1ban a náp javám
értékesititek
Ne álljatok meg f'é1uton, e11errkezó1eg minél
közelebb ikerültök majd az ciklevél megszerzéséhez, annál nagyo!Jb mővel, anrrM nagyobb lelke·
sedéssel emeljétek mawa~sba velünk együtt a
gyógyszerészi hivatás zászlaját.
Ezekkel a szavakkal nyi~om meg az 1948/
49 . tanévet és \)oosátalak Benneteket a profesz.
szorátus ne;,~n a népi demokráda utjám elérendő V1égcél, a szociaJlt;.,,mus felé.

Gyógysz•résztudományi
~rtesitő
Közvetlenül lapzár ta előtt került a kezünkbe
a Gyógyszerésztudományi :Értesítő legujabb, kettős száma.. Au a már nincs módunk, hogy ezt a
tartalmas' és magasszinvonalu lapot ismertessük
~lindössze annak a bejeJ entésére szoritkozhatunk,
hogy szaklapunk következő számában r észletes
beszámolót közJünk az :Érlesitőről. Valamivel
azonban már most foglalkoznunk kel~.+ :És ez az,
ami mindjárt a cimlapon már az első pillanatban
minrlenkinek feltünikí d r. L i p ll á k P á I
egyetemi ·tanár már nem főszerkesztője a lapnak.
Mi, akik egy sajnálatos eset kapcsán egy szerkesz-<
töi üzenetben rámutattunk egy a nyilvánosság
előtt lezajlott kin os esetr e, almrunk loJyan tár gyi~agosak lenni, hogy dr. Lipták Pál személyével és
ludományos jelentőségével néhány mondalban
foglalkozzunk.
·
Az egész szakma nevében :tJeszélünk, amikor
azt mondjuk, hogy dr. Lipták Pál prof•esszor ha ..
talmas) nagyVonalu és rminden vonatkozásában
lelkiismeretes munkát végzeitt ennek a tudományos folyóiratnak állandó ébr:entartásában. Megvolt az ereje, hite és tudományos felkészültsége
hozzá, hogy maga köré gyüjtse nemcsak e pálya
kipróbált tudósait, hanem a fiatalokat is . :És éppen ez volt a titka dr.. Lipták Pál professzor: tudo-·
·
ruányos nevelő munkájának
Most arról értesülfu1k, amit a.most megjelent
Ertesitő is bizonyit, hogy dr. Lipták Pál profeszszar mar nem főszerkesztője ennek a gyógyszerésztudományi sajtóorgánumnal<!! De ha Lipták profeszszort az egészségi állapota meg lis akadályozta,
hogy tovább is aktiv résztvegyen a hp tényleges
~.zcrkesztésében. hisszük, hogy tudmnányos cikkeivel és beszámolóhal ezután is hozzá fog járulni a Gyógyszerésztudományi ÉI tesitő szinvonalának emeléséhez.
(sz.)
1

SZEMJOI'I GUDZENKO :

A /t.&.cfi-6-to.k&.a.""
m.inden ió.r:a.l()c:dut
A Kárpálokban minden jóra fordul, -tekints a tájra:
orom ir án! az irtók csapalostul
vágnak a hófuvitsos lejtő felett
s döntik a roppant tölgyeket megannyi kaszás ha sarjut kaszálna .
A Kárpátokban minden jórafordul, tekints körül:
a gránit ahol égre tömbösül,
alant vermekkel s mer,edélyekkel,
a Kirov bánya fürógépe zordul
amint vájja: dül, szakad 'a só:
egy váltás annyit termel,
egy szerehényve fel sem rakható
A Kárpátokban minden ,j óralor dul,
tekints szél:
repülők függnek a felhők felett,
mintha a hajnal a~anyát vinnék
Rahór a postát hoztak ép -·
két zsáknyit
Hullámain vonja őket a lég
loppal a bércen át idáig.
A Kárpátokban minden jórafordul,
nyiss be
az iskolába: nebulók ezre zson d nl,
válts niük pár szót:
- öcsém, mi a te bátyád?
-- Fát fuvaroz Latoreán
a hegyen,
- Az enyém meg elment oda, ahol épül
a duzzasztógát a Dnyeperen'!
A Kárpálokban csodák világa révül
termékenyen.
Sehönborn gróf, ha nem félti az irhát
.Jöjjön, de mindjártl
Hisz volna bőwn beszédünk vele:
sok az "érdeme'~,
Hisz grófi volt itt nálunk a határ:
erdő, berek.
Nem is feledtük népe jajszavát
s az ütleget.
Belvisszük öt a habzó Tisza fölé
gyönyör ködne
a kastélvban, mely csak volt az óvé.
hogy IÍ;..g a hullámtükörbe
A grófi kastély ma már munkásvédelem:
bányász és tuta,jos üdüMje mind.
Igy láltozik itt a történelem
a bolsevisták törvénye szerint
A Ká• pátokban immár mindenl mindörökre
javít a fordulat:
göm J ed tünk eleget uri ütlegekre
ma mi vagyunk a törvényes urak .
DFDAS KALMAN·FORDITASA

6-:,;6::::8---------·------·....;_________,;:A GYóGYSZERÉSZ
lti.htp~i8tnet:Úiú
Vanó Aladár Béla: Termeljünk gyógynövényt.
(Fiiggelélk: A vadon termő gyógynövény<k gyüj-,
tése 'és érlt•ekesitése) SzuMts, Szeged, 194& 197
old Am 1'Í'- forint
A gJógynövény-szaikmában jól ismert gyógy,,~eiészszerző tollából ismét megjellent egy érU~kes
munka, melv a -gyó.gynövényterme11és j•ö-vedelmellÖségél szélesebb körben ki'V'ánja propagálni,
m:inll!hzyg::y ez n1~mzetga2dasági S2)BI11;pontból :is jel@lős ügy
. Virágzó m.ezögazdas•á.g'"j-elszóval veze+1i be a szerző :könvvét,. mel:vben
a merŐtgtaiZda.sági t!21I,m-eliés korszerü r·.eformia iéS a
<lo1oozó parasztság jóléUének emelés'e érd"kében
'lm€J<:!adia n1.indazl, wmri a gvógvnövénytermelés
[<mszerü kiépítése terén sziikséges
Az iparban
.~dtüzőel , termel'j többet, jobbat" jelszó m""!valósu:á~ál~ js kivánia szoliálni, m~dOn Hz eröt~lie-~
sebh gvf1:gvn6\-'!énvtern1le:]é-st e is szaks:ze-rü., hlmie·~
,r]tő feiv.H,ágositás~kat nyujt
,Ga~das1 á1!2:0S növénvt,ennrlés" cimü .feiezeté~
Iben a termelés r ,ntahilihását, az értékesit<'si lehe·
l!ősio.gekct.. a pénzügyi ala!flV 0 t1f,st táJI i a elő·. CA letvrundu'h:~-!L:>nnés pl. i ó körü hnén,~ek köz>ÖU 'ka-·.
fa"zt,rális holdanként 5400-7200 fr! értékü volt
ta,;alv.) ,Ter.mel iünik gyógvnö\-•énvt'' cimü résilben a n:e:rnzetg,azda-::ágL' ,e:gészségÜj·Q:vi és e!tvéni
"z·en1pontok tár:gvilarws iismer.tl,tés·ével i,!!azol i a a
~vó.Q:vnöViélnvter·Inle,sz'l'áiS lfontasS1á12:át. isn11e11 'reti

a

könvv beosztását, 1árgvalás'i m6dját. AltaMnos
1udni·valókhan a :növénv r·észeivtet szerVíE'zlf'j'iével
ifMlalkozik dióhéiban A: talaj ne:meinek, alkotórészeinek, nleg\müvelés-ének, 'a n1üveiés.i módsz~-·
teknek t a 1 a .Í j a v i t 'á s n a k és tel~e
sit:Psnek ,i s· n1 e r t 1e t é s e u ~ á n rMér a
v·etómag;, a vetómai~Zúerm:e-sztés. vet&na'!! S7JÜkségL
1let 'fláJT:gvalásár a. , Mikor é!s hogv!an tveJSsünk" kéll'··dé<re i< választ :>d; maid a növtónvek fei!ődéséJü
lcl&mozrlit6 eli:\rások, a palánl1anevelés és ápolás
fisme.peteit 1kilzli A gvomok kihbísának fonto"'á~
ga, a meleg8.~yak tala jának elikészités·e is külön
szereuel kap .
·
Altalános tudnival-ók a t('rmés bf'·~vü itésér&h
hasznos siol:gáhi!bt tP.sznek.. EZ!E'ktet lkiÖ\-11f'ti a le-·
~N-atntt g'\iógynövén'\ii~k
körüli mumkál:1tok tár!:!:vah1s::t Igy elsŐSül-ban a szádt,ás. main a GSO-·
'magolás, szállitás, Külön részhen ~agl alkozik a
to:.;-;erzó a gvökm E"k, :gvöfkértörz:sek. n1aid a füvek
(\s levelek. ezután a virágak 'gvü itiésl€1v:el~. k·e:zelésév.f'.l IPS sz:iritá,.!á'\•al Vé:!!ill kereslkrde1rn!Í1 n1ÜSZ::lvak
l<iözlésével zárja le az általános [·észt A na•lagon
heverő fölilek gvó,gvnövénvoekkel törllenő betele.-'
pilésére kiilön cikket szentel
A termelhető gyógynövényeli: részlelles gya1

kor laH ismertetése teszi a munka zömét IH is fel- hívja a figyelmet az egész gyógynövk!nytermesztés leglényegesebb pontjára: ",A 'termelési szi>m,
yelést minden t1ermelőnek a vetés elölt, a legujabb
gyógynövényárak alapján keU dkészilenL" 15
gyógynövényb sorol fel magpi nevlik alfabe"
tikus sorrendjében. (Egy résziik, gyakran inklli>b
mint !ipari vagy füsz~:rnm~ény sZJeiie;pel a keu-eslkedelemben) Kö"li a növény latin nevét is, majd
!fövi den Ieirja a növényt magát _R~zletesm tár- 1
!(\alja a t'nnelés<lU: éghruj,l:>t. talaj.ig~ny, a talaj
előmunkálása, tnjtgyáz:is. vetés, kapáLás, gyom!.irlás. aratás, cséplés., száritás. tisztitás stb. Mag . .
sr.ükséglel, hozam, beszát adási arány, nagykeTeskcdöi ár közlése közben nem f,e.jedkez,iik m~g
az értekesüés leh!etőségeiTől, "me~liléktermékek fel- ·
használ"ásár·ól sem, ezek ugyanis a i ren!~ilitást
els·ÖPendü szemponttá teszik
A vadontemnil ,gyógynöv<i!nyek gyüjtését is
tár.gyalja könyvében Szarosan véve nem tarlo~,:ik a eimben mef(adatt tárg~hoz, azonban i@en
eélszerü a termeiök f•igydmét l """" is fel:h1vni,
Azonos szemponttok alapján tárgyalja, ezt a témát
:i:s, nagy sulyt helyezvén a .gazda'SI3Jgosságlla és a·.
nemzetgazdas,ági · s~empontokr a 36 v:>don~erm6
gyógynövényünket és a gyüjtem.dő ll'észt ismerteti
1öviden, m~egje-lölv1e a bes.záradási arányt és nagy-

A gyás:;hir csak annyit mond, hogy Bayér
,Anta_l kar~msunk, 88 éves korában, hosszas betegseg utan, f)ktober 29. '!!n meg.halt Nekünk
azonban. ezzel a halálesettel kapcsolatban ~ala
,nwel ~obb _kö;:ölnivalónk van. Mert Bayer Antal f!Yo~ys~er esz volt, a gyogyszereszr tuvatás
leqttsztább éftelmezésében Twfiuk róla, lwgy
Becsben szere~te a.z. oklevelét s ugyanott kezdett el dolgoz;zv, mrnt okleveles g1Jógyszer:ész.
188S.·b~n, tehat p~ntosan 60 esztendővel ezelőtt
vette, at az lAndrassy-uti Vöröskereszt gyógy·
szerM;rat,, amely .'mfL !'Magyar Kereszt" '[}yógy.
s~rtár neven mukodrk Köztudonuisu, hogy évüze_deken ker esztul volt miniszteri biztosa a
G_yogyszereszgyalcornokokat Vizsgáztató Bizottsa?n:zk e~ üyen mmőségében, mrnt faküldött
nuntszten brztos,. résztvett a gyógyszerészi szigorlatokon rs. Alrg van gyógyszerész-nemzedék
m!3lY ~ az ő ~ezéből kapta volna meg tyroci~
nalrs brzonyrtvanyát. lA szahma nagy részvéte
mellett temették el október 31 én

gy6gyszer6sz
Bp. V., ZoiUD·II. 12.
Telelon : 127-&94.

Bayer Antal h.alálána~ ~riss közlésével igy
r~.ttuk le" -kegyelet?!nket me hany tiszta szóV<a a
kovetkezo nemzedek iní.nt

fuat is
máblázatos kimutatMh találnnik a gyógynövényekről
Ebben szerepel :az 1á·Im nBV·e, a vetés,palántázás, aratás, gyüjtés ideje, a drog neve és
n beszáradás mértélke
Végül a gyógynövények botauiloai névsora
és tárgymutató egésziti ki a sok haszonnal forgalhalló könyvecskét, melyről remél jük, hogy uninél
)s~ámosabban és örömmel fogják lapjait tforgatno
a szépen fejlődő gyógynövénykiuHurálka'U lét<esit&k köziil; igy megvalósul " "virágtzó mezőgazda·
ság'' célkitűzése
Dr.: Halmai János

"rmunbj·hBD.
ne.sanc.·b•• Nau.sancvl.
t
ftUU • llcisal·bll eaeisai

----~•

Bayer Antal halálára

, És most Bayer Antal halálávci Jegyidőben
'f!Otolnunk kell .egy mulasztásunkat. És meg kell
rr"nunk{ hOIJ_Y !dr. ,Bayer Antal 61 éves korában,
1945· ]anuar L-en, bombatalálat következtében
meghalt. Abban a:; i1-őb_en még nem VtJlt szaklap~n~, "?_gy a rr>alyat ert minden sulyos veszte~egunbrol megemlékezhettünk volna. De most
dr. Bayer Ant'!'l kartár sunkkal is kell foglalkoznunk, aJ:z egyike volt e szalmna legkiválóbbia{
nak Alvg volt em~er·, aki őt ne >ismerte és ne
szerette volna
- . ,t-·'"·man
.. z·· ·s kuhg volt a gyágyszer eszt
·uwv
~. mu~e otne , olyan megmozdulása, amelyben o lfvekeny r·eszt ne vett vol=· Azt azonban 'I}U'r kevesen tudJák, hogy dr. 'Bayer Antal
kar ta; 'fUnk munkatár sa és tudományos rovat.
vez~toJe vol! !" proletárdiktatum alatt megjélent
Gyogyszerta'" ,Munkások Lapjának A legna.
gyobb
lelkeseaéssel. vezette. rovata''"' gyuj
.. 't"tt
..
o e
~ssz~ a~ anyag~t es ügyelt arr:a, hogy a gyógy·
t,udomanyt beállitsa az akkori jorr.ad"zeresz~
aln.tr
tdok
száguldó sodrába ''"
'ue"g a Gy ogy.
t, .
szer .an Munkások Lapjának augusztus végén
megJeJ()nt utolsó példányában 'is ott talá.liuk
eqy ta:nulmá,_ny~t Ember volt, tudós, kiváló kar
t~:s es barat es az maradt ·élete utolsó pillana·
tárg

kereskedői

B

HIREK

Jod-b61 Kali. jodat

gr6rt6s6t 6s kivAnatra a Sallqls6k 6a m6a
b6rtabletl6z6ol v611alok

Bartha Jllzsel

,

.

CAUSYTH·Iabletta e
OTI-ra szabadon

rendelhetó

('. rompatikák felé. Dr Andriska Viktor
kar társunk .annak a közlésére kért
meg hennün'lcet, hogy ;egy ki váló aJnalitikaú mérlegel s:'ly.sorozattal, valamint
g)ógyszertárlban szukseges reagenseket f elaj,ánl annak aJ
~yogys~erés~nek, :aki n:o~t~ ·;'agy a j-övőben -egy
tompairka aldozaJos feliéljnteser•e vállalkozik.
fbrs:ztwrvos

Állandóan kapható

Cl811 készíiményak:

AGOMENSIN amp.
ANDROSTIN amp,
ANT!STIN amp,
ATOCHINOL tabi., kenőcs
CARHANTREN gran_
CJBALGIN tabi á 100,
COAGULEN por 2.5, 5 és 10 g, tabL
CORAMIN-R tabi..
DIAL tabl, ll<nliJ"
DIOCAIN por
ENTERO-VIDFORM tabi á 1a
ESiDRON amp,
'
LIPOJODIN tabi
LUTOCYCLIN 81111', á 2 mg
NEURO.TRASENTIN drag
O'VüCY9LIN amp . á l és
mg;
kenocs, tabi.. á 0.1 és 1 mg
PERANDREN amp lO , 25
l
..
PERCAINAL kenő~s
es
tug~- 6 dat,. .kenocs
PERCORTEN a
"
r
PER!STALTIN mp 0 mg' mglllltta.
tabi., amp.
PHYTIN tabi., liou'id
PlWKLIMAN tabJ:
RESYL oldat, amp.
SISTOMENS!N tabl_, amp.
SPASMO-CIBALGIN tabL
TllASENTIN amp. , kup
VIOFORM por 25, 50, 100, 250 g

s

CIBA AKTIENGESELLSCHAFT, BAS EL (Svájc)
Magyarországi képviselő: JAK!TSCH JÁNOS
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA 2

'------- ---··'""·--·
. HARA.NGI SA\"D<?R ELőADASA A. Magyar
Gyogyszeresztudomanyr Társaság előadásai kereie.ben noveinber 26.~án este 7 órakor IHaranui
Sa'.'dor e~ye~e?'i előadó kartár snnk "Szodológi~,
ro:_og~szereszt jogszabály és kötelességtan" eimen
eloada st lat t.
_ Örömmel adunk hírt és felhivjuk kartársaink
frg~elmét en,e a nagyjelentőségünek ígérkező elő
adasra Felhivjuk a figyelmet máresak azért is
mer l ez az 1elsö eset, ro ondjuk n1eg nyiltall, az eis
eset. az_e?y.etem fennállása :óta (a proletárdikta\ura
aeszam~tasaval), arnikrn' egy egyetemi előadó, egy
ludor~anyo; társ~ságon belül a szociológiáról ér:
tekezrk l u?or'?asnl kell ezt V1enni, mert tudjuk,
hogy Harang.r Sanda; kad~rsunk előadásai mit jele~tc.Ilek ~z el~tbe k1kerulo, a ma,gyar népi dem 0 ...
kracra szmterere lépő ifjuság sziírnára. És itt rá
~~ll mutatnunk egyuttal ana ts, hogy ez Haranai
~a~dor kartársunk igazi területe. Az egyeterni ifJUsag .oktal~s? és szociális vonatkozáSil aláiliiása
a~ ~ trszta n.anyv?n~l, amelyen Harangi Sandor
kulonl.eges l<!epessegert nem tudjuk nélkülözni..
. Vallalatvezetői kirendelés. A kJereskedelem ..
es. swwflkezetü:g~i mialszter 'a 3 500/,1948 Korm
szan; u r endel,et L §-a. alapján a ,"Terla" Gyógyszereszek Sz~vet~'EI:Ilele (VII, Kit;ály-utca 67.)
budapesti heJ eeghez vállalalvezetőül kirendelt
I. engyel László budapesiti lakás megbizását vhzs~,.a,;c:mta és a szövetk,ez·6llhez. vállaLah~ez-etői Ini·-!
nosegben dr.. Kenéz Endre budapesti lakást :ren-·
ddte ki (!21.417/1948, VIffi., K. Sz.. M szám)
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IgazoJási hírek: Október 20. Felebbel'!ési ha··
lárm;altok:
Dr. Kovács László: 3 évre vezető-ililástól el··
tiltva.
Dr. Gobel Józselfné Szkalka Éva: elhalasztva
Oktober 21. Dr.. Dávid Lás.zlóné (Ráe<Lmás):
1 évre Jogositványának gyaköilásátó1. ~HütVa.
Októbe.r 27. Nagy Pál: 2 évre felelős ve<e•tői
:Uiástól eltiltva
Szklenkay !Ao:isztid: ;.ezető-.állástól 5 évr e
eltiltva
Hadifi Endre: elhalaszlva;.
Október 2& Héjja J•enb: elhalasztva.
Kállay Kálmán jászkiséri gyógyszer!ár: Jogfosztás.
Nov.:mbCir 4. Tárgyabl:s alá kerülnek: Hrabé·
czy Oszkár, Jeszenszky Viktor. Kovács. Sándor
November 4. 19-es tanács:
Jes~enszky Viktor:, a
"Zil:-inyi'' gyógyszertár
Sztój.ay jognyerlese., 'volt nyilas pái!l~ag: 2. év1e a
gyakorlattól elltnltva
Hrabéczy O"Mr: jogfosztás
November 8. Győdfi Gábor gyógysze<ész
századüS·: Igazolva.
Jakutok, evenkek 'és más északi népek fiai a
ienigrádi föiskohikon:.. l\iiridren nyruon run1e~...sen
é1ke'Znek Leningrádba jalrulok, ~ervenk.·ek1, oroeso~
korjákok', nyonyesok es mas es."aki nepek tmí és
Jqí.nyaí, akik a [öískolák nyár,i tantolyamana
habkoznak be., A szovjet iha~atonl évei aliatt a ;:eningrádi Egyeten1n-c.k •az az. osztálya, am,elyet -az
északi népe.K ~lj,usága 'részérle; tartanak ,fenn, n1ár
tddig is rendJuvül sa(k ,szakembert képze.tl .!uJ.
Ezek nwst nünd tevék.'enyen !l'ész.,tveszne.k .szülő
lőldjük gazdaság1i és km!turáliis életében Egy.f!h···
ként még ebben a tanévben az egy!etenmek ezt az
oszl1ályál átalai<litják az észa)Q nep;ek f,a,lmllásává
Ezen a lakultáson l:! külön,bőz.ö nyelven 1fnlyik
maj d a tanítás.
Felhívá~· A Gyógyszerés~képzés Kruvközi Allandó Bi2lotlsága felké~í a gyakomoki gyal,m'la•
tot folytató gyógys2'erészhrullgatók!at és azokat rq
gyógyszertárakat, amdy:ekben gyakorla:llukrul lfolytatj;ak, haladéktalanul Jeleutselq,
ha a.z illető
gyogys2!ertámak nincs gyruwrnoktartási engedé-<
lye Jelentést még abban az es.ethen is kérünk,
\ha az íl!ető gyógyszertár felelős vezetőj•e kérvé·
nyezte ugyan a gyakomoktar ~ási engedély t, de
1ezideig még ne.rn kapta meg. A gyakornoktartási
1engedéllyel nem rendelkező gyógys2lerliuban .eltöltött gy·akomo!ci, idő nem szabályos, tcllát nem
számitba tó be.

A )-!agyar Pázmány Péter Tudományegyet~m
II. mimu Női Klinika ujjáépítése.. A Magyar
Pázmány Péter Tuééomanyegyetem Il sv. nőí
klinikája ezuton emeli d kérő szavát a magyar
t nsadalornhoz annak ér d;eké'ben, hogy segitséget
kapjon a1ra, hogy -a f-rusizn1us által m•egsemmisrilletl és kor szerü felszerelésében elmaradt ínléZllléc.
nyei eszközeit rni:han1arabb lijjáépit-w:: és, kiegészítve állithassa világv-iszonylatban 1,is kmszerü
formában, a do!:gozOk rendelk.Jezés-éve"
Minden magyar csaláodnak volt, van és l€sz
féltet:t és védeU~ tasszonyhivatás sorsba ikl{'~xüM, segitség1e szoruló tagja, akiknek éilieJ~védelmét oélozzuk jobban és a bajm~gelőzés elkerülését 'bizlositólag te1 vsC1:el üs•llUeni olykén\, hogy az egyén
-·· a bajbaju:ott - által "'em viseihlető különJe-·
ges, d\' valamennyiünk érdekét szolgáló védekm<zo.\gáltatás költségei roi"'sadalmí uton 1!eremtes·<eriek elö
A régi orvosi hivatást, a gyógyitást, akrurjuk
1cl:eserélni a lmegelÖZiŐ' ·~gészségvédelmi,, uj uttörró
rendszer oly kifejlesztéiSé'l'el, ami a haladó értelmiség célkítüzésében :fokozdtltan szolgálja a
hároméves terv kereténrek1 termelés-e1neléséb, a:
hetegségek :Vár ható elkerülésévi és a gyógykezeIési napokna,k a csökentésével Ezen nttörő mun~;:án.khoz csak a·zt ké1jük, a 1ni v~delrnünket váró
dolgozóktól: segits•enek atl orvosi iátJ.a:[lmnnkán
f,e]üli uttörő mnnkánkiban a szánakozásuk megvá-.
laszlásával és rni oda 1fog;unk hatni, ihogy nemcsak n1eg.ismerik 'az orvosi értel·miségi uttörö tö;~
r·CI:\.YéSt\ke!b felolvasó ·előadá1s keretében, hanem a
1nag:asnivóju müsorban 1S1em fognaJk csalatkozni.
Ennek a fsegitésnek intézményes roeg~ererntéi
sét célz<'> alap.gyüjtését azzal 'kívánjuk démi)
hogy az 19!8 évi szabadS·<\.goen,tenáriun1 Iévében
az 01 vos1i m·egdözés kérdés-eit is ,felölelő szakelő
adás megtmiUása n1eUett müvésZii! eS'Let' ríendezii'm:ki
Hl48 d-e;cember 12-én este negyed 6 órai kmdeltle1
a 'Zenemüvészeti Főiskola nagytermében a dolgozók tár sadalmána1< v,ezetői védnökség1e melleLt.
Gyakornoktartási engedélyért folyamodók figyelmébe. A Gyógyszerészképzés Karközi Allandó
Bizoltsága ké[u a gyakornoktartás~ engedélyért
folyamodókat, hogy az adminisztr1á:ció .egysrerü.sitése lcdjából a kénényben azt is tüniUessék fel,
hogy 1nió~ta vezetöi az !illleLö gyógysze[tárnak.

Egyefemi Karközi BizoHságon, Szaikosztályunkon
es az Egészségügyi Tanooson keresztül kedVIező
':~lemér;y_ezéssel már fönn >an a Közoktatásügyi
M.m~zlenurnban es lehe~. hO"'\i nrire ·e sorok
megJ e! ennek, már ki is jött az egyéveS tanfolyam
engedelyezese. Éppen •erert felhivjuk az érdekelte~et,. P,esten és .,víd~ken, hogy készüljenek a rem.lhetoleg. mm~; elobh. megindaló uarrfolyamra.
A 1eszvetell feJLe,elek kulönben már minden kartársunk előtt ismereteseik

Komszom<>l kiállilás Rígában. Rígában a történelmi muzewn kiállitást rendeZJBtt a 'Komszo1
mol 30 éves jnbileumáv'al kapcsolrutharr A kiálliitásJ anyag, amely <kőrulbelül 1000 darabból áll,
fénykép,ekben és különböző dokumentumokban
mutatja be azt a keméruy, áldozatos földalatti
harcol, amelyet á hábqrn éveiben -a lett ifjuság
a Bolsevik! Pá~t vezetésevel a némof megszállók
~llen folytatott, de f,eH:>rja azt ,ruz ugyancsak hő
sies küzdelmet is, amellyel az ifjuság résztvesz az
ország ujjáépitésébeTh

PENICILLIN tartalm u ma11yar készitmény,

FU N GIN
Penicillm érzékeny baktériumok okozta
gennyedések helyi kezelésére .

Forgalomba kerlll : 3 x 5, 5 x 10,
10x5 és 1 x 5o kcm·es livegekben

Phílaxia

Állami Oli:óan!fagtermel6 IntéZel

PALYAZATI HIRDETMÉNY.

A tatabánya'i bányatát'spOOztár

,e_ ny

u jonn.an

~Jzervezett gyógyszBrészi\ állásra pályáz~;'tot ,hirdet

• ~ megv~lasztalldó gLYógyszerész a Tatabánván
e:vet;yes m1ndenkori koUektJiv szerződés szeiÍnti.
fizeles és a bányaüzem külsziní alkalmarott:rít
megíllető természetbenJÍ s2lénillctmény.
. A betöltendő .:<'Iásm approbált gyogyszerészek
p~l~azh~t~~· akt~ az orszá1g t1erületén: gy~gysze
reszr muL1ndesre JOgosító aiklevéllel rendelffoeznek
és ennek m:::g.sz-er zés:éjtől szán11i t'otrt legalább 5 évi
gyakorlatt:rl rendelkeznek
·
. A. bélyegtele';' pályázati kérvényt j:elen pá{yaza:h hndetn1enynek) "A Gyógyszerész:" ómü
lap]>an való megjelenésétől számitntt 30 napon
belu! k~ll a tatabánya;í bányatárspénztárnál JJ.enyu.]tam vagy oda póstán n1egküldeni
A. pályázali kérvenyihez .az a!.ábbí okm:\nvok
c~atolallct.ók: l. szilJ,etésl anyakönyvi• kivonat; " 2 .
Ujkeletu hatósági erkölcs; bizonyítvány me:ly '
ihonossá~
családi állapotot is igazolja; 3 . ma;~yru'
0
got. I'~·az~ló h~·Iósági. biz?nylitvány; 4 . s.zeUemi ,és
ie~h 7P.se.get .1g.~olo . UJ~eletü tisztiorvosd, vagy
penztan orvos1 htzonyutv:ány; fi aiZí mszá.Jr1 terüle'Um gyógyszeréSzi g~akodatra ~jorrosi:t!ó ö oklevél
·. 'egyd-eini .~I~e.ck~~~ly:v é~. s~ig!~rlati hironyitványok;
6.. az eddig mukodest 1gazolo okmányolk; 7;. szak··
~i'Jerve.zeti :ags.áf?10t ig:a:zoló bizonyítvány; 8. .vó~id
e!etra)z; 9 . az Illetékes 'Ígazoióbirottság h-alám.zata
A_z ~lkalmazandó gyógyszerész jngait és kö.te.less~gcl! a. k~tendő ~z.erződés és a bánya1Uáts···
'p~r;:tarnal ervenyes mmclenkori szabályok álla~
pllJUk meg.
Tatabánya, 1948. éví októbe! lhó 3<0-án.
BANYA1TARSPÉNZTAR
Tatabánya.

. Lomon<>szov-Muzeum Leniugrádban. A Szov-·
Jet rud?mánros Akadémíru az orosz ~udomány
lor te';' e ter;ek es a Lrunonoszov által f•elállítGtt első
~''<l.Jes~el:.' _1-ab~ratóri?n.~ :lOO éves jubíleumáuak
•zenLeh osz1 ?lesszakal A jubileummal kapcso-·
lalban ~gy UJ, Lomonoswvról elnevmett mnzeu-·
mot nyllnak meg. Abban a 'leningJ:ádi épü letben
ahol M. V L?monoszov 174.1-től 1'765.-ig dolgo~
~ott, . n~o~t liazaJsan doLgoznak a IIliUrzeunti anyag
osszeal~~tasán .. A cél az, hogy a dókuinenturnokon
keresztul bemutassák a nagy tudós ífj:liJságM és
:a PeLedmrgban, valamint Moszkvában ,végzett
.tudon1~nyos Jnun~ásságá·t.. A muz~mn }eg&dekesebb ~e:;ze lesz ez a 11ekonstlflUJá'l.t Lomonosmv-la·
bm a to nun~, , ahol a n~gy orosz tUdós az anyag
II_l:egJ?laradas?nak elva es 1nás fontos te-IméSizet.i
lmveny:ek ludolgozásán munká]kodott
..
Adm~ányok az injekciós labor atóriumra.. A
":'Ud:'-pesb .Egyetemi Gyógys21e"és;oeti llntéZJeLbeu
t~lal:I.üott mjekcíús és runtibioLíkus la:boralúr.ium
·~e~~er-e !olyo évi s2leptember hó 28~tiól n<>ve~ber
I~:'g be-erk•ezett adományok: dr Hor,.,álih Dénes
'~ovő .200 forint, Sásdi István. Budapest; 1000 fo:
nr:t, osszesen 1200 Jminl.. A legullóbb közölt adon:_any 24 745 forint. összesen 25.945 foriuL (Ebbol az őss"egböl 15,()()() Iforint a VaUás- és KÖzokta tásügy i Mínisztérinm lkiiUtalása.)
Csernyahovszkij-emlékmü;J Most •fejezlék ba
az emlékmüvet!, am,elyet 1Ivan Danilovi-cs
Csernyahovszkíj tá;borndk, a Szovj,etuníó kél's'ze-·
1~es hőse eml:ékere enre:lnek! a ról~ elnevezett ~á
w.~ban C~emyaho.vs<Zkij táborn<>k csapatai léptrek
relosZJOl nmne:t teruleti•e). Az •emlékmü hét n1éter
magas obeliszk, a pályaru.dvar ·előL'H térséffen f:E'-'l
ket e mái vány aLapzaton rnTelkedik. Az ob~lis~kcn
egy fe?ér ~nár~á';'yból készüH mü van Csemyaho,szlu.J kepmasaval
~zt

Szovjet kutatók lehelóvé teszik a fokozott !ár
tást sötétben. A Szovjetúni.&ban •öt intézJet ~omlali-
k?zik a. fiziológiai ~ptikávaL Ezek müködás~ét 21
l~udomanyos . Akadem1~. eg~ külön bízottságp.
C:o:y,ezteü .. Kut~tmnunka~uk 1g:en sok· eredmenye
az. orvostudomanyban, a közgazdaság több t'erüle:,eü, a repül.és, a közlekedés és az ipar terén
nyer :!'e!ih.asználást. , Igy például sikel'Ü1t 1fokozní
a s~ecm érzékeqységét a sötétben.
Nagy elméleti jel.,ntősége van Srewej Vavilov, a Tudományos Akaclérrnia elnöke áltaJ kidolgozott móds,.,;rnek, me:llyel ki lehet 'számitani az
e~er fé.nyérzékenységének\ mennyiségél., \éavilov
be~~zon~liotta •. h<\gy az ember s21eme olsan minimalis .~e.nyhatasok.ra is reagál, melyeket a mo-·
deru ~~~1kai eszközök már nem is Jeleznek
, . Vllagszerte ismert a Rjjabkiu pl'afeszor öss"e,
":h:otta "polykromatikns t~bellau. melynek segitsegevel ';'egállapitható •a szinvaíkság több fajtája
. .Egy~~es tanfolyaim Minden jd aHa mnta.t,
,hogy a rego, nem oklevelesekí egyéves tarufolvamál
. folytatolagosan még erre :a tauévre a lecrköz"~lebbi
' !lapokban engedélyezni fogják A k'é.vény a 4

Dr~

Lányi
gyógyárunagykereskedő

•

Budapest, VIli., Rigó-u. 10.
T e l e f o n : 138-537
335-011

A GYóGYSZERtSz
lan munkát végzett A mnllban és a jelenben egy ..
ar ánt A mullban azért, me.r l s~abályos fasiszta:
volt, ma pedig azért, mert meg nem engedett módon és eszközökkel próbál ellenőrizni gyógysll"..cr -· '
tárakal pusztán azza.i a céllal, hogy sajátmagától
el.ercije a figyelmet !\.em, Peres Emőből n,em '
lett kiskirály és a trón is inog >Üatla. De azt nem
csodáljuk, hogy fáj neki, hogy :1nég mindi@ olyan
gy óg) szerészek állnak és -dolgoznak a hatositgi
gyógyszertárak élén, ak,~klet a 1nultban hiába keresett maga kövül Bs nyilván vannak üs kiszemelt
ember ei, régi testvérei a mullból, akiil{;et a szabálytrulan vizsgálatok során kiejlendő vezetők helyébe kívánna :'i'litarü Ebből is. láthatjuk, hogy
ha Peres Ernő ur átmen:elil<lg fel is vitte valaani-•
íél-e lciskirályság~g, akkor is hamarosan vége kell,
hogy szakadjon - pünkösdi küálysá.gának. (sz.) ,

B. l. Csatlakozom: Azt irja levelében, hogy
nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, hogy nincsenek követ&i Ungvary Katicána;k :a,tffio.r, amikor
az lemondott az apja pr~:1ikájánal< ,megöri:ikléséről
Ezt. a tételt ka1 iársun1{ a saját le'S18!tével igazolja,
aki szi.ntén é_lirath:ajllllá n1agára a pat~kál, dc söktkal sziv~s,ebben vállalja, hogy hatósági kezClő}e
legyen nnnak a gyógy szert<irnak. Ugyancsak On
hivatkozik azokra a loartársak11a, ;>kik azzal a loéH~ssel kért,ék ;;issza kénényci-kel a minisztéLillliffiból, hogy inkább h-aióS!á;&i kezelők, vasgy akarcsak
beosztOi~'t gyógysverésZJek akarnak lenni
. l\ii a
n11agun~ részéről örömmel adulik helyet -ennek a
köz.1ésnek Meg\·nlljuk: nen:i _is. gondbltuk, hogy
UngVIáry Kauica elhatározása n~:mnában 1egysZiene
minden' ÖI öklő-i!fju lemond öröklési jogáról Mi
x Nagyforgalmu, vidéki nagy vá>Ósban levő
JCsak 1negutuk, amit a unag;yar rádio küzvet~itetl,~ ,reáljogu gyógy.szmMcr: csa1ádi okokból sütgősen_
Mi ~gysz·er üen csak örvendtünk annak, hogy lega ... :eladó, vagy elc&erélhet&. Cim a kiadóbau
%bb Unaváry Ka!Uioa a mi utunkon jár;. A szak'·
x Kóny nagyközségben gyógyszentár bérbeS<Jervezet%k utján A szodalbmust épitő magyar adó Olyanok j'el€1I1Ikez21enek, akik 5-6 ezer fonépi demokrácia utján.
·
(sz.)
I inttal 1 en delkeznek.
x Győrsövényházán szintén bérelhető gyógy•
,K. P . Felháboritó: lvli is hallottunk ;>rröl a
hirről, thogy valaloi boros V•il;gy félboros állapot: szer lár egész olcsón. 4-5 eZ~er forint elihez is
ban egyszeresaik elkurjar>toijtllli m,.gát, hogy.':!'' ~nükség•es Cim: Hegel F"igyes, K.)lly,
x Heáljogu gyógyszertár awnnal elado, rneiJesz december közepén. Ebben nincs semnu kulo
nős Az temberek gyakran kurjantanak és DJern gyeszékhelyen, készpénzfizetés ellenében Cim il
Jktell :rnindent mellr e szi vni. Attól rrnég senkinek ki adóban.
x A Nagyoroszi gyógyszertát bérbeadó.. ÉI·
liOern lelt gyereke, mer t valakivel hirbehozták J:?e
az már furcsa és érlh<itietlen, hogy ez a km]antas deklődni ott helyben
olyan meszire cs.endül, hogy 24 ór.a alatt szelte az
x Vidéki ,árosban, •e&etleg nil;gyobb lo&zségm:szágban kiür üluek a @o'C\gysze~es edényekt Nem :ben ör ökbérletet, vagy 'eladó gyog)">zer t:i>mt ]Qer"Kart:irsan] azért (ilyen esze~eszett 1gyorsasaggal sck ,Jelige: 1925515 számon
!llJem fejlődnek az események Egy kurjantás "'""
x Budapest cenhumában reáljogu gyógy.sZ~er~
•Jódi hatóerejéL r•endszer:int az szabja meg, hogy tár eladó . FelY1ilágositást nyuj .t dr Hatsán:yi, Bu1~
Inekkora .gárda és lllilyen 1titkos célzrultal viszi da,pesl, VI, Szondy·-U 9
szbl azt a szélrózsa minden icányába Mert any·
x Gyógysller tár"bérletet, esetleg lfeJ.elős vezenyi t elánulhatnnk, hogy_ nincs ves.zede!mes;ebb ';'z tői állást kenesek ,,Azonnal 1948" jerigére
iTányitott kurjarüásnál •es egy kuqantas aanyrta-"Gyogyszerész házaspiiJI" jeligér'e paHkabér-·
sánM..
(sz)
!etet keresek Cim a badóban.
Hatósági: Tévedsz, ha azt 'hiszed, hogy dr.
Peres Emő urból alfféle ki.skiiály lett és most valahol fönn ül egy piedesziálon, mel 01e't m"glt épi.tett a saját dicsőségére és osztogatJ•a kiegy>e.rt ~s
ütlemeit Vés d jól az e.rnl~e~etet;l:b~, ha ed dr g meg
nerd' tudnád, hogy azér1 még senkiből sem lett
véglegesen [kfrskir ály, mer t ár Lalmas ·é~ hSJsze>ntaMegjelenik luwonta kétszer· ..
1
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gyógyárunagykereskedés
Ismét a békebeli .felkészültségé~ áll
b. ueuói rendelkezésére
Távlraticlm: Pharmacheraia

Simonyl Pál

Budapest

llwlapest, Y.,
r e1• r an :

Budapest, VI., Jókai-tér 3
W aidheim tabletta és tea magyarországi
' lerakola
Az összes b e l- és Ic ü l f ll l d i
gyógyszerkülönlegesságeket,
drogot, chemikáliát raktárról
1
sz-lilit..

Gyo,. és pontos expediáláa
helyben és vidékre.. ·
ft~> lefo n: 123-269

TehénteJ

t'2D--3 58, 1211-B 11

+ rlzmyák + dextrin•maltose

Lll CT ORI ZIN
normál

csecsemő

táplálék.

MeguGntetl a megbizhatá tej beaz~rz•bének

és eltartásának gondját.

Korlátlan aennyiségben kapható.

llrompecller Ttpsmgyu llészttméaye.

A legerősebb köhög ..snél is azonnal könnyebbséget okoz;

D
(Ptimulasav

lT

+ codein . hydrochlorid + Epherit)

és kiadóh1mtal4
IV., Veres Pálné-uit<:a 33. L l,.
Telefon: 386-126.
Hivatalos órák:
9-5-!g .
Főszerkesztő:

Köhögéscsillapitó, cöpte<Ő tabletta

SZÉKELY JENő
Telefon: 1~6,
Felelős szet kesztő és kiadó:
HARANGI SANDOR
Telefon: 344--C3ll.
Lap tulajdonos:
a M. M Sz Szakszervezete Gyógyszertáli Dolgozók
Szakosztálya.

10 tablettás csomagolás

Hoffmann József-nyomda, Bpest, VII. Kazinczy-IL 5,

Klebelsllel'll·ll.

Uj!

gyógyórunagykeresked6

Szerkesztőség

Elöfizet.l.! dij:
1 hóra
15.-· forint
Negyedévre
45. - forint
Falusi törpe gyógysz·ertáraknak:
l hóra
10- forint
8 hóra
25.- forin(.
(Csak előre való fizetés esetén!)
Szakszervezeti tagoknak:
1 hór·a
7..- forint
3 hóra
zo.-foiilllt
Gyógyszertfui segédmunkásoknak .1.
egyetemi hallgatóknak negyedévre
10,- fori:n\1

Gr.

·CHINOIN

