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Hadd mondjam el rnind.Júrt !etőljáróban,
hogy miért zavarom isor·aimmal Arról van
szó, hogy l"'ostanában .egyre többen fordulnak
lwzmnk azzal a kérdéssel, hogy a tiszahalmr
"Arany Angya(" gyógyszertár:ban vasárnap de'L
ben miért beszélnek olyan ritkán és keveset a
gyógyszerekről és a gyógyszerészekről, Valaki
azt mondta, hogy mit rakar"rWk már azzal a ti·
szahalmi patikával, hiszen valóságos 'átiáróház
lesz már belőle a rnagyar népi demokrácia smmára Azt imondiák egyesek, hogy ha már eU1J.
gyágyszertámt szerepdtetnek, hát akkor abban
recepteket is csináljanak, rneg a betegekkel is
foglalkozzanak, ne csa/c Seres Andri3sal, Tiba
Jóskával, Ung'oáry KaticáviLl, Ungváry Menyhért kar·társunkkal, örvös dokt01ral, Klotild
nénível, meg a többie/eke~ Éppen a napokban
azt mondta egy öreg patilcá?ius, )hogy a fene látott még olyan patikát, ahol lmindig a nép 'baj á·
val hozakodnak elő és wm a betegele bajávul..
[gaz, hogy 'erre én azt 11wndtarn az illetőnek,
hogy r'an ugy, hogy a nép is beteg és azt is
meg kelf gyógyitani és ez a közösségi baj rnég
nagyobb szerencsétlenség, mintha egy e11'ber'
ó,gynak dől és belázasodik.
Pr·óbálom meggyőzni az ernbereket :,;s né
ha azt hiszeora, hogy félig-meddig sikerül is

Elmondom ne/cik, hogy ~rnilyen nagy dolog az,
hogy maga, 'maguk ott vannak Ti3zahalmon
abban a patikában és milye>i nagy ká7a vo..n
abból ennek az országnak, hogy nem minden vidélci gyógyszertárba sugárzik szét UngváTy Katica szelleme és harcos akarata
Feljárnak ide vidékiek is és kérdezgetik
tőlem, hogy hát ~z-e a célja egy vidéki pattká·
rinsna/c Lelwt-e az a főcélja, hogy fölvilágosit,sa és /wlyes irányba terelje a magyar népet?
Megelégedhetünk-e azzal, hogy Mindszentyék lé·
tekgyilkos mester kedéseit ellensnlyozzuk az esz·
nw tiszta erejével? Vajjon az-e a gyógyszerész
hivatá:Ja, hogy Klotild nénit megakadályozza
abbun, hogy ne terjessze, w mérgezze a lelleeket Schumacher plébános ur irányitott és ú'ányitó népámitásaival? Kérdezik, hogy vaHon
azért tanultunic-e négy é·vet az egyetemen, hogy
rnost valahol egy vidéki patikában ,őrtálZjunlc a
szocia!izmust épitő magyar népi demokrácia érdekében
Gondolhatia, kedves Ungváry Katica krvrtár sam és elvtán~Lnt, hogy ezekve a kérdésekre nem nehéz a válasz Mi nem mondhatunk
·nuist, minthogy igen, egy vidéki gyógyszerész.
nek rnrL rnindenek eWtt ez a Zegfontosabb hivatása Mert a gyógyszert azt ugyis elkészíti, a
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ió szót a betegnek ugyi3 rnegrnondja, hiszen a
beteg a nép közül ker·ül ki De rnegelégedhetik-e
ennywel egy gyógyszerész? Nern azért tanult-e
többet, hogy tanitsan és ne csak arra tu.nitsa
meg a népet, amire őt megtanitották, de riével.ie
vezesse, féltse, óvja őket a vidéken felburjánzó
reakctó rninden rnesterkedése ellen.. Vagy tür··
hetr-e egy rnarxi.lenini-sztálini ideológiával fel·
fegyverzett ernber, hogy a falu, a község sza.
bad pr édeíja legyen M indszentyék lélekmér g ezé ..
sének? Magának, Ungvár-y Katica, aki Tiba Jós
lea 11wnyasszonya és maguk ketten, ez /L nagy7
szer-ü emberpár, kar·ácsonyr a összeházasodnak
és gyermekük lesz és gyemekeík lesznek, nem.
kötelessége-e, hogy megóvja ezektől a lé1ekku
fóroktól a jövő nemzedéket? A maga gyerme ..
~eit, Ungváry Katiéa, a nép gyennekeit
M ert nekern elég az, amikor látom, /wgyan
kü.cd rnaga és hogyan küzdimek a segitőüírs~i.
ho.rr.an gyúrile le Balcos Gergőnek, :ennek a k11.
íák i a: a ztnak az ánnánykodásá.t és nem engedik, hogy ő leaparintsa a kezébe :rt szövetkeze ..
tet és lcibll'entse onnan Seres Andrist és a töb:
bi szegényparasztot És tudom jól, hogy Sono
at! a, a fa' u ö1 eg papja, nem ernelkedett volna,
, fel olyan emberi magasságba, nem jutott volna
el a szocralizm11.st épitő ntagyar népi demokrá, ..
ria gondol atá.na,k igazságá.hoz, ha m.agulc ott.
magu/c gyógyszerészek rcí nern rnutatnak arra.
hogy eze/c a felsőpapi rnester kedések, hogya,n
próbálják megjojtani a bilincseitől megszaba..
dult parasztot, az egész rnagya,r népet
M egvallorn,' Ungvár·y Ka,tica, rneke1n nem
hiányzik, hogy maga ott ,ez alaü a negyedóra
alatt nern recepteket csinál, hanern a nép bajával törődi/c Vagy, ha csinál is, ugy csináljo,
meg, hogy nern beszélnele róla, nem erről beszélnek. Maga tudja a legjobban, hogy szerte
ctz országban a gyógyszerészne/c ma nem lehet
szebb és tisztább hiva,tása,, rnint szétoszta,ni a,z
életét a közösség közöft. Mert ez az igazi épitő
rnunku. Először· ezt az utat kell rnegjárnunk .
Eljön az idő, hogy kevesebbet kell harcolnunio
és többet dolgozhatunk a pályán/c kirnüue!é3én
Eljön az idő, hogy amit elvetettünk a, nép lelkébe, azt learathatjuk lis egy boldog, szabad,
nép vár erre az aratásra.
Látja, Ungváry Katica, nekem !elég a,_z is,

hogy, az a he!y, a/tol, n nép rninden ügyes··bajos
dolga.t rnegtárgyalJftr, ahol vasárnap délben
öss;ejönn"!_~ a jó és ;·ossz emberek, éppen úgy
O,Y?fJYSZer .ar'· eppen " ttsza,halrnt gyógyszertár.
S ejJpen ez bzzonyzt.ra, hogy a vrdéki gyógyszertárakbon valóban összetalálkozik a nép éS et•.
mondjálc gondjukat, bajukat, örömu/cet De ez
kötelez is bennünket arra, hogy amikor vidékr e kerülünk, ne csak egy szakma, hanern a:
egész magyar nép szószólói lehessünk
Az, arnit maguk ott Tiszahairnon csinálnak
és amit a magyar rádió minden vasár'nap délben vüággá sugároz, hatalmas példarnutatrúl
nemcsak o rni szakinánk felé, lhanem a, világ
minden dolgozója számára
El is felejtettem, lfngváry Katica elvtársarn, hogy ma,gát itt ma, ISzaklapunk nyilvános·
sága előtt, minden ueretetünlckel · köszöntsük
Katalin napján. Multlcori lewlernben irtam magána,lc anól, hogy nekern is van egy Kata nevü
11 éves leánylcárn, akinek ugyancsak rna van a
nevenapjn. A. gyermek könyvet kért '-a nevenap·
JÓl a é.s én nuL reggel mega,jándékoztam őt egy
orosz iró könyvével, amelynek ez a cirne.: "Le.
nin gyernwkkora".. Néztem a leánykám arcát,
ahogyan belelapozott a könyvbe és nézte a ké·
peket, melyeknelc rnindegyike a gyermek Lénint
varázsolja elénk. Figyeltem, ahogyan beleolvasott a könyvbe s majdnem elkésett az iskolából,
annyira érdekelte, hogy mit is csinált, miket
beszélt, hogyan índwt el, milyen volt a gyermekkora annak az embernek, aki a világot megváltotta
. f'd_ert rni tu~Juk, Ungváry Katica,, hogy Lenzn e!vtar·s valaban megváltotta a világot. És
az, hogy rni most nevelhetjük a mi rnagyar· népunket, hogy napról-napra közelebb érünk a
·nagy aratáshoz, azt rnind a,nnak köszöhet7ük,
hogy ~z, n gyermek egyszer elindult, hogy az
ernbenseget felsza,baditsa.
Ezé? t oz em értem én a gáncsoskodókat,
mert rm, Ungváry Katica, már ennél is többet
t11.dunk Azt is, 'hogy a rni halhatatlan Lenin
elvtársunk nemcsak azéd indult el, hanern azért
lS halt meg,
hogy a világ rninden dolgozóját
tzabaddá és boldoggá tegye .
Budapest, a9 >B november 25 . -én.
SZÉKELY JEN(J
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A gyógyszeres therápi:m és a magisztrális
gydgyszerrendelés
lrta: KUN FERENC gyógyszerész
. A gyógyszerészet napi problémái közül a magisZtrális gyógysZEn endelésnek, a gyógyszerésze!
'4lasszikus munkaterületének, állandó csökkenése
az, mely sokat foglalkoztatja a pályát ibivatásának tekintő gyógyszerésZ!. E probléma nemcsak
nálnnk, hanem külfölrli szaklapok hasábjain 'is
fehetődik s igy \ ilágjelenségnek
tekinthető.
A
pályán kivülállók, dc sokan kar társaink közül is,
e jelenségben egysze• ü en a haladás ir án y át lát·,iák és a gyógyszerrendelés magisztrális formáJát
meghaladottnak tűntetik ilel Er~e és az ezzel öszszefüggő kérdésekre próbálok dolgozatomban rámutatni..
Kétségtelen, \hogy az utóbbi évtizedekben a
g:.:ogyitásban alkalmazott therápiás eljárá;ok,
mmt pl. a gyógysze1 ek pare.nterális alkalmazása,

r-Jem kül<inben. a k:hzealt gyógyszeiek ~né1 tékteJe~l i.t~\·áziója, p magiszh ális gyógyszencndelés:tl
hattet he szontotta.. Kétségtelen uzonban az is,

hogy

ennek

dacára, a magisziJ ális rendelés a

gyógyszeres therápia elsö,onalbeli tényezője Ina-

radi E tényt éppen a friszabadulást .,követő sulyos gyógyszerellátási nehézségek elhádtásában
betöltött szerepe igazolja. Az ország gyógyszerellátása a felszabadulást kö>ető időkben tagadhatatlanul a magisziJ ális gyógyszer, eudelés utján
!n dult el ugyanakko•, mikor még kiszereless d
foglalkozó gyógyszeripaumk, az osli om alatt elszenvedett vesztesége kii\ eikeztében nem is tudott,
má.sr·észt üzletpolHikai

sze1npontok Iniatt nem

is igyekezelt az 01 szág gyógyszerellátásába bele-.
kapcsolódni..
Miután elől já• ólwn a magisz ll áils gyógyszer!'end elés csökkenéséi ől, n1int világjelenségr:·ől is
.-aegemlékeztem, nem látszik érdektelennek a 'kér..:
dést két külföldi adat alapján megvilágitani
Az egyik adatot Matolcsy György kar társamnak "A Gyógyszerész" hasábjain megjelent egyik
1 eferátumából idézem . E referátum az Északame1
rikai Egyesült Allamok gyógyszer észi viszonyahal
foglalkozik s többek között arnerikai szaklapból
átvett idevonatkozó adatokat is' közöl. E statisztika adatai szerint az USA-ban évente 165 millió
vényt készitenek el s ebből 125 millió a magisztrális és 40 millió a különlegességi vény. Ez tehát
azt jelenti, hogy a \ ényforgalomnak 1 ker eken
rsak 25 százaléka különlegességi vény Hasonló,
vagy még kedvezőbb az arányszám a Szovjetunióhan. Ez utóbbi adat helyességére nézve neiUi állnak ugyan statisztil;jai adatok rendelkezésre. de a
Szovjetunióban járt kartársak. megfigyelése és
saját tapasztalataim is valószinüsitik ezt az
nrányt. Az itt közölt két adat jelentőségél az ad-·
ja meg, hogy két egymástól alapntően különbözó·
gazdasági felépitésü államról van szó. Egyrészt
tehát a tőkés termelés legmagasabb fokát képvilselő Amerikai Egyesült Mlamok, hatalmas ipari

felkészültségével, köztük fejlett gyógyszeriparával
és a gazdasági élet minden ágát monopolizáló: tö-·
•ekvéseivel, nem nyomta el a magisztrális győgyr
szen endelést abban a mérté]$1en, ahogyan •uo nálunk az utóbbi évtizedekben megtörténtt Másrészt
a Szovjetunió, a kollektiv tervgazdálkodás Illeg"·
teremtője, ahol az állam irányitó szerepe minden
téren, de különösen közegészségügyi vonalon ki··
fejezésre jut, a közösség é1deke és a gazdaságos-·
•ág elveinek figyelembe vételével, nem vett irányt
a gyógyszer elipiásban most is domináló szer·epet
betöltő
magisztrális gyógyszen endelés olyan
mé1tékü visszafejlesztésére, amilye11: médékben
az nálunk bekövetkezett.
Az itt közölt két adat meggyőzően bizonyitp,
hogy a kiszer elt gyógyszer eknek nálunk tapasz,.
talt mér téktelen térfoglalása a gyógyszer es the-·
[ápiában nem a haladá~ utját jelzi, kell lenni más
tényezőnek,
mely nálunk az e téren kialakult
helyzetet ilyen hányban befolyásolta.
Ha kiinduló pontot keresünk azon a felderiti\
nion, mely a kiszerel! gyógyszereknek a hazai
gyógyszerellátásban, a természetes fejlődés mér!é~én tul elloglalt aiányszánrának magyarázatá~
adná, a gyógyszerkönyvön lllell kezdeni, vagy még
pontosabban azon

a

Hndszerell, mely egy-egyl

g}ógyszerkönyvünk megjelenését .iellemzL Itt
kell kezdeni, mert a gyógyszerkönyv a gyógyszerészet alap pdncipiuma.. Ez irányitja, formálja
a gyógyszerészetet és ezen keresztül a gyógyszerfllátást.. Gyógysze•kiinyveink a nell11l"tközi szakirodalomnak megbecsült és elismert kiadványai,
mely tényt mi sem bizonyitja jobban, mint az,
hogy sok esetben szalgáltak forrásni külföldi
gyógyszmkiiny,el< kiadásánál Az a rendszer
tazonban, ahogyan gJógysz,ei'_könyv.eillik készülnCk,_
nem alkalmas s már a IV.. Magyar Gyógyszerkönyv- megjelenésének ideJén sem volt alkalmas,

egy kor szerü

és

gyakorlati élet követelményei-

nek Intgfclelő gyógyszeih;önyv éleh·ehivására
Gyógysze1rkönyveinket tudvalévően egy ad hoc
fdneve_zett gyógyszer könyv szerkesztő bizottság ké-

sziti. E szerkesztő bizottság van hivatva kél
gyógyszerkönyv megjelenése közölti időköz hatal·mas anyagát feldolgozni Bár tudományos intézr~
teink, köztük elsősorban a Gyógyszeiészeti Intézet, időközben az anyago! összegyűjtik és regisz''álják, mégis nagy munka hárul a kinevezett
gyógysze1 könyv sz er kesztő bizottságr a, mely pl.
a IV r\Iagyar Gyógyszerkönyv szerkesztésénél
évek munkájáf jelentette s nehéz leruie az V. Magyar Gyógyszerkönyvet illetően ezirányban jóslá··
~okba bocsájtkozni, miután annak szerkesztó llizottsága csak a közelmultban lett kinevezve. Ezen
az állapoton egy állandó gyógyszerkönyv sze•kesztő bizottság rendszeresitése ·segíthetne csak,
mely bizottság folyamatos munká,jával biztosit ..
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halná a gyógyszerkönyv kellő időben való megjelenését, de életrehhása azzal a további előny
nyel is járna, 'hogy kél gyógyszer~nyv m~gjele
nése közötti időszakban, ;:t gyógyszerkönyvhöz kiadott additamentnmokkal lmlná a tudománv haladását idöszerüen követuL
"
Gyógyszerkönyvünk, szerkesztésének jelenlegi
rendszere következtében, nem tudja követni a
gyógyszerkutatásnak az utóbbi évtizedekben meggyorsuH ütemét. Gyógyszerkönyvünkön, a megjelenését előkészítő hosszas mmlka közben, Iliondhatni tehát már megjelenésekor hézagok k_eletkeztck. E hézagok tették lehetövé és bizonyo•
mé1tékben szükségessé is azt, hogy gyógyszergyálaink a gyógyszerkutatás időközi eredményeit ki~
szerelt formában forgalomba hozzák s ezzel egy-'
ben a magisz tr á lis rendeléstől elvonják A gyógy·"
szerkönyvnllk igy kele~kezett hézagain keresztül
törtek tehát utat magnknak a kiszerelt gyogyszef'ek a n1agisztrális rendelés rovásái"a.
De gyógyszerkönyvünk ezen hézagai további
kihatásokban is megmutatkoztak Az egyetemről
~ikerüit orvos generáci<'> a gyógyszerkntatás eredményeüől nem az eu·e1 hivatott gyógyszerkönyv
utján, hanem a gyógyszergyálak propaganda te-·
'Vékenységén keJ·esztül szerzett tudomást GyógySZCI gyáraink pedig, üzletpolitikájuknak megfele!öen, azáltal igyekeztek a gyógyszerkptatás eredményeinek anyagi előnyeit tartósan a maguk szá ...
má1 a blztosilani, hogy ezeket az nJ gyógyszmeket,
melyekhez sokszot nem is a saját kutató nlunká..juk eredményeképen jutottak el, eszményi neveken hozták for galomba és pedig ahány gyár,
<mnyi néven s igy is kerültek át az orvosi köz..
tudatba, ter n1észetesen ismét a magisztr·ális ren·~
delés rovására.
"G):ógyszerkönyvünk hiányos voltár·a ve1!etheto vrssza, legalább is t észben az a tény is, hogy
cnoskepzésünkben a magisztrális rendelés studilima V(;szilelt .jelen~ö.ségéM~ Ennek bélyeg~! még
meglevo magisztralis gyogyszenendelésünk is
magán viselL Az utóbbi évek gyógyszerhatástani
kutatásainak crcdn1ényei, mint pL a gyógyszer·hatás potendálási elmélete, a synergetikus theo··
ria alkalmazása, mely thearia gyakorlati alkalmazása sok gyógyszerkiilönlegesség létezésének
rgyetlen indoka, a magisztrális r eudelésben nem
énényesül kellöképpen A még meglévő magisztIális rendelésben lépten-nyomon olyan kémiai
l's hatástani ellentmondásokkal, találkozunk, melyek az igy rendelt gyógyszer hatását módosithat-·
ják, csökkenthetik, vagy meg is semmisithetik
Ennek okát nagpészt a védett néven forgalomba
kerlilő gyógyszer ek kémiai ·'lllkalának ismerete
hiányában kell keresnünk N em célom e dolgozat
l.::.eietében a magisztrális gyógyszerrendelésnek, a
nlindennapi munka közben tapaszlalható összeférhetetlenségi eseteit ielsorolni, mégis. hogy a
magisztrális gyógyszerrendelés elmaradoltságát
jellemezzem. rá kell mutatnom egy-két alapvető
hiányosságra.
Gyógyszerhatás szempontjából, a legcsekél~ebb vegyi változtatás módosithalja sokszor ked-·
vezően, de kedvezőtlenül is az elérhető hatásokat.

Ilyen vegyi változtatásoknak tekinthetők a ma.
gisztrális gyógys*nendeléshon, a llomponensek
cgymásraha!ás~ból
adódó reakciók. is, melyek
sokszo11_ szamrtasba nem vett csapadek megjelellésében jutnak kifejezésre s amellett, hogy az igy
létr,jött reakció módosithatja a gyógyszer feltételezett hatását, a csapadék megjelenési formája
olyan. hogy rátapadván az edény falára, vagy tö-.
mörülvén, a gyógyszer egyenletes adagolását le-hetetlenné teszi. De vegyi változásnak tekinthető
és mél;y reható kémiai változások állhatnak elő a
hatásérték rovására, a hydrogenionkoncentráció:nak pL Liquor ammoniae anisatussal vagy Natr.
hydrocarbonicummal történő megváltoztatásával
is . Külföldi szaklapokból átvett referátumok sora
foglalkozik a pH fontosságával a gyógyszerészi
gyakorlatban, kiemelve a hyd1ogenionkoncentráció
jelentőségél farmakodh;amikai és kémiai stabilitás szempontjából, különösen szem és orrcseppek~
néL De nem csak magának az elkészített gyógyszCinek hydrogenion kitevöje befolyásolhatja a
gyógysze1hatást. Sok esetben a felszivódás helyének pH foka bontja meg a gyógyszer hatásmechallizmusát. Példa erre a Formulae Normales 172
sz . SoL theobromini jadali cimü vényJ,llintája. E
lheobrominból, kalium jadidból és nátrium nitrosumhól álló gyógyszeres oldatnál bár in vitro
nincs kémiai reakció, in vivo a gyomorsav hatisár a jód válik szabaddá, a nitrit nitrogén monoxiddá redukálódik s amellett, hogy a nitrit hatás veszendőbe megy, a szabaddá váló jód a gyomor nyálkahártyáját is megtámadja.
A magiszltális gyógyszerrendelés néhány kimgadott példáján szemiéitelve e gyakorlati tudományág ehnaradását az előietörő hatástani isme ..
1etek mögött, felvetődik az a kérdés, hogy .ele·
1gen(W-e az, ha a gyógyszer ész s itt már az uj,
jobb kémiai és hatástani ásmeretekkel rendelkező
gyógysznész generációJa gondolok, a n1agisztrális
gyógyszerrendelés hiányosságával szemben csak
n me<ldő kiitika szerepét vállalja. Kétségtelen,
hogy ez nem elegendő. 'A gyógyszer észnek tevé"
kenv részt kell vállalnia egy haladóbb gyógyszerrendelés kialakításában A kérdés csak az, hogy
milyen eszközökkel és milyen mértékben állhat ·
módjában a gyógyszerésznek a magisztrális rendelést a haladás irányába befolyásolni. Annak da~
dn a, hogy a gyógyszerelés ma már ne~ cs'.'pán
nrvosi problén1a, e munkában az or·vos es bw!o"'
gus mellett, a jól képzett gyógyszCiésznek, mmt
kémikusnak együttmüködése szinte elengedhetel•
le~, 'mégis a tára )Ilellett dolgozó gyógys~.erésznek
nem lehel közvetlen szerepe egy korszerubb magisztrális rendelés kialakításában. De ha közvetlen
~zer epe nem is, közvetett szerepe annál er edmé-'
nyesebb lehet töhb vonatkozásban is,.
Megemélkeztem már dolgozatomban a gyógyszerkönyvnek a gyógyszerellátás alakulására, de
kiilönösen a magisztrális gyógyszerrendelésre
gyakorolt hatásáróL Az uj gyógyszerkönyv szer•
kesztő bizottságának 'a közelmultban történt ki-;
nevezésével az V.. Magyar Gyógyszerkönyv kér-·
dése döntő stádiumba került. Az uj gyógyszerf<önyv szer kesztésével meginduló munka is azon

RAKOS! MA TYAs:
Az MKP bölcsőjétől kezdve forradalmi párt volt.

·,e•rii?~Ie•t•ek-~·g•~•.k•e•,-h•o•l"'a-gy--a•k•o11r.,.ló~gy::ó~gy~s~ze~r~é~sz~....a-.,._.......,_____...,.,......,___.,.....,...,...,...,.
gyogyszereszr Indomány hivatott müvelői mellett
iA:u.~&.li MIA.ti'J.tAA~Ii,..,_

J'!z

Indásával és a gyakorlati élette~ fennálló áJlandÓ
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kapcsolata révén szerzett tapasztalataival belekapcsolódhat a gyógyszerkönyv szerkesztő 'bizoltDr. Végh Antal "Hegyi beszéde"
sáj'(ának m!-mká,jába A gyógyszerkönyv melletl,
.. Ezt a, cikkünket is ugy kezdhetnők, hogy memmt a gyogyszer ellátás alakulását jelentősen befolyásoló tényezőnek, a Formulae Normalesnek gyunk, vandor olunk tovább az ifjuság nyomában
Keressük az ifjuságot és igy jutunk' be dr. V égh
!ovábbfejle,<;zlése és kbrszerü szinvonalon tartása
a~u~ak ?r~osi szakszempontból történő összeálli~ Antal 'egyetemi intézeti\ tanál" egy 1egészen külöhleges órájára. Ez az óra ugyanis" csak afféle elő
!a~an krvul. csak a gyakorló gyógyszerésznek,
készítő előadás, ha ugy tet~zik, előadássOl ozat a
mmt
gyógyszerszakértőnek ' közremüködésével
Jaboratódnmi gyakorlatokra . Régen ezt az anvaképzelhető el. Ezen gyógyszen eudelés i forma mingot dr. Végh Antal a laboratórlnmban adta ~lő
den .~~:~pon.tból helyesen l örténő megszer keszt~-,
'~ ku!o?os .frgl:'elm~t, érdemel, miután a beteg- arnikor fel kell~tt mennie a magas emelvényre é~
lbrz.tosrtas ki~e~J~sztesevel, egyre nagyobb tömegek •onnan magyarázolt fiatat kartársainknak Ekkm
nevezték el dc Végh Antalnak az il ven irán vu
gyogyszerellatasat szolgálja. Végül, de nem utolkémiai ulmutatását .,Hegyi beszédnek".. Ma
s?~orb".n, a tudományos 'gyógyszm észet képvis~
ugyanezt az anyagot egy szabályos tanteremben
J~ue var az a feladat, hogy egyrészt az mvoskép-·
zesben megfelelő helvet biz!os.itsanal<l a haladó adja elő, igy tehát a hallgatóság került magafar,makolókiai alapokon felépült magisztrális •abbra és dr. Végh Antal a síkságon levő katedgyogyszel'I\endelés studiumának, másrészt, hogy 1áról beszél hozzájuk Nagyani iparkodtunk, hogy
ugyanezt az orvos továbbképzés keretében előadá
mi'.'él pontosabban lerögzíthesslik azt az anyagot,
sok és publikációk utján valósítsák meg.
amrt dr. V ég? Antal előadott.. Hogy ugy adhasÖsszegezve az elmondottakat, kor ai lenne a suk át olvasómknak. hogy ne csak a lényeg keriHjön bele, hanem annak ·eredeti zamatából is
magisztr·áli~ 1\?"ógyszenendelé.s sz~repét a gyógy·érzékeltessünk valamit~ Dn Végh Antal nagyszeres therapraban ugy tekmtenr, a j!elenle~~; ki·alakult helyzet alapján, hogy az máJ betöltötte szerii előadó és egy vérbeli tudós és pedagóf(Us
minden szeteletével és hitével adja át hallgatói~zerepét és nem alkalmas arra. hogy a haladás
nak a kil<\r istályosodott közölni valókat.. Ennek
n ~ny~ t k?Vesse, A 't~erápia több ágána)<, mint pl
bm gyogyaszat, sl'Jemeszet, gyógyszeretése ma is !lZ órának az anyaga a köVetkezö:
nagyrészt magiszh-ális uton történik Vannak rna..o~
A iii·vő heti laboratóriumi anyagban 'csak
g~~ztrális gyógyszeralakoki melyek ma is 'fejlöe.QY u} készítményt kapnak. a másik két készítrloben vannak. Annak felrsn~erése által pl, hogy mény vizs,qálatrit már ismerik E két lcészita legtöbb gyógyszer a végbélből ;. felszívódik.
ményt ·is azonosSIÍ,qra és tiszta.s<Lara kell meg·bőr alá és. az. izomba fecskendezett gyógyszerel<
vizsgálni Természetesen minrlenlci más any'amellett, mtnd.tobban előtérbe kerül a rektális al(IOt kap. ezm)felúl minde(lyiknél ta,rtalmi megkalmazási mód 'A suppasitor-ium tipikusan ex
határozást is kell végezni Amint l:ritr'ák. bő
tempore mun'ka és helye a magiszlr ális munka
ter e ny,:Zik ,.a pontszerzé.si lehetőségnek"
területén van·. De nem tekinthetők lezártnak a
Pontversenuben varmunk és sajnálatos. hoau
gyógyszerhatástani kutalásnak azon eredménvei
eddig mérsékelt síker-rel szerepeZnek Naqy résem. melyek a gyógyszereki legmegfelelőbb alkal"
sze van ebben annak, hogy nem végzik kellő
mazási helyének megválasztására irányulnak A
figyelnressé.qqel a .,izsgáhdokat
gyógyszerel< eddigi permalis, paranlerális és a
Eg11ik sarkalatos hibájuk. hoqy nem él
már emlitett' végbélen át történő alkalmazása me!•
elevenen magukban a vizsqáwf. Azt hiszik
lett. a perlinguális, továbbá az orr nyálkabártvádé.Q elővenni az utasitásakat és elolvaBní abba,;
ján keresztül tör ténó gyógyszeradagollis is szá- a monrJJ:Ltotféliq, rrnegcsiná/;ni a;d;. amit addig
mításba jöhet és elképzelhető, 'hogy egyik-másik olva,tak és azután rne,qnézni. !way mit mond a
felszivódó felületen történő
gyógyszeradagolási mellékmondat. l qy nem lehet dol,qozni Mielőtt
mód aktiválhatja a magiszh-ális gyógyszeneude-' az ernber belefo.q e.QY vizsgálatha hozzáUJJUl az
lést
epruvettá:hoz. már teljesen tiszt.ában kell lennie
Amennyire helytelen lenne, az itt felvetett azzal, hom1 mit is akar csinalni és ílz, amit
~ondolatok alapján 'l magisztráls gyógyszerrenészlel esetle.Q, mit is tielent A leqszomorub bak
delés további alaljulását derülátóan megitélrii, épa tartainti meghatározási e1·edmények. Ennek
pen annyira helytelen és i<lóelőtti azt egy 1etiint a magynrázato, az, hogy szárnta/,a;n, hibalehető
kor csökevénvének tekinteni.
séq van az elvéqzendő müveletek sonin. Az elA probléma reális megítéléséhez próbáltam 1Jégzend.ő múveletek közé számítom a szárno'lási
dol$ozalonrmal hozz\ijárulni.
rniiveletelcet is, mert sokszor a pontos ~~izsgála-
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tot Tossz számwlással ifejezik be és ezért rossz
az eredményük rHa a legtökéletesebben mértem
és a büretta leolvasásarn is hiMtlan, ellenben a
logar'ithmus ker·esésrwl nem tudom, hogy mit
jelent a iháror"' hátsó' mantisszához tett csillag,
persze, hogy rossz számot keresek ki és ennek
következtében a !8-3 órás komoly labomtóriumi munkám kárbavész Tudják nagyon jól,
hogy a meg.határozás miuden mo·zzanatában a
legnagyobb figyelemmel kell dolgoznunk, ~záz
meg száz hibalehetőség le,selk:edik ránk, attóZ
kezdr•e, hogy az analitikai mAriegre tett edényünk >nem elég száraz, vagy amikor feloldink
az anyagat és tör zsoldat céljából átönfjük a mé' álombikba és ki!JSejJpon belőle valami; Vrtgy
ha nagyon sietünk s a förz8oldatot nem rázzuk
eléggé össze. Ahóny részletet kiveszünk 'be7őle..
n~ind más és más koncenfr ációju lesz .
Na meg azufán a titrálás Elsősorban rnegkérdezik a szomszédof, hogy annak 11tennyi fo,qyott és a saiát titrálásuic annyiból áll hom!
mia a lombikba csurgatják a mérőoldafof, folyton a büretMf lesik tA bürettára csak akkor
néz az Bmber, amikor beállítia a 0-ponfot es
leolvassa a. végpontof . Közben a szeme és rninr
den figyelme a fifr.áló lombikban lévő oldatra
koncentrálódik, Ott kell megfigyef.ni azt, hogy
onilyen jelensé_qeket észlelünk akkor. amikor
rnég a titrálás elején vagyunk 6 lassan miként
. lehet láfni már itt a lombikban, hogy közele ..
dünk a végreakcióhoz A iv-égreakcióban várhu.tó színváltozás a titrlilás végefelé átmenetileg
1nind gyakrabban es mind kisebb "'érőoldat·
részletekre bekövetkezik Ebbő! egy g1]akor lott
ember könnyen 11wgta111ulja, hogy mikor lehet
n titrá.landó anyaghoz rnég a lmérőoldatból kcrnc
eket eregetni és mikor szabcui mli1 csak cseppeket hozzáadni. Amilyen kicsiség ez, annyir a
fontos I gy do!aozva, nem fávad ki a ffigyel.
münk addi,qr a, arni{! a végreakcióhoz lérünk és
éppen a kritikns ponton teljes éberséael tudju/o
megállapitani a várt v·áltozás bekövetkeztét l<
az ember csak akk01' nwndhat.iet el magáról,
hogy vala11wly Jtitrálásí eljárást ismer, ha éppen ennek a birtoMban l.átja, hogy rni/;ye11
mér tékben lehet adagolni a méT őoldatot Ezt
per sze csak ugy lehet me ,g tanulni, ha az e11'ber
a titrálás közbe11 a. mér őoldatot figyeli és rttm
folyton a büretta áí!ását, mer:t hát kL szornsZéd.
ia .által meqadott adat rnegbizhatóbb neki.
mint amit ő állapitana lmeg
Ez a hallatlan önállótlanság sokaknál oda,
fa.iul. hogy ha el is végzi a ~itrálást, nem onerr:
beírni a sa.iát er·edményét, hanem h szomszéd ..
iáét kéri el és csodálkozik ha a végén rossz
pontot kap, Mindez csak azt mutatja, hogy nem
dolgoznak . gondolkozva H a egy 'kicsit gondolkoznának is, ráiöhetnének, hogy a szmnszéd
mérőedényének 11~ások a kaliberei és ezért arinál 11tás fogyás is kel! hogy legyen, Dehát wrn
szer etnek gondolkozni, azt hiszik, rnert a.nalitikai mérleg elé ülnek, vagy bürefta csapra te
szik rá a kezüket, az a rnérleg, vagy a büretta
fog maid gondolkozni maguk helyett. Azt hi-·

sz~k, 11únt az a bizonyos csizmadia a kéjgázzal
mthelyt valamilyen tudományos látszatot esi
nálnak, akkor már nem ~U goudolkozni Holott ennek pont az ellenkezője kíll és minél
komplikáltabb müveletet kell elvégeznünk, a.nnál fokozottabban kell az eljárás minden egyes
fázisár;al, mindBn pillanatban tisztában lencnünk 'és a müveleteket ponfosan elvégeznünk.
A legkiáltóbb példája ennek a tudatkikapcsolásnak az, ahogy a parallelek kér·dését kezelik..Annyit tudna.k, hogy egy párhuzarnos kisérlefhez legalább két kisérletet kell •csinálni. Ebben azután ki is merül minden tudományuk.
Eszük á,qába sem ir;.t 'a-zt megfontolni, hogy az
elvégzett két ikisérlet mennyire tér el egymás- .
tól. Füzetjeiket átlapozva iátta.m esefet, ahol a
két kisérlet egymástól ~-5 százalék elté·rő
ei· edményt 'szolg.áltatott és legnagyo7Yb lelkinyuga-lommal vették a kettőnek a középa.ványosát. mint vé,qső konkluziót. A paraJlel kisérlet
annyit jelerl!t, hogy , két dó r'neghatározásnak
>vesszük a középériékét 4-5 százaléltra egymástól eltérő kisérletek közül azonban vagy az
egyik jó, vagy a másik. vagy mind a keftő
rossz. Éppen ezért egy harmadik kisérletet kell
csináf.ni és ezt meg1~ézni. hogy ez az előző kettő
közül melyikkeT vág, és a par-a.llel kísérletet.
rniudaddig meg !kell ismételni, amig lega.lálib
két 'egymástó csak a megengedett kisérleti .hi·
bák határán belii.l eltérő eredményt kapunk.
Azutá.n ez utóbbi !két középér·tékével számolunk
'tovább.
Restellem.. hogy ezekről kell beszélnern, dE
ily,en éles ellentétekkel Jcell felébresztenem
önöket annak a fontosságára,, hogy a lcLborat6riurnban 1minden tényked.ésünk, ha fechnikailag már begyakorlott is, teljes tudatossáugallís
megfontoltsággal történiélc
!"

Az ifjuság hallgat, figyel és érdeklődik, Szin- -.
te percról-percre 'érezzük, hogyan alakul ki a
.kapcsolat tanár és tanítványai közölt Dr.
Végb Antal a szigoru tanárok csoportjába tarlo•zik, legalábbis sokan annak tartják. De most
megfigyelhettük, hogy dr Végb Antalt sokkal
jobban szerctik, sokkal jobban lelkesednek érle,
miut amennyil e félnek tőle. IMert ő nemcsak tanitja, hanem neveli is az ifjuságot. Ez az el- "
hangzott óra Jegalább is azt bizonyítja,.

Előfizetési
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15,- forint
l hóra
N egyedévre
45,.-· forinrt:
Fa.lusl tör·pe gyógysz·ettái·aknak:
l hóra
10- forilnt
3 hóra
25.- foiint
(Csak előre való fizetés esetén!)
Szakszervezeti 'tagoknak:
l hóra
7 - forint
S hóra
2(),-for!llli;
Gyógy-rt&r1 segédmunkásoknak ős
egyetemi halltat8knak negyedévre
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ilátto.~i &e~eéf
)r;ta, :

A. iJerziw-.e,.~~kij

Sziklasz~nü, nehéz sza,ak göiögnek
s ugy VIsszhangozza őket a terem~
!_ro~ h~llo~ már a vádlottak padjár ól
o szol, o vadol: a történelem! ·

A

t~rténelem

zúg minden szavában,

~ mdy.~n .:nyug?dtan, mily büszkén beszél,

o, .a bort?nlakol De ret~eg sápad
aki csupan hatalmára kevély:

kit bírónak ültetett pulpitusra
a hatalom,. de vádloltá leszen,
S ~ .vádlott: bíró! Nézd, egész világgá
nyrhk, tágul, n ö, ekszik a tereníl
Falak lehullnak, határok omolnak
és ~ze!·teszállnak égő sí avai,
s k~n.onek. és felállanak mögötte
a vliag mmden prolel:irjai!
S ők szólnak Inár minden sza, ában
ök ítélkeznek, ha ítéletet
'
h~r?et a gyáva. romlott, uri rendszei
buavá kent pribékjei felett!
R~k?si szól~ i~)e milliókkal együtt!
AJkan a szo ugy fénylik, ügy ragyog
azt·tükrözi, mit ö épit fel itten
· '
néki s velük: a szabad holnapoU
ZELK ZOL r AN fm ditása

Téri Tibor és társai
_ 30 éves a Magyar Kommunista Párt. Ha ezt az
•dőt 1918-tól--19J,8-ig le akarjuk 11~érni a rni
naay és lböfc~ '?ezér·ünkef, fRákosi Mátyi.st kell
m'!:~unk ele alltt~m. A~ ő 30 éves multját, munka.Jat, rnozgal111t el~tet és azt a még t3nnél is
hafalnwsabb s lettelJesültebb 11~üvet amellyel
ezt a romokban heveTŐ országot ui i'Mpitette
;4-zt a 'Uirrászj rm;nkáf, amelynek eredményekep 611
'Magyar onza.o.bol a dolgozók or szá,qa lett.
N e ;n?nd]unk ma~ t nagy ideol6giai szavak'!t, ne tdezzunk -sen/ett, csak emlékezzüv.k Emlékezzünk azokra, akik feláldozták maqukat az
eszméért, azért, ho!Jy ma a szocializ";ust 'épithessük De vessünk egy pillanfást a rnagunk
házaM.iára is. ,
~9!,9 december 3-án, csunya, hideg, csatak?s •dőb~n . dsszesódr ódtunk a Visegrádí-utc,1i
Jwmrnunzstak Magyarországi Pártjában Gy"r
0
Mátyás~al, Lengyel M6riccal, Téri TiborraJ //&'lJ
~ L~JOS~a~ és. PolZák A kossal Egy-két 'r·égi
~~m~ros k!ve~elevel ott. ismertük meg tegymást
e~ J~ttunk ra arra, hogy rnind a hafan gyógy~zer·~szek '?a.IJY".ink Ezek közül csa.k Nádas L~
;osrol tu~Juk•. h_ogy lci~n él Or·oszországban, ha~a aka; JOnnt es r erne!hefőleg hama.rosan ham
"· ker'u/ Lenqyel Mórtc künn él Bécsben. Tér·i
T~bor. az ötéves börfőnbünfetése közben került ki

cserefogolyként Or oszorsz.ágba, Azóta semmi
hirünk r óla A t ö b b i e k i s e l t ü n '
t ek a n a g y rv i l á g é g é s b e n Hát igen,
en magam, ernég itt va_qyok. iram ezt a cikket
~s emlékezem De mi van Veletek? Hol vd,qJJ ..
,.ok? Metre harcoltok és hol estetek el az Eszméért? Ki rnond.ia ~neg Nektek azt, hogy a
Vöröshadsereg megnyitotta az utunkat Ú ha
;nég nem is iulottunk el az e11~beriség ·te[fes
[eLsza.baditásái_q, de előttünk halad az élen és
~Jezet bennünket tovább a régi Magyar Ko11r".
munista Párt törhetetlen erejével és lendüleié
r•el a szocializrnus, a kommunizmus felé, Rá·
ko.si Mátyás.
De most hadd beszél.iünk azokról is, afcík
ugy és ott estek el, hogy senki se fnd róluk
Téri Tiborról és társairól És hányan vannak,
akikről nem tudunk és sohaBem fo_qunk róluk
·;neatu.dni .se1nAnit.
Horváth Már tannak, a Szabad N ép sz ere
kesztö.i~nek vasáTnapi ráclió-króniká.fa is egy
rlyen nevtel.en harcosát erneli ki a Ma.gyar Kom ..
m;mtsta Partnak Egyet a sok közül. És florvath Mártan azzal fejezi be rádiókrónikáját,
(w.qy a.z ö~gyilko.sság nem sikerült !és igy tovább
.. ell mcnm a megkezdett uto11, hogy hareköz/ren essen el "agy győzzőrL
Mo rni is ezeket a névtelen hősöket ünnepeljük
(sz)
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Felhivás a "néma pályához"
szakszer-vezeti élet közlö...
Egyre több olyan kérdés fut be hozzánk a
szerkesztőségbe szóbrLn, ~rásban és telefonon, n y e legyen. Jelen felhivásunknrLk távolabbi
lwgy rniért nern foglalkozunk szaklrLpunkbrLn célja rLZ, hogy kíépitsük külső rnunkatársrLink
rninden ólyan kérdéssel, arni az egész szakmát táborát.
érdekli Valarnikor egy 'Wggyülésen mi vetettük
Ilyen gondolatole jegyében fordulunk Karfel és nem egyszer foglalkoztunk ezzel a nhna tár srLinkhoz és kérjük, hogy ka.rácsonyi számun ..
pályával, mely mindig oollgal ugyam, de akkor
hrLllgat a legmélyebben, antikor rneg ke1lene lcrLt tegyék változatossri hozzászó'lásaikkal, megszólalnia- Akkor felhivtuk kortársainkat, hog?J jegyzéseikkel és mindB?r épitőszándéku monda..
szálaliana/v meg és kapcsolódjanrLk be minél nivalóiukkat HrL ezt meg tudjuk valósiwni, ak,~zervesebben a szaknw és a ISzaksaitó zrLjUi éle- kor itt Pest611 is időnként nyilvános saitó'értet,<Jbekezleteket fogunk tarwni, amelyek611 átbeszélKaptunk is néhány levelet u néma pályáról, iük ntínden szaknwi prob!érnánkat, hogy "A.
le is közöltük azokat szrLklapunkban, de ezek kö- G1Jógyszer ész" igrLz tükre lehessen minden
zött eguetlen··egy sem akadt, an~ely komoly®
rávilágftott volna arra, . hogy miért nérna ez a gyógyszerészi vonatkozásu kivánságnak és rnegpálya. Sokan a multra hivatkoztak, a n~unkavál~ mozdulá"snrLic .
la!ók hosszu elnyornatására, rnások azzal hozakadtak elő, hogy h~ába beszélnének, ugy se>n
hallgatja 1meg őket senki.
Mi most itt tiltrLkozni akarunk az ilyen ibeállitás ellen Hadd mondjuk el, hogy ez a szak
Kövas lindrás, az M. M Sz.:sz.. fltilkárának
lrLp szakszervezeti tagságunk hivrLtrLlos lapjrL és
vezéreikkébill ·
ebben (L lapban mind611t elprLnaBZ?lhrLtunlc IJ_e
beszéliünk és ne oollgassunk. De trJ!kk meg es,
A szakszervezetek feladata, hogy a dolgozók
ne trLlálgassunk Ne kapjuk 'fel a kósza hireke_t,
ne vigyük tovább és ne rémitsüle azokrLt, a,_lctk é1dekeit a bé1- és munkaviszonyok terén, vala--.
semmi egyebet sem akrLrnak, csrLk dolgozn_t és mint szociális és kultmális vonati<:ozásbaÍI Imegdolqozni (L szocirLlizmust építő rtnrLgyar népr de· védjék A magániparban •el1enőrizni kell a kolmokráeiáért
lektiv szeiZődések betartását, de nem szabad ezt
.Jöjjünk elő problérnáinkkrLl és r1essünlc fel; az 'államositott üzemekben sem elhanyagolnunk,
nyiltan minden lcérdést Viss;wtérV;nk egy régt mert bát ezelq vezetői a nép államának képvisefelhivásunkrrL, rLmelyben lorszrLg~s vrszoo:ylatban
felkértük Kar·tár srLinlc~t, . vt~~lct szervemket, ~z lői, mégis előfmdnlhat, hogy a dolgozók rovásáif.iuság, rLZ egyetem kepvrse~ott, /wgy nevezzek ta hibákat követnek el.
rL i t ó' rn e g b r z o t t 1 rL t k rL t,
meg
Kongresszusunk nagyjelenlőségü szociálpo8
rLkik megteremtik az állandó összeköttetsst "A litikai döntése, hogy az OTI és MABI egyesüléGyógyszer ész" és a különböző szakmai érdekelt- séne!< 1948 év végéig ' meg kell tört~nie. Az
ségek között
egyesülés tárgyi akadályai megdőltek azzal a
Most ui felhivással fordulunk hozzájuk teaténnyel,
hogy a két tár sadalombiztositási intézrácsony előtt nwgjel611ik szaklrLp1Lnk karácsonyi
mény
szolgáltatásai
jóformán azonosak Az egyeszámrL, rLmelyben azt tüztük ki magunk elé,
sülést
minden
bizonnyal
követni fogja a többi.
hoqy rLbban a sZrLkrna >minden tisztrL, építő szándéku meqnyilatlcozásának helyet rLdunk Mirulen tá1 sadalombiztositási intézmény fuzió,ja.
olyan megnyilatkozásnak, mely m e m ó~ l l
Fel kellett számolni azt a 1Hor1hy-!1endszere l l e n t é t b e n szakszeTvezeti ta.gság1tnlc,
ből
származó gondolatot, amely a szociálpolitikai
a szakszer'vezetek egyetemes
szolgállatások terén különbséget tesz dolgozó és
é r· d e k é v e l.
Tisztán és :csengőn megszólaltrLtjulc a szak- dolgozó között, hogy 1a fizikai és szellemi mun•
mrLi hrLmngot. Bevilágítunk rninden egyes pat-i- kásokat ilyen módon is szembeállitsa egyn11issat
A kongresszus feladatául tüzi szociálpoliti"
leába és keressüle ·rL dolgozó gyógyszerészeket, rL
kánknak nemzeti . jüvedelmünk e~lkedésével
gyógyszertári dolgozókrLt. Leveleket ,;árunk lés
arányosan történő további fejlesztését Mint els&
leérünk tőlük, minden olywt problérnáról, arni
konkrét lépést, célul ltüzte maga elé az OTl
ezt rL szrLkmát rL legközvetlenebbül érinti és éröregségi járadékának 50 százalékkal való fe(dekli De nemcsrLk ezt kérjük Mond.jálc el azt
emelését, azzal, hogy _a dolgozók keresetük egy
is, hogy mi a r!éleményünk o~ sZrLksrLjtó'ról Mit
százalékával járulJanak hozzá ru: öregségi bizIcifogásolnak és mit helyeselnek abban Mert rni
tosilás
felemeléséhez
Cbzt rLkrLr}uk, hogy ,,A Gyógyszerész" valóban a

l szakszervezetek feladata

Jű~ 'r;if"tJ.Ii

i4Mo~n ~ea,k~zeweeeti ~nUhk~e
.. Gyakmn meg~silc, hogy valamiért felmegyunk rL SzakosztrLlyunkba, de mostrLnában alig
fordult elő, hogy künn vagy b611n ·ne várakozott
volna ?Wkány kartársunk Csak állwic és rvártak
Megkérde~tük Arnáliától, hogy mire várnak
Azt_ nwndJO;, rL mi nrLgyon 1cedves es folyton dolgozo ArnahrLnk, hogy SZ(Lkszervezeti munkát
alcMnaJ; végezni, azért jelentkeznek.. rNe>ncsak
ez rL hár-o.m, rL~i most itt vár, hanem napo"'w
sokszor t~zen-t~zenoten.. Dolgozni ulcarnak sok..
sz_or ~a!ósriggrLl követeli/c, /wgy adiaMic ~ekik
bar·mtlyen szakszervezeti munkát
- És milyen munkát akar végezni kar·tár s
ur? - fordulunk az egyik ottvárakozó középlcor·u krLrtár-sunkhoz
. - Kérem, én nem vagyok válogatós, bár-mtlyen RZrLkszervezeti munkát a legnrLgyobb
készséggel elv~gzek.
- És kar lrir s ur trLgja valamelyik paxtnrLk?
- Nem kérem, nem vrLgyok wgia akkor
alcrLrtrLm belépni, amilcor éppen 'besziintették a
felvételeket.
·
-- MunkrLnéküli?
- Két árriig dolgozam de (L délutánirLim
szrLbrLdok.
'
·
- Elm_r;nne-e például, kartársam, most december l--től kezdve., hogy a szrLkszervezeti t11r
goktól összeszedje a fizetésük 1 százalékát rLrnit
a Szakszervez-etele Világszövetsége felhi~ására
a sorsdöntő hrLrcukat viv ó francirL 'óányász-elvtársrLink részére rnegszavrLztunk?
. - J3oldogom mer;yek és különösen ilyen
celm kulonleges k!tuntetésnek érzem (L meg"
bizást
- H ely es, akkor dece>nber elsején egy
npugtr;könyvvel el fog indulni. És önök ketten?
Szznten vállalkoznak rá?
·---:- Igen, mi <s megyünk nrLgyon szivesen
Én delután négytől hrLtig m.gyok szabrLd á~
utána jár hrLtom rLZ inspelcliiós gyógyszerÚrakat . . Én délután háromtól szabctd vrLgyok
- És hrL szabctd érdeklödnöm, rniért aka;r_
nak dolgozni r'lyen [elkesen?
- Mert · . . mert .. én bevallarn őszin
tén, lwgy én, legalább a rnagam részéről azért
vállalak mind611 s;;rLkszervezeti munkát Ú rLzért
-~zeretnék rninél előbb
szakszeJ-vezeti szeminá·
ri'!'-nwt is hallgatni, hogy azután, majd 1m megtnt jelszabctdul rL tagfelvétel, bejutlwssrLk a
Magyar Dolgozók Pártjába.
- Igen -- szól a másik - , mi tudjuk azt
hogy rL iál végzett szakszervezeti m·unkát t:._
kintetbe veszik rL wgfelvételnél
l
- Hát hrL még - sz6l (L hrLrmadik - a!
s:mkszervezeti okwtási vonalon sikerül legaMbb

va~':l'enyire

elsa.iátitrLnunk a mMxi-lenini-sztá. .
ideowgiát.
~rnálirL reánk néz,
felénk bólint és nwg,·
Jegyzt:
, - MrLjdnem mindnyáian ezzel jönnek hozzank, majdnem mlamenp..yie?1 pontosrLn ugyan"
ez_t .':l'ondják és figy hrLtár·ozzák meg a rmunkdjuk
cel]at
-És mrLguk?
.. ~ Adu_n~ rnunkát nekik. Küldözgetjük
ők~~ es e_ddrgt tapMztalatunk 'Szerint mirulen
rerLJUk btzott munkát lelkiismeretesen elvégez..
nek..
·
, .. Gondolkozunk . I gazrL van A máliána,k I gy
epul kt a Jelenleg~ pártonkivüliekből rLZ ui
szaksze_r'Vezeti káder És ne>n baj, hogy (L nemod,avrLl_o elemek kihullanrLk a 'Pártból, rLmikor
eu_y UJ, fegye~ezett és ideológmilag kiképzett
gar ~(L szmte_ tür ~lmetlo/lül várjrL, 'hogy rnikor
kerulhet be es mrkor vegezhet komoly pártrnun·
leát rL MrLgyar Dolgozók Pártjában..
ltnt

(SZ•)

Hatósági kezelői értekezlet
Nem szoktunk hni a hatósági i<ezelői érte:kezletröL Rendszerint csak szigoruan belső ügye•ket tárgyaltak ezeken, de ez a mostani tnlnő min-·
den eddigi ilyenvonatkozása értekezleten. Külünös jelentőséget adott enn~k a mostani összeJövetelnek az, hogy most jelent meg elijször dr. Bakáts Tibot tisztifőorvos, a X ügyosztály uj
yezetője és Vetéssy András elvtársunk a X ügv'
-"
osz~ly helyettes vezetője, aki egyben a tisztifiíorvos helJeitese iSi. Ezen az értekezleten résztvettek a Szakszenezet 1küldöttei is és me!eg szavakkal iidYözölték a X. ügyosztály uj vezetőjét, annak helyettesét és müködésükhöz jó munkát kivántak Dt. Be.r kes Illés fogalmazó ismertette a
tárgyalásra kerülő kérdéseket és rámutatott nem_,
csak az eredményekre, hanem azokra a hibákta
is, amelyeket a hatósági ke11előknek ~olytatólagos
müködésük sm án ki kell küszöbölniöki.
Dr. Bakáts Tiboi tisztifőmvos beszédében
kitért a hatósági gyógyszeitárak rentabilitásána.kl
!kérdésére és fokozott takarékosságr-a hivta fel ~
hatósági kezelőket, annak kihangsulyozásával,
hogy 'alójában a közösség számára dolgoznak és
a magya1 népi demokrácia vagyonával gazdálc
ko dnak

Akik megváltoztatják a természetet
(A tudomány, ~ely nem nem szakadt el az élettől, diadalmaskodik a formális genetika felett.)

lrta: Vadim Szafonov és Alekszej Ruszockij
IL
.,Ne zavard a ház csendjét, itt az öröklés
rejtélyét fejtik meg" - ez a felirat diszithetné a
rnarganista labaratóüumok bejáratait Még an"
·nakidején, az első nagyobb rázkódás alan, mely
a közeiJedő vihar t jelezte, a f01mális genelika tespedi> csendjébe menekültek. A viharnak, inely
elvben lll.iegscmrnisiteUe a formális genttikát, e~t
a figyelmeztetését nemcsak ők nejll hallották, ha··
nem azok sem, akik előr~·. megfogalmazott tételeikkel függönyt vontak maguk ·és a valóság kö·zött
. 1\t.LeiÖ véletlen, hogy az aJuerikai Inorganistált
utcája közelében van Luthor Bm bank, a califor ..
niai növényvarázsló csodákkal leli ke!lje Hogy
Bm bank munkájának eredményeit nem haszná!-·
ták -ki; az ·n eni az ő hibája,.. haneni a tá1 sadalmné,
melyhen élt és dolgozott Igaz, hogy a diplomás
.,valódi" tudósok leer1eszkedően tnegdicsérték
ugyan ezt az cgykmi földmivesgy!eteket, ;-- ezzel
l{énytelenek voltak, minthogy valóban sokat tanulhattak az ő különös és meglehetösen fantasz\lih\us teremtmény,eiből: a fekete tulipánokból és
kék mákvinigokhót
·
A TITOKBAN TARTOTT MóDSZEREK
Ami Eurbankot illeti, senkit sem kivimt megtanitani mesterségére Az ő mágikus kertje csodákkal foglalkozó cég volt, · üzletének titkát
ugyanolyan féltékenyen őrizte, mint a többi üzleti ,állalkozó 'Ez az ember, akinek a természet
)dváló tehetséget és a természettudományok irán~
·H rendkivüli hajlamot adott, ér ték es tudását és
az embernek a természet feletti hatalmát ropogós
.bankjegyekre váltotta. Könyveit olvasva, első bo,nyomásunk az, hogy nyitott kártyával játszik,
minden oly. egys~rünek és tisztának tünik. mint
a kaliforniai egholt, de csakhamar ködbe hmkolózik és a kisérlet misztikummá 'áltozik A va-·
r·ázsló ezzel hü maradt önmagához, ·Jnegalapoz,:a
hüvészelének hhét, amit szét ~~s lrürtöltek mindenfelé, a Ieklán11 minden eszközével
Amikor Bmbank 1926-ban meghalt, csodáinak varázskertje ~!adásra került. Titkait azonban a shha vitte és velük: együtt a legfőbhet is:
Darwin materialista sztmszöghől megítélt fejlő
dési törvényének sajátságos alkalmazását Amedkában nem akadt senki, aki Eurbankot méltatta \Olna. A kertészele sem volt már többé érde"
kes a ·sajtó számára.
. A világ másik oldalán, Oroszországban azonban, Kozlov kis vidéki város közelében élt egy, a
természetnek másik reformere. Biubanknál ~na
gy_ohb. s talán a történelemben is a legnagyobb
Masfa.Jta ember volt s a társadalomnak is más
szerepe ·volt az ő esetében, Neki nem volt meg a
felsze~elése és bármennyir e is izgatta őt a kér-

dés, - a kék máhirágra még várnia kellett. ö
nem ismert 'iizlefi titkokat,
kertjének kapui
nyitva állottak bárki számáia> Neve: Iván Micsurin \'Olt ..
Micsm in 1855·· ben született Rjazan kormányzósághan A Micsminok birtoknemességhe~
számitoltak, de amikor a családfő m~ghalt, Kider
rült, hogy teljesen vagyontalanok. Ivánnak abba
kellet hagynia 'tanulmányait es mnnká! kl'llett
vállalnia, hogy megélhessenek Talált is munká! ·
a vasuti állomásná!, ahol a jelzőher,endezések ja,yitásával és kipróbálásával foglalkozott. Tapasz:-.
,Jait mechanikus v olt, szellemes gépeket szerkeszl!ett, sőt egyszer még egy dinamót is ter v,ezett . De
u mérnökösködés nern az volt~ amire valóban vá-·
gyott Ami őt ''onzotta, az a föld volt, - minden
s~abadidejét növényeinek, kis kertje megmüvelésenek szentelte .
Ne~i ne':". volt ~eg a.z az előnye, amit a paza~· kahlonuar napfeny jelentett
Bmbank iszámara' ~elette g_yakr_an voltborus az ég. A kemény
telek hova! hontottak a 'falvakat és gyümölcsös
'ke! teket, amel,vekben soha más meg n~m termett,
mm~ 2-3 faJta alma, körte és cseresznye ha a
f~gy .nem pnsztitotta d. Die Micsmin nem 'akarta
hrn.nt, hogy az or osz klima (olyan mostoha, mint
anulyennek az ottjárt külföldi botanikusok állitották
...l\~_icsux in ~zzal. kezdte munkáját, hogy össze~·
gyujtotte .~ kOin~:ek 'einheTdnek 1tapasztalatait~
olt ak ~nukedvclo kertésmk, akik gyümölcsfákat
es hogyohokr okat neveltek,, amelyek a leghidegebb telet is 'kibirták és jobb gyiinÍölcsöt adtak a
többinél Egy kisvárosi béllwcsis hátsó. udvará.;
~an k~iünő cseiesznyél"e bukkant~
Egy távoleső
o.er der faluban ~lpn körlefát 'fedezett fel, melynek szokatlanul 1zcs volt a gyümölcse Kis kertje nemsokái a imegtelt merisz· keresztezésel<)Jól
szál mazó no,. en y ekkel
. A;, orosz tartományi vasut jelentéktelen tisztvrs~lo Je a~kor olyan célt liizött ki maga elé; mely
elkepesztoen nagynak tünt volna fel a világ legIelső tudósának szen1ében is: elhatározta, hogy a
déli 'klímát felköltözteti északra.
. A;mikor a kis kerthen már egyetlen uj mag
szarnam sem volt hely, félretett pénzén, szerény
müszerészi és 'órakészitői héréből /egy darabka si·
lány földet vett a Lesznoj Voronyezs folyó• partján. Amikor a szerződést megkötötték, a homo·
kos, 'lwpár földdarahon, az uj tulajdonosnak 7
rubel volt a zsebében. A család igy nem költözhetett kocsin az uj földre; gyalog tmentek, hátukon
cipelve összes ~ngóságaikat és az értékes tiéh1 é~
nyeket
Azt mondjak, vannak emberek, akik megértik a madarak nyelvét Lehet, hogy ez igaz; JV!i~
csnrin, a kérgeskezü kutató megértette n novények néma nyelvét 1 Meg tudta mondaui, hogy,
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SZAKAS/TS ÁRPÁD:
A Kommunista Párt nélkül a magyar
munkásmozgalom az árulás és meg.
alkuvás prédája lett 'olna.
melyik növénye fejlődölt egyazon ifanak fiatalabb
ngy idősebb ágain, beérett gyümölcs magjábóL
Egyetlen, lemetszett ágból meg tudta irllapitani,
hogy milyen koru fáról .,aló, s hogy alsóbb vagy
felsöbb hajtás A nemesiijeit növényeket vad ala• nyok~al kereszlezllf., tanulmányozva, hogy a ne,-·
mesitett szülő tulajdonságai, 1- melyeket az utó··
dokra akart :átvinni - hogyan fejlődnek ki a látszólag vad külső mögött, az utóbbinak szivóssá-·
gávai. IAzt tapasztalta, hogy a nyirkos, agyagos
lalajon olyan növények hozhatók létre, melyek
ellenállóhbak, mint a laza, zsíros földben termesztett magból származók
AZ EMBER

ELLE;IIőRZI

A TERMÉSZETET

A formális genetika, 1nely abban az időben
nagy szerepet játszott, azt ha;rgoztatta, hogy ha
valamely növényfajta 'öröklötten 1,Y,m fagyálló,
az olyan is marad mindötökie. De :Micsurin a
genetikusok állitásait ' nem fogadta el, ő ugy
akarta látni ezeket a kérdéseket,, ahogy azok az
élő természetblen megnyilatkoznak
Megfigyelte,
hogy a környezetnek mily1en lnagy hatása van
nemcsak egy adott növénynek, hanen1 utódainak
tulajdonságaira is, A kömyezettől befolyásolt növények megváltoztak és '.negváltoztatott tulajdonságaikat átörökítették utódaikra is. Micsurin a
fiatal növények öröklődő tulajdonságainak állanclóságát különböző .Eszközökkel t megzavmta,
me.t igy alkalmasabbnak mutatkoztak az ernhernek arra a törek\ésére, hogy fejlödésüket irá-·
nyitsa. Ki gondolhatta volna abban az időben,
hogy ezek a különös kisérletek egykor az emhreüség szemeláttára fogják megdönteni a formális
genetika egész tudományát. '
Micsurin türelme•en gyüjtötte az adatokat
és türelmetlenül fojtotta még magába a végső következtetéseket. A kisédelek 'ezrei követték ·egymást és ezekben egész családja segítette:, mint-·
hogy más támogatást a ugysem számíthatott
Az évek Imultak és lassan, anélkül, hogy a
sajtóban. vagy egyéb tájé!toztatással hírt adtak
volna róla, Micsurin nagyjelentőségü tevékenységéről az egész orsz3.gban, sőt a \határokon t~ is
tudomást szer eztek. Eleinte nem nagyon hrttek
!J>enne, de hiszen csak át kellett Imenni Kozlov
környékére, hogy a csodálatos kertról szóló hi>eknek hitelt adjanak. Háromnegyedkilós almák
csüngtek la terhüktől földrehajoló oigalron. Voltak
10tt vad és nemesitett cseresznyéből fejlődött hibridek Déli alma és edzett vadalma-•fajl:ák k:ereszteződései. A legértékesebb déli almafajták lérleltek itt gyümölcsöt es ·állottak ellen a télnek, mer t
a nagy kerlész az uszrni-körte edzettségét ültette

át biMjük A liliom ibolyaillatot árasztott, a távolkeleti Aclinidia ananászillalu gyümölcsöt ;termett és it\Z almák a körte zamatát szerezté~ meg,
mert táplálékukat a körtefából nyerték
1898 telén Kanadában az összes cs1e< esznyebjta kipusztult, - egy kivételéveL Ki hozta létre
ezt az edzett fajtá? ·- kérdezték a !kanadai ker-·
tésuk. A válasz: a kozlovi Ivan Micsurin. Az
Egyesült Allamok iföldmivelésügyi m;inisztétiuma
Meyer professzort küldte ki a kozlovi hüvészhez
azzal, hogy megvásátolja nagyhirü növényeit
Meye. professzor meghívta Micsurint ru; Egyesült
Allamokba, de ö visszautasitotta az ajánlatot
Csak a hazájában akart élni és munkájával \csak
annak javát akarta szolgálni.
1922, febmár 18-án, amiKor a háboruokozta
rombolást sinylette az ország, a gyáiak, üzemek
'elnémultak, otthonukat vesztett gyermeWek ba~
rangolták be az orosz földeket és amikor az ország megfeszítette minden erejét, hogy megkezdje az ujjáépitést, a tamhovi helyi halóság a kö-;
vetkező 'távir a tot kapta a kormánytól:
.,1\ növénynemesitési kisérletek "endklvül
fontosak az állam számára. Küldjenek tüstént
Micsmin kisérleteiről és kozlovi 'munkájáról be•
számolót Leninnek a Népbiztosok Tanácsa elnö-·
kének Jelezzék távhatilag ennek a megbizásnak
a teljesítését. "
A h\virat kleltétől számithatjiuk Micsurirmak
az ország és az emberiség számára oly fontos fel··
fedezésének időpontját. /A világ ezt a felfedezést
a nagy Lentnnek köszönhetK Micsurm ezután 13
évig folytatta mnnkáját, akkor már az egész ország segitségéveL Kertjét nagy tudományos kutatóintézetté alakitották Az intéze,t s ma ·a vAros
is, melyben lakott, Micsurin nevét viseliLl Néhai
M. 'l. Kalinin, a Szovjetunió Legfelsöbb Tanácsa
Elniikségének elnöke ·kétszer látogatta rneg őt,
születésnap ján pedig Sztálintól kapott üdvözletet
Valóságos zarándoklás indnlt meg Micsurinszk
felé, anely a biológia uj tudományának székhein
lett. Tény az, hogy :\licsurin egyedülálló képességei és kitartása ellenél1C e '13 év alatt nem vál.hatott volna \fizzá, akit ma az egész világ ismer,
ha nem segitette volna a 1Szovjetnnió progresszív
tudományának fejlődése terén is megnyilvánuló
hataliDas szovjet erő .
Micsurinnak számtalan követője volt, ezért
szükséges ldl az általa lfelépitett Indomány értékeinek '' endszerezése. Ez a tndomán:y; ellentmon•
dott az akkori genetika dlágáhan divatos véleméinyeknek és bebizonyosodott, hogy Miesurin nem·
csak a gyümölcsöknek és bogyóknak uj iválfajait
tenyésztette ki, hanem egyszersmind uj fejezetet

A GYóGYSZERÉSZ
nyitott a biológiában, Darwin elméletét emelte
u,l és magasabb szintre.. . .
, , . ,
Ime, Micsurin ezemyr frgyelemr emelto krserleteinek >egyil<e:
. .. . ,
, .
Hegvi kőrisfa ágát oltotta egy kortefaba e~ a
hegyi kŐris kivirágzott a körtefa n~dvén A szandék fogékonyabbá ~enni a körtefaVIt ágokat a J;eg) i kőris virágpor ával szemben Ez csak egyrke
.volt Micsurin hibridizációs módszereinek, - me~·
lyek oly hihetetleneknek tüntek. 1
A KöZVETI'I1ö HATÁS

'kísérleteit leirja,
nevét,

még.kevesen ismerlék a; szerzö

liiielőtt enől az embenői

heszélnénk, akit
ellenségei !állhatatosan "ag10nómusnak" neveznek, Ietagadva akadémiai babérjait, de aki
niindamellett a Szovjetunió uj biológiai iskolá•
jának! megbecsült vezetője és a Mezögazdasági
'rudománv Akadémiájának elnöke, kissé hoszszabban fogunk időzni a szovjet biológia történetének néhány lapjánál, mely a világtudomány
egyik legnagyobb_ kincsévé vált!: ~~, ~ fejezet a
crazdaságok földjemek forradalmasiÍOJav":l, Va~zilij Williams szo\ je~ !udóssal f?glal~o_z•~, aki
megóvta a termő tala_Jreteget la kimerulestol.
(Folytat juk)

Az általa feh etet! probléma megol~ásának
ImiCsa a közvetítő hibridalak megteremtese volt,
mely mint közvetítő érvényesült a változatok kö-zött
·
.
,
.Amikor a s:ii ga dinnye és 'a töK keresztezcsP
nem sike• ült, Micsurin kitalált egy másik n tat'
először a tök két változalát 'i<eresztezte. Igy eléite azt hogy az utód már hajlamot mutatott a
• • •
sátgadi~nyével keresztezett nj utódok, léhe.~oz~-·
sára . Felfedezte, hogy a tő és az ollva~IY kolcs~
A Rákóczi-utnak a liget felé eső részén
nösen befolyásolja egymást és .átveszik egymas
7! an egy gyógyszertár, ahol a t11;laidpnoson
tulajdonságait Ezt a h~thatós .~ódszert. használván a növény,d{ n1egváltoztatas~ra, a~ ~alm~ 7!ül mindössze egyetlen munkaval:lalo dolgozik.
Se laboráns. se technika, se pénztárosnő, se tr;fa-szemnek kö1tefába oltása etcdmenyekent, ~h
csudn kitenyésztette. a körteszerü alma uj válto- karitónő, csak a tulajdonos és egy rn_un~ca:val.
laló gyógyszerész . Most .~zt is e~ akar.7a kuldezatát.
.
Ezek a bámulatbaejtő, ugynC\1ezett vegetahv ni. Azt mondja, hogy o nem btr Ja a terheket,
hibridek, vagy oltással nyert hibridák képesnek mer t 1941 óta mindössze két házat t~ott s~e
bizonvullak alla, hogy uj tulajdonságaikat nem-· rezni rnagának Pesterzsébeten, ez ped<g keves,
zedék.i·ől nen1Zedél\Te· átvigyék. A misdll{us "gé- Azonkivül pereskednie !kellett. Amit ugyan
neknek' ehhez semmi közük Jnincscn... mert f!~· megfakar>thatott vobna, de végül is ráment ermisztikus, változatlan, halhatatlan "öröklési re a pereskedésre, mondjuk, egy öreg munkaszubsztanciánal{, Inelyet a Im.mális genertikus~k váUaló gyógyszerész teljes esztendei fizetése .
istenitett ek, semmi szer epük nincsen a v,egetahv
Md tehet ez a szegény oyógyszerész, aki nem
öröklődésben.
Micsudn 350-féle olyan növényváltozatot olyan er ds lelkületü, 'tnint amilyen fizUcai erőt
nevelt fel, melyek ~előtte seholsem létezlek A é;itett bele Arany János az ő Toldijába ő ner;"·
legkényesebb és ·legértél,esebb déli~ümölcsök, ~s bir 1a elv1selni. hogy kevesebbet keresse~ .es
bogjók v~getációs határát több mmt ezer , ktlo- hogy a közelJövőben ne vehesse meg maganak
méteuel északabilia vitte azzal, hogy korábban
a harmadik házat is, lw. nem is Pesterzsébeten,
beérökké változtatta őket.
Micsmin legnagyobb jelentősége megts az, de legalább is 'Budapesten Egyedül akar m.a;hogv valósággal forradalmasitolla a biológiát.. radni Mint egy császá1' a trónján És rközben
Hebizonyitotta, hogy az öröklés iiányitllaló,.hogy elfeleJti, hogy a császárok kora lejárt
.
a szervezet és annak környeze1tte szorosan. ossze.Próbálfon csak megfelelni nekünk ez a tr.függ egymással é& hogy az ~!öröklött s~já!ságok
tolczatos
leartársun/c arra a kérdésre:· hogyan
és tulajdonságok az élet!eltet~lek hatasa alatt
képzeli a jövőt? Hogyan ifog boldogulni egy~
változnak.
Mit tehetett ezek után még a formális gene- dül? Inspekcióban és inspekció nélkül egy ;RaHlm? Megkisérelte a nyilvánvalót tagadni, -- dc lcóczi-uti gyógyszertárban? Mert nézzen csak
l<ésőhb neki Js meg kellett hajolnia a való tények 'végig a Rákóczi-uti gyógyszertárakon és állaelőtt.
Mksurin nem volt többé egyedül lA szovjet pitsa meg, hogy hol dolgozrr.ak teljesen egyed~)
a gyógyszertártulaidonosok. Sajnos még ma W
viszonvok mellett nem maradhatott ismerellen
A biolÓgia minden ágából, az mszág minden ré- tehetetlenek vagyun/c a trónon ülö és trónkö..
-széből követők ezrei csatlakoztak hozzá
vetelő császárok intézkedéseiwl szemben Csdlc
A ·nagy természettudós könyvespolcán, kézimegállapitjuk,
hogy mindez rna történik,
könyvei közölt találunk egy füzete!, ezze~ az
ajánlással: "Egy sötétfejü tanítvány ·tanitón;tes- 1948 végén, majdnem négy révvel a felszabater ének". Az aláirás: Trofim Liszenko.i Amikor dulás után, a--ar.ikor telies lendülettel megyűnk
Liszenkónak először Jelent meg ez a könyve.., a magyar- népi demokrácia ut.ián a szociá.Uz· melyben a természet megváltoztatására irányuló mus felé,
(sz.)

Mint egy császar
a trónján

' ?-
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Az

univerzális szakember
,_ Levél Szakosztályunkhoz -

Szives betekintés végett mellékelten megküldöm annak a beadványnak a végső fogalmazvár
nyál, melyet Harangi Sán:lor, dr Vitéz István és.
dr. Végh Antal aláirásával a Népjóléti Miniszterhez kivánunk a! közeljövőben el_jultalni.
Az ez év május végén tartott ankét folyománya ez a beadvány, melynek benyujtíísát
rendkivül sürgőssé teszi a gyógyszerészképzés reform.iának a közeljövőb'en napirendre kerülése.
A helyes tefmm alapfeltétele ugyanis annak elő
zetes megállapitása, hogy a sajátos gyógysz·eréslzi
és a kö"egészségügyi szempontokat egyaránt figyelembe véH~ mi is legyen a közeljövő gyógyszcJ észének munkaköt p, Ettől a Ineghatározástóf
függ azután, hogy a gyógJszerészj kil<épzésnek és
továbbképzésnek milyen fmületek! e kell kiter-•
jeszkednie,
Az ankéton elhangzo,tit javáslatokat gondosan
mérlegeltük;.l A beadványt aláirók arra a meggyőződésre jutottak, hogy nem szabad Iulnagy
feladatkört ke:r•esni a gyógysl'!erész számára a
gyógyszet·t!ál'i ténykcdésen >tUI, rner't ez az univerzális szakember rnegvalósithatatlan eszményképél tűzné ki maga elé célul•. A gyógys>Jerész a
eyógyszertári müködésen tul inkább csak egy
f~ladatkör t vállaljon magára, de ahhoz azután
alaposan értsen

*

Szalelapunk mostani számában leközöliük
a.zt a tervezetet is, amelyre dr. V é g h Antal
egyetemi intézeti tanár hozzánk intézett leveléb'Cn hi7!a/cozik. Sőt ezenkivül közzélesszük dr
C s i p k e Zoltá.n és dr. M o z s-o n y i pro.
fesszorole hozzászólásait is. Mi, szakosztályunk
vezetősége és tagsága az ok.tatási reform kérdé
sében csak akkor mond_iuk el véleményünket,
lw. ezt a tervezetet a Népi'óléti Minisztérium lee
küldi hozzánk.. Az a srondékunlc, hogy szakosztályun/c az oktatási reform ügyében lw.nw.rosan
ül.iön össze az egyetemi ifiuság vezetőivel és a
fejlődés tiszta szemüvegén. keresztül együttesen
vizsgáljuk meg pályánkrr.ak ett a valóban legrr.a·
gyobb lépését a iövő felé

A beadvány szövege:
Népjóléti Miniszter Ur!
Attól az irányitó gondolattól vezettetve, hogy
a gyógyszerészképzésben és a gyógyszerészi
munkakörben is érvény~sülnie kell a közösség
javára végzett) minél nagJ•obb területen kifejt~tt
leghasznosabb müködésnek, lisztelettel előter
j esztjük a gyógyszerészképzés korszeriisitésé1 e
vonatkozó javaslatunkat
Ez év nyarán közös ér tek'ezletre gyültek ösz ..
sze a gyógyszerészképzésben résztvevő egyetemi
tanárok és előadók, valamint az életben kint
ruüködö g} ógysze1 észH>:zctők és szakemberek. Az
i'rtekezl'eten elhangzott javaslatokat két pontban
foglalhaljuk össze,

l. Az egyik irányzat SZierint a mai győgy
ellátására szolgáló tudomáhyos felkészültség ~olt az irányadó tényező.
2. A másik irányzat pedig ezen tulmenőeu
figyelembe vett egyéb munkaterületeket is. Ilyen
munkalerü!etnek volna lekinthető az egész tár .
~adalomra kiterjedő egészségügyi nevelés, n me-zőgazdasági élettel kapcsolatos laboratóriumi \tevékenység és az egészségügyi és orvoslaboratóriumi mnnka .
A részletel;i lekintetében pedig egyesek megelégednének a mai ÖSSZiezsugorodott . gyógyszerl<íri tevékenységgel, vagy ennek csökkentésével..
Másol< pedig még a mai csökkent magisztrális
<eceptura ellenére is nagyobb gyógyszerészi szakképzettséget kivánnak, hogy a gyógyszei ész
dsösorban "gyógyszerszakér:tő" legyen.. Mig is·mét mások u jabb munkakör bekapcsolására is
alkalmas gyógyszer észképzést és gyógyszer ész~
oremzedéket látnának legszivesebbcn.
Ezek alapján a döntő 'kérdés az, hogy kell-e
egyáltalán magasabb képzeliség s ha igen, e. nagyobb tudományos felkészültségü gyógyszerészek '
kellőképen tudják-e hasznositani tudásukat a
köz javára?

~zertári munkakör

Mivel a társadalom fejlődésétől elválaszthafatlan az egyes szakmák fejlődése is, a gyógy-·
,zerészet sem fogható fel véglegesen lezárt tudornánvnak Az hlapkiképzés adottságaiból következőleg a gyógyszerész ) természettudományos
képzése sokkal töhbrétübh, mint bármely más
'Zakképzés, mivcl a gyógyszerészi alapkiképzés
felöleli a fizikai.: chcmiai, növénytani, ;élettani,
t'•slánytani. biolo~iai, microbiologiai, gyógys:trr-:
hatástani.. hygirnés s!U ismereteket E solwlda·: .
luság biztositékn annak, hogy a gyógyszerész
kellő áttekintési képességgel i rendelkezik . a
gyógysze1 ek fejlesz.thetősége,
illetőleg ujahh
~yógyszetek megtalálása és előállitása tekinteté-·
uen
A gyó~ysz~részi kiképzés maga után vonja.
ho~ a gyógys]jerész elsősorban lab~ratOiiumi
ember, aki megfelelő elméleti tudással rs renddkezik Önként adódik tehát, hogy a gyógyszerész
elsősorhan laboratoriumi területen érvényesitbeli
felkészültségét
A közegészségü!'(v legfőbb ..letéteményese az
orvos, ak( egyfelől gyógyítással, ;vagyis eg_res·
személvekkel másfelől a hv!{iene terén az egész
lársadálomm~l foglalkozik. ·Ez az óriási mnilka~erület sokszor képtelenné teszi az orvost, hogy
labor atodumi munkával foglalkozzék, holott :l!
labOI atoriumi 'izs:;tálat mind az egyes [személy
betegségének n1egállauitásában és t"zen keresztül
" gvógdtásban,. mind pedig az egész társadalom
r géSzs·é~iigvi p1 ae,-lentioiában :döntő jelentőségü,
A beteg· érdekében, illetőleg a betegség gyors és
hiztos diagnosisának kiegészítése cél_jábói ilyen
igen fontos egyszerühb vizsgálatok, pl.: vérsejt-.

6116

A GYóGYszrumsz.

~------------------·----·------·---------~~~~~
állattalll és a Fizika& chmrma tanitása végett
számlálás, vér cukormeghatározás, köpdvizsgálat
j{öpetbactériumokta,
vizeletvizsgálat
gennyre,
fehérjére, cukorra, bilimbima, gouococcusra,
székletvizsgálat vén~ bélparasitákra stb. Az
egész tárasadalom,
illetőleg népegészségügy
\szemponljából./pedig r.eudkivül f<mlos lépés volna, ha a vidéki gyógysl'Jertár laboratóriumában
az alapvelő egészségügyi vizsgálatok, mint amiiyenek a vizvizsgálat, kntvizsgáJat, egyszerűbb
élelmiszervizsgálatok, illetőleg az élelmiszer hamisitások megállapitása, elvégJellhető volna, ,ala....
mint a szakszerü :hatósági mintavétel:t is a gyógy·"
szerész végJeZhetné. Manapság ilyen labomtórinmok csak nagyobb városokban és kórházakban
tilianak az orvosok rendelkezésére és a vidék a
"nagy távolságok miatt csak ritkán és időveszte
séggel veheti azt igénybe,
A leiVszerü gazdálkodás az egyes munkatc-·
rületeket észszer·üen igyekszik összekapcsolni.
Ezen az alapon a tulterhelt 01 vosi munka is
megosztható volna a köz ja' ára a gyogyszet tárak
lnboratódumaival és a gyógyszerész labOiatóriumi miiködéséveL Vagyis a ~gyógyszertár labomtódnma mind ot voslaboratóriumi, mind pedig
i!gyszeriibb hygienés vizsgálatok végzésér:e alkalmassá volna tehelil . Ezen a :helyen elsiősorban a
vidéki viszonyokta és ezen belül is a kisebb vá·•osok és járási székhelyek gyógyszertáraira '!ehet
gondolni, bár kivánatos volna, hoey az ország
:gyógyszerlárhálózata bekapcsolódnék a nép'egészségügy sl'Jempontjából talán fel sem be-•
esiilltető jelentőségü munkájába
A gyógyszerész korszerü kiképzésének és továbbképzésének tehát a jövőben a gyógyszet ész-·
re váró fejadatokhoz kell igazodnia. E f,elada!O··
kat pedig abban látjuk, hogy a gyógyszerész a
igyógyszerkérdés szakértője legyen és alkalmas•á váljék elsősorban laboratóriumi kiképzése
nlapján orvosi és egészségügyi vizsgálatok vég-·
~ésére ls.
Fogadja Miniszter ut mély tiszleletünk nyil·
vánitását
Budapest, 1948 november hó 5.

önál1ő

tanszékel<et létesitdt
Ha:sonlóképpen 'szükséges J,enne az orvoska-.
ron a Gyógyszerészi Közegészségtannak különválasztása ai1J általános hygienetől Itt sajátitlhatnállr
el a ·ihallgat·ók a bwkter.iolé>giai, orvoskémiaii és
az jegyszerilbb élelmiszevvizsgálato1kiat.!
Egy
Gyógyszer hatástani és toxikologiai intézet .feliíi•litásával ped;g az eUenőrző lé!s ku!ató mutikához
.szükséges bio}ogiai vizsgálatokat; ~anrulnák mecr
a gyógyszerészhallgatók.. Ugyancsak kJy,ánato~
1en111e a Vénykészités!an (rleceptma) gyakorlati
oktatásának kisZié'lesi1ese az EgYleterni Gyógyszertár és más iint:éZieti gyógysze,ttárak bevonása..,
val egyrészt, meaot ezzel ,js bővlithető lenne a
gyógyszerész laboratór.Lumi tevéklenysége!, más-:
rész't. !a jelenlegi gyakornokii kiképzés csőctj'e
mindinkább arra muta:t, hogy a receptu:nát az
Egyetemen k1el1 e~:sösor·ban tme~banitani a hallgatónak Ez azónban 'a jel:enlegi ker etelk, és le"
hetőségek közölt nem oidhai\ó meg.

•

Feltételel'e, hog' nagyobb, lmlturgócpon•·
~okban lévő gyóg)szltrlálaik labma!tórjumi tevé~
kenységét, !ill felszerelését olyan mér'tekben si•
kerül majd wihóvileni, hogy a külünböző vizsc;
giá1ati tevékenységen tu:J[nenó.en azakban ~ocperi-~
menta:tiv munka ,is !olyha:! ujabb :gyógys.rerek:
előá!Wása,
i.Uetve · felifetdJe>:ése céljából, ugy mindezt fel'\<\telezve <-; •'az Egyetemnek plyan
iképesités:ü és r áterm~ettségü succr.esoenciáról k·eU
gondoskodnia, akik képeseik \.esznek: ana, hogy
u JÓl felszereli\ laboraJtódumban a kitüzötiV célnak meg is feleljenek
Ez a !kérdés uj larrsl'lékelo \.élbesitesé;;"e] méf(
abban az esetben sem oldható meg., ha a gyógy•<zerész.ek kiképzését 8 szemes~~erról esetleg 10
szemesz~erre •emeljük feL Figyelembe kell tlovábbá
vennünk az! is, ho'gy a gyógys•zerészi oklevéf'
megszer zé:séhez el&r.t legyeiemi lkiképzési rendszer átlagemberek, tielhát rtlÖ!rneg~lk s21ellemi nd.VÓ-'
jához van adaptáhat Ibhár vtáltozatos és sok·
oldalu, de nem képes,ili •az <oklevél birtokában lévő gyógyszerészir - 1egaJábbis nem min~yikd
- az emlitett l<utatém:mnka elvégzésére.
A gyógyszer észdoktori eim elérésének előfel
Dr. Csipke Zoltán:
tétele eddig is az' volt, hogy a jelö'ltnek -önálló
bnvárkodisan a1a;puló diss2Jertlcciót kelleJlit ·eiké"
.TAV ASLATOK A GYóGYSZERÉSZEK EGYE·
·szitenie Ebből kiindulva iadva van a lehetősége
TEMI LABORATORIU~!l KIKÉPZÉSÉNEI<
ana, hogy a doktorátus 'eddigi rendszevéi:>Pik
RöVITÉSÉHEZ
megreformálásával megleidő 'trudományos knilat-'
(Orvoskari vonalon.)
,tá'sra is alkalmas ~gyógyszerésreket képezzünk Jd,
A gyógyszerészek gy,akorlati kiképzésének Erre vonatkozó Jdormjavaslatom' rövi&en a kö-.
'kiszélesitéséhez többek közötb olvan !tanszékeki vetkező:
L :Az ujrendszerü doktorv képesités'hez ·szük-1
f.elállhtásina :éls ezeJm~k la:boractóriumokikal való
séges
tanulmányi tdőt 2, esetleg 3 évre kell fel~
ellátására \an szükségi, ahol az .e:ddigji@m felül
emelni.
Ezeket a kiválasztot~ továbbtanulökat
elsajátitlhaljá:k azokat az ismereteket, amelyek
-a gyakorló gyógyszerész. laboraTóriumi tevékeny- ösztöndi jakkaU és más kledve,ményekkel kell !<\r
mogatni képesitésük elnyeréséhez
•égének k•ibővitéséhez szükségesek
2. Megállapitk:tndol hogy a gyógys,.,erészdokUj, gyakorlati jeUegü ikmszékek beállilására
tordk uj hivatásárrak meg&elelő elófeltétel:ek• ·ia>J
a bölcsészet'tudományi km IInár megtettle a kez.-·
egyes intézetekben mennyiben felelnek meg. (Feldeményező lépés-eket már ~akkor, antikor a rneg-·
vehetők száma, fér&h,elyek, felszerelések, müsZ'B·'
bizolt R1őadókkal ellátott tárgyak egy része,
rek, stb}
~gy a Gyógyszerészi növénytan, a Gyógysl'Jemészi
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A kommunizmus, amelynek zászlaját
30 évvel ezelőtt kibontottuk - győzel..
mesen halad előre.
3... A. gyógyszerészdoktori felvebelt v izsgáboz
ff<,en ko!rut, 'ahol elsősorban felül kell bir álni azt
hogy a jelentkező a1kalmruSo- e az experimentati~·
n1unkák dvégz-éséhez..
'
l 'A dok1oti disszer'tlácuo, amelv a tanulnrányokat . á'l~aláhan eg.yoldaluvá ~~~~e. elhrugyandó
vagy halterbe, ~.zor:tandó Helyette vagy mel!ette
ol.yan labomtouumt gyakorlatokat Joel! beiktatni
n!ely~knek siker es ;olvégzése kollokviumokhoz:
vtzsgaklroz vannak ];Jötve s ugy időben, mint tar!al?m~an el~g~ndők .ahhoz. hogy a jelölt a dok-·
ton eim elerese utan a katatárnunkában szak-·
rmber legyen
. 5. A fclállitandó gyög) sz-ei táti }{ult:ató labor alormmokban elsősor ban ezek a doktorolk alkalmazandók
Budape5l, !943 november 9
1

Mozsonyi Sándor egy. ny. r. tanár:
JA VASLAT A GYóGYSZERÉSZKÉPZÉS
REFORMJAHOZ
. . Hogy mennyir e helyes a gyógyszer észképzés
ln:lejlesztését1e és Uiterjesztésére irányuló törel<vés
.és. ;zze! l,mpcsolalban a . j?lképzett gyógysz;erész
teHkenysegenek az edcltgmél szélesebb körökre
való kitetj~sztés'; a közegé.s~ségügyi és a népi
Imilma feJlesztesc .. szemponlJaból, sőt gazdasági
·szempontból is, tehát a népi demoktácia érdekében, Ini sen1 bizonyitja !inkább, 1nint azok a
szakmai l<ötiikön llivül ·állók részéről megnyilatkozó .ld,jelentés<•k, amelyek 1<özött pL csak Illyés
Gyulanak a "Szabad Szó" 1946,. évi novembei,
va~y decernher havi
egyik számban megjelent
I•Iyilatko.zatát it,Iézzük, r'tnely szerint ,.a kén1iában
es termeszettudományokfl.Jan járatos·. gyó<:tysz.erész.. nek a nép lmltmájánaki és tudásának e~nelésében
fontos szerepe kellene, hogy legyen''.
'
... Nemkiilön~e~ nagyjdmtőségü a Népegész·
segugy 1947. JUntns 29. -én megjelent 26. számá-·
ba.n f?gla~t .. al~bbi k?zlemény: "Az Országos
Ka:zegeszsegugyt Intezet tudománvos referáló
ülései. 1947. IlL 28 cán Dr. ~lozsonyi Sándor egy.
ny.. ~: tanár a (Gyógyszerészeti Intézet igazgatójai
.. ~,yo~y~zerészkéP.zés .. és köz~gészségügy" cimü
eloa.~a~anak eleJen osszehasonlttotta a régirend-·
•zem es az 1940-ben életbeléptetett ;uj gyógyszet~s~képzést, mely ~~ó~bi. a magyarországi klképzesr rendszert europar sz1nvonalon az első helyre
eme~t~. Ha_ :ilyen intenziv _kiképzést kap a gyó!lJ _
szeresz, nu ei t n f' ltasz~lOStthassuk pl ezt faluhel~en ... Az egészségügyi propaganda
sok pontját
reszletezve, egészen gyakorlati megoldásokat is

ajánlott előadó (ehető és mérges gombák felisme•es_e, gyó,gynövény gyüjtés, export stb.).. lA
gyogyszer eszeknek a közegészségügy terén való
nagyobbn1é1 vii hasznositásáT a a M:inisztérium
':'~zetésC,
~z m vos és a gyógyszerész szakszer-·
vezetek -~es~tt.senek elő megegyezést, amely pon..
tos:nkotuh[ja, meddig mehct el a gyógyszerész
•o~elkt~l, ~w gy. az or vos i te, ékcnységet a' legk~-·
) e_sbbe sertene.. Az egészségvédelmi munkáb~
n1..1n~en tén~~e~őt be kell vonnunk, hogy a védó~
n.o. ·es a taruto mel!ett a gyógyszerésZ is megta-·
lalp a maga lehetoségét.'' {Irta: Dr. Szirmay O.
l~ f' osztályvez~tó)
M~s oldal~ól. is hangzoltak el efféle megnyi!atklnz~s.ok, ~et~e~telen tehát, hogy az objekliv
sz~kkm ok t eszerol
a szóbanlévő elgondolások
szmtc !támogatási szándékkal kell, ihogy találkozzanak
A részletek llllel'(beszélése és kidol~<ozása késöbbi feladat lenne, itt t öviden csak a következökre khánunl\1 e t.ek.inlCtben 1 ámutatni A termé-·
sZ12tluclományi Imitura 'let jesztése mellett az.
egészségüg~ri szakistllle!r etek bővitése, különös·en
az chnm·adt falusi nép kör·ébcn credménvesen
volna .n ~yógyszerészek nagy részére rábi~ható,
ha maskeni nem, p t opaganda anya~<Uak, képek:1ek. nyom1atv:inyoli:nak, röpiratoknak a gyógv:,zcilái ,.ftu)aslltalkáján \'aló elhelv·rzésé~el ·is
G~~dasági té1 en u gyógyszerészek: tÚabb kikép7esehen fontos sze1~epet .iátszó növényvédelem és
ngrochernia c.hníí kollégiumok tá1 gVismer eteben
fl g~:ógyszerész nagyiDéitékben közrtmunkálkodhatn~ az agrokultura
fejlesztésében, a belterjes
~azdalkodás propagálásában és ~égeredményben
a kHzgazdasági Szempontból 'annyha f~ntos
~öbhtcnnelés teldntetéhen';. 1A meZöcrazdasági termékek és trnnén~·ek, növénv,·édelnrl s~rek. mii~trágyák, takannányok ellenŐrző ~ izsgálata is· bekapcsolható volna ebbe a tevékenységi körbe.
. Az ehető gon1hák isinertetése, a mérges gom . .
baktól 'aló elkülönitése, :a gombagyűjtés propa ...
~ólása, raz egyes virlék('ken honos gvógvnövényeJt.
felism.erése. gvüjtésének, teriTI~elésé~eK 'néps.ze~·Ü··
"itése, nz ezzel kapesolatos szakismeretek terjesztése, n~·ancsak a ~·ógyszerész feladata lehetne.
A pian•izsgálatok alkalmával annyira fontos
helyszini ellenőrzés és minösitö birálat kérdése
kisebb helyeken : önként kinálkozik a gyógyszeI eszt ft>.\ ékenység körébe..
amelv általában az
.,<JeJmiszet vizsgálatokkal \ olna kibőviteliető.. A
Jdilönhözö orvoscheinini vizsgálatok t·évén az mvosnak komoly segitsé~ére lehetne n gyógyszet·ész
egyes helyeken, nem is emlitve a pharmakolo-
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igiai ismereteit, amelyek ügyében az orvos gyakran fordul ma is a gyógyszerészha., A földmive1ésügyi minisztérium felügyelete alá tartozó kisérletügyi intézetek, gyárak, [aboratóriumok, az
Országos Közegészségügyi Intézet; egyetemi tu··
dományos szakhitézetek stb. mind-mind szivesen
veszik a jólképzett gyógyszei észeket A vizvizs •.
gálalokkal és e célra történő szakszerű mintavételekkel az Országos K~gészségügyi Intézet
munkáját nagymértékben elősegitené a gyógyszerész.
A fokozottabb gyógyszertári preparativ
munka, legyen az akár synthetikus gyógyszer ek
;előállitása, vagy egyszerübb u. 1 n galenusí labO··
t·atóriumi tevékenység (tabl<Jiták, injectiók elő
állitása •th.) avagy analytikai laboratóriumi tevékenység, tmáris megállapitható egyes vidéki
gócpontokban, ahol kiváló és jólképz;ett kartársak nagy elismerést és tekintélyt vivtak ki ma··
gnknak ezen a tér en.
.
,
Hosszan lehetne még folytatni a felsorolást
és a Jdnálkozöi lehet·őségeket, amelyek mind-mind
fontos közér dekü tevék\enységeknek minósithe·tők

Valamennyinek előfeltétele azonban a megelméleti és gyakorlati szakképzés, merl
>enélkül az egyébként értékes és nagyszabásu gondolat és ,terv nem lesz megvalósitható.
Az orvostársadalom részéről netán mulatkozó félreértések dkerülése végett valóban szükséges egy előzetes megbeszélés az illetékes !hivatalos ténvezők bevonásával, ahol is tisztázhaták
\Oinán~k az összes kéuyes kérdések ~ly tárgyac
lások nélkii! fennáll az a \leszély, hogy esetleg~s
félreértések
következtében az egész elgondolás
elvettetilll.
Ugy vélem, hogy ha a most ·emlitett megegyezés \létrejönne, al{kOI is szükséges volna az
Országos 'Közegészségügyi Intézet és az egyetemi
szak\ntézetel<í kölcsönös megállap(}dása alapján
!dalakuló ker etek közölt egy tanf6lyamot rendszeresiteni, amely az érdeklődő gyógyszerész
~zak emberek l észéi e mindazokat az elméleti és
t~yakm Jat'i isme"eteket megadná,1 amelyek nélkül
a fent elősorolt tevékenységet még a legj"bban
képzett gyógyszerész szakembere!;( sem Indnák a
megkivánt módon kellő ;•e~edményességgel kifejteni Az arnugyis megvalósitás előtt alló intézményes továbbképző tanfolyam(}k is beállithatók
!ennének majd a fenternlitet~ feladatkörbe.
feJ;elő

1nuh-ka.m.eg.fa,vit6..U

fn~a.tGm
Egyre gyakrabiJan felvetik lZZt a kérdést,
hogy mi a oogy országos termelési venenybe
milyen módon tudhatnánk belekrLpcsolódni. A
felele.t erre ·m,em lehet nuís, minthogy ez a mi
szakmánkban majdnem elképzelhetetlen Mi
ugyanis nem dolgozunk norm:ákkrLl, mi lényegében nem ter·melünk és igy termelési verseny
sem alakulhat ki a gyÓ'gyszertá?"akban
De egy kis hiradásunk kfYI'etében Öesze'ltünk a hatósági kezel/Ji értekezletr öl és ennek
!kapcsán megemlítettük dr B a k á ts Tibor tisz..
tijőorvos felszólrilá.$át
Igy 'Vetődött fel az a
gondolat, hogy keresni keU a lehetőséget, hogy
ha nmn is közvetlenül, de közvetve mi is résztvehessünk a termelési verseny valamilyen el-.
gondolásában De áltap,tsuk meg azt lis, hogy
verse:nyröl,. a szó sz01os 'érte/;mében vett ver:
senyröl milunk nem lehet FZÓ. Ellenben indithalunk' egy munkamegjavitási mozgalmat, nm..
dezhetünk udvariassági versenyt, amellyel ép.
pen a hatósági gyógyszertárak kiván.iák b~bi·
zonyitani, hogy az udvariasság nem a prof~tra
dolgozó' magángyógyszertár·ak ktvaltsága K1r
szélesíthetjük ezt la mozgalmat tisztasági, sőt
takar ékassági ver sennyé Gondoljunk csak arra,
hogy néha azt mondja 'egy hatósági ke~el!J,
hogy tulméretezett az alkalmazottak szanw.
De közben meg Jceltene mzsgátni azt lis, hogy
ki van-e szttáf;va a drogakból a por, r·end
van-e a pincében és ragyog-e minden a patiká··
ban, kivül és belül egya'f'iánt. Még az sem etvetendő szempont, ha azt ~s tekintetbe vesszük,
hogy ne maradion és ne dobódjék el kenőcs a
patentulában. Mindezt azonban el!JszÖT nwg
kell szerveznt, egy btzotts.ágot kell vátasztan~
a vezetőségen belül, .hülsö ~agokból is kie{fé-·
szitve. :Minden hatósági pattkában kell, ho,qy
legyen egy csoport-felelős, akinek a, f?le_lősség~
a Szakszer·vezet felé áll !fenn; a hatosagt kezeli)
11iszont a hatoságak felé felelős a munJM;ért.
Természetesen ez nem megy egytic wprol a
rnásikra A sok kis tervet ki lehet ~zélesiteni
e,qy nagyobb teTvvé, amelyet azutá;" áta~no~·
ságban el le.het 'fogadtatni, de magat a kib-t&
kelést mindig a helyi adottságole figyelembevételével kell megejteni
DijakrLt is tüzhetünk ki, esetleg vándorzászlót az e'lenjáró hatósági ,qyógyszertárnak. Ez
az egész készülő 'ter·v most van kidolgoz& alatt
és r·eméljük hogy ha ezt sikeresen keresztül-.
visszük,
egyszer·re megoldódik a hatóság•
gyógyszm·tánik rentabilitásá?Wk a kér·dése is
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Jegyezzük elö!
Előadó:

A MAGYAR GYóGYSZERÉSZTUDOMANYI TARSASlAG december 10.-én Yz7 órakor
előadóülést tart az Egyetemi Gyógyszerismheti Intézet
(VIII., üllői-ut 2&
IlL em) tantermében
D r. F a l u d i F e r ·e ne egyet.. magántanár, rendelóintézeti laboratóriumvezető

Tárgy:

Egyszerü

főorvos,

orvoslaboratótiumi vizsgála tok és azok jelentősége.

A gy6gyszertárak gazdasági helyzete
Ilyen eim alatt LöCHERER TAMAS kartárJ
sunk azonos eimÜl cikkével foglalkozunk, mely
1944. julius 8-án jelent meg az Egyesitett Gyógyszerészi LapokbaQ.I Tetmészetesen, mint vezér-·
cikk.
Ennek a cikknek ma az ad különös idősze·
rüség~t, hogy -~gyre gyakrabban jutnak el hozi:ánk olyan hirek, hogy a munkavá!laló gyógyszer·észek kevés megértést tanusitanak a gyógyszertárak ,,siralmas" gazdasági helyzetével szern.ben.. Hogy mi nlem borulunk tuhijdonosaink
nyakába és nem ~írunk és jajVIeszékelünk V<elük
együtt.. Hogy mi nem tiltakozunk az ellen, hogy
a betegek miné.l olcsóbbért jussanak hozzá gy ogy-·
szereikhez és nem lázadunkl fel azért sem, mei!
az ÜTI, ahogyan ez a cikk állitja és állitásait
Jaross Andor személyes szavaival is alátámasz~··
.ia, hogy az "öncélu" OT.I kiu7.sorázza sínylődö
gyógyszertár ainkat.
De lássuk a cikket:
A Gyógyszerészek Lapja junius 15--én meg-·
jelent utolsó számában Urszinyi Károly foglalkozik, a tőle m.ár megszokott tá1pgyilag,osság.gru]~
a gyóg)"Szerészrend gazdasagi és srociális 'helyizetével. Meg·állapitásai ,f,igyelemre méltóalk különösen azért, mmt "' gyógysrertárak ni<lhéz hely-.
,zetét az alka:lmazotti kar <észéről ismerték fel
ilyen világosm. Azt irja:

"Oda .iUtottunk, hogy pályánkr'ól ma
már s&mmi jót nem tmondhatunk.. A
gyógyszertárak Z e g a l á b b 60 szá·
zaléka anyagi gondokkal küzd. Az évi 50
ezer pengő forgairnat elérő gyógyszertár
.iövedelme csak a legszerényebb iéletszinvonalat biztositiá a tulaidono=k lés csa ..
láil,iának Csak a pestvüléki kerületbe·n
141 közül 80 olyan gyógyszertár van,
amelynek egyike sent biri el lZZ évi 50 OOO
pengő 1orgalmat. A pestvidéki gyógyszertárak 70 százaléka tehát nem tudia a mai
gyógyszerészi munkörü/;mé:nyek között
kássá.qgal a legalacsonyabb életszinvonalat sem biztositani a gyá'gyszertá?fulaido ..
nos és csa7tí4ja részére . "
Cikikének más részén a •követkeroket allapitja meg az illusztris cilddró:
"A ,gyógyszerészi problémák következetes elhanyagolása és a gyógyszerészi
ügyekkel szembe:n jelentkező megnemértés
valósággal lehletetlenné teszi a gyógysze ·

n

1észi ·vezető körök és a gyógyszerészek
szám<im, hogy a gyógyszerészi pálya és
'hivatás betöltésére ui ne.nzedéket nevel·
jenek.
I ,qy látjuk ma már· mi gyógyszerészalkalrrw.zottak is a he/;yzete,t, 'Inert a gyógy.
szertáralc életképessége megingott A követel és tartozik 'Számlák e.qyensUlya felborult és leomlcissal jcnyegett n gyógysze··
részet tartó oszlopait Száz é' százféle
olyan kiadása vart ugyanis a gyóqyszer.tárnak, ahol a békebeli ár szinvonalról beszélni sem lehet."
A2; csak természetes, hogy ezt az "illusztris''
megnyilatkozást Löche~er kartársunk szivének
mátden melegével viszonozza . Többek közölt igy
ir:

Az alkalmazotti k!l!r reszér ől ·tehát f;eJösme•
<IÍk a gyógysz,ertáo:ak nehéz hely~etét és a kolpótlékos pénztár, val:aminú a nyugdijintézet :meg"
valósilása e!őfdtéiúelének g:w:dasági legvens:rnlyuk
megszilárditásál tekinti'kl A gyógys2Jertárak gaz'dasági helyzet~ azonban napról-niapra romlik
i\!ult év augusztusában. bcnyujLotf 58 olda,Jas, emdékhat részletesoo Jfeltár'l:Jc a bajokat. javasJ.rutokal
~ett a s~e~gilésre vonakozóan, sajnos eredmény néll<ül

'
Ebből mi valóban

csak azt lálhatiuk, hogy
az alkalmazotti_ és a tulajdonosi kar igyekez,ell
egymás kezére dolgozni.. Helye.ebben az alkalmazotti -kar· minden szociális szerve:zetlenségévd
támogatta a kelleténél jobban megszl)rvezett tulajdonos[ érdekeltséget Ebből a támogatásból, ha
sok mm is jutott az alkalmazottaknak, de annyi
bizonyos, hogy igéidet bőségesen kaplak
·
De Itafán még ennél is érdekesebb és még ma
is figyelemreméltó a cikkhek az a része, amelvben Löcherer kartársunk hazabeszélő tárgyilagossággal hadakozik az OTT-nak nyujtott példátlan
tngedmények miatt, majd támadását Jaross An··
dor beszédével támasztja alá. Maga Löeherer
kartársunk igy vezeti be a márványba kivánkozó
~zavakat: "Az OTI meT'ev lálláspontjám magyarázalot maga a belügyminiszter, vitéz Jaross Andor adott, amikor husvéti' nyilatkozatában őszin
tén mei'(Illondotta:" És most jól figydjünk, mert
most következnekl Jaross Andornak személye-srel
elm0nclott sza' ai:

"Az OT! !is, rnint sok nuís intézrnén1f,
öncéluvá vált. A tulajdonképeni célt el.
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honuilyositia és háttérbe szoriJ.ia a miruJ,inkább öncéluvá váló intézmény safát
szempontfa. önmaga nagysága és fejlő!M·
se a cél, ntindinkább ugy 'érzi, íhogy kiJrülötte fmog a világ, a tulajdonképeni hivatása pedig csak mellékes feladattá lesz.
amit jól-rosszul teljesít. Gyakrabban rosz·
szul, nz.1"nt jó[ a

E nagy sza~ak után ujra Löcherer kantár•unk áll a szószékr e és igy nyilatkozik:
.,Ebben az öncéluságban van a tnagyanizata
annak, hogy az

orr

aml~')'"Üa mer-eve"s ragaszko--

dik a t:U ógJsZe·részektől i<iikén,:·sZl?iriteilt 'kedvez-·
n1:éinjilikhez Az ,intéz-et a;zzal s-Efi 'törődik, hogy a
ttarthatatlan árenged1pény következtebn tagjai~·
na:k gy óg) szereJlMása ese tk g csmbát 'irs szenved···
het"
Ez a kinyilatkoztatas is >ilál!osan mutatia,
hogy mi érdekelte Löcherer kart:irsunkat 1944.
.iu!i;.sáhan: íniközhen napról-napra mérföldes
lcsrzmákkal !!irt előre és közeledett otszágunk fel-szahaditása felé a diadalmas Vörös Hadsereg.
Süketen és vakon akkor is csak Jarosst és Ur-·
szinyit id'ézte, akkm is csak -azon tünődött, ho,gyan emdhetné fel egyre jobban ~yógyszertára
jövedelmét Lehet, hogy homokba dugta a fejét
és ~em1uit sem ~á_tott és nem is ·-akat t látni maga
mögölt Pedig 19~4. _iuliusában már történt egv
és más haim,er esztő intézkedés a gyógyszertárak
köriil
Cikke brfe_iezö részéhen nekirugaszkodik a
._szociális fejlődésnek. Egészen nyilvánvaló, hogv
1ezt a szociális fejlődést csak azon az uton Iátt3,
(kereste és képviseltr, :1n1elyf't Jaross Andor· és
l'rszinvi Károly kijelöltek ·Éppen 'ezért "nem lesz
érdclf,"fel!en, ha ezt az utolsó r·észt, ugy. ahogyan
megjelent, szószerint Ieközöljük:

A szociális fejlődésben nincs megáll:>s, hangoztattuk m-3r akkor is. tt m:ikor módunkban ,iolf
!liva'!alos nyiJa.tkomtokrur tenni. ezt. valljuk ma
;JS, d•e: ebbe n1indenkor beleértetrtük, lhogy !ha a
rmurnlka:adók ikerülnek .srulyos helyzetbe, a szociális
fejlődés részesé,é kell 'V1álntiok nekik ,is
Az a'1ll\:almazottak 1iHetn1én\einek' és a ~v6'~y
k.z2r tár munkadi jból szárn1azó hevétel,einek heIs es auinyban kell maiiadnia 1 ikülönbleü összemnl.ik a g\Óg\"-;zertár.i üz·en1 e~g:észl egyensulya A
gyó.gysZíertár gnzdasúgi hclvze tébe'n ugyanugy
U{ell ét\'ényesülniök a 1\.özgmzdasá:f!,tan alapt'ételdnek :mint máS<utt. sőt 'fokozatlhahbftm. , nTt-:rt a
gyógyszertár' közérdekü ifeladalot lát e~: S· ha •ez
~e!ht::!ellenné vá1i1{j, al:~wr 1ennek i~e:n fontos közr:gészségü~~ i érdekek lát'ják kárát
E111nc]~ igazságát di_cs:~··etre m~éltó .őszinteség
gel ösmer te el Ursúnyj Kár oly, 'amiikor' ir án)' t
mutató cikkéhen la következőket üja:
1

1

,Az évek óta jelentkező kivánság, hogy
a gyógyszertárak haszonkulcsának ui és
igazságos megállapitása :szükséges, olyan
elemi erővel jelentkezik a gyÓ"gyszerészet
mirul,két táborában, a tUlafd.onosi és allwlrnazotti kar·nál egyaránt. arne7y iazt ie-

lenti és arra figyelmeztet mindenkit: itt
nem . ke1:esebbről, mint a gyógyszerészet
7Öuöiéröl van szó.
A gyógyszerészet i'övöie ugyanw a
gyógyszerészet szociális bereruJ,ezke!Msétől
függ . A szociális berendezkedés alapfa pe..
dig a gyógyszer tár ak gazdasági helyzeté·
nek szilárdságában re 7lik Ha a gyógyszer.
tár gazdasági helyzete r ossz, elvész az
alap, amelyre a s.zociális intézményekel
közös er ővel fel akarjuk építeni "
, Ren~élfük,. hogy. a gyógysze?észet iövőie
erd,ekeben , ts mmél előbb sor kei·üz·a
gyogysz;r!arak gazdasági egyensulyának
brzto~rtasara, hogy ~;;után a kor-nuányzat
szocwlrs programrn7at gyógyszerészi vi·
szonylatban is zavartalanul megvalósithassuk"
Mondják, hogy azóta Löcherer Tamás karlársunk lény-;gese:r.' megváltozott Mm~dják,_ hogy
az Aggtel,ek'l-ulcaba a Magym-SzovJel Müveló-,
dési 'Társaság, sőt a Magyar Dolgozók Pártja elóadóit is meghívja. Ha a hírek igazat mondanak
egyre dtkábban hivatkozik Löcherer kartársunk '
a f·elszabadulás Ma .Jaross AndOI \ité7.-ségére és
lirszinyi Károly illusztris tollára, de annál gyaklabban ejti ki a sz~ján a magyar népi demokrá· ·
ciát.. Ha ki is fele.ili a szocializmus építését .
Mi ezt a cikket nem ,azér t közültük Ie. hogv
árlsunk \ele Löcherer kartársunk, üzleti érdlekei:,
nek~ csak ugy láJnutattunk a 'Inllnl{áltatók 'és
rnunka' állalók,, a 11lelügytniniszter és a nlunkálrtatók k(}zöhi z:n attal-an űsszhangra;. És valljuk
be, nen1 Löchere1 kmlátsunkon Inult, hogy ez a
szociális fejlőrlés nern a Jarossé]{ és Urszinyi.ék
Hgondolása szerint ko\ etl!lezett be, hanem, hogy
most valóban a szocializmust épitjük a magyar
népi den1ol·a ácián hdül és azon az utOn megyünk, amelyet Olt Károly népjóléti miniszter, a
közegészségügy 1egfőbh őr e és irányitója kijelölt
számunkra .
(sz.)

FU N GIN
PENICILLIN tartalm u magyar készitmény,
Penicillin érzékeny baktériumok okozta
gennyedések llelyi kezelésére

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

Phylaxia
Áflami Clt6anyagtermel6 lntl>zet

.................
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Nemokieve/esek egyéves tanfolyama
1948. november 20. --án dr. Szántó Gvörgv miniszteri !tanácsos hitelesítésével a Vallá;- és., Köz-·
oktatásügyi Miniszter 208.619/1948. VI. l szám
alatt a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvos,
tudományi Karához az aláhbi r endeletet intézte:
Hhatkozással nf(yanilyen tárgyhan 1947. évi
augusztus hó l--én 107 269/1947. VL VKM. szám
'alatt kelt leiratomra, értesitem az Orvostudom:\.Hyi Kart, n1iszednt a Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszenezete Gyógyszerészi Cs.o~
portJanak felkérésére, a Nép jóléti- Miniszter m és
az Országos Közegészségügyi Tanács javaslata
alapján a méltánylást érdemlő körülményekre te"
ldntettel hozzájárniok ahhoz, hogy az alább fel,
sor olt nem okleveles gyógys>;erészek( - kik a
Szakszervezet igazolása szerint valamennyietl
legalább 10 é'i gyógyszertári gyakorlattal rendel"
leeznek - oklevelüket a részükre tartandó kiiilön
lanfolyamon megszerezhessék az alábbi feltételek
mellett:
l Két egyetemi félévet szah:ilyszerüen hali,r,atniok kell, Ilekintet nélkül ana, hogy a mult,
ban hány féléveti hallgattak. A hailgatandó kollégiumokat a Gyógyszerészképzés Karközi Bizott~ága állapítja meg.
2 A két félév lehallgatása után valamennyi
'r:iőirt vizsgát, illlelőleg szigor1atot szabályszerüen
le 'kell tenniök
A tanfolyamon) a következők\ vehetnek r észt:

•

És itt névleg felsorolja a rendele!~ azt 1a 29
!kmllá~sunkat, akik ·ezen a tanfolyanlon résztvebelnek Csak mi tudjuk megmondani, hogy mit
\lol1gozabt, mennyit kil'inc~e]n, hányszor k!ezdte
UJT'a ·előlről a mw1káját a vezetőség, :amig eztl az
legyeves tanfolyamotl folylat~ólagosan ·1nég ebben
nz évben renéleJ,eib~J iktru!ták Mert ez a !lendele'l
több és s~é~esebb iehetőséget nyrr:njt 'a tav,alyinál.
mely 45 éves k101ban állapit•olta m~g: ,azoknak a
!J~észvéUei)i jo,gát, ald1k •ene az .összevod~ 'tairufolyam"
lm beiratko~hattak a Tudomán)"egy:etemre. Ma ,ez
a rendelet megelégszik a 10 éves gyrukorlattal.
Nyüván az21a:l a szándékkaL hogy 1ezzel véglegesen felszámolja a nemokl,eveles kér,dés't és biztorsitlsa ~ uj oklaJt1ási rendsZ'ler zav-á!rtal,anságát
Ugyanugyt' arhogyan a kétévtes 1:égi rendszerü J{i-

DrJij Lányi
gyógyárunagykereskedő

•
Budapest, VIli., Rigó-u. 10.
T e l e f o n : 1~8-537
335-011

l<épzesre is ,ez az

esztendő

ad utolj!á'la 'alkalmat

kartársainknak. Nincs tovább. Aki -ezentllll gyogy-.
!SZlen~Js.z aka1 lénni. annak végig ~\:tel1 l1 járnia azt az
utat, am<nt a jelenlegi és· az 1eseile:g 1ezut'án köv~et~·
lk ez li u j oktatási rend m~ghatáwz

Gyógysz•részgyakornokok
az OTI-ban
A Magyar Közlöny
1948., november 16.-án
kelt 252'. -ik száma az alábbi rendelelet közli:
"A vallás és kn:izoktatásügyi minis~ter a népjóléti miniszterrel egyetértésben iaz egyetemi
gyógyszerészképzésről szóló
32.900/1940. ·v. K
M . számu rendelet 6. §-a és a :gyógyszerészgya-'
komoki g, akorlat szahálvozásáról szóló 9130)
1943 V.. K. M. számu rendelet '3 ll-a alapján az
Országos Társadalombiztosiló Intézet, "Budapest,
VIII., Dologház-utca 4. szám alatti gyogyszertá.
rának yezetőjét,. B otka Elem ét ·okl. gyógyszer és'zt
és az
Országos Tát sadalomhiztositó Infézet,
Budapest, VIr., Csengery-utca 27. szám alatti
Házigyógyszertárának vezetőjét, i Moiszer Miklós
okl. gyóg)•szer észt a gy ógy sze~ észgyakornok tar;
tására feljogosította {206. 716/1948. VI. t V. K
M. szám)"

.

örönu11 e:l köszö111tjitk ezt a rendelkezi6st, ,1nely
meg}nt Szakosztál~·unk vezct6ségéw:k Jó és ered·méri:ves Inunkáját igazoljal
~{,ert
nagyon jól
1!udjuk, hogy sokszor milyen lcküz&hele!,len nehézs,é.gekbe ütközött, hogy az egyetemi hallgató-·
U~.:a:t gy ako~noki évei1n ·C:
Inegfeklő ,g~: ógysze.I tá.,1
1nakbta és :főként n1egfclclő g)'Ógysz·ert'sZJeik kezel
és felügyeliei-e alá bEállíthassuk
Ez a~ mosl.ani
miniszterj. rende11~iezés, m~ely ,az OTI 'házigyógy~
ISzertárak J~elel,&s vezetőit is feljogosHja KVakornokok 1la1-!t!ás.ára és o0li_tatására, átütő 'e11e.jü l1esz:
az .egész szakn1ában Ezt csak az első l~pésne 1l{
tekintjük, de példaJmuta1iásnak is m!indenfen,ié,.
hogy- n1nst már a közületi és intézn1ények gyógy-'
'szertárainak minden ~elelős vezetőj:e jelent:Jkez-'
zék és vállalja a gyóg~·-szf'részgyakornol~ok egy
évi okrátását
1

1

Crinex sol.
Heparin Vitrum inj.
Jodcholin inj.
Taumasthman

a IJ~IYárúnan~~r~~~Mő~n~l
beszerezhető .

!
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Gyógyszerész-napok

rSiralmas levél egy törpegyógyszertárból
Kb. két héttel ezelőtt id a férjern egy levelet, melyben érdeklődött. hogy végezhetném
el én is a laboránsok részére rendezett tanto·
lyamot.
Kérem 'sziveskedjék azt a levelet tárgytalann<Lk tekinteni. Férjem ugyanis csak az én
rmszolásomr<L irto.. Azóta ·- részben a mult•
heti "A Gyógyszerész"-ben rnegjelent cikk hatá.sa alatt - fbeláttam, hogy nekem nem volt
igazam
Egyik soproni gyógyszerésznétől kaptam
kedvet· én is, habár nekem sokkiLl nehezebben
ment volna a tanulás, ő gyer·nwktelen, nekem
négy eleven gyer·mekem van, a h<iztar·tást is al·
kalmazott nélkül vezetern Amig a cikket nem
olrJaEtam, csak arra gondoltam, megmutatom,
hogy a sok dolgom mellett, mé.Q ez is men'ni
fog, de Zemortdok ~ola, még a_látSzat.át ís szerelném elkeriilmi annak, mint/w. én más kenye·
rét akaTnám elvenni :Erre ugyan alk<Llmam
sem lenne, rmert Lózson sainos nincs szükség
IJLboránsm. Itt az Uram segit a háztartásban,
vizet hord, fát vág, stb, én pedig tak<Lrékoss<Lgi szempontból az ebéd mellett megfőzöm a
.•zir·upokat. tejkrémet, de mindketten lemonda.
!nánk ezekről szivesen, ha innen el-kerülnénk.
Részben azért szerettem volrur, elvégezni a.
tanfolyamot, hog1J szakszervezeti tag s iglf
OTI·tag is lehessek Azt Pesten el sent tudják
képzelni , hogy egy ilwn kisiövedelmü törpegyógyszerésznél mit 'jelent eny váratlan beteg·
ség . A nyáron Gyó,ia-segéllyel megoperáltattam
a többéves sérvemet, mikor megjöJt a seqély
örültem, hogy Uegalább u legnagyobb fiunk
mandrdáiát is kivetethetem, de bizony nem ma.
radt arra is, mert az én betegségem rniatt pár
·hétr·e segitséget keT:lett fo,qad.ni. N emr ég a leg·
kisebbnek volt vakbélirr-itációia, ;•zerencséré
visszafe.ilődött. de még be sem tudtuk volna
vinni megoperáltatní, mer·t éppen akkor annyi
pénzünk llen' volt, ho.qy tiz napot előre kifizessünk. anélkül pedig nem vették <Volno, fel a soproni kórházban .
Nem lehetne azt elintézní, hoqrt a tör'Pegyógyszer'észek szakszer·vezeti és üTI-tagok le ..
gvenek? Az OTI is kap a g'I{Ógyszer·é.zektől
kedvezményt, viszonzásul felvehetné tagoknak a
lcis.iövedelmü ayógyszer észeket
KOCSIS JÁNOSNÉ Nagylózs
1

•

Üzenjük hogy egyetl~en szavunk sincs. az ellen. ho~:v a n8Jgvlózsi gyógyszerész .f,elesége }w- ..
1iratkozzé'k a szaktanfolyamra De 3J'hog~'·an ma··
-ga 1is rájötl Asszony01n, -ez nern volna megoldá~
az életükben A m<'goldás egyedül az volna.. ha
egy ilyen kis törpegyógyszertár tulajdonosának
a családia valóban benn .lelhetne valamelyliil< !áh
!sadalombiztositó dntézetben Mi most ""'ak mond ..
juk, ismételjük, hogy' hányszor nyujtottuk ki a
kezünket :a törpegyógyszertárak felé. Hányszor
ttettünk hitet róla, hOgy ők valajában hozzánk

ta1 tozt1ak és csak a mult egészségtPlen ré1 dffiné··
delrne nem engedte .és nem eng-edi ma sen1, hogy
[közlebb kerülhessenek 'hozzánk! Igen, el tudjuk
képzelni, hogy mi.csoda csapás l; jel,ent .ggy· törpegyógysZertár si"vár jövedclmére, ha Nagylózsról
Sopronba <kell ullazrii és meg kell fizetni egy >akbél-nlütét,e~
Látja, Asszonyom, nü most nem
üz<2nhetünk ·Magának 1násb, mint amit nem ovö.rzünk elé!ggé hangsulyozni, hOfr\ ·ebben az ors;~g
Jmn ma a o;;;zocializmusU épitjük lés a szocializmus
íépitése közherr rneg fogjuk találni annak a módját is, hogy a nagylózsi gyógyszerésznek ne kell-"
j-en Gyája-segélyért folyam-odni, ha a négy gyel1Cke közül '.'alamelyiwet meg kell operáltaJtnia Elol>vastuk a levelét és szivünkből szánjuk sorsukat
'és n1lndazokét, akik ebben '3Z'ötszágb:an átmen.r:tileg még ilyen vigasztalianul szomorú sorokat
kénytel~nek leírni
(sz.)

-

1

Egy szenvedély vámszedöi
-

Értekezlet a KEKSZ-néh -

_ Az állaini'endő'lség kábitösz·eneiket elllienőizÖ
szene l bó 20;-án ankétole hivott egybe az álc"
.lamrrndőrség lViel-tS Pálné-rutcrui hivat,alos helyiségébe Az érdek>eltekcl Tmdy alezr,edes bajtlárs,
n Keksz V1e-zetője hivla nwg., nw~g,y isrnJertesse a.zo~
!kat a móds;ze1 eket, 11ncly!eknek 'S'egits>é;gével a mi-l
niiiDumr a óhaj'! aná ·csökke:tüeni ann~ak \a lehetősé-'
!{ét, hogy· illegáJisan jutihassanak a kábiLósZ'erekkel visszaélők annak hirtakába E~en a megbe~
sz,éHésen ré~ztv·ev&k .mh1Jdannyian f.e1a}ánlottál<l
segitségüket a szervnel,, hog'y támogatjá:k 1ebben
~ nehéz küzdelmében.. A Népjóléti 11\finis.~té!rium,
a Tisztifőorvosi Hiivaftal, az Orvos Szakszervezet,
n 1\'L. M .Sz1 Sz. Gyó.gvsze:Pész SzarkosZtálya, a IBurlapesti Gyógyszerész 11estület és az Országos
(;yógyszerész Egyesület ; lrep'l'iselői külön'·külön
·más és .más lelképZlelés,~kkel igy11ekezt·elk dőrevinni
c~t a kérdést T·ermészel,es, hogy ·e[gy ilyen megbeszélés keretén belül nehéz 'véglegesen al!ástfoglalni egy il~y•en 'igen fontjog és 1az érdekeUekr~
nézve suivos :klö,,etlmzményekkel járó kérdésben
~:ppen e~ért 'Tardy a!.ezr'6des bajtárs jele~, !hogy
ebben a tárg: ban még össze :kell ülni további
megbte.szCh~lsr,e
Egv;eH azonban már most közölt
az lérdekeltel<ikeli 11rurdv alezredes bajtárs. A )eg.szigOI uhban fogja a tov:ábbi:akban is az ellenőr
zéseker m1egeitetni és a múdj:ában álló legszigombb rendszabályokkal torolj.a meg a visszaélé:'eket Vannak 'hibák, meh ek' tévedések eredméllH ei De van visszaélés. több pro:Iitra való törekvés, 'a sz.erencs6tlen szenvedéllyel bírók :m,egz:sa;..
rolása, amilyen jelenségr·e Tardy alezredes bajtárs is rámutatott Aki váms"edóje ann"k az átokos szenvedél:yn~. m:-lv lt'Unberek -anyagí lés erikölcsi romlását idéZi dő. 1az ,n1egérdenlli, hogy eltünjün a tisztesséi!esen dolgow ik.avtársak sorából.
lJ, T

Vitaesték az Egyetemen Rovatvezető:

NEM ELÉG
a hibákat f<Msmmni: awkat. meg 1s Joel! jaNitaní. Enneik a gondolatnak a jegyében kezdjük el ismét a gyógysoor'ésl'l·napok sorombát
Jnniusba:n kiént1ékeltük az elmult év tanulsá·
gl"it és megálhio];ritC!ttuk, hogy a tavalyi gyógyszerésznapok sok hrusznos és s~ükséges. uudniv:alóval g!a.zJdagitották a gyógyszer•ész-társ:adalom érdeklődő rétegén~k iscmereteit LegfőlJb
hiányosságnJlJk azt tartolttuk, hogy az előadók
közt

KEVÉS A GY AKORLó GYóGYSZERÉSZ
A gyógyszerész-napoknak nem célja akadémiai
előadások pótlása.. A szakma dolgozóinak szükséges összejövetelei ezek, ahol magunk megbeszéljük a gyógyszertár gyakorlatában előfor
duló problémákat, kicserél.iük tapasztalataim...
kat, meghallgatjuk azokfLt a kartársakat, akik
egy .. egy tudományos ter-ületen továbbképezték
magukat lis tudásukat tovább ak<Lriák adni a
közösségnek.
IDEI PROGRAMMUNK
"!gy merőoon uj területtel: B a l á z s Tibor !k:ar•tár'sunlk, aki állatO'l"Vos is, sőt mint wz Ag~ráxtudományi Egyetem tanársegédj e, · az áHategés;zségügyi kérdétrek .egyik hi,ViaJtott szakérlőJ. e érdekes előadá' terü!letr e ihi!vta
sava:! egy egészen elhanyag!OLt
fel kar~M.rsainlk figyeimét: az állatgyógyszer ek
!kéméJSér e.. Helyoesen mondta B a l á 7J s k:llrltársunlk, hogy ga.zJd:asági élert:ünlk tejlődJ&sében
döntő szerepe van áJJategéwségügyíink korszeQÜ fejles22tésének A gyógyszwésznek nemcsll!k
helyesen kEill elkésziteni az orvosi vényt, ha·
:nem azt ellenőroizni.e i1s kell, és ez a rendelkezés
vonatkozlik az áJlatgyógyászati szere!kre is han,g-sulyO'Z'Za a:z előadó. Mi:g a multban a
gyógyszerész csupán az Egységes Arszabáshöz
csatoLt, ·sok tekintetben €!>avult vagy Mbás
a&:Lg~táblázatra tátlliMl'Jkod!hatott, addig most a
GyógysrerkönY!V refomnjával kll!pcsolwtban •reméljük, hogy az áillatgyógyászati szer<:Jk helyes
ad:ag<!lására és - ahol S2liikséges - elkészítésére né'.we is fi:Jővebb és pontos előiratot kapunik A gyógyszerész nemcsak az orvosnak,
hanem az állatorvO';;.nzk is segitőtársa lesz a
falu egészségügyének és goodasági jóléténeik
emelésében, mindezzel pedig ho2Jzájárul népi
sze.mncsés~m kez.dődött

-

PALERGIN
11tagn C OFF E lill T ill R TA LM U
láZ• és fajdalomcsillapitó

dr. Turi Pál
demokráciánk g,azJdasági és politikm továbbfej\es~téséhez •.

NÉMEDY IMRE EGYETEMI M . TANÁR
ismét hasznos és indokolatlanul elhanyagolt
kérdést ismertetett.: a galenusi munka eszközeit és mód3zer eit A gyógyszer·ész .sok évtizede
>használja ugyanazokat n munk<Leszközöket: de
ahogy a gyóyszerek onwguk válto.znak, ugy
az elkészítés mechanizmusa is változik, modernizáiódik.. Szárnos apr ó u jitás van, amelyeket
kartársaink kevé.sbbé ismernek, de igen fontos,
hogy ezeket elsajátítsák és munkájukban alkalmazzák, mert nekünk a gyógyszertár laboratóriumában is racionális munkára kell töreked ..
nünk Ezért volt /Wzagpótló N é m e d y lcar·
társunk előadása, aki az ujabb készül.ékeket be
is rnutatta és müködésüket részletesen ismer..
tette Egyik következő gyógyszerész-napunkon
folytatódik ez az értékes epőadás és külön is
felhivjuk !t haladni akaró kartársak figyelmét
<Lrr a, hogy ezeket a gyakorlati irányu e/.őadáso
Jcat látogassák.. Szeretettel várjuk és hivjuk a
szakmunkás-tanfolyam hallgatóit is, akik éppen
a galenusi munkában vesznek részt és a gyógyszerész-nap nnyagárval a tanfolyamon szerzett
i'smer·eteiket kibővitheti/c
AZOK A KARTA'RSAK.
akik a gyógysz,er-ész-na,pon eTöadmi kivánnaik,
előadásuk eimélt és időpontját közöljék az
Egyetemi Gyógyszerészeti Intwilbel (Buda
pest, IX., Hőgyes Elllilre~u. 7)
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A OYOGYSZEMSZ
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A Gyógyszerésztudományi Ertesitő biráfata
A lap J,egutobbi példányában

hatláo:ow!laf\

észlelh~Lő a phanna;kognósiának. az összg)' ógy-·
-~_zel'éSZl Iludom-ánJok terén
tör tén.ő. elm1er.őresa.
A megjelent het cikk~ iközül íhár01n nem tuciomá""

nyn& dolgozat, hanem ~lL:alános kuHurci.sn1ertetés
(Schulek, l\lödlinger, Halmai),.
A közölt negy, köz:v;eilen értele.mben velt tudomran.) os kutawmunkáböl: egy chemJai" ket..ö
pharmakognósia1i és egy a pinannakogruJsrahoz:
szarosan kap,csolDdóan gyógyszereszretr lalgyi.;.ó ··
l ü (Floderer, ;schwunmer, norvatn, Kááa1 );
D:... F!.ódel e1 ls t van l\:üzlem-cnye egy tanul-

ságos szenwh én) az aJJm rrnaz.oH ch~E-nuai a:nalylika hOHóból
Bepiilanlasq enged, a chenua1
nagyipar ':ízsgáiati nwdszereintk együ{!ébe, Az
a ,•.i\'éhány sz.o a tápsze1·Juól és lap.s,z,ervizsgálatokról' mTIJdyRkel <leH, tel•tárj,a eMJtCünk a tápszerek fehérje és szénh:ydi.al:.rel:;::ségeuJel{_ Inegha'~ározas·i lehetősíégeit. J\tegtudjuk: mennyüe nem
>ehet a közismert eljárásokat sablonosan alkat~
. mazni.
cA gyakorl3Jti élet által .fel"etet! chemiai ana,lytikai problémák, nem olyan körüllhatao:oilak; es
~{ar aki,1e!iisztikus~, rnint awk, 18..melyd{ret a hallgatók a gyaiwrlalaikon megoldani. hivatottak,.
A 'tápszemnalysiöben pl,. <redukáló cnkor dextrin.
ae nl\In ép]tett kem0nyiUő és saccharose egymás
melletti meghatározása is szükségios.
:Mi :sem :ter n1~szetesebb, hogy qg;y Hy;en "öszsze telt analy:sis·"-lő!l •nem várhaLunk 1olyan an.~
lytikm ponlosságot, mint azon iskolapeldálq\1,
Ufil,iket dÜ,ekt ezer11 cúlra \előkészit:~e1, 1aZ rtgyelemi
laboratórinrnokban, ezen elr>eveZJés alatt V'!isgál·
talnak
A gyaJkor<lati analysisben 1igen <nagy sze.ep
jut ;az <empi11ikus táblázatoknak, 1fak1oro!mruk Sot
zni több: a le~g~apró1ékvsabb J1ésrzJL,et;e'ki'g rag:asz··
kodni kell ,a lflJi . .ghaNüozásri m.ódok pontos beranásához 1is, PL cs01k ilyen precíz munkamod-·
o;zer alapján határozhaló meg a diastase.
Dr. F!óderer István, Qü tudományos mu!tja
es a }elenben d<ifejt~ett müködése !révén tközismer·, 1en az ország egy~ik legjoflh gyOgyskeia.llJalylikiusa, cikkében szakavalott interpretalorként <~ájé..·
d<oztatta a nevellett problémákról olvasói. ÉS ,is·~
meJ1úe!Le az eljárásokban ·~gyéni módositásait
Schwimmer Endre "A 'lliü~oma vhei és Radix rlhapont;ci hatóanyagának quantitati" vizsgálata" cirnü dolgozala hrutáíOzottan érték:es,
Annál is inkább, mer t ez ru téma ,már eléggé ki
Yan rn1enitve
A szetző dicsér,etére Viá~ hogy
tud ujat mondam ebben a tárgykörben ·is A>. e
t' éh a szolgaló
rnodszerek közül legrneg.felelőbb
nek a Tschirch-Schrnitz-féle meghatáo:oz:>st :ta-·
lálja, felismeri azonban hibáját is. Több kisérlel
ulán rájött, ho!t_v leg:r:gy-szerübb :a hibát egy vakpróbával ~rzékelhetővé Jtenni és a kapol•t 'eredménvbő~ levonni
Az a~hranol-meghatározást saját, :a irangula
hatD:any;:tg meghatározásánál isrneT l-etett, mód.QsHott tmódszevé;vd végzi

Arnint látjuk, a cikkho tannlmám.ya egész
lillg.)körének ala;pos ismerője.
Kádár Tibor gyógyszerészeti disszertációjá.;
11ak: "A drágak apritási fokának és lll szes"kon-'
centracianak belolyása a tincturák hatóanyag-,
tar /almára'' ki"onatát -közli. Megtaláljuk ibenille
egy jó doktori értekezlet ~ajátságát: értékes adat-·
~zolgáltatások a "álaszrtott táo:gykörből, hasznos
utmnlatások a tineimák ·legmagasabb ható~
an Jagtar ta·~on1mal iValo elő állitásárat ~~.en nagy
SZ'Orgalom- é:s ihozz:áértéss,el készült rmuruka !illeg-·
ér d·emli, hogy az uj gyógyszerkönyv s><erloesztöbizollsága

1f~igyel•en1be

vegye.

Az általánosan ",)fogadott és közismert rnöd·
lényeg€scbb ellérések: Az apri~áSt sok-·
kal finomabb r a végezteti, ll -IlL finomság he-·
Ivett V és VI-ra. A tinct. bellad 60 százalékos, a
tlnct galla. 30 százalékos, a tine!. opüt 20 szá.<
zal ek os, a lincL. r alairuh • 4{) százalékos szesszel
•lartja - többek közötu - legjobban kivonható-·
lszel'Cklől

flalkl

l

,

Pharmagoknósiai doMori értekez1ert adatait
~<Öz],j Hor "áth Márla Zsuzsanna dolgoza ta: "Ada··
tok a Ibivatalos termésdrogok porának v.izsgála•
1ához". ~1inden <drog parának vizsgálatához pontos szöveget ajánl Az egrész közl,emény r.;peciá~st
;pharma:kognosiar, ponlosabban pharmakobotanrkai I ró ja a növénylan általános 'leriíl<eMn nagy
gyakor 1aLtal kell hogy O:Jirjon. Müv;e a Jegapróbb
nészl'tekr-c kit·erjed, nem hagy nyilolt kérdést,
1ig]'·ekszik a me~hatláilozást [ninden kétségen ki.-·
vüli pontosságJgal körülhalárolndi.
A meghrutá~uzások nargy spcdalizálódás,t i:b-rré.-:nyelmek a bo~anikai szövcUanhan s ugy tudomá!nyos. értékük dwcá1a, ncn1 igen Lesznek alkal·
1naz:va a palilkai laboratóri!umban.
Dr· Schulek Elemér' "A kémia oktatása és a
~vörrvsZierészet"
cimü eikk~. állásfoglalás a
g)róg}·szerészet tudon1ányos nivój,ának fenntartása, fejlesztése Jnellell Szükségesnck tarlij<a " !Jé' cn is a tudosképzésl és a speoializálódást 1 Az,
uj problémákkal való meg.ismerkedési és annruk!
az u j cryócr:y sz er analitikának },egalál)bb nagyobb
wna!akba~ valö elsajátítását,' amit a fejlődő
k1fn1iai ipm ;teU szükségesssé és amely Schu~ek
piofesszor -ficgsajátosabb, neki. "\íilágh~Thevet, 'J;elPnt'Ö terréuurna Cs :ez: Ha _gyo.gysze.rul hasznalt
~zer\ees és szel v.etJ,en vegyül e:tek és azok kev-eré'-·
l\leinek analitikája'\
Szükségesn:k tarlda. hog) a gyógyszerész..
hallgatók :a tudományos szociológia alapeleme;~vel is f oglaljkozz1anak
Dr. \Iődlingei Gusztáv "Az állattani ;smere1

1Bk sz.cr::pe a gyógyszeréS·~e:tben" eimen •irt taJnul·;
mánya tör téne]mi visszapillantást ,~et az .állati
ucdetü g~ ógysze1 ekre a l1egrégibb időkig . Rész::.
)el~sen

foglalkozik az uj horn1onteráp-iával; és
'ennek történetévEl
Részletesen lei1rja, hogy az
elmult gyógyszer\észi Wilképzési rendszereikben és
j"lenleg küllöldön h•eti hány ,órában foglalkozmlk
állattannal

:A GYóGYSZERESZ
Ugy véli, hogy a gyogyszerészhallgatok ma.,
a rnuvttal, nem állatirendszertani ki ..
l<épzést kell !hogy kapjana;k (mi"el akkor az
legész áll;tt képezte a dr.ógot:), hanern az állatok
S2Jer\lezetét kell hogy megi-sme"j·e, tekintevtel a.
hormonterápia
<köv;e.telményeire
EzáHaJ
a
gyógysze1·észek 1a biológirui és állatkisérleti labol·!faloriumok jólkél[lZ'elt munkeró.ivé válhatnak, illetve az ehhez szükség;es alapot .e]sajátitha'l!ják
Dr. Halmai János cikke: "E!nlekezés Ernyey
Józsefről"
Ól~~ási s~or.galmn és utánjárás! eredménye.
lvfegisn1e1kedün:k 'benne ,egy "polyihislorTlal''l,
".,élő .lexi!konnal", aki közel százötven ;cikket és
előadást tar~wlt gyó.gysZ!erészi történelmi,
néprajzi, cin1ertani, éneilltani, kulburtö1 ténelm8 és
~llenté~ben

Figyelem!
Az &.eta.Fno.&ito.tt

Dc. ég-9-ee 9-~
lll GEDRl N 1&&'da.fo.Fnt.siUa,tt-itó.
ké.szittnénlJ-ének.
6-cá.t nag.~ ffl,ér:.ték..

oklevélrtani vona!:kozásban ,egyar:ánt.

Továbbá, hogy sokat foglrulkozo1t a gyógySZieíészi rnuzeun1 clállitásáralk tervével, IS; hogy
• 1néltó Jen ne, ha a centená.r:ls évben v:élgrei f-eiál . .
litando n1u.zte:uin az ő érderueit ~elismerve, Ennyey
J,ózsef gyógys,zerészi lllUz·eum nevet vis,e:lné"!! S
hogy: "A IV, kiadásn magyar gyogyszerkönyv
latin nyelvü •fmditását a pápai ndvar lis elismer-•
te ldasszikusnák"
Dr Kemény György

f,eh te.s.záttito.tta.
2 drb
1o

"

Fogyasztói ár : Beszerzési ár :
1 80 Ft.
1 02 Ft.
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Nem akarunk
gyógyszerészek lenni
Igen sok helyen arr ól suttognak, de még gyak,
rabban hangosan beszélnek, hogy a szalnnunkástanf(\lyamon a technikákat és labománsokat nem
szakmunkásokká, hanem gyógyszerészekké képezik ld és hogy ezek az ujkiképzésü gyógyszerészek a gyógyszerészek kenyerére törnek Sajnos,
izt a hir t egyesek nemcsak, hogy elhiszik, hanem
még teJjesztik as, hogy igy ellenséges hangulatot
teiemtsenek a szakmunkástanfolyam résztvevői-·
vel szemben, · amin pedig majdnem mindeil
:gyógyszer tári labo t áns és technika 1 észhl)esz·,.
Ezeket a r osszindulalu hireket a Iegbatározoltabban meg kell cáfolnom és kijelentem, hogy ez
egyáltalában nem felrl meg
valóságnak Én,
mint segédsz.emélyzet és a tanfolyam hallgatója,
nyiltan állitoin, hogy nein ana képeznek, de
n gy an ugy állitom azt is, hogy mi megelégszünk'
azzal, ha a szakmunkásképesitésülrket me~kap•·
Juk és nem is törekszünk arra, hogy belŐlünk
gyógysze~~szeket neveljenek. És pedig azért nem,
me1t arniOta a tanfolyamra járok, csak azóta jöttem 1 á és tudom, milyen komoly, nagy tudomany
a gyógyszerészet és ezt nem is akarom, de nem
is lehet hónapok alatt elsajálitani. Nem is ez a
:célja a szakrnunkástanfolyamnak sem. Ha mégis
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Jnegpróbálnánl n11eghatározni az igaz.iJ célját, hogy
n gyógyszerészek maguk miért csinálták meg
sz:átnunkia ezt a -tanfolyan1ot és Iniért vállal1ták,
hogy ők ol{tassanak bennünket, csak azzal tudnék
tá felelni, hogy magukhoz akartak e1nelni, köizelebb akartak hozni magukhoz azzal a céllal, hogy
értékes munkaerőkel faragjanak belőlünk. Hiszen
~ez ~nár n1ost is megmutatkozik a gyógysz.ertá:fa~
ban. Ahogyan a szakmnnkástanfolyam haUgatói
dött megnyilik valami az eddig megközellthetetlen gyógyszerészi tudományból, maguk az alkal·
mazott gyógyszerészek is sokkal többet foglal-koznak velünk és anli eddig sohasem föitént 1neg,
a kezünkbe adják a pharmakopeát is és ot.t a
gyógyszertárakban is megmagyaráznak olyan
dolgokat, amelyek elől eddig elzánlak bennünket
Ell'e a nagy megé1 téste és szereteúe 1ni; segéd ..
szeinélyzet, nen1 felelhetünk mással, minthogy
tanulunk és tanulunk, hogy a gyógyszer észnek
minél képzettebb segitőtársai és a magyar népi
demokráciának minél hasznosabb dolgozói Ie•
h essünk.
GERGELY JULIA
pén2lláros és technika.

Központi iroda, üzem és rendelés 'felvé•el:

VII., KIRÁLY-UTCA 67 . l. EMELET 7.
Telefon : 421 -926
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LaBsankint rá keil térnünk arm rrz utm is
~ogy kif;lakitsun~ egy komoly és bármikor eu/-

allzthato >kultugardát Bárhogyan is keressük
annak az okát, hogy eddig miért maradt el eu-.
nek a kulturgár dának a megszer·vezése "'"""
tudunk rá feleletet adni. M ert voltak kultur ..
vezetőink és nem e!)y ilyenirányu felhivásunk
hangzott el, de ez a néma rpálya mint más nagyobb szakmai dolgokban nem /uw,rt vagy'nem
mert megnyilatkozni, ugy kulturál;s téren w
néma m;rr~adt. Be keíl azonban látnunk, hogy
ezt a regz, dermedt közönyt valahogyan életre
kell ráznunk és mindent el kell követnünk hogy
Szakos.ztá'yunk keretén belül az igazi kulturmunka rmeginrlulhasson. Nem mondva-csÍnáltan
Nem néhány megkapó frázissal, hanem ugy,
hogy az a lendület, amellyel nekifogunk a kulturgárda. összehozásának, mieiőbb a legkomo ..
iyabb eredménnyel járjon. Hirdessük meg és
fár:junk pa:,tikáról pa!ikára és kérdezzük meg
mtndenkztol, fhogy ktnek van kedve és hajlama
hozzá, hogy ebben a most meginduló kulturmunhábó! kívepye a résZ1t. Jegyezzük fel azoknak a
tnevmt, akik szavalm, rmuzsikálni énekelni tudnak és azokét is, akik színdambcfk előadásában
vagy kisebb ,jelenetekben bármilyen szerepr~
vállalkoz>Wk ,Ha ezt az elsődleges gyüjtőmun..
k~t r_nár. elvégeztük, akkor, a/vár vasá1'1Ulp <télr
eloítonkent, rendezzünk tehetségkutató versenyeket és ezeken a tehetségkutató rversenyekeri
egy megválasztott ,jury fogja kiválasztani mindazokat, akik alkalmasak ar·r-a, hogy egy szavaló-kór?fS itag}f!i iegyen~k, ~agy akár egyéni szavalasokra ts Ugyamtt valagassuk ki azokat is
akik a zene bármely ágában tudnak valamit'
Itt hallgassuk meg az énekeseket is . És egyes
jelenetek előadásával igy győződjünk meg arról
is, hogy kiket tudunk maid kisebb-nagyobb színmüvekben szerepeltetní Ker·essük a >tehetségeket De ennél talán még tovább is mehetünk.
Tüzzünk ki, ha nem ~s magy, pályaliiiakat olyan
jelenetekre, amelyek a gyógyszertári dolgozók
munkaterületén játszódnak le.. Amikor ezt a
magy seleitezö és tehetségkutato és tehetségfel-

Aranyérnél

a

ajánljuk

Posterisan
kúpot

és kenőc:söt.

ismerő versenyt lebonyolítottuk valójában aJe. .
k~r. kezdődhetik -el az igazi kuÚurrnunka Pr6.
bal}unk a saját területünkön dolgozni Hogy luJ
bármível és bármikor is ki kell állni_ mindig
számithassunk egy erős, jól betanilott és fe
gyelmezett kulturgárdára Mert nagyon jól tud..
.;uk,_ hogy akulturama nem öncél, hanem a szoe.ahzmust építő magyar népi demokr<iC"i-a célkitüzéseinek müvészi for·mában történő meg"
nyilatkozása.
(sz,) ·

C&ak egyetlen könyvet
Multkori felhivásunkra, amelyben arrá kértük kartásainkat, hogy csak egyetlen könyvet
emeljen ki mindenkí könyvtárábóZ és küldje
fel a Gyáfához a Gyógyszerész Könyvtár létesitésének megalapozás-ához, már· megvan a legkomolyabb eredménye. Egyre lérdekiődnek hog.y
hova küldjék ezeket a könyveket. Mi er/yelöre
mrndenkit a Gyájához utasítunk, de ugyana/c.
kor felhivjuk Tudományegyetemünk könyvtáresait is, sőt az Országos Gyógyszerész Egyesü.
let könyvtár·át is, hogy nézzenek körül, melyek
azok a tudományos könyvek, amelyeket ott nélkülözhetnek és át tudják engedni a Gyógysze~ész Otthon öröklakóinak Feltételezhető ugyan..
r.•, hogy ezek a kartársaink, akik >most beköl-töztek a Gyógyszerész Otthonba, szellemileg
nem akarnak elkallódni Ve ugyanakkor olyan
könyveket is kérünk és olyan könyveket is vigy-ünk be. ebbe a könyvtárba, 'melyek állandóan
ébrentartják ottani kar:társriínkban azt a gondo.
latot, hogy ehhez a nagy, ;tiszta ajándékhoz, a
Kazay Endre Gyógyszerész Otthon megteremté·
séhez, a szocializmust építő magyar- tnépi demokrácia segitette őket Felrner·ült az a gondor
lat is, hogy kint a Gyógyszerész Otthonban va,.
tamilyen kedves és meleg karácsonyi ünnepsé-·
get rendezzünk ottani kartársaink részére. Mi
magunk A :Gyógyszerész szerkesztősége, kime·
gyünk hozzájuk, beszélgetünk velük, belenézünk
egyenkint mínden egyes kartársunknak az életébe es karácsonyi számunkban irásban és képben bőséges riportot közZünk a Gyogyszerész
Otthon egyre népesebb e7etéről.
Ezt az egyet azonban már most el kell mondanunk.. Szinte bemelegítőnek ahhoz a riporfr
hoz, amelyet karácsonyi számunkba beigértünk.
Fönn járt nálunk a szerkesztőségben Schwébler
Mátyás 74 éves kartársunk és könnyektől csiL.
logó szemmel mesélte el, hogy milyen határtalanul boldog és mennyir e boldqgok valamennyien, hogy ott vannak és ott lehetnek. Maga
Schwébler Mátyás igy fejezte Ibe egyéni beszámolóját uj otthonár6l: _ Felébredek néha éjjel
és megfogom, megtapogatom magamat, hofl'Y
nem álom-e ez az egész, hogy valóban itt vagyok-e s itt maradhatok-e az életem végéig . · •
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Ugyan ki alkalmazna egy ismeretlen gyógyszerészt ?
-- Levél a Szerkeszt6höz Édesapám állami tanitó, 26 éve egy.folytában
tanyai iskolánál dolgoZik
Vagyana nincs más, mint ramH a .földosztás s-orán
kapott most: 2 hold földje. EdP-.Sanyám szintén
vagyontaiam Mindketten egyszerü munkásszülők
gyermekei. Vagyont nem örököltek ' De 26 évi
munl<ájuk után sem tudtak még csák egy kis
házat sem szerezni maguknak Q\fiért?
Mert van két fiuk: öcsém, ki most VIII. osztályos gimnózista és én, áz okleveles gyógyszerész Minden péMük szü.leiuknek kleVbőnk iskoláztatásár a kellett
' ·
En a gimnáziumnak mindegyik osztál~át je-·
Iresen végeztem el, az éret~tsé@tt kitüntetéssel tet-·
t-ern ~e. Pedig ötödikes koromtól állandóan Z-3
diákot tanitottam Kelle!Jt pénzt keresnem,. mert
r;züleimnek elég gondot okozott ellátásoma'D, tandijarnat, tankönyveimet és nuházatamat biztositani
En az instruálássai szerze:tt rpémemen
k1önyveket ''á-sároltam Főleg kémiai 'es terrné·
szeltudományi k-önyveket, mat akkor vegyészmémölm~k 'készill>lern
Be •is adtam érettségi ntán kérvénye~t a
müegyetemre, de nem '"ettek 'f·el ki!lün& é~ettsé
;:im ellenér e sem Gyorsan kell!e!! hart\\roznnm,
hM a gyógyszoerészi ~anlfolyarnra kértem felvéte~emet, mert már előzőleg:, tJanulmányozjtam ;a tan~
<-endet, a gyügyszerészi életeb és munkárt
Ugy
breztem, gyógyszerésznek a,el] mermem, mond··
juk hivatás~ éreztem a gyógysze[léls2li pályfura
Aiért pályáztam mégis a! müegyeUemr,e, mert lebeszé1fu<Jk a gyógyszerésZli foglalikozásról, hogy
saját patikám ugy sem lesz sosetm, miértl menjek
hát akkor gyógyszerésznek? örömmrel kezdtem
meg mégis gyógyszereszi tanndmimyaima't' Nem
a2.ért, rnet t <eg,y patika 6töksége Nárt 1 ám... Más~-.
honnét sem Ilemélhetbem anyagi segítséget, hogy
saját .gy ógysZierttár a!b szerezhessek majd De tanultan1, mert gyógyszcvész akarr taan lenni;
A legolcsóbb men.zán kosztoltam, a legolcsóbb
)i.ollégiumban' ,JaktJlliln 'éls szüleimnek igy: is sokba
Ikerült a pesti egyetruni' éJe:!lem. 11\fert a tandij:rlt,
;laboratóriumi dijak, tanköny'Vek és ,a viizsgadijak
~ok pénzt emésztettkk feL Aztán jötú az infláció
a ko[plalásaival, !hideg, ahiaktalan szobáival és
egyéb nehézsé!Jeivel.. Miégis sikerül~ elwg"znem
az egyetemet.
Igaz, 'az utolsó év zürm.varos élete miatt a
szigorlalfairnal ·a tanév végén nem tudtam mind
letenni, de a következő tacnévben, 1947. á pr l. -én
azér t megkaptam az oklevel~met
R<eménykerlve l.é[ptiem ki az egyetemről, hogy
egy gyógyszertárban Iogok mrujd dolgozni két
éViig, aztán leteszleln az -approbációt, u:lánal 'tovább dolgozom, meghazasodom, - mert meny4ia:sszonyom vol~ és van is, nem gazdag leáúy~
munkáscsa1ádból :, szárn1azik, most végezt-e el a
bölcsészeLc:, de hogy családot alapithassm1k, ahhoz nekem feltét1enül állásba kell kerülnöm, Dunaszekcső-smgeten

tervezgelitem, de aikkol szembentaláltaini magam

a valósággal.
Nem akadt gyógyszer!tar, ahol alkalmarost
tal.áltmn volna Ismeretségtem gyógyszerészi kö-·
r-ökben nem volt. mer! egyetemi éveim alatt va-·
Iamilyell ösZtönös ellenszenvből visszahuzódtant
a tulajdonos-gyet,ek koll~gáimtól
Valahogtym~
nem éreztem jól magam az ő biztos jövő-tudatuk
meUett Na1ivul azt hi~tlem, !az én di:r}lon1ám is fog
annyit érni, m~intt az öv-éké.
~ nem lert ·annyit Mett hiába künyörögbem
eg)ies gyógyszertárakban, hogy fizetés nélkül! is
elmegyek doLgozni, csak jelentsenek be, hogy az
ap,probációs vizsg~a letételélhez szükség1es .gyakorlatom m 'g legyen, -- nem a lk a lm aztaik mo1t sok;
az OT!, az adó, stb
\
Végre ~~gy vol't középi'Skolai osztálytlársam;
lldes=y.Ja egy kis !falusi palikáhan adott mun,
kát Igy a2lU!Lán 1911'1 junius végén ldehet'Lem az
arp[prob:kiós '"izsgát
Azóta ál,lás nélkül vagyoKt Nincsen pelnzettn)
állás után utazgutai ,1)1~ tem]liite~t is1neretség-bJiá-•
nyom ·miatt ugyis hiltbavaló lenne. Ugyan lkJ.: al.kalmazna egy i·smeretlen igyógysze1·észt?
A szakszerve~et n:yilvánlait, de eddi!g még
csak E",gy tiznapos kisegitéstf t~dtam k1aprui a cen-·
l·cnáris hét alalll
BérbevenDii gyógyszertátai pénzem nincs
SzÜ']eim nyalaán :élek, n1·egvan a képesség~m.
hagy hasznos tagja legyeJk a dolgozó társadalomnak és tétienségve vagyok itiélve
OKtóber 15 -én bcad:'am kérvénvernel a Ica·
posvái,i kóvházi :gy ógys~C'I ész i :á1lá:n
Onnét senl
kaptam semmi hir!' eddig.
Milért irtam ezl 'a levclt~l?
"A Gyógy;szerész" lf~glUIJóhbi szán1·ában ol-·:
\•astam egy pályáz-ati hirdetmény\, - de csak
a·zok pálvázhalnak, akiknek az approhációs vdzs1
(<a után legalább 5 é"i ;gv akot!atuk van
Azt szerelném m:.eg:ké1dezni Kartárs Ur·tól:
hogyan srerezzck én ötéves, gyalkor latot, amik ur
nem lk"QJok állást? Mikor pályázhalok én ezek
s~erint? A mn!Lkori •egyik pályázatban is előny-
J>en l"S2iCsülkk azo!~. akik máD dolgoziaJk közü'leti
gyógyszer tárban Dehát !ha ! egyá-ltalában n em
ka[pok alkalmazás:t, mit csinál jak?
llgy gondolom, nem vagyok edyedül.
De az•!
0
is tudon1, hogy olyanok is vannak iná1 cillásban.
~ik utánram \"égeztek Lehet, lhog.y még olyanok
~s, akiknek a napi kfnyerük megszerzéséhez ke .
véshb-é van szükségüik az állásukra, T.a1rán vannak olyan idősebb kollégák is, akik a me?,,.,rdemelt pihenésüket élvezhe:!nék m2r . - a tulajdonoso';ra gondolok ·-, inkább, mint hogy egész
nap a tára :rnetlett dolgozzanak I~s :átad!ha·~n!tk a
hel: ük~t a fialla:l, munkanélküli km társaikbak
Hogy mi is élhessünk, hogy al:api:thassunk .csal:'ldat, hogy l<~hessen otthonunk, ne kellJen márolholnapra kisegitésekből élnünk
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Tanácsot szer,etn&. kérni Kartárs Uttiól, mint
aki irsmeri karunk problémáitl állfogóbban látj'\
a lhelyzete:t res irsmeri a lehetőségeket. S•ivesked,j:é'k megirni, va j jon mit csináljak? Menjek más
pályára? Hét éven át szerzett gyógyszerészi képzettsé;gem~et .és ~sn1er·eteimet1 dobjrun ei??
Vagy
várjak?
De nem tudok! A \Saját erőmből kellene megélnem·. 2& é-ves elrinultam, nincs bór az arcomon
tov1ább is szüleimeti t;::rheln~l Jöv-ő1•e öcsém liiS
:egy~e~t.e-m..r e kerül és édesapámnak nincsen té,dika-bátja, cipője, mert ·a háboru alatt lakásunk a
Dilna nTellctt hadszintl~tbe esett, mindenünk meg~e.nunJiisült és azóta még
a legszükségesebbeket
6em tudluk pó!iolni Igy nem maradhatok tovább
itúhon..
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'dr~ga pénzért, í:levizáért hoztuk ismét be az or_
c•zagba'.. Tervgazdálkodásunk keréleln belül arra
1<~11 vennünk az it ányt, hogy a magyar föld ásyanyi és növényi kincseit itthon d~lgozzuk fel
ez~~~ a h~zai termékkel fedezzük belföldi szükség:
letunket, es exportra csak a készáru kerüljön Dr
~o?."' , Pal kartársunk .. értékes előadá.sa ezt 'a célkrtuzest pr opagálja. Valóban, szükséges voina
hogy .a ,gy~:gynövény-lermesz!ésbe és feldolgozásba, mmel tobb szakernber kapcsolódjék be, igr a
gyogyszer ész 'is, aki hivatásánál fogva nem idegen ezen a ter ületen és aki a falu dolgozói t hasz~
nos .és szaksz'3IÜ tanácsaival, de közvetlen mun:..
l<ájáHl is támogaini tudja.
(Dr. T.. P.)

Dunaszekcsó-sziget

Látja, KarLársam, annvira át&e~luk szomoru
ihelv~etét, hogv levelét 'kl jes egészében átadjuk• a
szakinai nvihnánosságnak :EQ:v .tiszt3. ember éleie és küzködés·e m·egér deml(- hvgv ~ca~ia'ki meg:álljon mellelle és becsülletes munkát aciion neld
M;e.Jt ez a levél ncn1 egvszerü álJáskexesés, hanen1
e1nheri sors. 't''gv a sok közül. akili nen1 en·-

egy

g•ed!ietünk elkallódni

Korszerü lavandulaolajlepárlás
,_ Beszámoló DR. ROM PAL egyet magántanát
dőadásáJ ól A MagyaJ· Gyógyszerész:!udOJnányi T{usaság

hosszura nyult nyári szünet utáh ·_ főként a
Centenád Hét következiében - csak novembeH
ben kezdte meg' mnnká.iát és az első előadó-ülé
sen d r; R o 111 R_ál e~yeteilni 1n. 'tanár is1ner:...
f.etie azokat a kors:u~rü berendezéseket, anu•lvek-

kr! a lavandula-olaiat a helyszínen lehet a dro!(ból kinvrrni Előadó kartárSlmk. aki az Illóolaikisérleli Lahoratólium \'<ezetöje és 9 kérdés le~ki
válóbh hazai szakértője . 1ná1 a n1ult C!'zf_endőben
jsinertett-e a nö~énvi illóolaink feldolgozásának
általános- tnódszei eit A nov . 1.2 . -i előadás speci:\li ..,

san a Ja vandulhal fog-lalkomlt s kit eJ iedtmem csak
te(·.hnoló~tiai leírására. hmiern a lavanrlula-faiok botanikai ism!lr't~tésétől kezdve a teJlneszté-s várható gazrlasáf!i eiedményéig nlin(lnn:a. ami ezzel a kérdéssel kaoesolalos A vetitett
kének megmutatták ta Iégehhi 1nódszeú: is. i~y
alkalmunk 'olt ez,f ö"zehasonlitani az előadó 'ál-'
tal konslmált ujnhb be<endezéssd, arnelv nem.csak ~azdaságosabb ~nunkamódszeit) bizto~it, ha-j
nem az elforgathalil sisak-megoldással megszünteti azt a komoly veszélyt, amely az üstben dol'I"OZÓ munkásokat korábban feny•rJle!te
Az illó:Olaj-kérdi'snek nemzetgazdaságunk szempontjából komoly jelentősége van. A multban ér tekes
eyógynövényeinl<i nagy részét lexpodáltnk, a belölük nyer t termékeket - igy illóolajokat is a JP.párolás

Tagrevizi6
Az orosz bolsevik pártnak állandó központi
kérdése voll, hogy éber ségével tisztán tartsa sor ait A bolsevik párt akkor Jon d ült támadásba az
'elhajlók ellen, arnikm ' a mensevikiek, kadétok,
Jexisták, narodnikok és a többi oppm lunisták a
!egeiősebbnek érezték magukat Akkor érezte magát a bolsevik párt is olyan erősnek, hogy megtisztitsa sorait ezektől az elhajlóktól. A párt tagságának felülvizsgálása és n~egtisztilása egyenlő
'olt a párt megerősitésé'l'eL A Magyar Dolgozók
Pálijának is ,jelenleg egyik fontos központi kér"
dése a pát !tagság felülvizsgálása A fekete r'eakció, a kulákok elleni küzdelem közepette, a pártnak meg kell, ~hogy szabaduljon az osztályellenségtől, a helyezkedőktől, akik csak érdekből csatlakoztak pártunkhoz és jelenlétükkel IOntjál< a
nivót, ár,tanak az élcsapat-jellegnek
A Magya1 Dolgozók :Pártja a marxista-leninista tudás elsajátitása mellett, igen nagy mértékben helyez sulyt la kommunista erkölcs és
magatat tás kihangsulyozásár a.,
Azok az osztályunkhoz hü és ,erkölcsileg feddbetetlen párttagok, ha talán elméletileg nem is
oly képzeltek, nagyobb! értékei a p~rlnak, minl
azok a könnyebben tanulók, akik a megtamrit
anyag birtokáhan nem óhajtanak annak értelmében élni. Ha valakit azzal tür~let ld a <párt, hogy
tagjClöltségét elisn1eli, az legyen eu·C büszke és
igyekezzék jó munkánl lelérni a párttagságo,t.
Akk~r fogja érezni igazán, n1ilyrn nagy dicstlsé.g
a szocializmust épitő Párt tagjának lenni.. i
Azon szakszen<ezetbeliek pedig, akik eddig
még nem tagjai a Magyar Dolgozók Pártjának,
csak jó szaliszen ezeti munkájukkal szer ezhetneli
annyi érdemet, hogy ezek birtokában tagjai lehessenek az élcsapatnak.
(H. T)
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Ismét kapható !
Witoszynskyj Q,:: Egy tizcsepp-módszer a
zsir állandók meghatározására ( östeneichlsehe
Ap. Ztg. 2 3 i---.38. 2fiO !948.) Egy 0.2 kcm -es
,kapillár pyknomeler és egy tár a alkalmazásával
jobkezü[lk:et megtlámasztv,a az ige-n finmnan k.i-...;
hruzott bemerúlő [mpillárisból ll cseppet bocsáJtunk ki Az dső csepp feLfogására óva1osan alá'fiesrunk 30 lkcm,-es csiszolt ü:vegecské!!, melybe 1
kcrn. szén'tietrachloridot helyeztünk . Az elszappanositásra szolgaló edénykébe 1-2 kcm semleges
ruether-aillmhoJJt neszünk és a 2--10 cseppet 'abba
en!j<)<ijUk, E célra jó szolgálatDt tesz a !Jilly-fu'l,e
inzulinos üveg;
A fajsnlymegha'~ározás ugy 1:ÖiténJik, arniként
ilzt am uj osztrák gyógys;z;erkönyv megfeleaő feje~ellében dői1ja1. (A !lSÍ[áHandók meghatározása.)
Az 'első és ll cseppel kmtös meghatározás
légzendő
A jóds~ám mé.rése. A' 30 kcm -es csiszolt
11\egcsébe tet[l 1-2 kcm srenlt~trachloridban o],<lott l csepp olaJjhoz minom pipe!Jtával 2 kcm
Wi11'kler-féle l/10 n bromid-bromát oldatot és
0.2 kcm 12.5 százalékos sósavah /leszünk, majd
15 perc mulva 02 kcm., 10 százalékos kaliumjadid oldatot adunk hozzá. lA vissroméres• O05 rr
Lhiosulfat oldavtal történik
Savszám mérése1 Á'zl eszterszám me~ha,~áro
zására szolgáló, ae~hEli'-allkoiholban oldo'!tt anyagilól 1 kcm -t leengedünk és az elszappmosi<táshoz
s1JiiJk.séges 0,5 n kálilu§ 10-szeresen higi~otf ol.
dalával mérjiLk< a savszámo~
Eszt,ersz;ám mérése. 1A savszálln meg11a1Já'l ozá
sakor semlegesitett olajmin<táb 2 kcm szintlelen,
alkoholos. 05 n káliluggal '<lgy órán ál viz vagy
homokfiLrdön melegitve e'lszawmnositijuk, majd
1

\- isszamél'jük

A c~ppna~gyságot a szerzó az Ol helianthival ha!á10zla meg, A kapilláris átmérője l mm
A mód~:re.,< használhatóságát 20 !<ülönbözó aelihe' ikus és ililóolajon, továbbá öHatanyagon eJ,Ienóritz~..
A' részleilekben ula'IUlnk ruz medeti 'közle·,
ményr<e~.

•
A rokkantbiztosilás nyugtakartonjai iés az
alkalmazoifi biztosilás biztosiló lapjairól Önkén~'
t<;s alkalmazotti hiztositás... (östemr. Ap. Ztg. 2.
37-38. 2&4 1948.) Minden munkaválllaló), aMi
~okkant-" illetöleg alkrulmazotL lbizlositáiii köte<lezettség alá esik, a biztoslitás elismerés~rol: szóló
lapot kap. Ezt a bil'Jtositási lapol az alkalmazás
ide,ie alatt a munkaadó örzL Minden uj munikavállaló részér e a mudl<aadó köteles ilyent 'besze
~eznl Munkahely vá]h:Jztatásakor a muniloaválla:l.ó
\elism"rvény etlenél:ien magával visú lapját
A
imrton \személyi adatokon kh<iil, a szolgálati ada•lokat, a befizetéseket, a biztositó inté~et adatait
lés a munka,.dó bejegyzéseit tartalmazza rA kartonok kezelésére, . elvesitrésér<1, beteltsé!J1&e <vonat'
kozó utmntatásokat is közö1nek
'önkénlles alkalmazotti biztosilás is lehetséges
at eJie lszolgáló intézmény utján Itt postán hehe!

THEDMINIL
fó,d.FKente~

g.(ju.~o.ed6

é~

4~re~&tie~~re6
megnyugtató halással
anaina pectarts, magas vérnyomás
éretmaszesedéses panaszoknál.
'ftu:g.~eomf"~,.. :
Z(J t~&.eetta. á (J .JJ

g.

Magyar Pharma Gyógyáru RT.
Bu•apest, XIV .• Telepes·utca 53.

:bef.iZ'etni •a járuléikot, 32 enismervényt meg kell
őrizni J,elenH{Iezés- lap on is Iehe,~s-ég-es: k~özlen.dő,
hogy rnely iídőpontr a és osztályba történt a bedépés, ilJ.etőleg belizelés A biztositási kartonokat
az intézet maga vezeti.

•
Kiegészitések a ,.Gyógyfüvek és orvosi növé·nyek árrögzitései" cimii cikkhez, (ösfierr Ap!

Ztg; 2 37--38 265, !918) A stáj•ewrszági kormányzóhatóság 194'7. már,cius 3L-én kelt rendeJel<)vel ''""bályozta 3()8 terrnesztdt és vadon elő
forduló gyógynövénylől származó drog árátl. Ez
volt e téren az első, átfogó rendelet. A szaklap
hElyszüke miatt ia listát nem közO!hette KOteles··
!s<\gének liartotlaJ azonban vámutan.i arra, hogy a
!!Wtják összeál1Jtásában közöl'l lista I. alatt felso·lrolt árai az állam valamennyi tJa:rHI,mnányáia érvényesek, viszont a II., III. es a J)ent idézett rene
delelben meg:jelent árak rcsak Felsőausztriában.
Salzburgban. Voralb:·rgben és Stájerországban
ézvényesek..~Jg-en üdvös ileni1Je
j:egyzi m.eg \a
r-<lfei ens -, ha ·e~ekben a gyakran erősen különböző teri-nelöi árakban az egységesség énrényesülne""
L__.

•
MegJelent az 1948 évi Auszlria-Kodex, (österr . Ap. Ztg 2 39-!0. 281) Az osztrák gyógytze.r::~zi specialitások tm-ost megjel:ent strundm d
müvenek kü1önös jdentősége a gyógyszeresz · és
orvos számára az., hogy aUabe~lkus sorrendben
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szHők

és k€szitménvek j·e,gyzéke, szérumok és
hozza az 1eddig. bejegyzett és ell@e:délyhez kötöt~ .
vaccinák
felsorolása' egés:llitü k~ a :hasznes munvalamennyi külön1egesséiget Az utóbbi időben e
téren mutatkozó nagy hiány ez~el megszünt. A kát
•
müszójegvzék, melv 'a kész1tményeket indikáció-•
Zekert
O.:
Gyógyszerész--törvények
ismerete.
juk és ha~Oan):agaik szetini osztályozva is közli,
Hl4R
vV1en
·urbán
et
Schwarzenberg,
Ara 38
U<üJ.önö,en értékes seg.itséget nyujt az orvosi és
sehilling
A
·szerző egyetemi hallgatóinak ld·vánt
gyóg) szerészi gyakorlatban
A II részben alfabetikus sorrendben a nem hasznos segitség-et n:yuj;tani, midőn a gyógyszeré·.,_
bejegyzett készi''m:rénvek<et ·közli. Enn~k az .az :szi szakmával összt'!füg.gésben áUó :törvények•etl.,
szabályokat, rendeleteke!, könvvahikban Jel•en-'
eJőnye, hogy !igy az ~rvos ,és gyógyszerész ,nalb
ban az összes régelfi használatos, de b:-jegyzésre telte meg A könvv 12 alőadilshan tárgyavja ténem köb<:lezett kül~n' 1 1eg,ességek1et is !me;gta1álja. má ját, bekapcso1v·a a hivatalos receptnormákat
Minthogy eze•k !összetételét és indikációját is hoz... tis, kieg-ésZli'tve, ahol szükséges fejlődéstörténeti
vonatkozásokkal is .. A könyvet a dolgozó gyÓ::-,ay7.
za a 1nű, ig~v- az oiv-osnak és gyógvszeiéSZli'ek ~nód
1
ja van azokat teljes ér liéJ'k1Ü bejegvz<J'tekkel he· 'Sz:r ész és nündenldt, aki rokon.terül1eten ér delielve
•van
ör:öm~1el
vettje kéthe·z. A munkái a ~agy
Jyettesi'~eni, mely utohbiaik az I. részben találha
Szü:k.ség
volt,
me:r'b
ti1sztázta az elmruilt években re
tók U iahb engedélyezések és bejegyzések aik al-·
'téren
adódott
zavart
A könyvtet a szakma, a t'amával pedig ezek már ismer ösek a II részből
nulúifjusálg, \inbézm·énvelk és vállalatok egyaránt
Ezáltal u jabb jegyzék u i abb lkiadá'a csak h oszszabb idő multi'm lesz idöszcru A pótlások időn-· haszonnal forgathatják drJ. Fohn veleménye sze'ként azonos méretben és iJ<,iláJ1iitásban fognak r.int
Dr, Halmai János
1megjelenni és igy könnyen 1egyesi1íhetőkí. A ké·-·

A galenusi laborC!'lt6rium fontosabb

eszkib:el
-

--------

~lrta: DIVNÉMEDY IMRE
.- .

-------~- .. ~~

-~~"

Müü iS'merdes, né1hánv évvel. eze1őtl a
200.52()(,193~, B M számu 'r m<]elkezés i.rta elő
azokal a lelsze r e!ési es~loözöket, arnelveket 9)
~ryúgysZJerésZI galenusi labor a tOr iu!lnában.·" tartani
l:öbe:les; azonban az 1is köz.isrnert dolog, hogy a
Í'enti elő'iratban szereplő ~eszközök csak a leg-

~gvszerübb laboratóriumi niüveletlek végz.ésére
szoritkoznak, tigy az is fer·més.z€tésr, hogy a rendelel megjelenésekor is már csak srukős•enl felelt
meg_ az eZiirányu r·eridelkezéseknre1ü Az a gvó~y
bz~erés·z tehát aki [a:bm·atóriumi! l'evék,enységével
a haladó .idő"l'el lépést óhailoH tartani, f.ejl:eszteni volt kénytelen haoboratű'dumi -e:szköz1e.H
·
Ez a tÖre!l,:vés; ihatván\'OZcrl~tnn fontos rnost
an1iküi az V kiadásru ~-higy ar Gyój!yszrr künyv
megszerk.eszlésér:e hatnaros-an sor fog kea ülni...
Hisszük, hog~r minden bizonnyal uj rBndelkezéS.
ío.g nanvilágot látni, an1-ely a gyógyszerész g,alenusi labm-:itóriumána:k eszközelilL és gépe"zetre:i:U
k·orszerü:en fogja klihőv~treni

Addig is, :unig ez bekiYveúkczik, uj kiképzési
:r:endszerünknék :meg.fel-err·6en olyan módon ttáx·~!\:aliuk egyeteJini előadJ.saiink k.er"~Ctében az emtlHeH eszközöket ·és gépezeteket, hogy hallgatóink
m:a_iid rnint1 diplo-más szaken1berek n1·egáHják 1he1yükel ugy ;i gyóg,,szertárak házi lahOiatöriumaiban, mint a gyógysze-reket !elöáli11i tó gy.ára~ és
üzemek mffiel•eikben nagyobb munkahelyein is.
Ezekről az egvetemi eladásokról szenelnék
tnost néhárn: alkalommal egy Pövid -össze.foglalö
képet adni Egy előadás keretében az idő :röwdsége Iniatt ez nem lehetség~s; azért ugy vélen1,
hogy a labor a!óriumi müveleteknek megfe1elóen
fol~ !atólagos előadások ker",téllen t:>rgyalom az;
1

az<Jkhoz szüks:élges eszközökell és gépezet~ket
A g·a:lenusi 1kJészitmJények:

le.g:nagyobH része.;

nek alapjlit a növényi eredeliii dráganyagok ké-·
pezik A régi gyúgysz,ertának galenuS'i lruborató-'
riumának eg~ különálló fonlios résre volt a drog-•.
aprító és poritó helyiség; ma sruj-nos ez már nem
.,idöszerü.. , mert ru gyógys.Z1e;résZJ kénye'lmi sze.mp·ontból az esetek tulnyomó részeben a dróg~
anyagokat poniha szeazi be és ugy ddlgozza fel~
Ennek dacára ,ismer~etlem a drógapritó készülékeket, amelyeket az apri:tlás fokiának me,gjfelel611eg
3 .csoportban szaktunk tlárgyahri: u . m. drógvágók,
rhól!darálók és drógörlök, illteve drógporitó ké"
szülékek formá j:lban
Érde.kes, hogy drógvágó kézi gépek kiisebh
.chóg:meninisé~ek 1e1apritására

csak :külön ren-1

delesre készüln1ek; a ikészen kapiható gépezetek
kivétel nélkül nagyobb tel jesitményü üzemi gépek Ezek közül a eélma,k legjobban azok a gé '
:pezet•ek felelnek n1eg, amelyek -a n1ár előre merr...

nedves-iiLelt:t dróganyag,ot beállii'th:artó: késjeikidei szab~
]~ozható kooka nagvs•ág~a apritjál{ ,feL A gépnek
lényeges rélsze 121gy 1hosszas v.ályualruku iartaly.

ebben nyer eliheh ezés'l az apr,i tan dó anyag. A
tiartál y alja egy •J oly lonos elóremozgó sin segitségéV"el ruz am-agot a tartály vé~én ethelyezett
ket összeforgó rrovátkás henger !közé préseli A
hengerek előtt nyer elhelyezést -a tömör Jendi~ ·
k'erék, 'amelyen az apritó-kések hosszanti es ke•
r esztin án y ban vannak elhelyezve. 'A kerék forga··
tása ái'lal a folyamatos vágás kocl"aalaku apritást
ad és a felapritalt drógan~·"'g a gép tartály r<'szé!he hull Ie,
Cse'kél)1 menn)lis"é@il drógan)'"-1\ (lsszeawita- ·

?ó i

legtöbb esetben elli~Iyezve. amelyen át a kivont
sána a közismert kézi apritó kés szolgál, amely-'
nél vágóasztalko>ra mozg,athatóan fel-erősileit es lol)adék az edény also r'l'szébe jut és innen cs-ap
segitségével l.E•ereszLbie:tó Az áztabás a drógok halogóva~ ellá,lott kés van szerel~e A dróg apritás"""or Itt foleg az a fontos, hogy az aplitando ~óanyagának kb. csak 80 százalékát vonja ki,
:ezér t ha magasabb !oku ki vonást akmnnk ererni,
droganyagat kellő nedvesités után lebie:t~őleg kocugy a folyamatos kivonás elvén alapuló u. n
'ka alakban erősen saJtoljuk .össze s ezután aprít
suk fel a szükséges mértékben. Az összesajtorá~ perkolációs djárásb kell alkalmaznunk
, E'Z. a kivo~.á~, ol;:an üveg-, vagy; zon1.áncos
a vágás megkönnyi!éSie céljából szükséges
A dr og-dar álá szellkiezC:!<Jk isme.rt rendeUetei- femedemr)1El lor,lenhet, arrne!y hosszas, aliUli el'se :az, hogy a már felrupi'iil:>tt drágokat további szükülö alaku és kivellelő szürőbetéltel ''an eJ,
aészecskékre tárják ~el, •G)'lógyszertári dJira az u, látvar, alsó vé@én pedi1g kifolyó csappal bir..
Régebben a perkalitorok ~eg1in!káb -öblös, iWörill. bárcsás
dar:Hók a leg;matjf-elelőbbék, meryek
közül kisebb és nagyobb teljesii:ménJÜ gépek '::ealaku üvegeíkb&l készül tek, ma csaknem ln2lávannak for galomban, Müködésük azon alapul, l ólag csőalaku perkolá;:orokat lcészitenek, mert
hogy a már feldarabolt drág egy tárolóha juli, ez.·t.k nemcsak a .legcélszerübbek, hanem a ki varrás ha!ásfoíkát il!letőleiJ is a legmagasabb eredamelyen át mozgó g.arat viszi azi anyagot aprán .
ként az őrlöszerkezelbe Ez egy álló és egy gyor·, ményt nyujtják A mai perkolálmok kisebb
-'= f<>rgó fémt~rcsából áll" ,amelynek felüle~én ll1.~'il1nyiségü drOgo:k kiivonására minden es-etben
!dálló 1férnfogak ·~özé jut atZ anyag, arnelyiek azt üvegből készüln2k és l·e;ginkább olyan berendeapwbb részecskékre marzsolják szél A tárcsák zé-ssel .is d vannak látva, arnely a khonószer fow·
<1gymástó! val-ó távolsága sza.hályozható és i,gy a lyaJ.naJlos ujr-a'~öltésél autmnatikusan lehelő.vé te-·
szil\J. Ilyen utánpótló berendezést )házilag is eWdarált anyag finom~ága is.
állithatunk ül:yan n1ódo~ hogy gömblmnbikot
Ha a drág porit:;ísa: a 0ét, ugy ez vagy hel1ldugóval .zárunk :el -és a drugoba vastagabb üv-eggerörlő··, vagy golyós-ponilló gép ál1al tör'ténheL
~csövel illesz:~:ünk. Ha mo.s.l a lomhikbru kivonri<Io"'~
El?bbi Ieginkább több acélberugerböi álló henger"
{yadékot öntünk és azt nyilásával IrefeJé perkol,ád
filU, IlJ,j€. 1ynek henger-ei felületükön fin0111an 1'0""
ton-a helyezzük, ugy ,a folyadék csak a kifolyó~
válkásak, s a köe:~jük j,uló dróganyagot: e2'eik a cső aljMg fog állandPau :fel'tlöllődni
hengerek őrli:k me~fele],ő finomságu po.rráo. Igen
A pmkolátowk alsó kiv-e"e:tő nyiJásánál a )e\SZilárd szöveti állományu dráganyago-kl (Semen
Strychni) ,poritása golyós paritó gépen >örténik, :cs:ep~eg;:~elést clóirt cs~eppszám figyelleinbevélelével
J.~gi~kabb csap se,gitségé,nel szoklulí.:
végezni
M•egf,elelő nagyságu, lassan for .gó, ·más 1falu ffém-~
~sapok~1aJk
köz,~s
hibájuk
az,
hogy
az
EzeKneki
dob ez, amelyben számos sulyos acélgolyó van
nl,dal
b;tom:ny1cruesc
folytan
a
cseppszám
állanelhelyezve a porilandó ,anyag.gal együtt A dob
doan valtoz1k, csökken, sőt telJres e1törnődéis is
forgatása köve.tkeztében a lfelemem,erM golyók a
létre:jörhet·. Ezen a bajon s.egit pz u, n "Néra"dráganyagr a ~uharmak és igy állandél p oritásl
csap.
amelynél a kirfolyó nyilást üveggömb veszi
idéznek elő,
körül, . anwly kivezető szélesebb csőbe végződik
A kellőlcig ifelapi1i'llolt vagy ponitott dróganpg
Az oldos~er párolgása folyUán a nyilást körülvevő
megfelelő ,nagysagu sZ!emcself'inomságura szitáláJs
gömbben. leliUett légkör képződi,ill, amelyben páál!rul lesz beá!Htva A sztlálásm használt gépezel'ol,gas. 111ncsen, igy a kivonószer .betöményedés-e
tek közül a zári, u ru. dobszitákat használjuk, nem állhat elő A perkolálás a drog h>rtóanyagailegtöbbnyire a gj"Ógyszertári laboratóriumokban
nak kb. 90--95 százalékát vonja ki, ezáltal hatá"
"s kisebb üzemekben Ez•<lknél egy lftóvel és tar;rozotlan előnyösebb kivonó 1módsz.er, anin:t az áztóval elálott .r-endszerben van a s"itruker-et elheitatás, Háliránya főleg abban nyilvánul, lwgy a
Iyezve, A szifia lfe!sö végén forgathaló kef,éJk
kivonási idő hoss~u és a kivonó folyadék menynyomják a' drógpor't a sziúán át, ame.Iy vég,Ül a
nyrst;gc sokkalta több" miint az á:ZJtat!ásnáL I:gy a
tartóba jut Legnagyobb előnyük ezeknek a szi·
perkolálás főleg olt rentábHüs csak, aihol a nagytáknak az, hogy a zá[t rendszer álta1 i-g:ell\ kis menn:y.iségü kivonali an:y1a:got vaouum lepárlással
veszilesiéggel szitálnak és hogy port a szitáló he
1ismél vissza lehet nyemi. A perkolálás elve allap·Iyiségben .alig okoznak.
. ján készitletlek olyan kiivonó-készü1ékeket, ameűzen1ek és gy:ár:ak nagyobb rnennyiségü
lyekben leginkább 3 perkolátor cső '"an össze-drágpor szitálására géperö\1el hajtott szitákat ~l
kap-csoha s -ezell\.ben az elosztott dróa1anva1cr rr·.e-sz' kb en lesz kiv-onva s ntóbb a klivonatok
' b • v egyeJ<,almaznak Ezek olyan zár:l szitadobban elhelye· l,e!e
f'Clt szilák, amelyeket géperő gyors ütemben ráz sih-e E~e.knél az u n. diakoláto r oknál ai volt a
és az anyag szitálása ezáltal jön létre.
lkilrüzi:iitt cél, hogy általuk1 a dróg hallóanyagának
lk!honási
százalékát a perkolációval szcmb.en fölA megs"itáll drágpor hatóanyaiának kinyerése .a kivon& készülékek által tő[lénik A legré- emeljék Igen komplikált kez•elési módjuk mellett
gebbi, de még ma is gyalcran használatos kivonó- a d;iakolátorok a dróg hatóanya1g tJartalrnánal{ kileljárás az áztatás, amely kisebb menny1ségü vonási százalékát csupán néhány százalékkal
anyag kivonása e:setén ,;lárl tető,~.:l ellátott, szé- en1eHék, ez az oka annak, hogy használatukat
·\csaknem mind~nütt m-ellőzik. Ugyanez áll az
~esnyilásu üveg.edényben, nagyobb menn;is<ég.ü
anyagkivonás esetén ·szintBn z.árt [k6-~ vag\ zu-· ;_.JE\·akolátor" elllJevez.ésü kivonókészülékre is Ez
máncos fémedényekben tör ténh~et A nagyobb áz- · •egyetlen perkoláhorcsőből áll, amelyben elhely!e"
tató edények alján belü]. kivehető rostély van a zeit dráganyagon légritkilás segítségével több iz-
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ben megismetelve szivalbiák áJt a kivo'nó oldatot
llven módon a khoruás wdőbeJileg meggyorsul,
s;emben a perkolálással, de a_ il:tatóanyag kiuye,
~ési s~ázaléka azonos manad a1 pmkolálás által
elér:t értélkkeL
A dr óg hatóanyagának tökéMes kinyerése a
Soxlet kivonási elven rulapu)ó extn:aiháló készülékekkel oleiható meg Ezek a kivonókéslOülékel<;
ielmelegi:t<:tt kivonó oldatakikal müködruek és
1nár .csak n1agas áJuk mli1altt se.m soro~ha•tók a
uyóayszerész latoratóriumi eszköZici iközé..
~
o
b
A 'kivonó oldat által kivont dróg nagyob
rnennytiségü kivonó folyadilkat trur:L vissza, am21ynek kinyerése a sajtoló készülékek által tör tJénikl
A le"e"vszerübb ilyen készülék! a tinktura!Prés elne ve~'es alaUt ism-ert •Ia.bor:atórirumi sajtoló,
amehnéi kézierőwl léle9HJe!Jt nyomóer-ővel ha-·
tunk' egy erős,falu nyHások!kal ellátolt fémedény~
:ben lévő saj'lolandó anyagm. ,A:z. an)"'g összenyo.mása következtében a benne levö oldott anyag
az edény nyitásain áh kipnérsielödiJk és az 'edi;nyl
körülvevő u n. "légyiíjtö"-be ju,, amely azt a
fdfogó edénybe vezeti
. . ,
A legtöbb üyen rendszerű hbomtorm!l1il
préssd ~b 20-26. Iégkör~yomást. ér.hel?nk ~~
ilyen modon a krsaJtolt d~'"ll.- .s"wetli _all"'?"a·
nyától függően - még mmdrg kb 20-26 szazalék oldós2Jert tarthat V1issza.
0

(Folytatjuk)

A világ haladó szellemü
asszonyai
A \ ilág haladószellen1ü női senuniben ~·em
~kmnak elmaradni fétfitársaiktól Akkor, amtkor
a nép_i demokr áci..ák winden móclot megker_esn~ek,
hogy egyenjogositsák őket a férfl~kka~ ~ kotel~s
ségvállalás és az eredmények kmknazasa tere~r,
amikor a nőkre a iközélet terén óriási munk~ .~ar·
és ennek egy részét már eddig is nagyszeruen
végezték el, most érkez~ek o:Jl~gtontosab? felada·lukhoz: belekapcsolodm erotelJesen a haboru elleni küzdelernbe.
Decernmr 3~án kezdődik és ·egy hétig tut a
Budapeslen rendezendő IL Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Világkongressznsa. Itt a
magyar nők már beszámolhatnak arról a hatalmas fejlődésről, mel:l'Jen keresztülwentek az ~
mnlt három és fél év óta, Az eredmény nagyon Is
megnyugtató' ugy politikai, gazdasági, mint k!'lturális téren egyaránt M<>st fognak assz<>nyarnk
erőteljesebben résztvenni abban a mun~ában,
melynek célja a béke megmentése, fennta~.tasa és
ezzel együtt a fejlődés biztosítása. Egyuti tárgyalják meg a nők problémáit a világ minden részéből idesereglelt haladó-szellemü asszonrok;
Különböző nyehien, de egy értelemben. A lovabbr
fejlődésér!, a további haladásért, a ,Hág elnyom<>ll népeinek felszabaditásáért
.
üdvözöljlik a Nők Kongresszusa!, - a jó
munka remény ében
H. T.

HIREK
A Szakszervezet kölcsöne
Amint élleslillink, O I t K á r o l y nép ..
jóléti miniszter feloldotta és igy engedélyezte anirak az összegnek a kifizetését, amelyet a Gyója
intézőbizottsága ana a célra szavazott meg, h..,gy
a jelenlegi Gyógyszertári Dolg<>.zók Szak<>szt~lya
megfelelő helyiségről gondosk<>dJ~k akkor; aurikor
átkerlillink az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezetébe. Ez a kölcsönösszeg · 3(IJI)OO
Fmint és az a három szoba, amely ott szakosztá,•lyunk rendelkezésére fog állani, a Nádor-ulea 32.
sz. alatt van, az Egészségligyi Szakszervezet székházában Szakosztályunk ezt a 30 OOO Forintot az
Egészségligyi Szaks11ervezetbe tör!énő átlépésén~k
napjától kezd", me~hat~rozott. resztetekben fogJ~
a Gyójának , isszafr~etnr ... Oe Lll, ezen '.': ~.el y en
n e m c s a k mi.msztenmknek kell koszoneid
mondanunk megér lő és szociális ilntézkedéséért,
hanern a Gyójának is, amely me!iteo·er;nt.eitle a Iehe-tőségét e komoly öss11eg kmta!asanak. És
aiiól sem szabad rnegfeledkeznlink, h<>gy a Gyója vállalta azt is, hogy a ?yógyszer.ész-Oitho~
ber endezéséMI megmaradt es beraktar ozolt builoraiból annyi és <>lyan bu~ort ad .át ~~~koszlá~
lyunk részér e, amire olt val<>ban s~uksegfur!<
Ezzel a Gyója hatalmas lépést tett <>lyan uany•
ban, hogy arnikm az Egészségügyi ~zakszerve-
zetl>e átmegylink, az<>nnal otthonérezzuk magunkal és munkához láthassunk.

!=•

"A Gyógyszerész" legközelebbi s~a ~özV!e!"-.
;tenül karácsony elölt, decembe[' 22-en ]denr~
meg a rendesnél nagyobb terJedelemben. MLI? a
december 31 -i szám csak néhány l•apon kozh
kar tár sainkkal a legfrissiebb hirekelL
RAKOSI BES:ZÉL''; A verset a Szabad Népből ~eltlik át, de eredelileg 1935. januárjá~a~. a Rákosi-per iclején jelent meg el<>szor a
Pravdában .
Uj gyakornoktartási engedélyek, 1A M:<gya.Közlörry !948 évi november 16.1-án meg];ele!I1l,
262. sz~ma közli az alábbi miniszter,i rende]~_,
zésl: ·A vallas és közoktatásügyi miruilszter a n<lpjóléti nliilÍsztetl'el egyetér1~1ve, az f::gy,el_tlem.i gyógy,szer észképzésr iJ]i szóló 32 900/i19-10. V K. .M SL
rendelet 6. §-,a és a gy<'\gyszerészgyakorno)u gyakmlat szabáhozilsáról ,szóló 9130/lf.MJ:J V, K ~·
sz rendelet '3 §-ll alapján az -alábbi fielsorxM
·r"vógyszertán ~zetők,et
gyúgyszerészgyakornok"Ok
Ftar" l'a' sára fell'oaosmotta: Baver István, Budapest,
'
b
"
K eneszt" gy:"'
A..yVI, Andr:issy-ut
&!, 1"Magyar
-szertár, Fen dr ich Arnold, Budapest, VIII , Jo~ef
körut 64 . "A,postol" gyógyszertá-r, ö~ kén,; Istvan,
BudapeSt, VIII, Rákóczi-ut 49., "Csrllag ,g_yogy,szer:ár' Janovüz '!válli, Bndapest, Garay-ter 19.,
.,Gara);.; gyógyszertár, Lá~~ló ~enq, ~udapes:
JX., Haller-utca· 44:., ,"Ha1~er. gyogyszer>ar., : ..
rangi Sándor, Bests1Jente:zsebet, "Ady En
gyógyszertár, Lippe Vilmo~, Rákosszentrnlhely,

"SZient Margi t" gyógyszea·:llár,
Biró Vi !r nos ne',
Krspe"l, "Deák ,Ferenc" gyógyszertár So 6s Istvár~ Dö1nsöd, ":Magyar Korona" gyógy :-.ze1 tá I,
l\.fatolcsy Istvárn, Adánd, örang) al" gyógy sz~ttiárr.
dr Küttel Dezső, Körmend, "·M·egvaüó.. ":y óg\szer:t1ár (200 384;119·4& NI 1 V K. M sz /
,
HARANGI SANDOR ELöADASA
Harangi
Sándor egyet előadó kartársmrk a Gyógyszerésze
tudományi Társasftgban november ~l6-· án "Sio-1
ciológia, gyógys:mecrészi törvény és kőte~ességljan"
eim alatt magasszinvonalu elöadás,t tartott. Lap•árta miatt ezt csak szaklapunk karácsonyi számában ismer lelhetjük..
AZ EGYETEMI GYóGYSZ,ERÉSZETI IN ..
TÉZEillEN felallliandó injekcros és antibrotikus
)aboratólium reszére folyo évi juníus hó 12-löi
beérkezett adomimyok:,
hunapcs i uyol!yszuész 1iestület 1000.- .ft
Magyar t..yogyszeresZlud• )manyi
. 1arsaság ~:.1-Jk részlet),
500. - Ft
összesen:
1500.- Ft
A legmóbb J<özölt ador Jlány
23245.- Ft
összesen:
24745- Ft
1

Halálozás.. D r B a r: t a E n d 1 e gyogyszoész noven1ber 16._án Ptesteuzséneten o7 eves
ikoraban meghalt.
liYOliYSZERf:SZ RALLGAT:6K
NEMZEiT:,
KöZ! SZERVEZETE,NbK AJ..API'IAS.A..
Folyó .é:v ápriiis:Aban a gyogyszerészhallgatak
rnemzetl!koZJi takukoz;,&sa· volt -egD' 111em.ze:tJk,öZ1 szeivezett aiapiJ.Iás.ának unegbesZJélesére.. 13· ors~agból
vettek részl a 1<é,pviseröik: :Belgium, KinaJ, iLJama,
}'jnnmszag, Fr&JlJciaország,. Nagynritannia, liolla!ldia, lndia, Irm.szág, Nm·veg1a, Pakisztán,
Sv,édirszág és Svájc. A
keleteuiópai államok
résztvételuke~ lemondták.. 1\ különbooö kérdések
Liszuá.zása, íőkent a szö~ vetség szabalyainak ~
megbeszélése szoepelt a tá rgyso.rozaLon. t-gy bi·Z<Mságot alwkitottak, am• 'lyok mi""dezekkel\ a
~é!rdésekkel fog1alkozru :fog Az uj sz-erv-ezel tfőbb
céljai a követikezk: a gyóg: fSZeréslJhal~§!alók érdejkelnek képviselete a n< ,=etközi gyógyszeresz
szö> etségben, állandó érin tkezés a kuJönbözÖi or.-szágok hallgat-ói kózött, h: a!lgatócsere, le>CélváHás,
ösztöndíjak uuján Az államok gyógyszeresz
egy~üLel!ei révén segitség kérés; a gyogyszeiés.z:i
kik~pzés és 'hivatás. egysé; gesi1tése, együlhnü-ködés
n1ás ne1nzetkö~i ihallgat~ós zelvekl~eL, konftei;enciák
szervezese, az irodalom~s- er e, pénzügy i kér dés·e~r,
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Ennyit közöL az Ösllerr eichische Apotheker
Z,eitung rövid beszámoló jáb: m. E komoly megmozdulás igazi jelentőSé< gét '\Zonban éppen azzal
veszti el, hogy, .amint a, kö Elemény is elárulja, a
"ele'teurópai áÍlamok ,. ész •·ételüket lemondták
Pedig meggyőződésünk ~ zer int éppen a keleteurópai államok gyógyszt".;; szl taligatói . szolgáltathatták volna a legértékeseb.' b anyagot ebbez a nemzetközinek szánt :megb.eli zé• léshez.

"l0'1• Mll'Jyaf.
'
Ru • U ~ •

Pártunk rninden tagja legyen bliszke arra, hogy ~~
tudatos, harcos katonaJa
leheL a \·Ilagor telszabaditó kommunista mozgalomnak, legyen büszke ana, hogy harcos katonája annak a ~<agy ügynek, amery 'az •egész föld-·
gömböt átfogja s annak a hadseregnek, amelynek élén az ernbeliség üd\· ére és meg\·áltásáta ott
halad a hatalmas Szavjetunio lés bolcs, sz;ere!ltelt
' ezét e: Sz táli n elvtárs

ll

AZ IFJUSAG NYOlVIABAN . Keressük az ifjuságot és rájuk világitunk mindenhol, ahol csak
megtaláljuk ők'et . Egyeterni elöadásailwn, tanuló,
köreikbÓl és minden szociális, kul~rn ális és okta . .
tási megmozdulásukban. Dr. V é g h Antal
tlőadásán tnlálkozturuj vellik .-először, de megyünk
tovább - az ifjuság nyomában
GYóGYSZERÉSZNAP.. 1948. december it-án
az Egyetemi GyógyszerismerCiti Intézet tantermében ~Vili., üliői-ut 26,) - Előadók: dr. Mozso;·
nyi Sándor: A gyógysz.crész szempontjából fontos
ujabb gyógyszerek . - Dr.. Sulyok Győző: Levél•
dr ógok a hazai gyógynövénykereskedeLemben .
Felhhás telekigénylésr6j' Flelhivj,uk 1azak>tt a
kar társakat, akik a szalmsz.t:ál) kollektiv tel'<lk'gényléséhen rész1tvettek, hogy a további eljár:ás
miaUJ keressék fel mielőbb úg) viueli liOdánkat
8-9 óra közölt
HAliHS Kf:P MAGY,ARORSZAGR6L
Az ÖS1 LBr,r~itchische, ApotJheker Zeüung ó:lY\en

!Cim alall Jogialkozik

Malblcsy György JmrLár-

sunk rövid ismertelésével az ausztriai g:,yógysze:r,
tári viszon_yokról., Ennek a cikknek a LarlaL,mál

és beállilását kifogásolja szakl"!Plársun:k és mi
nenr is vag) unk abban .a hely~elben, hogy vitatlwzzunk. AlJI azonban meg kell úllaprlanunk,
hogy rrri 1egy te1jedelcrnes cilkkből wz;érl vet~IÜnk
át csak annyit, ainennyit leközöltiÜnk, m.:ert .a
töbhi! árlalrnasnak találtuk kartársaink lndomá-,
sái a 1hozni A szándék azonban a mi r észünkről
J'eltéUenül tiszta volt '~s mosu sem mondhalunk
111.ást, rninlhogy az Ös'Le,r,reiahisohü ,Apoth.eket
Zeitungon keresztül ,a legnagyobb _figyelcn1n1el
l\Usérjük az auszlr·iiai gyógyszerészet ;rnükúdését
és alakulásill Ha !elny1itjáik ezt 'a most:an[ )apol
:Szak! ap társunk szerkesztő-i, rájönnek, hogy •ebben
:a szál11ban krjede1nles isrnertJetést adUinJk az
..ausz"triai g)·ógyszerész-lap ~özlen16nyehől, ső!L .át
Js veUünk belöle egyes referátwmakat. i'vli most
crnindössze annyit kérünk az ö.stemei-cllisohe
.Apaliheffier Zeitung szerkeszt&ségétől, hDgy az:! a
ma dyaml tudó kartár sunkat, aki ezt a o~kket némel fürditásban djutltavta önökhöz, kérjék meg,
hor1v
eav
valDban tárgyilagos
és a valoságos
.o..,
n...
. .
.
•
helyzetnek megf.elelő cikkben li'Ja meg a Illi szamu,nkra a~ ausztriai ~gyógy.szerésZli 'állapotokat,
Ezzel m1ilván végleges·en bebizonyitjuk, hogy
1ni valóhan nem fugl:alkozunk hivatásszeiDen a
hanlis képek festéséveL A; szakma tisztu utján
járunk és ezen az uton talá~kozni aJ:.a~~k. és .találkozni ~s kell e pálya mmden eprtoszandeku
munkásávaL
(sz.}

'·
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B. K ~lozsgó: Köszöneilel megk"plluk, de a
legnagyobb sajnálaJVunkra nern .~öz;o.Lhetj~k .le
Kazav Jóndrének l!J;<ü. szeptembereDen önthoz nt
level~\ A }evél ugyanis, hogy ugymondjuk, ellentm·ond, sőt hatarozoUan 1111eghazudt:011Ja a~i a
képei, amely et mi eddig az adatok töi!1Kclegéből
Kazay Enetréről ki:nakito\!.IUTik ' Valósz,rnüneki
i!lariJ:Ui{~ hogy On -senl olv-asta _el <ezt a l!evelet, ~s~k
ugy halván)•an emlékezett t•eá ücl:im, hogy mrt rs
D
·~
Jrt Önnek Kazay Endre 1920 sze,p! ember•e""'n
.küi.önben nta:n küldLe volna be hozzánk ~ezt a
le-ve1et azzal, hogy ezzel a ,közléssel egyidőn~n
rnéo az ön kisér-őle·vdé,t is bmnutassuk ·az olvaso,lénk':r'lk. TudDmásuruk ' szelint Kazay Endrének
nem idézőJeLe~ . hanem tfuylt;g;es szer~pe vol:t ~
proletárdtktatwa :rl'"<t . Ennek a lc•velnck krsse
mosakodás j.eltege 1van es henil!unklet me,g az az
örömteU hiradás sem érdekel., - még ha Kazay
Endr,e is mondja -, hogy Giiál Bandiból államMkár 'és képviselö lett De ne folytassuk. Nyu~
godjunk bele, hogy Gyógys2Jerész ObUhonnnkab
I~azay Endtéről neV1eztük el és nekünk ezt a kr ·
~ünő· kmtársunkat ngy les olyannak kell. elfogad~
ni mnilyennek dr, Végh Antal ·egy;e:tenu nüezeü
tanár leirásából rnegismBiltük.,
N E. Pocsaj: Hozzánk [n~ézet levelét és nyilabkozatM, rnint nen1 szakszetv;ezeti ügyet, átküldtük az Országos Gyógyszerész Egyesülethez

lmltur a ma nem öncél, ugy a lhllllllor sem lehet
öncéL A kopasz !•ej ma legfe~j·ebb 1azokát a nőklet
cr dekli, akik véglegesen ,,agy á timertetileg az <éUei-tüket. a sorsnkat rkötötték hozzá. Mást kérünk.
B. P Mezőberény: Eg.)1előve csa~ jelzem leo
veled érkezését és igéHm, hogy ibamarosan kimel1itően válaszolak rá
(Sz;)
L. K : Azt hja levelében, hogy legyür\k há>
.Jásak az Orszá cros Gyogyszevész Egy esülett]ek a
H. munkanélkfr.li gyóg.)"sverész elhelyezéséért,
meri nekünk seJhasern lett volna rá penzünk és
hatalmunk ennek a kérdésnek meglíeJ.elő megol-dására: Ejn)e, ejnye, k:mtárs nr, hát nem ltudja•
hogv ezt a 'kérdést éf\pen a mi szakosztályunk
vetétle Jel! És azt sem tndj•a, hogy miért nincs
pénzünk neküruk és miért van a tulajdonosi ér'·
dekeltsécrnek?
Azt ajánljuk, hagy lapoz"a végrg
0
néhány évLized tör Lenetét, í!oülönö; tekintelltel a
n 1unkarvállaló és a mun.káltató gyo.gyszereszekJre,
Ha ez megtörtént, ~Lrjon ujPa és ha még mindi~g~
ngy látja a hely~Net, mint ·~ddig, akkor •. !Ilkkm valami nincs [endjén
(sz)
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Sz R Szolnok: Cs:~k annyit mondhatunk,
"Y
u...róo"\TSZierilál~~UJla]·
donos kiVll'mdorol,
llob ha ecrv
v_, bJ b.J
.
·
ü1
al<kor anna:!< a patikája ibatooági !kezelésbe !~er ·•
Ana egyelőte még nincs törvény, hogy. az Ily~n
"'yógysz,er tár ltulaj<donosát az allam meg' a . kr~ándorlás előtt kárta:lanitsa a berendezes es "'
Jeltár-érilék erej€ig Különhen a jeleniegi állapo-·
tában 1ez az tevész ü;gy inkább az Oxszfl!gos Gyogyszer,ész E"y'e;ület hatásköi1ébe tiar tozik. Gyakran
előfordnit" már aJJépi demokriáciánk életében, hogy
'különleges esetek szinte nregte~emte-tték a magukl
:különleges törvényeifi Talán itt •is sillie~ül valami t csinálni
I{. M . Becsületszó: A becsülets:zoó ltfrret uri
hunc:u:•ság és lehet emberi tett is. De nem lehet
takar gat ó jra: sorozatos megté\'esztésekne:k, sőt ha-·
z:ugságoknak A!ki vala:kitöl azér,tJ kéri< beesülelszw·
váli, hogy a másik tehetetlenül ha!lgasson é~ ő
$zabadon bomlaszthasson, az nem erdemel mast,
mint -te!Jes kiközösítést az ernbe.ri l<ö"össégb&L A
becsületszó •csak ugy emelkedhehik valóban emberi magasságba, ha két rtiszta ember áll •szembe
<lg}mással. Atk!kor pedig mi sziikség van a becsületszóra?
(sz.)
X D: Karinthy FJ'igyes irba le egyszer ezt
a :n1ondatot: "Humorban nem lismer~ekr- tréJfá1t.~",
Mi maounk nemcsak l<övetke1Je:esen tartjm a
Karánil~y-vcmalaü, hane-In annál tovább n1:együnk
Nem érdekelnek bennünket olyan rhnmorus kartolato~, versek va-gy jelenetek, különösen, ha al-_
!talmi humorról van szo, - amelyeknek semmi
kapcsolatuk sincs a mai élettel.. Mert $ogyan a

vezre~őti állást keres: dL Németh Tibon. Debrecen, Szent Amra-u. 6&

x Bérletet \'agy

RU[~W~l~~r l~ilmDD~ [~l

gyógysZlE~ttári porceillán fel.s·zerelési ciklOOk, porcellán
télgelyek előnyös bes.Zeizése
IV, Veres Pálné-utca 31
Telefon: 185--071.

x Nagyforgalmu '"idélki . váro.sb~n reáljog~
családi okokból . smgo.en telado,
v3..ay
elesei
éllhetö.
Cim a ki adóban~
o
x Reáljogu gyógyszertár azonnal el,.adó, me..
r,yeszékhel) en, · készpén~fizJetés ellenében). Cim a
!dadóban

·-----------·------,---'---------

gyógyárunagykeresked~s
Ismét a békeqeli felkésziiltsé'gével áll
b. veo6i rendelk~ésére

Búdapest, V., Gr. Klelmsberg-u.

Távirati elm: Pharmachemia

Budapest

Simonyi Pál
gy6gyórunagykeresked6
Budape~t, VI.; Jókai-tér

Talillan

UJI
TehénteJ

3

Wa!dheim tabletta és tea magyarországi
lerakato
Az összes bel- és leülföldi
gy6gyszerkiilönlegességeket,
drogot, chemikóliót raktárról
·~állit..
'
Gyors és pontos expediálás
, helyben és vidékre..
Telefon: 123-269

n 0-3 sa, n a-s n

+ ,.zsnyók + dextrin•maltose

LIICTORIZIIN

normál ceocsemő táplálék.
Megodlntetl a megbioható tej b.,.;
ezotrzésének és eltartóoónak goadjót.

ltorlótlall mennyiaégbea kaphot6.

\,n ó"ysze•rUá·r
0

Megjelenik ha vonta kétszer.
Szevkesztőség

és

kiadóhivatal~

IV, Veres Pálné-ulka 33 . L l
Telefon: 386--126
Hivatalos órák:
9-5..Ig.
Főszerkesztő:

SZÉKELY JENö

Lupus vulgarls
•

gyógyszeres kezelasére :

VIIAHfX
(l tabielia 1 25 mg

<;O . O O l. E kristáíyos Dz.vitamin}

Teled:rm: 162-&56.

Feld&s szerkesztő:
HARANGISANDOR
Telefon: 344-311
Felelős kiadó:
HARTMANN TIV ADAR

Laptulajdonos:
Sz
Szaksrervezete
Gyógyszertári D<>Igozók
aM . M
Szakosztálya.
~R~o~ff~m-an~n~J7óz-sef-=-.. ny'o!llda, Bpest, VU. Kazinczy-u. fi,·

, 20 clr!>g tabletta eredeti csomagolásban

