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- Látod asszonyom, látod Katikám, most itt
ülünk megint a k;arácsonyfa előU a béke, a szeretet, a gyennekek ünnepén és mi is megpiheni)nk
kissé ene a két napra és összebujunk itt a csa ...
lá dban.
- Jó voll, hogy nem kellett küszködni a beszer zésekkel és, amit akartunk, azt megvehettük a
keresetűnkből Nem volt gond sem a szaloncukor,
sem az ünnepi töltöt,t~áposzta, amelyből van egy
jó fazékkal, talán még ujesztendőre is ehetünk
belőle.
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Richter Gedéon vegyészeti gyár r. t. Budapesl

-- Katinak is vehettünk magasszál n cipÖ·t,
mert bizony már nagyon fázott a lába a félcipő
ben és lám, neked is került egy meleg pongyolára
való és nekern is egy meleg sál a nyakamba
- Ez mind azért van, me1t dolgozunk és egyr'e többet dolgozik mindmki ebben az országban.
- Azt már mi is tudjuk, - szól közbe Katika - hogy a szocializmust épitjük és hogy a felnőttek ma még sok mindenről szivesen lemondanak, csak azért, hogy egyszer mi, gyermekek,
majd ha felnőttek leszünk, ,jobban élhessünk,
- Igazad van Katikám, szól az apa, mi még
jobban élhetnénk, ha nem gondolnánk a jövő r e
De mi valóban a szocializmust épitjük és ha mi
áldozalot hozunk, mi dolgozók, azt főként a jö\Ő
ht, a gyermekekért tesszük
- És mondd, édesapám, miért tetted fel a
karácsonyfára az idén először a vöröscsillagot is?
- Megmondjam Kalikám? Válogattam a régi
diszek közül, _találtam olt trnbékoló galambot,
aranydió!, angyalt, csillagot, megsárgult angyalbajal s egyszerre arra gondoltam, hogy ez a ka--

t•ácsony mégis csak a béke, a szer.etet, a gyamekek
ünner>e És éppen ennek a vöröscsillagnak a ,jegyé~
ben küzdenek a népi demokráciák, a Szovjetunió
nagy családjában a világbékért
- Igen, Katikám, szól közbe az anya, neked
már beszélhetünk, magad is olvastál az ujságban
a \HOcláwi értelmiségi kongresszusról, bizonyára
tudsz a XVIL szakszervezeti kongtesszusról és a
Demoktatikus Nők Világszövetségének itt, Budapesten meglattolt nemzetközi kiongesszusáróL Valamennyien egyöntetüen világgá har soglák, hogy
meg kell őriznünk a világbékét és latba kell vetni
minden népi erőt, a dolgozó nép ere,jél, hogy soha
többé ne lehessen hábom
Megint csak a gye1mek szólal meg,
- A legutóbbi misén arról beszélt a pap, hogy
a szülőlmek meg kell őrizniök a gyermek lelkét.,
a mi lelkünket, ennek a kiornak a gonosz szellemélőt

-- É1dekes, - beszél a gyermek anyja, hogy Katika mái akkor f~ltette neked azt a kérdést, hogy meddig tűröd ezt még? Meddig lehet
még hünt.etlenül ilyen alattomosan megmérgezni
a gyermekek lelkét?
- Énmost nem akarok itt a karácsonyfa alatt
anól beszélni, hogy l\iiudszentyékkcl szemben iejár t a türelmi idő,. N,em akarom felemlegetni\ azt
sem, hogy Rákosi Mátyás mioiszter elnökhelye'ues,
a magyar nép bölcs vezére, legutóbbi megoyilal"
lwzásában azt mondolla, hogy ha nem tudjuk
megoldani békésen, megoldjuk ezt a kérdést az állam halalmával
-
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!944-ben és általában az 1940-es években, amikor a bankokat a bankáwknak és vissza akarja ülháboru tombolt a világon, hullottak, robbantak a telni az uri léhütőket a közhivatalokba és a kardbombák és künn és itthon emberek ezrei pusztul- csörtető tiszturakat a nép hadseregébe
lak el akkor nem emelte fel a szavát sem Mlnd·- Igen, ·- szól az apa, - azt a~ar ja, hogy
'
szenty, sem más és nem kiáltotta ki, hogy legyen megint gömycdjen a dolgozó munkásság, a dolvége már ennek a borzalomnak. De ma, amikor gozó parasztság és megint földig hajoljon, a már
béke van a világon, amikor minden lehetőségünk öntudatra ébredt haladó értelmisé§meg van rá, hogy békésen dolgozhassunk és oda- Látod Katikám, ezért vágtam én ki azt a
lilljunk a világbéke óriási táborába, ma egyszerre vöröscsillagot és ragasztottam fel gondosan egy
Mindszenly összefog az imperialistákkal és együtt kemény papiros1a és akasztottam rá a karácsony ...
harsog a hangja azokkal, akik egy uj világégésbe fára, a többi régi disz közé. Hadd hirdesse a béakarnak bennünket belekényszer itenL
két a karácsonyfán. Hadd hirdesse a mnnkát és
Megint a gyermek beszél
a szeretetet . Hadd hirdesse az ember nagyobb ka- Az iskolában beszéltünk Irén nénivel an ól, réj kenyerét, a munkabiztonságot, a világbékét,
hogy az imperialisták ragaszkodnak az atombom- Persze ez a vörös csillag a mi titkunk, egy kis
ba gyártáshon Mi pedig, akik a Szovjetunió nagy kommunista család titka"
családjában élünk, azt akarjuk, hogy az atomA gyetmek szeme csupa könny, küszködik a
energiát fogjuk be a termelés .szolgálatába
sza"Vaival, küszködik az érzéseiveL Ér·ezzük azt a
- Te már ezt is tudod? - szólal meg az apa,, vihatt, ami ll éves lelkében háborog . Az édesany- Mit tud ma egy gyermek És jó, hogy sokat ja a tét dére ülteti, megsimogatja a haját De a
tudnak.
. gyermeknek nem ez kell, ö ki akar állni, szint
- Ne higgyétek, hogy mi gyermekek nem ho- akar , aliani egymaga, egy ll éves gyermek itt, ·
zunk áldozatot, Mi is sokmindent akarnánk, játé- egy kis családi fészekben és mégis az egész világ
kot, könyvet, n,riegymást, de a kivánságainkat ak_, szine előtt Dadog\a kapkod,ia a szavakat akkon
korra halasztjuk, amikor majd olvan sokat tu- is. arnikm már beszél.
dunk termelni, hogy mindenkinek jut mindenből
- ~li segitünk nektek, mi gyermekek, minelegendő\ Még játék is a gyermekeknek, még az
denhen támogatunk titeke1L Mi ránk n1indig szá··
ilyen nagyoknak is.
mithatlok Mi nem akarjuk, hogy mégegyszer há--· És mit gondolsz kérdezi az apa, aki boru legyen Én örülök, hogy végre már uJra
kedvlelten nézegeti gyermekét - miért áll szem- ll~agamhoz tér Lnn abból a sok hm zal01nból, an1Í.t-1
ben velünk Mindszenty József, miért lázad elle- kor csapkodtak a bombák és folyton áttól kellett
nünk, miért akiadályozza a munkánkat, miér~ el- félnem, hogy ránk omlik az Ó\óhely Én nem en"
lensége a magyar népi demokráciának?
gedem, hogy a gonosz emberek, akár Mindsz<lllly,
"-· Én ezt is tudom. de ne nevessetek ki, ha akár 1nás, an a tanitsanak bennünket, hogy mi
nem fejezem jól ki magamat Én tudom, hogy mégegyszer visszakivánjuk azt, hogy elpusztulja·Mindszentynek a föld fáj, amit elvettek tőlük és nak a szülők és a gyermekek Én, én láttam épülszélosztották a dolgozó paras11tságnaK ífudom ni a Margit-hidat, de láttam romokban is,. Én !ál-·
azt is, hogy azok nagyon sokáig verejtékeztek, vé- ; tam a rmnokat az utcán és látom azt is, hogyan
reztek •zért a földért, még Dózsa Györgyről is tu- dolgozik ma il! mindcnki és nálunk az iskolában
dok, ha nem is beszélek rólá.,
is n1indent n1unkaközösséghen csinálunk, nem
- És mit gondolsz - néz csodálkozva gyer-· ugy, mint régen és· munkára tanitan3.k bennünket
mekére az anya, - mit akar Mindszenty?
és nem atra, hogy megöljük egymást.. Mi gyerme- Ez csak egyszerű, - emelkedik fel a gyer, .. kek, segitünk neklek Ne féljetek és miatlunk ne
mek, és n1ár nem bír magával, hogy ő most ki- hozzatok 9emmi áldozatot, !\,Ii vállalunk mindent
mondja, kimondhatja itt a felnőttek közölt aztl Én most is mego~ztom Ininden nap a tízóraimat
amit gondol, - hát ujra meg akarja szerezni a olyan gyer ekkel, aki vagy nem tudo~! hozni maföldet, amit elvettek tőle És ami megmar ad, ami gával senunit, Inert sokan vannak otthon, vagy
mert véletlenül otthon hagyta a tizóraiját.
nem volt az övéké?
Kőnnyek csillognak, karácsonyi fényesség ül ·
- És ami megmarad, ·- megmondom Kati-·
kám, ami megmar ad, azt vissza akar ja adni a egy kis család szemében Megszólalt egy ~yermek
nagybirtoko soknak.
és tiszta hangjával a jövő felé mutat,
- Többet is akar ennél, - beszél az anya, --·
SZÉKELY JENő
a gyárakat is vissza szeretné adni a gyárosoknak,
1

Kéthónapos a szaktanfolyam
Szines köpenyb-en lilltak a laboratórium mun· lywnnak hét-nyolc előadáfa van: ezek lelkesen
kaaszto1a mellett, üveget nwstak, kenőesőt lce- és legjobb tuaásuk szerint igyekszenek a vállalt
1!ertek, esetleg ültek a kasszdban és két pénz- relado.tot telJesiteni, Ez azonban nem lesz elég
v<iltá.s közben, - hogy munka nélkül ne maradaz iskola-bizalmtakkal tartott legutóbbi értekezianak - telit osztottak, vagy kombinált port
leszögeztük, hogy az előadókéhoz hasonlO
ieten
A munJcakör azonban nem volt ennyire pontosan
körulhatárolva.: idetartozott "'ég a nagysligos fontos feladat háTul azokra a kartársakra, akih
főnifk urnr;k, tett sz<imos , személyes szolgál11t, a tanfolyam hallgatóiMk közvetlen dolgozó-tM_
czpotisztdastol kabátkejélésig, csomaghoraástól sar, akzk nap mint Mp együtt vanMk velük,
kutyaséltáltatásig, falun esetleg a libatömés
disznóetetés és egyéb házkörüli munkrh Szine; figyetermnel kisérhetz/c munkájukat, segithetile
kiJP_eny, szintelen, Izaiszolt élet, róbot reggeltől oket tanácsaikkal, sőt ez kötelességük 1.8 ,: rner t
eshg ez fellemezte az "uri Magyarországban" h2szen a szacmlizmus t épit ő tár sadalombwn a
a gyógyszertári labor<insok t.echnikák, segéd- jeudá.iis ulők kuiturálzs monopóliuma eltunik, e,
munkások sor sút A szintelen egyhangwságot !cell, hogy tün.?ék, A szakntunkástanjolyam ügye;
legjel,?ebb az tette néha változatossá, ha a fő
nök ur, vagy főnokné nagyság,os asszony sze. mindannyiunk ügye,: ebből kell tnodd kiaill.kutn,
szélye következtében egyik napról a másikr·a ki- az öntudatos gyógyszertári dolgozó uj tipusáMk,
tugták munkahelyér ől, az utcára tették a szó ezt a je,7Ződést kell siettetnünk núnden eszköz
s.zoros értelmében. ugyanis sok helyen megkö- zel
1!etdték, hogy a laboráns, aki fakaritott is, benri
Még egy hifr . decenLber elején a szak1rvunká.s~
lak.? ék és hainaltól éjszakáig talpon álljon vagy
tanfolyamot
vendégül úitta a MABI hrizigy~gy.
lega'ább is munkára felhasználható legy/m. Az
üyen "bennlakó" laboráns azután állástalansá szertára Ez a legkorszerübb.en jeÍszerelt patilw!
ga me/lett hajléktalanná is vált.
modern rnunkaeszközeivel lehetőséget nyujtott
Ma könyvet, füzetet látunk a-kezükben. Ta.. ana, hogy a tanfolywm 11észtvevői gyakorlatbGin
nulnak. A népi demokrácia meghozta számukra
a munkabiztonságot csak ugy, tnint valamennyi is lássák azt, amiről - sokan közülük - eddi{/;
dolgozó számára.. A szakszet·vezetben törni!Tül· csak elméletileg hallottak S a c h e r karnek, kollektiv szerződés védi fogaikat, és nem- társunk és a MABI-gyógyszettár vaWJ,mennyi
csak gyermekeik járnak demokratikus iskolába dolgozó7a sz<vese1'(. vállalta a feladatot, hogy a
hanem ők maguk is hozzáJutnak, hogy munlcá' huszas csoportokat a több galenusi munkálato/a
iuk bejej~zté~el szakmai és politikai tovább kép.
f'(!sb(3n reszesul}enek. Lelkesek. szor galmasak. módszer eivel és eszközeivel megisrner téti. Hasz ..
Az ídőpebbek sokszor bólogatnak, amikor a gyar nos és szükséges volt ez a ,,kirándulás".: hiszen
korlat Valamilyen ismért fogásáról mcsterség- sokan most kittak ek5ször korszeru tablettu,gé ..
beli szabrílyáról van s;;ó. Tud7:ák öÍc m-á1 ezt el- pet, drazs1r ozó üstöt, kenőcshonwgenizálót és,
lesték a patikákban töltött évti~ek alatt _
egyéb olyan munkagépeket, amelyek ma m&r:
most mégis szivesen hallgatják Mert ez más
Mgyobb pahlcábwn nélkülözhetetlenek.. Általá-do'og: itt a szakszervezet előadói tanitrák öket
ez a ta_nfolyam értük van. öket emeli fel. öt nos a kivánság, hogy folytassuk nagyobb intézperc crgarettaszünet van, megszálitok egy fia- ményeink gyógyszertáraiMk liitagatását - er·
r e nyilván nLód is lesz a következő hónapokban.
tal lányt, - Hogy megy a tanulás? -- Köszo
nöm, jól Egészen másképpen megy most a
A' végzett munkáról még korai lenne össze·
munlca is, mert nemcsak azzal tudok többet, foglaló. beszámolót adni A hibákra SZfl.klapunk
amit itt a fanfolyamon tanulok, hanem amwta hasáb,7azn mwr többször Jámutattunk: ezeket
az oktatás megindult, mindent megkérdezek a igyeleszunk kiküszöbölni A szükséghez képest
gyógyszmtárban, Eddig gépiesen végeztem, jegyzettel jog7uk elláfcai a hallgatókat, az elmé
amit mondtak; most tudni akarom, hogy mit, leti oktatást JÖV2debbé, népszerübbé és könnye"<
miér·t csinálok - Máris siet vissza a padba, la- rnegérthetővé, a gyakorlati tanitá.st pedig plaSzpozza jegyzeteit, Látszik r ajta, valóban tudni IJikusabbá igyekszünk tenni.. Legfőbb er·edméakarja, hogy mi az. amit a lab01'ató'riumban csi- nyünk: a hallgatóság szivesen, pontosan jár a
nál
tanfolyamTa; névsort sem kell olvasni, minden·
A szakfanfolyamnak ez az egyile legjonto- ki ott van, aki nem beteg Ez a munkakészség
saáb célja - és itt rá kell mutiitni arn1. a fon- biztosítja, hogy dolgozótársaink tavasszal a kétos szer epre, amely a tanitó munkában az egész zresitö-.irat mellett a képességet is magukkal vi ..
gyógyszerész-társadalomra h-árul.. A szaldanfo, szik a tanfolyiJ/Inról"
-· r i p ~
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és Ragettly vizsgálatai is igazoljá;k 1 Erre ntal az

Ihy drog-en -hyperoxydból vreze:Jhetők l<e,
amikor·
annak lhydrogénjét alkylgyökökkel ihelyettesitjük
kor kimondja, hogy 100 ccm-nléil nem nagyobb,
H -- O - O - H CHaCH,-0-0-CH,CHa
sötét, barna szinü üvegben, amit még fekete pa- l\finden pero~idm jellemző, hogy a molekuláj.uk'-·
pirba is csomagoltak, hideg, sötét helyen kell el- ban 'egymáshoz kapcsolódó oxigének közill ""
tartani. Igy :egyrészt '!'elj esen kizáija a depolime" egyik nagyon könyen khálik a vegyül-etböJ és
Iizáló kémiari sugarakat, másr,észt a: kis üvegek- mint igen reakci-óképes atom, nagy erellyel oxykel eléri azt a cé]t, hogy kevés ideig éDintkezik le-- dáíja a reakciótérben lévő oxydálható anyagoV.
vegőveL
még ha olyan sziJ.árd moleknla is, rnint a jódkáli.
Az irodalom számos vizsgálati -eredménye azt, A Paraldehyddel 'esetleg bevitb ecetsav a "'akciót
bizonyítja, hogy a Paraldehyd pradtice nem még elő is segitl E lekiintetben az alkyl-peroxytartható el változás nélkül Nem mruad tehát dok ugyanugy viselkednek, mint a hydrogen-ih)'l-·
más há~na, mint gondoskodnii tisztltásii eljár ás
peroxy d.
ról, amellyel szükség eselén ,a megmmlott anya·
A Ph. H. IV el!Jtt mef(jelent külföldi gyógy•
go1 m,egjavitihatj'lllk
A. mi gyógyszerkönyvünk s~erkönyvek mind vizsg:flják a Paraldehydedet
t-tsztlitási eljárása m-egi1eh~tósen körüLményes: te
peroxvdra Pld. a D A B VI követelm<'inye,
liiett konybas'ó oldattal vra ló öss"erázás 1/5 suly • hogy 5 <lCm, 100 ccm kénsavval savanyitott viz~
rész megolvwsztott kristályos c"ldum obioriddal ben oldva, 3 5 ccm n/-10 Kl\in O• hozzáadására
rázogatni, a l•eválas~~ült Pamld<fuyd-et MgO-val fél percig nózsaszin maradjon.. A Helvét gyó"aykeverve, vizfürdőn ledestillálni
Ez az eljárás <;zerkönyv követelménye éppen az, !:rogy a PaTai··
'kléJtségitelenül célravezető, de vélemény•em szevint dehyd-oldat kénsavval savanyitva és hozzá jód-a mai patikákban nem igen vih•ető keresztül, káli kristál','it adva, si:lbétben félóra mnlva is
hoszadalmas
Sok időt es mnnkát igényel. A <zintden maradjon
~yógyszerész részére a gym·sabban véghe~ihel!Ő,
A tapasztalat azt mmatja, hogy a ike"eskedeegys~e1rübb, szüks~g esetén a táránáJ, .Dtteptura
lemből beszerezhető Par"Jdehyd mindig peroxid
közben is elvégezhető eljár ás felel meg jobban, rtar1falmu. Ha a .gvári CS'Omagolásu üveg kibontáha az is kielég·iltiő etedménnyel jár Dr. Mi'kó2 a sakor még peroxydmen~e:snek bizonyul is, rövid
mészvizes kiráZ:ást közlii. Tapasztalatom szerrint,
idő ·elteltével már eró~e:n sárgHja a jódkáli oldJa,.
ha savmentes Paraldehydre van szükségün'k, tot. Több szakkönvv a Paraldehydet összeférhemint az ejll]lilbett L Rp.. esetében, a s·avanyu tetlennek jielö!;i a jodidokkal
Paraldehvdünl;,et a ~áránál pár perc alatt savtaHa jodidat ParaJdebvddel "endelnek, ism~
lanithatjuk azzal az eljáráss<al, me•lyet dr S.~hu• tiszlitási d járáshoz kel.l fo1yarrnodni, mert a be-'
Iel\3 ·aiánl, az opium-1alkaloidák 'izsg:ál1atáihoz
teg szempontjából nagyon lényeges kiilönbsé-g
szükségres savmentes ooellia'ether gyors tisztitására
van a gvógvszer hatását illetően a j-ódkáli és a
F..szerirJfi választo tölcs•élrben a tisztitand/i jódos iódkáli közölt
Pamldehydet összerázzuk tömény kálinm-hydroA tiszlit:lsi 'müvelet irányát a peroxvdok ál-oar honát oldattal ruéh:ány percig, 'a :folyadékok !al:\nos tula idonságai egyenesen ki is j Pl ölik Alszéfválása után az alsó 'VÍ71eS r.éteg;E'Jl l,ecsurgatva:, !alánosan ismert, !:rogy a pe.roxvd bom1·ásM nagy
a választó tölcsér ben mara:~~ ParaJdebvdet viz- méinh~khe-n gyorsilia a lugos k·öreg, továbbá az
me n tes Na 2 S04.!el tázogatva vizt,elenitjüJk, tál~
érdes f.e 1.ület s fők<\ppen lngos kö~cgben az '~sti
r.sérbe helyez~~~ kis vrat:tt·apama<licm m<lg:;zürjük, oxvd. Az ezüs!oxvdnak ezt a peroxvdbontó hatá-összerázás közben a rázótölcsér du~;&ját gyakran sát használja fel dr. Sohnlek3 az általa leirt tisz-nyissuk meg, hogy a kel<etkezett CO, eltávozhastitá-si eliárásnál. 100 gr Parrald<Jbvdh<ez 10 rem.
son Az igy tis-ztiltott Pamldehyd már ~elj·esen Hl százal0kos n:átr hydroxvdot és 2 rem. 2() szá-Remleges kémhatásu és az emlitett receptet csa- zalékos ezüstnitrát oldatot adva, fél órán át
padékauenesen elikészi!tlhetjük
gyakran öss2Jerázzuk. Lecsmgatva a lugcil, 10:-•15
g;r;. vizn1erües nátr. sulfuricum dilapsummal ki•
A IL ~eeept eseitében, amint már emlitettem, száritva szürjük. Ezz<>l az el-jávással kétségtelenül
jód válik szabaddá, •ami a fe1eslegben lévő k.á[[-• teljesen Uszta, sav, aaetald<Jhyd és peroxydmen·
um-j9didban feloldódvu, a _szabaddá vált jód tes Paraldehvdet kapunk
A tái ánál azonban, ha lehetséges, még r<ivimennyiségének megfelelóen szinezi az oldatot
Ahhoz, hogy a kálinm-jodidból jód váljon sza- debb .idő aialftt elvége2!hető eljárást keresünk. ha
baddá, oxydáió anyagra van szükség. Mivel a re- az is kellő eredménvt biztosit A peroxvd elbonakd•ó a Parald<Jhvd hozzáadásávo következik He, tására alkalmas minden oivan redukáló anyag,
f-el 'kell tételeznünk, hogy a.z oxydáló any<1got a amely Paraldehvdben oldódik Kielégiltő eredParaJdebvddel vitl'iik bele az oldailba. 'Amint az ményt kaptam feno-sóoldaltal, ill annak !lyd"
roxydjával is. Lel(gvorsahb eredménvt azonban a
előbbiekban láttuk, a tiszta Pamlde'hyd ruem képes ilyen változást UJ!il'<Jbozni E jel;enségre l:t[ábai náiiium-bisulfit oldattal NaHSOa ériem el a kök€1 esünk magy-arázaldt a · m3Jgyar gyógyszer- vetkező módon.. 5 ccm. 30 százalékos NaHSO•
könyvben, vagy annaki közke1e!iii kommentárjá-l oldallal 'álasztótölcsérben 20 rern. ParaJdebvdet
ban, pedig az ujabb gyógyszerkönyvek mind fel" 5 percig rázogatok Me~árom a folyadékok szétvellék az erre vonatkozó vizsgálatot 'A jódkiváö válását, ami gyorsan bekövetkezik, mert nagy a
lást ugyanis peroxydok okozzák; és pedig val<\-· sürüség-differencia.. A bisulfit oldatot leesnr-szinüleg alkyl-peroxydok. Ellek a vegyül·etek a gatva a választó tölcsérben lev6 Paraldebydhez,

V. Helvét gyógys2Jerkönyv rend2ll{lezése j:s,

A Centenáris Hét anyagából
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A Paraldehyd "ex tempore" tiszlitása a táránál
lrta : Ligeti Ferenc egyet. e!öadó
A gyógyszerészet all<ialmazott tudomány, Ha,
prob1émák merülnek fel munkakörébcn, az exakt
tudományokhoz kell fmdulruia, hogy ulbaigazi,
tasé kapjon megoldásukilloz Ilyen probl~ma elég
gyakori, még olyan egysz-erü és közhasználatban
lévő gyógyszer recepturájában is, ~int a ,ParaJ:
dehyd Kél vecepiet fogok ismev:Jelrn, ame1yeknél•
látszólagos összefélrh.tetlenség mutaJ ~wzik, aminek vélt okozója a P:.raldehyd, valójában pedig a
Paraldehyd bcnnlásterméNBL
500
L Rp. Theobromin, natr. salicyl gr
gr 10 00
Paraldehyd
ad gr 20000
Aqna des:illat
gr. 5,00
II Rp Kalii jodati
gr 10 00
Parald.ihyd
ad gr 20000
Aqua destillat.
l Az első esetben legti>bbször fehér csapadék
keletkezik; ami thcobromin bázis.
IL Második -es<J:ben világosabb vagy sötét•ebb
sái-ga szineződés mutalja, hogy a szePElk közölt
kémi,rui változás n1ent végibe és 1a szineződés nem
lehet más, minl jód-kivá1ás, amely a mennyiségtől függően, a felesJ.egben lévő jódkáliban sárgás,
..
.
vagy barnás s.zinnen ol~ódik:
E két változás annyna brztosan bekovetl<ezrk,
hogy a theobmminnal vendell Par aJdehyd esebeben a gyakorló gyógyszer,ész .te!rmészetes~1ek ta~,t-.

j-a a kicsapódás! s a szakasos "hasznalat eloiti
felrázandó" signaturát alkalmazza.
A jódkáli esetében a szineződést legtöbbször
nem ~s · vesZli észre azonnal a gyógysz:erész, ID'ea:t
ootét üvegben készijbi az oldatot és csak akkor figyel fel rá, amikor a beteg, jön a kelle~etler; ''~k ~
I~amációvaJ, hogy máskor nem ilyell: SZlllU es 1ru
volt a .gyógyszer és pedig rendszenni ~kikor, ha
~futénetesen a szineződés nem következik be
Ha aZ emlit~tt változások okát l;,uta.tjuk, hamar meggyőződJünk arról, hogy azoka\ nem is ~
Paraldehyd, hanem annak bomlási terméker
,
.
.
_ _...
okozzák '
Maaa a Paml&ehyd, habar az 1gen reakmoképes :oelaldeihydbi\1 képződik, min!L polimer
molekula, már teljes-en rcakd6képtelen Ha s;'"~
kezeli képl•etét megruéizzü'k,, egy_ zárit láncu, teirtett
moleknlát látunk •:>melybenl nmcs egyetlen olyan
gyök sem, mely nagy reakciók~p:sségévd ";Z
!liDli<ett nagy változáse>k hármelyrket okozh3\tna
Nem árul a képlet savi jelleget sem, mint ahogy
a. tiszlia Paraldehyd \"izes oldalia valóban semreaes kémhalt•asu is Mindjárt megváltozik azonban
~ helyzet, ha a ,s;yi~~s szerkezel:rü m~lek~la val.a-.
mi oknál fogva bomlast szenved. A zart lanc szelnyilik és az eddig indiftf·erens Paraldehyd mo.le~
kula három ioen aktiv acetaldehyd molekutara
esik' szél; ezt ~ bómlást dipollrnerizálódásnak ne-

vezzük
Az ac taidehyd szerkez~l~ képle:tében
már olt van az ögen aktiv aldehyd csoport
){ - C:~ amely jelLemző minden aldc:hydr·e és
okozofa az ald<Jhydek rc:dukál& hatásának,' ami
egyet jelent oxydalhatós~gukkaL Ha mód van r~,
igyc_kszik m.ég egy oxygen atomot felvenm (aktlvitás.ánál fogva 1ezt képes a levegő oxygénjéből
is felvenni) ami által az ald:hyd csoport earboxyl gyökké változik, ami már a szerves savM<
jellem ;ő csoportja A seml•eges Paraldehydből
(éhát .először acela:ldehyd, ebből pedlg oxydádó
utJán ectfsarv !keletkezik, végeredményben a
Paraldehvdünk ecttsavvval szennye1Jetté váli~.
Ha savaÚól nomlást szenvedő anyagokkal kerül
olatba, ilyen bomlást sz.envedett Paraldehyd, krmész~~ •esen léillrejön a kén]iai vaJtoz.ás,, mint pld.
az emlitett l sz vecept esetében A theobrominum, nál1iun1 salicylicurn magas pH szán1nál ol-;
dódil<, ha annyi ecetsav kerül az oldalba a P.a-r:aldeh> ddel, hogy az a pH számot a theobrommná ·-~~ium oldélZonvsáJgi p:H- ja alá cs,ökkenti, természelesen k~icsaJJódik a theobron1in bá~i~. 1 ,
csapadék n1enrryisége az eoctsav m~nny-1seget?l
függ, sől, ha véLtlenül frisse;; deslrllálll: lehat

!:

homlallan Parald2hydot has.znaJtlunk, am,I s~m

leges, a csapadék-képződés el is mmad
A Ph. H IV követc ménye a Paraldeh~d .
1kém:hatás<.1ra vonatkozólag ,,se:ml~ges, vagy altg s,avanyu legyen" Nen1 szabja aZonban :me? yil~
gosan, a savi ,kém'hat,ás 1cginagasahb ertekél~.~
PJJint ahogy azt a külföldi gyógyszer könyvek, a
Heh él V, a D _A, B VI. teszik, amikor ug~ r"';'Uclkeznek, hogy az ne legyen -több 03 szazalek
ecetsav tar talomnál A _gyógyszev)<önyvünk utal
1
a Para'dehyd ilyen bomlására Ez kiLünik ~- ·
ból, hogy eiő-irt tisztitási 'eljárást az esetbeill, ~a
tö·mény Ca Cb-al össZlerázva n~gyobb cso~ene·~t
mutat az előirtnál
Az alapelv-ck 4 pontJ~. lumondja ugyani~, tisztihis esak akkm '~an elOirva.
ha az indokolt.
A depolimerizálődás oka elsősor b"_?- a. fény
kémiai suga1 ainak hatás ál' a v.ezetheto vissz.a~
Azért rende1kezik minden gyógyszerkönyv arro!,
hogy sötétszinü, jól záPó :üveg~en ~el! :ar~=
Ezzel igyekszillk csökkenbelli a feny kemrar snoa,
rainak ~d2polin1erizáló hatását, ~s a lev,egö l1eheto
kiz3.rásá\ al igyekszik megakadályozni a keletkező aoelaldehvd ox\dálódásrut
•
•
. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy
szabálvosarr eltartolt Para.ldehyd is sava_nyu
hatar~n._
ik.e'mh·a.tásuvá válik' ·1'óval a ·meg-en@edett
· hogy a so·t'tszrtul Ennek az oka abban reJlrk,
~· .
nü üvegek is még, nagy mélibékben áteresztik.
ibo'yántuli sugarakat, amint azt a dr

•

am~
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a benne eseUeg oldva mmadt sav közömbösitésére 5 ccm. tömény KHC03 oldalot ad\a, pár
percig rázogatom, a választéJlölcsér dugóját időn
ként megnyitva, hogy a keletkezett széndioxvd
eltávozahsson Lefejtve a KHCOs oldalol, vízmentes nátriumszulfátlal viztelenitve a Par aide-l
hyde!, tölcsérbe lett kis vattapamaton leszüröm
Kis választótölcsér hiányában az ·egész mü·velet elvé~j5Zhei:ó 2 epruvettában is, ez ·esetben az
alsó vizes fázisb, miridkét es.e~ben pipettá,nl ke:ll
ki,emelni
Az egész eljárás 10 pemet sem vesz igénybe
és a ~áránál, re,ceptkész;ités közben 1ninden
gyógyszerész elvégezlhe!ti, ha történetesen pe-.
<roxydmentes Paraldehydre van szüksége
Ezt a bisulfittai történő redukálás! a gyors
és egyszer ü ker eszlühihetÖ"ségen khrül 'még azért
ds előnyöbbnek gondolom, mert a folyamal gy<Ongén savanyu köz~gben megv végbe A Par1alde-.
hyd depolim·E'TizálódásM ugyanis az erősen lugas
közeg valószinüleg elősegi'tlJ-leti Igy Ugy v,éllem,
hogy a gyengén sa vas közegben ez ke:vés,sé itlö.r ténik meg

Megjegyezni, sőt hangsnlypzni kivanom
hogy bármiinn módszenel tisztitjuk meg a Pa2.
ialdehydet, az nem mat ad meg tiszta állapollhan
hosszabb, vagy rö,idebb idő elteltével ismét jórlot
választ ld, tehát a Ine.gtisztitott Pa:faldehyd Ujf'a
pet oxyddal szennyeződik. TapasziDalatom szerint
leparaffinozottl, szinig tö1J~öt1 1\Jis üveg1ekbe:n~ sŐ'~
tétben tartva 2--3 hétig marrad p eioxydm·entes.
Ha aziú keressük, hog:: hogyan regenb:·álódott a pcroxyd. akkor analógiát kell keresnünk..
Ezt az ana}ogiát az aelhernél találjuk n1eg Az
;;ue:ftl;er ds elég naKY n1értékben sZJennyez:ődik
perox:yddal, ha huzamosabb .ideig éiintke~il{ a
tevegővc-l és benne eg)· robb:anélwny peroxyd ·ve~
gyükiU kc}etk e:z-ik Az aeiher peroxyd···szerm}'e:zö-,
dését, illetve art, hogy az aethylaetherből hogyan ·
kelell~ezik robbanékony
pemx0·dvegyüJet Wieland, H. King és Ri erche4 ) tanulmúnyozták1 A
di1a1eth y !adh et -ox\ gén haltiására a eth ylviny1-·"etherr-é oxydálódik és ugyanakkOI hydrogén-hyperoxyd keletkezik
Ene vonatkozólag (dr.
Székiti előadasa nyomán) a következő folyama:!

A keletkezJelt aetbvlvimhretlher hvdrolizis köveitlkeztében bomlást ;."etn;ed, •egyrés~t aethyl.alkohoÍ
m<\sr,észlt y,inylalkohol keletkbik•
A vinyhilkohol azonbaru azomtal bom1ásl
szenved és acelaldehyd lesz belőle.

f·elüle!hén gyülik össze A szleJve:s oldós:z~e:Ibc barna!_
szinnel jobban oldódik a jód és a felső ré!eg sö[élebb szinne] mutatja a ,p'eJoxyd hatásina bekö~
vetke~e•tli reakcio U Higabb oldathan elilor oformmal, a szokásos 1nódon r;e;a.gálftlnk.
összegez' e az elmond.,Uakat, a h'Yakorló
gyógyszerészt elsősorban az ér dekli, hogyan tarthatja el a Paraldehydet, lehetőleg bomlás nélkül.
Láttuk azt, hogy a bomlás minden esetben a levegő, fény és nedvesség hatásár-a jöt1t létre, tehát
ezektől kell védekezni A levegőtől és nedveségtől
minél kisebb, szinig töltöH és lepar affinozo\t
üvegben tart\a védekezünk, a fényhalástól csak
lrgy óvhatjuk meg biztosan, ha a barna, illetve
sötétzöld kis üvegeket még f e k e t e p aP i r b a is becsomágoljuk. Tisztltási eljárásra
a fentebb clmondo,1'lak1at ajánlom

1

1

1

mregy Vég1he

1

CH2=CH-OH

CHs-C::oa

A h~~droiizis befejezésekor t ebát n1ár n1ean :vinylalkohol, hanem acetaldehyd v.an a reakciós tér··
ben. Két mok:knla acelaldeihyd és egy malekulai
H2Ü2·ből kele~kezik a Wicland által synth<JUizált
dihydroxydiaethyl-peroxyd
H King a •hydroxyd-"ethy.lhyd!Ogenhype!oxydban vélte megtalá:lni az aeuhBr jeUegzetes
peroxydját Ri•eche a dihydroxy-diaebh\J,peroxyd
és a hydroxya<JUhy!h)•drogenhypewxyd egymásraJ
hatásáböl k•eletkező aeUhylidenpemxydat üm tja a
robbanékony anyagna],
Szerve1s anyagokha~ a peroxidok kinuüatátSám a •s,zokásos peroxyd reagenseket használha~juk
A tankönyvek fenosulfait oldaltal rázaltják össze,
amikor a feuo-ion ferrhé oxydálódik, ehhez .kálium vagy ammonium rhodanidot adva a ferri·rhodanid vérvörös szinezódésévd runtatják ki ai
jelenlévő peroxydat
Ezt a módszerl nem ajánlom 1kartár~aimnwk, merlt a gyógyszertárban levő
f;e:rro~-só .mindig tar\~almaz 1ferr;isó szennyezést és
(igy a s:Vineződ·és nündig biJ.;:öveJtk1ezne. Tapaszta;..~
latarn szerint .a Pataldchvd esetéhen jódkali oldalol 1luJt.eHtünk Pamldehyddel, ami a folyadék
1

1

],!oda lom:
1 G) ógysze1 észtudományi Értes-itő 1939. 2 szán1.- ,
2 Dr Miko: a IV )fagvm Gyógyszer<könyv komtHlentátja
3 G\ T. É 1930 :l!9 oldai
Ph Heh e tien V
D. A. B. VI
Ph H IV
i Kan·er: Organic ohen1istry, 1946.
Dr Széky: Organikus kémiai jegyrel
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Kiáltvány a világ asszonyaihoz !
A bélre védelméről szóió kláltványt Jeamette Ver_
meer·sch, Thor·.ez elvtárs feiesége terjesz.tette a kon_
gresszus elé.
c--

Nyujtsatok lestvéri segitséget ez orszfu(ok asszo•
nyainak!
Egyesült Államok, Nagybritannia, Franciaország
és Hollandi,a asszonyai! Egyetlen nép scm le- Asszonyok, anyák, testvérek! Három évveU
het
szabad,
amely más n~ek<'!t elnyom! Követele~előtl meg'fog•adtnki. hogy küzdeni fogunk a fa-1
jétek kormányotoktól a csapatok visszavonását az
stzmlliJS telj-es elpusztitásáért, ·az igazsáctosés
tar_,
0
t?s. J;>bkéért és mónd'n ujabb táanadás meghiusi- tlnyomott országokból, mindenféle beavatkozás
tasaert A sebek, amelyeket a fasi•szMk borzalmas megszünteliését, a katonai Joladások csőkkentését,
há;x>ruia ütött a világon, még nem gyógynlial< be a fegyverkezés korlátozását és az atombomba;
teljesen, még nem épitették ujjá az el.pnsztitott használatának b~tiltását! Tiltakoz"alok Franco
városokat és az Egyesült Allmnok és N<tdybri- l~rromralma el.Ien, segitsétek ininden eszközzel a:
tannia jelenlegi urai, a katonák;,. ban:káJ~ok és demokíratikus Spamolországérl küzdőket!
- Kapitalista országok asszonyarr! Kö'."eteljéna.gyiparosok .~áris ar.ra ~észrülődnBk, hogy ve-"
szélybe sodoiJak az UJ HJOlllZedékeket, gyermf1ke·' kk a munkáseUenes törvények eltörlésm, tiltakoz>,
'""Iok a demokratikus szervezetek éls azok vezetöiinket és szeretteink<lt.
- Az amerikai monopolkapitalis1ták a Mar- nek üldözése ellen!
- Az u j demokr áeia országainak asszonyai•!
shalJ-terv segitségével MHágura:lomra törekednek,
ezért m·eg akarják fosztani a nemzeteket önálló- Folytassátok harcot'okat országaitok nemzetgazdaságnktól, a népeket rabszolgáh;á akarják tenni az sági fejlesz!éséért, de:mokráoiátok megerősitéséért!
amerikai á·gyugyárosoknak A világ valrunennyi
- Gy arrnai és félgyarmati or szá,gok asszonyai!
asszonyának tudni kell, hogy a Marshall-terv Harcol jatok még erőteljesebben az imperializmn<
nem Európa megsegítési programmja, hane:m az ellen országol'ok nemzeti füg,geHenségéért!
uj há•born elé\'készdtésének a terve
- Szavjelunió asszonyai! Erősítsétek hazáto-- Az imp er ialis•ták beleava'tkoznak minden !a~t, a bék'e és demokrácia bástyáj:át, mhrél erŐ-'
olyan ország belügyeibe, melynek népe n~m~et;1 sebb lesz országotoki, annál hatalmasabbak leszn<lk
függ€1Henségéért és demokra!trikus :s:zrabadságjoga-i~
a béke erői!
·-· Világ asszonya;! Szálljunk síkra valamenvért küzd. Az amerikai, ango\, francia és holiland
ha~rckocsik, repülőgépek és ágyuk Görögország~
nyien a béke védelmezésér~. S"erwzzünk oyülés·~
Indonézia. Vi;etnam, Kirw. és Malájföld s.zabad-< ket, tüntetéseket, gyüjtsünk aláírásokat, kÖvetelve
ság.szeretö népeit g'.iilikolják\. Az angol-amerikai a békél s lel•eple:llve a bünös támadó terveket! ötimperialisták poliliikú és gazdasági Mmogatásl~ venhat o:szág 80 millió asszonyának nevében nyi-;
Jatkozta!Juk kíi a II Nemzetközi Nbkongresszns
ny~ujtanalk Franco rémuralmának
del,egátusai:
'
- Hála a sz.abadságsrer~tö népek közös ~,rö
- Egyre növekvő bátorsággal és erővel küzfeszitése~inek és ·elsősorban a Szovj)etunió gigászi
d~r;~ a .bbkéérl és di~m.~kráciáért, a nép~k birtonerőfeszítéseinek, az emberiség megszabadult a
~.agaerlt es fu~g~etlensegeert, gyermekeink és ottho-·
fasdszta barbár októl Ez a győzelem a deun<>kra;nunk
boldogságáért Mérhetetlen a mi erőnk
tikus erők győvelme volt a fasizmus felelt. a haladás győzelme a reakció [.eleit, a józan ész és a EgyesHsük őket és megn~erjük csatánk<~t a békészabadság győzelme a söté!tség és bMb:íJrn:íJg felelt ért és a diemokr ádáér t!
A háborn utáni évek azonban megmutatták. hogy
a fasizmus ve"esége nem előnyös szoknak. aloik
az ember el< irtás :ira alkalrrnas eszközök gyáTlasáIgen tisztelt Kartársaimi
ból húznak hasznelt, akik bilincsben tartják a
Emlékfeztelni kívánom önöket, hogy mingyarmati és félgyarmati országok népeit. Ezért
denfé•le genn~es sebekre, FURUNKULUSOK=retnék megfosz:t1a ni a s~abadsál!szeretö népek<Jt
RA kiváló hatásu a FORTI TAPASZ.
~yózelmüktöl
Saját
érdiekébe ajánlja vevőinek, kik há·-- Asszonyok! A deniokrácia, a haladás és
Jasak lesznek érte, egyben forgalmát növeli
a béke erői napról-napra hatalmasabbak az egész
és a legnag,obb hasznot biztosítja BEKEvilágon Raj!tnnJk, a haladás. a béke erőin mnlik.
BELI MINóSEG!
hogy mindöröhe dhaUgaltassuk a bombák mbEg)szersmind !felhivom nb figyelmüket,
banásait, rajtunk mnllk, hogy ne engedjük meg
hogy a minderuféle bőrbaj[a kitünőerr betöbbé az éhség, tüz- és járványok pnsztüását te!ltvált ICHTHYOLSALICYL KENőCS, to~
véreink millió közölt A N eiillzetközi Demokr>ivábbá Roboferrin sine és c. arsen ismét kaptikns Nőszövetsélg IL Kongresszusa tehát felhiv
lialó
a gyógyárnnagykeresked5knél és nábenneteke!:
lmn
·- Bélyegezzétek meg a 'háhorns uszitókat
Kartársi üdvözlettel:
r:ánls!átok le a leplet mindenfajta háboms pro~
EMNYI
LASZLó gyógyszerész
pagandáról! Em:elj<l:ek fel tiltakozó szavalokat aJ
Diana
gyógyszertár
görögo:s~á~.i,. kin.ai., .. vi·etn~, indonéziai,. maláji,
Budapest,
VII
Somogyi Béla-ut 5.
brnmar es delkorea< katonai beavatklozas .ellen!
1
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Tanulmányi konferenciáok rövid összefoglalása
A Ptlzmány Péter Tudományegyetem kémiai előadótermében december 3--án zaJlott le a
MEFESZ gyógyszerészlwllgatók csoportitinak
első, nagyszabásu tanulmányi kanfer enciája,. A
zsufolásig megtelt padokba,n helyet foglalta,k a
halrrdá szellemü wofeszorok, a Gyógyszer ész
Szakszer·vezet kiküldöttei, valamint a,z évfo/;ya.
mok hallgatói Az elhangzott beszédek, fölszóla.
ltlsok, a többórás vita, az épitőcélzatu kritikák
és jamsZatok fényes bizonyitéka,i voltak az ifiu··
ság demokratikus szellemének, Jeilett önkr'ití··
kai érzékének, helyes szakmai és politika,i felfo.
gásának.. Az elhangzott munka,ver seny kihívások, az önként felajá:nlott vizsgák mutatják legr
jobban a,zt, hogy az egyetemi ha,llgatóság átérzi
szerepének fontosságát a demokratikus Magyar·
országon, s fokozottabb munkával, versenyszerii
tanulással igyekszik •beváltani a hozzáfiizött r e..
ményeket
A tanulmányi kanferenem legfontosabb fela.
data a tanulókörök munkásságának, módszerei·
nek és célkitüZéseinek határozott vonalu kanturok közé foglalása volt. Rámuta,tott a konferencia az eddigi hibákra, jeleletet adott a felvető
dött problémákra, az eddig függöben tartott
kérdésekre, s további komoly, lendületes munloásságra hívta. fel a hallgatóság jigyelmét.
De a ta,nulmányi kérdések és a, tudományos
munkásság mellett kell, hogy nyitott szemekkel
iárjunk, s észre vegyük az egyetemen miiködő
reakció bomlasztó és destruáló müködését Ép·
pen itt, a tudományok hajlékában végzi romboló
munkáiát a mindszetysta reakció legelkeser·edet.
tebben, s alávaló tcímadásait, megtévesztő tanait
vallási dogmákba, öltöztetve a, ka,tolikus ifjuság
fülébe csempészi, s őket megfélmnliti . N em lehe·
tünk nyugodt lelkiismeretil egyetenú hallgatók
addig, mig meg nem tisztitottuk egyetemünket,
a,mely most már va,lób.an a rniénk, ezektől a r'Ca,kciós elemektől I gen ielentős lépés volt a ka,tolikus hallgatók tömeges állásfoglaltisa a, rnindrszentizmus ellen, bizonyítva, ezzel is, hogy belát.iák, felismerik a r ea.kciás politika és a kJ'isz·
tusi ta,nok közötti óriási kiilönbséget.
A közösésgi munka, a, kollektiv érzés elmélyítése, a tantcírgyak megkedveltetése és tökéletes elsaiátitcísa, a, társadalmi és politika,i események álla,ndó szemmel ta,rt.ása - ezek tanulóköTeink a,la,pelvei A tudományos (tla,pokra, helyezkedő viták, a nivós előadások és ma,gyarázatok
többoldalu megvilágításban tcír·iák elénk tantár.
gyainka,t, a nwgbeszélési jelleg pedig állandó lépéstartásm készteti a, hallgatóka,t E1!vel pedig
tanu7mányi nivónk igen jelentős rnéJtékkel
emelkedik
A demokrácia közelebb hozta egynráshoz az
előadót és a hallgatót Az unalmasnak hitt tan·
tárgyak életet nyertek, világosabbak és ért/wtöbbek, kedvesebbek lettek. A ka,tedrán előadó
profes?zor már nem ijesztQ lény, hanem meg:

értő segitőtársunk, igaz jóbmátunk Tanulókö.
r· eink munkásságába bekapcsolódnak, megmozdulásainkon résztvesznek, problémáinkon segi.
·
tenek.
Csak akkor tudunk va,lódi é?'telrnú;éggé
válni, ha tényleg értelenrmel, kedvvel és ambi.
cióva.l tanulunk, nem pedig rnechanikusan 8 az
elsajátitotta,ka,t cwk ay módon haszrwsithatiuk
majd a dolgozó magyar nép érdekében Ne csa,k
egyetemi hallgatók legyünk, ha,nem igyekezzünk
egyetenri dolgozókká válni, kik szellemi mun·
kásságukka,l va,lóba,n hasznos tagjai .lesznek á
népi demokráciának.
I gen, mi ilyen gyógyszerészek akarunk len..
ni . N em a, rner- ka,ntilizmust, nem a hasznot tart:
juk szem előtt, hanem a tudományos a,lapokon
nyugvó szociális munkcít tekintjük élethivatá·
sunknak. Ennek jegyében zajlott le első tanulmányi konferenciánk, s ennek elmélyítéSén dolgozunk megfeszített er ővel és aka,mttal, prof'CSzor-diák karöltve .
GASKó LASZLó

Beszamoló a gyógyszerészhallgatók deeember 3.-i
tanulmányi konfe11eneiá ját ól
Első tanuLmányi 'lwnferenciánkail a Karköz•i
Bizollság .elnöke, dr. Schulek Elemér piOfesszor
ur nyiitatta meg és felkéitle Vizsolyi Endre barátunkat, hogy lat tsa meg beszámolóját.
Tiszlelt Professzor Urak, Kedves Barátaimi
A ME FES z g; ógyszer•észhallgatok elsö tanulóki\ri konf-erenciája sZJabad teret ad minden
helyes kezdeményezésnek, épitő hi•rálatnak Célja:
kiér té>kelni az eddig végzett munkásságnnkat, s
i'endületet adrui -c munka 1-ovább ft>kozásám. Foglalkozni keli tehát a következő kérdésekkel:
l. Menyire sikerült a tanulmányi munkát
összekötni 1a nevelés·i munkával?
2 Milyen er.edménye:ket értünk el és mik al
hibák?
3. Hogyan fogjuk egységbe a tanulbköröki
munkáját és miJoenl szüntebjük meg egymástól
való elszigetelrts·égünket?
4 Hogyan kell felszámolni a r·eakciós propagandát, J.eleplezni a mm~ka szándékos háttráltatóit,
a mlndszcntysla ügynököket; és miért kell felvenni a harcot ellenük?
Az oktatás legfőbb [el,adata az nj. ember, a
szacialista társadalom polgáránaik nevelése.
Az
óntudatos, szakképzett, demokr•atikus értelmiség
kialakitása csak szivó~. nehéz és szorgalmas nd
velő munlm gyümölcse lehet S meg kell mondanunk, hogy tannlóköPein'k eddig erre a kérdésre
nem f.ekietek megfelelő snlyt Elsikkadt a cél: az
ujtipnsn ember kiformálása, s helyette okta!Jási,
iparos szellem lett urrá tanulóköreinlk'hen Nem
az a feladatunk, hogy adathalmazokat tndó, ön·
állótlan szolgaiclkü emberekeV neveljünk (mert ez
a mult rendszernek volt feladata), hanem az, hogy
alapos szaktudással, jó elméleti felkészültséggel
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rendelkező, önálló szakem-•
bereket adjunk népi demt>kr:ádimknak, aloik feJ ..
adaluknak vall ják a népi demokrácia szol§álását..
»~.age.'i« készitmények
er ősitését es a szocializmus épHését. Ezért kelt
és ezért érdemes tanulnil
Aeidol-Pepsin
Nieasaivar san
A tannlókörők murllioaversenyének heinditása
Aspirin
Novaigin
ola a hiányzások és késések száma [okozatos:m
Betal<cin
Novocain-Cor basi!
csökkent, a hozzászólások, referáfások siáma nö-·
vekedett. Ez mind azt mntatja, hogy a tanulókör
Cantan
Novocain-Suprarenin
nem sziikségtelen 1 ossz, hanem sziikséges jó, A
Carentin
Omnadin
h~llg.atóság legnagyobb része jól átértette ezt a:
Devegan
Pantocain
kerdest, s megváltozott a tanuláshoz és a tanulóDolantin
Phanodorm
. kö1höz \aló viszonya: élveú a kooös tanulás el6·Endojodin
PytamidGn
nyeit é.s szivesen vesz részt a koHektiv munká··
ban. . Ez a fejlödés Jemérhető az emelkedő pont .
Evipan
Solvarsin
számokban is, de fők<iven abhan, hogy a tanulo·•
Evipan natr .
Spiroeid
körökben. ujabb é~ ujabb. hallgat&k je!entlkeznek,
Kresival
Theommal
hogy a tar sadalJm munkaba bekaiPcsolóifuassaLumin
al
fi
rypaflavin
nak A pontozásssal kap<:soJ.atban ki kell hangLummaletten
Vigantol
sulyoznom, hogy .a munkavet seny lényege a mi-;
nőségi munka fokozása, a tanulmányi és az áltaLuminal natr..
•VGgan
lános müveltségi szinvonal emelése, az értelmiségnek a szocializmus építéséhe való hekapcsG~
hl~
"
A tanulókőiök munkameneléneik helyes mód-<
,ze1eit még nem találtuk m'1@ Ha egyes .lannló-körökben már kőz·el i• já1 unk a helyes módszer ekhez, még igen sok javiDani való akad A köMAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT.
vetkezó tapasztalatokra sz•e1elném itt most a [; .•
gyeimet felhivni: ·
B U D A P ES T, XIV. , T EL EP ES-U TC A 53
A fegyelmezetlenség a kol1l•ektiv munkát gátolja.. Aláásója a baráti szellem kialakuLásának,
hátr.áltatója a k1özösség:i n1unka ·elbirálás-ának. s:
za'\"arja az ét dcklődóket, komolylalanná t•esvi a bele a _passmv hallgatókat, s igyekezzenek iJkeV is
az aktiv közösséi§i munikába ilekapcsoini Ez a
v-itát A J•egyelmezetJoenkedők, ha továbbra is za-varjak a k6zösségi munkát, ik& 1esmek zárva ru kérdés elsőr>endü fontossággal hir.
A kritika és önkritika szeliiemét éhren kell
lannlókörökből.
tartanunk
a tannlókooőlkben. Nem csa(k az elér t
.munka ro, .A vita hiánya
o szintén a közösséai
b
e" edményekkel k•ell büsz:kJélkedniink hanem a
vasa.ra __megy. . ka pedig az anyag1 nemism·erélse,
a keszuletknseg Fontos., hQg;y a vita a tárgyi. h!bákat is be keU lát~, s azokat kiJavitanL Példanak hozom lf•el a Bunsen tanulókör esetét.
tudásra támaszkodjon, s csak a lényeges kérdé-mely tulpontozását elismer:\"e, kérle, hogy 30 s~á··
s~k: _részek legyen ek megvitatva,, nem pedig de1
ftnicJok. elvont do.~g-ok
s más oda nem való vaay zalékkal . csakkentett pontszámot fogadjunk et,
mely valában reáli'l.. Az ilyen önkr:itikát öröm
távoli kérdések.
.
b
me! fogadjuk, med a hibákat takargatni szé!!Y'eu,
. . Az ~kta~ási vezető munkája és felelőssége a de kijavítani erény!
JO tanulokom munJm eliifeltétete Feladatuk a sec
. .A t~nulókörök közösségi munkája nem kie]ii
!liotés é' éberség.. Ne forduljon elő olyan eset,
hogy a tanulóköt \"ezel'Ö magyaráz helek€ll ke- gr!O Rrtka a kollektiv megmozdulás, az eayütie·
resztül, fitogtatván tudását. 'miközben bártérbe sen vállalt és elvégzett munka Nem. alaikultak ki
szoritja a közössé!g többi tagját, s Icizárja a vila. baráti viszonyn . t'annlúkörök, s elszigeteltségii·k
megbeszélés lehetőoégét• Setjil·eni !kell az ehna- mralt nem tudják egymásnak átadni hasznos
radottakat. irányilan·i a mnnka, a v.ita menetéL módszer tani és nevelői tapasztalataikat. A ta-közössécri
órködni keil a krit!ikai szell~m meP!tadásán !' ruulókőrök legfontosabb f.eladala a'
"
=ka
megismerése
és
kimélyités•e,
az
ifjuSá!j
meg kell tanirania a hallgatóságot tan';,lni
. A konzultáci?k aria s~olgálnruk, hogy bará·· nevelése és a~ nj diáküpus kialakitása. Reméltrunk az anyaghol rendszeresen készülj,enek, s jük, hogy ezen a té.ten is változást fogunk ta-pasztalni s közösen vállalt munkaversenyekkd.
~t jó! megemésszék feldolgozzák. megismerkedJenek a professzor urak vizsgáztatási módszerei- szociális tetteikkel miné] e],őbb kezdeményezés,.
·
vel s nem ntolsó sorban, hogy elmé1yitsék a kap- ket 1átnnk
Beszedének
toválbbi
részében
a
veform
szül<··
esolatokat a profoesszorátns és a diákság közöttl...
ségességé.t
ől
szólott,
kiemelve
annak
általános
A főszereplők és a passzivák; a tanulókörök
káros végietei Ne csak egyes emberek igyekez- szempontjait s irányelveit.
zenek hatbérokat szerezni, könnyü anyagból másA szakkörök szerve~ésénél - mondott-a -- ko,félórás_ r eferátumol< tartásával, hanem vonják moly nehézség>ek merültek lfé1 Nincsenek meg··

1.% gyakorlati érzékkel
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felelő és jólképzett barátaink, kiik a tudományos

i

mUlllkával akamak foglalkoz:nü lviindeddig csak
egy biológiai szakkört tudtunk [e!állitan[, s egy
analitikai szakkör van tervbe véve Irányt kell
vennünk a Szakmai utánpóHás biztostásá1a és a
tudományos munkásság intenzivebbé tételér e
A heti események beszámolója nem másodIagos a szakmai ok~alás mellett, hanem annak
- szerves és kiegészítő része. Tudnunk kell, hOgy a
beszámolálk nem leJhetnek póelásai a poltilikai tájékozódottságnakl, hanem a mi egyetemi életünk~
ben szer ep lő kér dés·eknek meg;vil'"tása és az egész
!arsada1mi fejlődés vonalába á11iuása. íf'ámogatmi
erőket az egész világon és le keU leplezni a ta_niUl:ás .gátlóit, a mindszentistákJaJt Mindaru1yian
hallottatok a Pécsi Szenl Már kollégiumban történtekről TUdjátok, hogy Erdélyi Guidó atya
azt mondta hallgatóinak: "Ne tanuljatok, ne legyeó·ek m ·galknvök, szálljatok velük sz•enibo
Egv-két fé.évet ve:sZ1iilelek, azután ugyis háboru
lesz; nem érdemes llanulni! Mit törődik Gudió
atya az emberekkel? Ráborul akar! Mit törődik a
rábizo t tanuloilju~ággal? A munk,Mól, a tanulástól akarja őket ervomii!
Pedig ér d em es tanulni, kell tanulll!i, az értelmiség előtt óri:isi per sp .ktiva áll, s háboru nem
l esz. Ne:m ],esz .azért, m·ert a halado tábor a Szavjet Unióval az élén erős, s napról-napra er6sebb
lesz, De miérl spJmlál Minds;zenthy és ldikkje
hábonu a? Azér t, rneü a másodlik világh:áJJorJU
célja a kapitalista-feudalista uralom megtmtás,a
letl volna!, a harmadik vilá@hábmnnak ennek
visszaszerzése lenne feladata De a tanulás ellen
lázit köreinkben Tó:h Tamás Szent Imre kolle"
gista ll-od éves hailgató, ald a mérlegszobábau a
köv _!kez ő ki jelentést tette: A szerves órán Wells.et olvaslam, - de be ne köpjelek a MEFESz-be!
Mi ez, ha nem a legnagyobb des.ruálás.a a tanulásnak! Ha már olvasta, miérl hivalkodik vele'?
Azér t, hogy másokat is e '.téri ts en a tanulástól,
az:rt, mert MindSz·enlhyék politikai vonalának
ügynöke az egye emen. azt akarja, hogy a Ljlő
dő népi demokráciának ne legyen el~egendő és
megfelelő értelmisége
S mit jelent az, hogy be ne köpjetek a MEFESz-be~ Az;t jelenti,
hogy Tóth Tamás a beköpésekhez szokott hozzá
a' Szent Imre kollégiumban. hiszen ott a sa:togást is mindenki figyeli, akár . az inquizició korában, De lelepleztük már a faliujsáJglban Huba
Dezső ö-sszevontJ:'Iendszerü haHgt11tó tén:ykedését i.s.
, Huba Dezső, volt vezérkar.! őrnagy, Fehérorosz··
mszágban hadlest vezérkari főnökhelyelles volt
ezrekel és t.izezreket. a dolgozó nép gyermekeit,
munkásokat és parasztokat wüldött az ·első vonalakba, az orosz falvak Jelperzselésében részhv<lll,
s a nyilas hadügJ-:minisztériummal Kőszegre ·tá-·
vozott, mint ügyosztályvezető. A fasisztamultu
Huba az egyetemen kedvezményt élvez, kedvezményt, de miért? Talán azért, hogy reakciós
üzelmeit szabadon folytaUhassa? Talán azért..
hogy a demokratikus gyarmati ifjuság képvise-•
lőjére azt mondbaS'a, hogy angolul ugat hogy
a gyarmati seg;él0 akcióra nem ad, mert azok
semmivel sem segHik őt. Semmivel sem segiit:iJk.
1

'''

Igaza van; a reakció! nem segitik, hanern meg~
döntik, hősies szabadsá@harrcukkal . szalgálják a;
haladás ügyét, az egész világ dolgozó társadalmának ügyét! S ha Kinában a kuomintangok a
demokratikus ifjuság harcosait keresztre feszi-·
tik, ha Vietn~an lándzsára szurják lievágott
fejeiket, ha Indiában veresre tépik az imperialista ügynökök, akkor is,. azok, kik mar megizlelték a szabadságot, tudják ·és előr•elátják ,a jöv,öt
és életükkel l<észek fizetni szabadságukért és ha-.
zajuwért Ez a bme >közös "'l egész világon, köllös
az imperializmus ellen, s mi érezzü]{ ezt, tudj~
hogy vérükkel a szabadságUlllkat ös védik . De<
vannak nálunk, akik az össres népek szabadsá-;
gát, a békét veszélyeztetik, s al<ik sokkal veszélyesebbek: Mindszenthy és mindazok, rukik a klel'ikális reakció szekéi'IolóL E kérdésbelL állást
kell fogialruunk, ki kell állnunk, hogy a .háborus
uszitók, a ;fejlődést gátló és roniboli> 'e1emektől
megszabaditsnk demokráciánkat és segibenünk
kell mindazokat, akik még nem értik meg "tul<agos jóhiszemüs.égből" Mindszenthy poltilikai
manővereit Segiteni kell rajtuk ezen politika leleplczésével és meginutani nekik, hogy M~nd
szenthy a jo katolikusoknak, a vallásos katoltiku'oknak a leg:nagyobb ellensége. Minds"'en!by szeme előtt nem a katolikusság egyetemes érdeke, a
béke és az építés feladatai, hanem az imperialisták háborus célj~i, a régi rend visszavái·ása, a
feloszlott földek, s elvesztett gyárak 'lebegnek, Itt
jól el kell határolnunk a vallás és egyház fogaimát, Mindszenúby és politikai ügynökei, tamadó
hadjámiától néj)! demokráciánk ellen Ez a politika veszélyezteli és gáncsolja a népi demok~ácia
!ej:ődésé~, az emberi lelkek bé~éjél, ~ eli.enlt;tl'.e~
áll minden wllási té1ellel, Mr megvedjuk epnlo
elemokt áciánkal az ifjuságunk lendülelével -'éS
harco_ unlk a míndszcnth)ZIDUS ellen, mert hazalfiságunk követeli, hogy leszámoljunk a 1~ind
szenthy és InögöUc n1egbujo kleüká1i:s rekac1óval.
örömmel vess,zrük a Karközi Bizott,ág proL·e-sszorainak iránytn1utató kiáll:vány.át: ;,Fi,gyelen1m·el kisé l ve azt a lelki nyugtaLanságot~ me·~
lyel Mindszenthy esztergomi érsek helytellen éS
demokráeia ellenes magatartása kiválllolt, a !far:
közi Bizottság csatlakozlik az általános társadalm>
m gmozduláshoz, kinyilvimitva azt ";". .állásfoglalását miszerint :Mindszenthy poltiltkap demoktáci~ ellenes veszéllyezteui a társadalmi, de külöuösen az egyetemi i!fjnság békéjét, a nyug?dt tanulást és minl ilyen a haladó magyar tarsadal.am céll<itüzéseiwl .elrenlétben álli"
Harcoinunk kell a mindszenthysta elemek,
ellen, s ki kcU üznünk ől;:et az egész magyar közéle!ből és a tudomány csarnokábóL Harcunkban
a nágy Szavjet Unió ifjusága, a Komszomol áll
előt:ünk példakepen, ·az a lenini ifjuság, mely
vérével védi hazáját, s minden tudásával épiti a
szocializmruJs országáti
Viizso!y1i barátuak beszámolója után megkez..
dődlek a hozzászólások, megindult a vita Els~'
nek Erdey-Gruz professzor ur szólalt Jel: Besze.:
dében kifejtette, hogy milyen uj korszakalkoto
változást hozott a tartnlókör intézménye a tanu~

Jás terén M€{Siha~ározta a tanuláshoz való viszonyunkat "A szel-lcn1i ru.unkát ne1n :szüksége-s
rosszrurk kell felfogni - mondotta -, ft1anem iki..
vált'ságnak; nen1__ mo:noton közönnyetl kell tanul-:
ni, hanem ér telemmel és kedvvel Mindenkinekl
aklivan kell bekapcsoladnia a tanulóki\rök munkásságába, mindenlcinek 'örommel kell rés~tvenc
mie a közösségi életben, mert csak igy érhet•jü!k
el azt, hogy nem csak egyetemi hallgatók, hanem
egyetemi dolgozók leszüúk, kik büszkén l~het
nek ma j d be a dolgozó t'ársadalom közösségébe
A közösségi munkát ne egyéni érvényesülésre
használjuk fel, ihanem egymás o!<tatására és se-,
gitésére; a tanrulóköi-i munka ne BMadásszerü legyen, hanem komoly, tudományos alapokon vHll!
képezze magvát.
Most Bartmann katlárs, a szi!kszervezet kiküldötte l<övetkez,evc., s ő emelkedett szó1ás'I'OJ
Tolmácsolta a szakszervezet üdvözJ!etét, mely állandó figyelemn1Bl kisér i az ilfjus ág, a jövendő
utánpótlás rutinden megmozdulását ,.örömme~
halloU'am - mondolta - az iifjuság ajkáról elhangzó munkás darokat, melyeik, remélhetüleg az
őszinte 1ncgg:yőződés n1egn):ih~ánuilásaJi voltak.
Fogyasztói ár : Beszerzési ár:
Ellenll•en esodálkoz<im, hogy a MEFESz ilyen ru2 drb,
1 02 Ft.
UO Ft.
rellómmel viselked,ilk a reakcios, bomlasztó ere4.53 u
mekk~l szemben, és Inég 1nindig megtriiri ezek
8"- •
10 "
15'/o
fertőző jdenllétét
A szakszentezet legmeszebb+ 20"/o f" ...
t~em,enő támogatásiról bi;ztbsitotta. az Hjus.ágot
b:~szédének tová1bbi részében ÜdlVíözöHe a Karffiö'zi Bizottsftgol a mindszentystOJ reakció ellen"
haliu ozott állásf:oglalásáérl, s temén')"é'nek adott
kifteJezésL hog.)' eZit nen1 csak sz.Oban. h:anem tetezeknek kibő>vi'tésér"e, mert esak igy lesz lehetsé.
lel is hizonyitan; fogják
ges, hogy a gyógyszerészek nem csal< gyi>gyszer··
·A következő f clszólalo Soltész l<ol•legánk volt.
lár~kban, han:em üzernekben, gyárakban, laboraSzellemi sza•bolázsnak nevezte a kalolikus formn·
tor'.nmdJ<b~n ·~s !hasznos mnrukásságot
tndnnk
lákba öltözietelll mindszenthysta reakció!, mely a m.aJd ~rife]tem Rámulialolih arra, ho.gy egyes tavallás s~gi-tségé«el 'igy0ksz:ik nregttévesz.teni és tá- narsegedek nem készilik elő 'tökéletesen '"' gyG··
borukba álnatani a katolülms hive.ket Minden jó-· :ko;latokal, ezekinek változtatr"i kell pedagóg.iai
zan gondolkodásu, vallásosan érző katolilkusnak m~d~z-ererk:n. Nem sznbad, hogy olyan esjt
be k ell látnía, hogy ez a polirtik'a ll'Cilll a kúsztusi adoel,Jon do, inlirll pL a kvantitativ kémiai gyatanokat szal gá! ja, hanem csruk runnruk palóstjában korlat~n, ahol ;a mór•ések eredménye' 90 százalek-•
az állam1end, a dc,mO:krárcia nle,gdönbé!sér~e ir{!.., ban degtelen voll Meg kell határaznunk - monnyn! gn is katolikus \Ug)ok - mondoi~\a - s dotta - a maximális- pontszám kr Héri:umáJt.. E(~y
m•?u leszáinoltanl 1nagamban a rnindszenthyz
előadás, v:agy magyarázat csak akkor érheiti eta
mussal Nektek is, kik jú katoHikusok vagytok. maxinúlis pontszámol, ha a tökéletes tár gyi tuigy keH cselekedni., külön, külún, magato1{ban
dáson kivül oly módon o!Olali, 'hogy a hallgatóság
küzdjélek le a vallá"i d<>gmilkha bujtatom reak' valóban !meg is értse és 1neg is ~kedve:lje
elő~·
ciós, fertőző lanokat Én n1áil imn11nnis vagyok_, adoUtakat Beszédie to~ráblbi részében a köz,össég.i
s ha kell, szivesen sc.git:ek 111úsnak is-. Beszédében ll11illnka megszervezésevel és 1negkönny1itésh,el
ezután rátért a gyakornaki é\ hirálatMa., s kiff:l· fogJ,alkozot>t Figyelni kell az előadásokra me il
tette annak :helyte-len elheh czését, majd a tan- csak Lgy kapcsolódhat bele mindenJci a vit~ba A
könyvek és j-egyzetEk 1ninél gynrsafbb _.és dlcsóbh ~udaltlanságot ne szégyr1ljülk egymás előtt, his.Zt 1\
beszerzésé,·eL ennek megsz_·Jvezéséve-1 kapcsolatos: barátok közt vagyrunk, s etty'más Oktatására, s_ckédésekkel foglalkozott
gitsegére vagyunk rendelve 'Minél több önként
Dr. Györki Andrásné a hiáJ1yos baráii szell'c
vállalt murrk>át tel j·esitsünk, s 'l,anitva tanuljunk
met kifogásolta a tanulókör,ök ke,rctén helill
Kröel-Dulay kollegánk szintén a szégyenérz ·l
Nincs meg .a kollektJily É1rzés a :hallgalókhan, s n
javasolta, s kifogásolta a barilli
kiküszöbi\lésé!
yezdőség és t1agság között éles errhatároló
vonal
szellem
ihiányát,
mely feszelyezeVté, idegenné t~
huzódik J\fajd .a. tanulóköri vitá:k hiányoss-ágá1
em!Jtette, me!}' szintén alajpleltétele a közösségj szi a tanuli>kör hangulatát
Szabó Sari az általar10s müveltség emeiésére
munkamódszernek
'Kel:emen kGllégánk a biológiai istneretek fon- hivta fel a figyelmet, s ki\fejtel>te, hogy nem csak
tosságára hi>"ta 'fel a 'hallgatóság tfigyelmét, • a szakitudomány mérvadó az általános inlt-l!.igen-.
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ciánál, hanem a kulturális ágak <\gyéb részeinek
ismerete is szükséges.
Gyürki Valéria a pontozás kérdését fejt'\,"<'tlle.
Ne legyen a pontozás sremélyi kérdés, s ne ad-j'unk barátaiuknak megérdemeletlenül több pon~ot Ilyen ·esetben az -egész urunkaverseny elveszt•
realitását és célkitüzéseit.
Petri Gizella az értelemmel való tanulás mel-·
lett fogla:lt állást, hangsulyozván a tantárgyak és
egyeb elméletek szerves összetartoroságát Egy
felvetődő kérdésnél a Dégebbi ismereteket is fel
!kell emlí teni, s a szerves kapcsolalokat mindjobban kidomboriuani.
A katolilo'-'s ifjuság több tagj•a állást foglalt
a mindszentyS'la reakciós politika ellen, s f)elszólalásai'kban bebizonylitoHák, mennyir-e ellenkezik Mindszenlfhy poiitikája a krisztnsi tanokkal.
.
A tanulókörök versenyl'lési szellemét mi sem
· bironyitotta jobballj, mint az innen s onnan fel-·
hangzó munkaversenyd kihivásCll<, "i•zsgafelajánhisok.
Nagyon helytá],Jó volt Gálos kollegánk f·elszóIalása, melyben kif•ejtette, hogy a poliltikailag tájékozatlan sza:kember igen sok baj t tud csinálni
Példának a muit haborut, a német megszállást
emlltelte, s a szakemiber•ek behódolását A hatá~ozott politilkai
allásJoglalás SZei'I'eS tartozéka
rninden ombernek, legyen az bár tudományos
munkássággal foglalkozó egyén
Kmucz kolléga a rémhírek elleni ihar-era hilvta •fel a konferencia fi.gyelmét, s azoknak le nem
becsülendő veszélyességéről besl'Jélt Utána -Gáti
Jánosné szálalu ]el és javasolta egy üdvözlő távirat küldését a jelenleg fővárosunkban ülésez.ő
Nemze:tközi Demokratikus Nőszövetségnek Javaslatát nagy helyeslés l<özben elfog-adta a konkoencia
Végezetül Sárkány pwfesszor m ismertette
az első .két évifolyam közölt lefolytatott tanulm;ínyi verse.nydolgozatok eredményét, hol az első évfolyarn bizonyult eredményesebbnek
Itt is
látszik, hogy a szelekció milyen egészség-esen befolyásolta a tanulmányi eredményeket, s a reakció téved, urikor azt hangoztaotja, hogy igazságtalan volt
· Még sok ,felszólalá~ és vita f~lyt le, melynek
ismer te tése hosszabb idilt venne igénybe Végezetül Gyarmati bará.tnnk emelkedett szólásra, hogy
összefoglalja a problémák csoportjait, s válaszoljon a fontosabb kérdésekre.
Beszédében négy főbb pontra os?Jtotta a ikérdéseket és problémákat Első pontként a tanulási
módszerekről beszélt
Hangsulyozta, hogy ne a
mechanikus magolás és ismerteDés tegyen a tanulás alapja, hanem keressük meg a problémák
alapjált, fájó pontját, s azt vizsgáljuk, elemezzük,
s majd ehhez kapcsoljuk a többi, vele összefüggő
részeket. A tárgyak szemléletét meg kiell változtatui Ne csak betüt lássu~ egy kémiai képletben, hanem élei:et. valóságot, mely örökké megmarad emlék·ezetünkben, nem ugy, mint a halott. unalmas belü A kémiában lefolyó reakciók
nem azért vannak, mert azt a •képlet elilLrja, ha-

nem a képlet van a reakció eseményei vég<Jtt, s
a valóságra, a történésela e támaszkodik. ö is kihangsulyozta a vita hiányát, mely nélkül nem
eredményes a tanulás; majd a kollektiv érzés
fontosságát, mel.y néll<ül iközöS&égi urunka nem
leha:ségcs örömmel állapitotta meg a versenyszellem lejlődését a most felajánlott vizsgák
alapján. s remé1i ezeknek 100 százalékos teljesLtését.
.
Másik CSC\j}Git a reformkérdés volt A reformkérdés elvi szempontja az kell hogy legyen mondot:a--, hogy megszabja az ujtipusu gy·i>g;yszer észek kiképzésének menetét, s meghatározza,
mi•lyen politikai és sza!kmai lelfogásu, tooásu
ernberekre van szüksége a népi demCllrráciánaik
Ez a reform csak al<kor nem lesz illurorikas
(mint az előzőek), ha felsorakozik a fejlődés mögé. Tisztában kell lenni avval, hogy milyen tipusu gyógyszer észebe lesz szüksége a hároméves
és a többi tervek alapján felépülö dernokra!tikus
Mzegészségügyének, vegyi és
Magyarország
gyógyszer iparállJruk. Ez legyen a vezér-elv a reform tervezet fölépitésénél., nem pedig a szakmai
sovinizmus
,
A köve1k•ezó pontban a tanulókörök politikai
nevelésével foglalkozott. Meg kell szüntetni a közörnbösséget, mely a reakció támogatáSával aza•
nos, s mindenldnek határozott társadalmi és po-·
lilikai állást kell foglalnia . A heti események is~
mer1tetésénél a vita, megbeszélés jelleg domin:Hjon, mert csak itgy kapcsolódhat bele mindeniki
szervesen a tárgyalandó problémákba Az ese~-"
nyekkel ,lépést loell tartall!i. s azokat figyelemmel
kisérni
Végezetül a reakció elleni harcm hívta fel a
figyelmet, különösen aláhuzva azt, hogy a mindszen'hyzmusnál határozt\ vonalakkal kell elha-tárolni a Hllást a reakciós poli.tikátóL A demolmatikusan gondolkodó katolikusok állásfoglalása
nem kétséges ·- mondotta -, .de kell, hogy min~
den ember, felekezetre való teloin!!•et nélkül belássa ennek a reakciónak bomlasztó hatását, oonak veszélyességét és teljes erejével küzdjön dIene

Gyarmati kollégánk zárószavai után a konferencia hezárult Reméljük, hogy a következő
l~anulmányi konf,epenciánkon
már büszlkén számolhalunk be elért eredményeinkről, s a mostani hibákat helyes önkritikával Jeküzrlve tökéleiesen. helyr'e igazitjuk.
G. L

---------------Előfizetési

dij:
l hóra
15 -· forinte
Negyedévre
45.~ forint
Falusi tö1pe gyógySZ'e!táraknak:
l h6ra
10- forint
3 hóra
25 . - forint
(Csak előr·e való fizetés esetén!)·
Szakszervezeti tagoknak:
1 hóra
7..- forint
8 hór a
20 -for!M
Gyógyszertári segédmunkásoknak és
egyetemi hallgatóknak negyedévre
10!~ fót!i>l
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Gyógynövénygazdálkodásunk és a gyógyszerész
lrta : Varró llladar Béla gyógyszerész
Mélyen tisztelt Cen~náds Nagygyülés! Tiszlelt Kartár sak!
• A magyar gyógynövény világviszonylatban ~s
elrsmer-ten kitünő minöségü . A Gyógynövény Ki-·
sérieli Intézet, az exportra készülő áru ellenőrzéi
sével megalapozta nemzetközi )Uegbizhalóságukat.
Hazánkat éghajlata, földrajzi adottságai és
népének szargalma predesztinálják ana, hogy
a mintaszerü gyógynövénygazdálkodás terén az
élén járjon az európai országok között. Éppen
ezért sajnálatraméltó, hogy mindeme kedV!CzÖ
adoltságok mellett a zyógynövénytermelés, gyüJIés és ér tékesilés területén teljes gazdasági anarchiáf, az egyéni spekuláció anakr onistikm virág-zását kell tapasztalnunk. Eeyes nagykereskedők
sokszor dicsérelm érdemlő jóakarata· mellett is .
Ma, arnikor az ország minden termelő ténye,zőfr,
a többtermelés szolgálatában megfeszitetV "'riível
dolgozik, a vidék gyógvnövény termeMie és még
inkább a sokkal naeyobb tömeget kitevő gyűjtők,
sokszor tel jes bizonytalanságban vannalii munká_juk anyagi eredményeit illetően. Mikor a már begyiijtött vaey megtermelt gyógynövénY' mennyiség birtokában a nagyker-eskediíkhöz fordulnak
értékesilés végett,. bizony nem egyszer akkor detrül ki, hogy olyan drógot, illetve olyan mennyiségef gyüJtö!tek. amit a piac felvenni nem tud.
Országos viszonylatban sem beszélhetünk a termelés és gyüjfés ~ <l r v s z e r ű irányitásá•
ról A gazdákat legtöbbször az elc5zó éir tapasztalatai vezetik s igy gyakran eMfordul, hogy az elóz6
évben tulkin:Ht. potom áron elkótyavetélt dróg.
a következő évben teliesen hiányzik a piacról,
mert a gyüjtők az elmul'! év értékesitési nehézségei miatt nem merfék njból gyüjteni..
Népi Mmokráciánk gazdasági életét a szci-..
ciális tervgazdáikadásba való fokozafos átépülés
jellemzi.. Törekvése;nk afelé irányulnak, hoey ll
termelés kapitalista anarchiáját megszüntetve,
mindenünnen kiszorítsuk az egyéni spekuláció!
és helyébe a 5ZÜ~égletek hány:t"tottru termelést
allitsuk. a "köztermelés-közhaszon" elv alapján .
Nem mehetünk el tehát közömbösen mezőgazdasá
gunk gyógynövény ~ermelési szektorában uralkodó eme fonák állapotok mellett sem, hisz nem
arról van most szó, hogy egyesek' keresnek,~e a
gyógynövényerr vagy !sem, hanem, hogy egy né)?űnk tulajdonában Ievó kincsesbányá!, ahoJ
!"ddig csak egyéni vállalkozások folytak, tervszerü munkával és cooperatióval átadjnnk a köznek
Miért tár juk mindezt a haladó magyar· gyógyszerészlársadalornl plénuma elé? Azért tesszük ezt.
t Kar-társaim, írnert az a meggyőződésünk, hogy'
a gyógynövénygazdáll<odás tervszerü megszerve-·
~ésénél, a vidéld kartársaknak

irányitó szerepet kell biz;.
t o s i t a n L A vidéki gyógyszerész képzettsé-génél, tekintélyénél fogva elsőrendűen alkalmas
ana, hogy a környék gyógynövény gazdálkodá~
sát (termelést, gyüjtést) megszervezze és !irányit-·
sa. öt tartjuk a legalkalmasabbnak arra, hogv
szaktanácsaival álljon rendelkezésér" a gazdák:_
nak, hogy m i k o r, m i t termeljenek Adja
meg a sziikséges felvilágositásokat arra vonatko ..
zóan is. hogy a környék földje milyen gyógynövény termelésére alkalmas. Hivja fel a figyelmet
a környék vadon termő gyógynövényeire, megma•
gyarázva az embereknek a begyüjtés módozatait
Legyen a vidéki patika 1egy-egy centruma a be·
gyiijtöU gyógynövény mennyiségeknek, ahonnan
aztán az elszállilás megtörténne.. A központ fell!
képezze a gyógyszer ész azt a dáncszemle-1. melyhea
körzetének termelői kapcsolódnaki.
Ez a tevékenység pályánkat egyrészt uj szinnel, 'Uj müködés-terüleUel gazdagitaná, másrészi
pedig jelentős mértékben hozzájárulna a gyógyszerész jövedelmének emelésélhez:.
Mindezen mükl.idés elképzelhető ugyis, hogy
n gyógyszerész a mult és részben még a mai hel;w-zetnek is megfelelően. az egyes gyógynövénynagykereskedökkel állana öszeköUetésben és vo•
!ük levelezné le a fent taglalt müködés mindCD
cgyes részletét (mibifl mennyit, milyen áron gyüj-!essen) .
Tagadhatatlan azonban, hogy elgondolásainknak sokkal inkább megfelelne. ha az egész moz .
1falom egy tervszerüen Jrányitott szerv hatásklf-' ébe tartozna. Egy országos gyógynövény termel6
ös értékesítő szövetkezeti központra gondolunk.
melyben körzetenként egy•egy kartársunl<; vezetése
nlalt egyesülnének a környék termelői és gyüjtőt
Ez a szövetkezet. mely felvenné magába a gyóg..y•
nö\ény kereskedelmet. alkalmas v<>lna alla, hogy
mind a belföldi, mind a külföldi piacot ellása
áruvall A szövetkezeti központ felett müködó
gyógynövény t e r v i r o d a m;egszerezné az
adatokat arra vonatkozóan. hogy milyen gyóg:vnö,én:J1 milyen mennyiségel, milyen ár·on lehet
elhelyezni a bel- és külföldi piacokon és ennek
figyélembevé!telével megszabná a tagoknak a kifizetbelŐ iránvárakaL Igy .a vidéki Kartárs minden
>aison elejé,; megkapná a környék számára kiJ
tüzött termelési feladatot és annak végr-ehajtását
szor·galmazná..
,
,Az országos tervgazdálkodási eme körvonalait
azért \ázoltuk fel a kartársak eMU, hogy láthas•ák, urennvir e szerves alkolórésze tenne müködésük a magyar gyógynövénygazdálkodásnak.
A gyógyszerész, mint a magyar vidék gyógynövény termelésének irányitója! Szakmánk szép
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és szorosan hivatásunkhoz tartozó terülelieL hó·
vülne A szoros kapcsolat a nép termelői rétegei-·
vel,
szaktudásunknak, itélőképességünknek a
többtermelés szolgálatába való állitása, még Mzelebb hozi]á a gyógyszerész értelmiséget 'a, paraszlsághoz A Szovjetunióban megvalósitolt gy ógynövény-szindikátus példájára gondolunk, melyet
szintéu nagy örömmel támogatnak 'a nép széles
rétegei.
Tudatában vagyunk azonban annak, hogy
ahhoz, hogy a Kartársak a fenti feladatoknak va.lóban megfelelhessenek, fontos reformokra van
szükség, ugy a gyógyszer észkiképzés, minl a tn·
vabhképzés terén. A gyógyszetészeknck tanulmá·
nyaik sor án fel kell készülni ök ennek a feladatkörnek a betöltés ér e. Ez a mai egyé1llemi koképzés
mellett nem képzelh'ető eL Azonban már itt ki'vanom hangsulyozni, hogy a gyógynövényismer ef
nem olyan nagy anyag, amit bárki egyelemi évei'
sm án, vagy akár már á pályán müködve:, némi
szorgalommal és ambicióval el ne tudna sajátita···
ni. Felfogásunk szelint egy vágy két féléven áf
hallgalott gyógynövényismerel, mely a botanikai
és pharmakológiai sajátságokon kivül felölelné a
,termelés~.· ·begyüjtés, száiitás összes Inódozatait,
~·övid szakmai gyakor lat után, megadná a szükséges elméleti ismer'eleket a gyógynövénygazdálko..
dás idnyitásához. Kezdeményező voll ezen a téren a siegedi egyetem gyógyszerészi karának lépése, mikoris a 1947-481-as lané\1 második felé··
ben ,.a hatodféléves gyógyszerészhallgatók részére !<Ollégiumot hirdetett, "Gyakorlati gyógynövényismerel" eimmel:' Ezen előadások felölelték
mindazt, amit a termelés, begyüjtés, minöségi
konh ol!, szállilás ter én a jövő gyógyszerészeinek
lui!niok kell Az előadások anyaga könyvalakban,
valószinüleg a közel jövőben meg fog jelenni szak~
lapunk "A Gyógyszer ész" kiadásában.
'Ennyit a fialal generáció egyelemi kiképzé,-

*&

.

A már pályán müködö kattársak szakképzettségél három uton gondoljuk a 'kivánt nivóni
emelni. '1) GyógynÖ\'ény szakelőadásokal is feJ ..
vennénk a gyógyszerészi továbbképző tanfolya·
mok anyagábac 2) Állandó ezirányu szakcikkek
közlése révén lapunkban "A Gyógyszerész"-ben.
3) Az egyelemi lananyag már emlileCt m'egjcl!lntetése tévén, ezt a könyvet ugyani~ szetetnénk e} ..
juliafui minden vidéki kartárshoz Meggy<íződé
isünk, hogy ezen elmé[eti alapak megleremtése
ulán a gyakoriali élet alakilóereje megszet<zi a
kartársaknak a szükséges szakistner etet. a vazult
feladat elvégzéséhez M o z s o n y i pr ofesz<Zor felhivla figyelmünket a gombagyUjlés és termelés fontosságál a. Ezzel a professzor ur nemcsak a gyógyszerészi tárgyklir kibővitésére hhla
fel figyelmünket, han'em keteskedelmi érzéket is
tdmutatja, amennyiben a gombagyüjlés és terme-lés ·igen jövedelmező kereskedelmi cikkel képe•
zeit a mullban és mely szo10san hozzákapcsolód-hatik a gyógyszerészi és termelési programmhoz
Szorosan vett szakmai szemponiból is soka!
jelentene, ha a kartársak valóban megismerkednének a gyógynövényekkel \és' gombákkal Eltün-:
1

nének a piacokról és fiókokból az istentudja hány
éves, hatóanyagnelküli tinklurák és az ugyan~sak többéves kifakult iherbák A közönség tényleg azt a halóanyagot kapná a' teákeverékben,
tinktmában, amil onosa a recept felirásakor
nyujtani kivánt..
Mélven lisztelt Karlársal<! ~Hndezek elmohdására két szempont vezrelett..' Először is egy élet
munkájában\ szerzett mély megbecsülésern a magyar gyógynövény hánt, mely mind'ezideig (ava"·
tatlan kezekben) gazdagságának csak nyomait
mulatla Meggyőződésem, hogy a magyar gyógynövényleimelés tenszer'ÜJ irányitása mellett, sokban hozzájárulhal mezőgazdaságunk fellendiléséhez. A máSik szempont szeretetem. 1 hivatásunk, a
gyógyszerészi !pálya iránt ez, a jelenlegi társadal-c
1ni átalakulás során ana üsztönöz. hassunk oda;
hogy minden megliitlénjék azirányban, hogy át~
mentsük a gyógyszerészi hh atást az uj társadalomba azállal, hogy a régi rend kereskedő gyógy ..
szer é&zéból " népi közegészségügy és gyógyszertermelés értelmiségi dolgozó magiszterét hivjuk
életre.
A kartársak elé táriam gondolataimal és vá ..
•om. hogy a felszólalások dialektikus tüzéből pá.lyánk fejlődésének egy, uj iránya kovácsolódjék ki.

Yidovszky István gyógyszerész hozzászólása
Engedjék meg kedves hallgatóim, hogy Var ..
l' Ó Aladár k1ar L~á~r~anl előladásával kapcsolatban
rn is .igénybe vegyen1 pár petere szi-ves tül"rhnüket..
~Ma_@aln JJ;S 1e1gy emberöltőn keJ"Cszlül fog:lallkoz.tam a lg)'Oi(ynö,én)1ekkel s ennek gyakorlat:i
megoldás.áh:oz volna pár szavam
EgY'elér~ek Vanó kaPiársaríunaU; abban, hogy
a gyóg}növén)ítletmelést ma csak egy 'terviroda
!:elállitásá,Vlal t~ehe:t mc!giOldmhl 1S 'ezt sür.g.ős·en n1.eg
Js 1~eU valósi tani, del az exporit kérdéslétnél \ ~gy
gyi&ar:es változi3Jlásl kell végi ehaj:tani. Szelintem
.elZlt kizár Ola g szakképzett gyógyszer ész veZletésére
kell bízni ll;mnészre!esen la Szövetke~etek [<e·relein
belül
Hogy ;m~ét t tartmn szüks-ég'esnek a h-~1dokló
!!.nai rendszer-ü gyó,g)nÖvény szakmát uj alapokra
fektetni és miért k!i;zárúl1ag .szÖ\;e:tlkeiUi alapon, arra a köVietkezökhetl akarok 1 ::illlJul~a~ni.
Az ·egész g): Og~ növén J' szakrna n1a három
csoportbólráll: ~a kb !O cégből álló gyógJnö.vényL xportőr bő li. kik -a nag,:· Itiőke nyün1ása ~alatt állnak.
a: n1ásik :a több n1int ezer g~;óg) nö\nétnybeváltó
csopot't és a harmadik a l 00.000-nél is töb~. termeló és rovüjt/1 E:zlek á!Jandóan harcban almak
egym~áss~~. :mdndegyik rugy érzi, hogy ó a kizsákmányolt, amlnek az egész gyógynövény texpo;l~unk - különös~n a !rndnóskg mi1att - érzi a karát
A g:yüjtők szazezres C:SDpont.jának panasza
van legközelebb a valósághoz
A gyógynövrények minimális bevállill árát a
hivatalos közegek és a kEJesJoedői érdekeliséli bevonásával a földmiwl<ísügyi miniszlerium állapit ·

j-a meg. De ezek az -ar,aft< regy-két: cikk, mint p!} ;g
kamilla kivéte1é~L nem reá]isák
Becsüleles muni<ával maJGimum 50 f.illért ke·
~eshet óránkéllll a gyii jtó, ha a beválló azt a minimális áron fizeti iki, melv 'esetben 100-200 százalék haszonnal~ adja tovább "" exportőrnek
Az rexpor t6rrök és a bevállók :felet!li' reJlenőrzés
jogát a földmiwlésiigyi miniszterium ker,etéb~
rarftozó Gyógynövény KriS'ér le'~i AHomás és annak
kirendeltség~ ·.gyakor ol ja
Tevékenyslé,gük minden relismerést iklikr demel~
de vannak m jtuk kivül álló hibák e té'I:1en.
Ha példán! egy kapzsi cé@ meg aikar ván a
másikat előzni s luH·án kezdi a kamilla bevásár·klst, ~amikor még a v~r:ág nincs IUöké}e'tes-en lklÍnyilva s 1igy a megszád--tott. vi:rág s.zinie zöldes íbarna ..
illóolatrar~alma minimális, há<· tudja ruz állomás.
hogy ezzel az reg~z' környék kamillatermése harn1adr'f'ndü lesz, nincs jog.ában a be~ásárlásit be"
szüntetni
Nincs meg az Allamásnak a megfelelő számu embere, hogy ·a több \nini !OOO beválté!t a
helyS·zinen l!egaliább évente egysZ\er meglátogassR.
Csak igy fordu11hat elő, amit s~emélyesen tapas.:d•ialtm:ll\, hogy egy beváltói eng~Cdéllye1 rendeJkezö ·egyén a putrisoron e,gy 6 négyszetméter te ..
riiletii ,. !házában" és 'egy 6 négyzetméter területű
ibeikén egy·szem:e 'srzár1ilt:sa- a üehéianályva és: a beléndek J.evelet. V.agy egv másik •eset; ami!kor a
máh"eagyökeret a 100 folmái magasabb hőmér
~éld.eltü kem·enoében ~~zár~itja 1a beválM .
l\fa o'ly nagy a világpiruc-okon a gyógynövény~lin3.tlat és -olv !kicsi a km,e:s1et. hogy ~csaik !az e:gés:z
eJsörendü .árur·a találunk p-itaont
Az amerikilii köz~·gészségügyi haWós:ág-ok _pl nen1
enged!·ek be egy na.gvobb 'kamilla ·bételt, mert ,az
egyik ládában a gondatlan '"álo51Jallás miatt benn
mar,aditl megszáradt iróvm t találtak
Rán1utatok n1ég ana, hogy a gyern1ekcipőben
i~á.ró ujjátszervez-e;~t sz-övetkeze;tlelink már- cdUiíg: mi1...
l~ cn e"edményt út:Ud[[]aJk f'elmu'i.atni:
A mult évben az Alkaloida-:gyár ifelszolilotlra
az !OOO bevallt:ót, hogy gyiijtse össze a mákgubót
20 sz:ázalék jutalek ellenében. Felhivása ~r·ed
ményte}en volt Pár Ireikes gyógyszerés~ a Szúvelk'ezetekk:el a mull évben 2r800 mázsa mákgu ..
bót szállitott ~e: a gyárnak Ez Jévben a gyár kizá·~
trólag a szövetikrezetekkel kötött szerződést, mi
gyóg;ysZJerészek is rez uton kü'ldlük be a begyiijlöll árut Daoám, hogy -csak 10; százalék jutalékot kap'ák ,aJ szJövetkl2zdl!ek.r la mu1t évinek több
mint timzeresét szállit0<11.~ák be szepúember J5 .. ig,
30.000 mázs:iJ~ Igy az Alkaloida előreláthatólag ez
evben 7'5{).000 dollár Iértékben fog rgyógyszer'li ex ..
pmtáln~. rami: a mai egéisz g~·ógynövénYJeocportunk
nák többszöröse
A gyúg;ys7JCrésztanhtall;gatóknak ra gyógynövény szakmában való kiilön1eges kiképzésre
a magam cr-észéről sol<'loab alk::dmasábbnak Irutom
lll budapesti regyetemeil, merltl larzJ elméLeti !kiképzés
me!leH a lgpkorbti kiképzésnek itt van nagyobb
lehetősége. Iti van a Boros Adám prof,esszor ur
:v~ése alatt álló s ujjáéledő Gyóromövény Kiisér·

l
RESACTO R l
t/f ld6-rzitm.éhf1!
injectio
ez embryonolis ll'áj RES-specifikus ható·
anyaga
l!'dicatiája :
a nervezet belső méregtelenitése,
májvédel em.
l. sz . : 13 382. 6x1 1 ccm eladási ára
20x1,1 ccm megállapitás alatt

Gyártja és forgalomba hozza:

MAGYAR GYÖGYSZER RT.
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Budapest, Y., Szenl lstván-körut 18. szám.

Allamás J.lt ~udom 'elképzelni a Szövetkez:etek
Gyógynövényke:reskedelmi Központját is és feldol,eozó telepét, aminek látogatása gyákorla<!u s:~;em
Jl0<1lból igen előnyös.

U 1Li

A gy ógy növény s~ark!már.a való k!ikép~ést ez
'"ben a budapesti egyelem is megk!ezdte, mint
:r :ndkivüli l!ran!Uárrgya;t rtSJnitani és Alugu,sztin pro··
fesszor ur ad já elő az ezzel kup.csol!a~tos (ismerete;~,
Let lll s~ives ifigyeimébe ajánlom az i!letékesek·
nék, hogy hövilsék ki az előadás tananyagát az
lillalános növényvrédelle~ tudományával Ha a
raez-őg,a,zdaságban \naJ.am,i növénybetegség vagy
:kártevő lép fel, rendesen :a gyógyszerészhez for ...
dulnak tanácsérll, s pár napl idő, amig az itlieté•
ikes Kisérleti Allomásról rneg jön a 'Válasz, íha ar!I a a gyógyszerész nem tud_ ,az-onnail tanácsot ~í.
n1ár so'k1szor késő Vian a védeke~és
Minden ·eseh e örvendetes,, hogy ar gyógy•l'JCIésztanhallgatáknak most már van Deá lehetősé·
gill<, he>gy ezzel a hasznos budományi ágg,al "
,_warapi:thatják tudásukat s vövidesen elfön az
i dö, hogy a gyógynövény ,szakmában kiképzett, a
):özösségért, a szö'"etkezeti ':eszmékért kiálló fiatal
'-'vó~vszerés·ze!l<iet tud adni a szövetkiemteknEik! a
~/ "'·"
nepi demokrácia " ezzel ds 1egy lépésse! illaladiUunk
a szocializmus felé
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Gy á ri kórházak a Szovjetunióban
A szovjet ~zegészséigügy egyik legsremoot ünilbb
jeUegzetessfge a lakoSS<fug sz.éles alapon meg1sz.erVezett
imgyenes gyógyászati és p:r:ofilaktikus szaLgálalta
A Szovjeturnióban különösen nagy atányokat öltött;
a szanatóriumO'k és a közvetlen orv-osi segitSég megsz:er~
\Tezése ipari vállalatokban, inté.zmJényeik!ben és iSikolálk..
ban
E:ruttal :a moszkvai golyóscsapágy..gyán:· keretében
felállitott 53 számu poliklilliiTm tev<\kenységét rrnutatjuk

be
A poliklimklán a szaikorvo:so!k: m!Í.'n.den kateg-óriája
kb'pvi-selve van Az intézmény' tökéletes orvosi appará~
tussal v.in felszerelve
A fiz:io_balneotherápia minden
fajt-ája, gyógytorna és masszázs, functionálLs diagnosz,..
tika és elektrolkaidiü:graphia, [Öntgen-laboratóiumok, klL
nikai, biok.émia, sze.rologkti és baktemológiaí lahorot6riUt."ll:ok állnlllk a betegek :szolgála.tára.
A poliklinikáil a követlrező IQSztályoik vannak: bel··
gyógyászat, se<bészet, bőrgyógyászat, tüdlőosztály, sztomatológia, m-emészet, fill- és gége.osztály, ideggyógyá...
szat Beállitottaik: nő_ és g,y"ér?J:®kgyógyászati trunácsadót'
is, e..zenkivül müködik egy 30 ágyas dia:gmosztikai állo-

más.
A poUkUnika gondosko·dása ki ter jed ·a gy.á1 ,. alam'eln:nyi rmunikására és azok csaJáltagjaim
Ha a beteg állatpata olyan, hogy sze!IliélyeS'em. illieiD
tud megjelenni a poliklinhltián, telefon~ t>lihivat.ja ma_
g"ához az orvost A laJkJálsán csiak Ulgy, mint a pol:illclirui.
kán, ingyemesen megkap minden orvosi se~gtsléget, H)tblbe!k
közt'. ha kell. fizikotherápiás Uoozelést lés ·r:önrtgent
Meg kell jegsezllli. hogy azolm3k a pácienselimeit
több mint. hatvan sZJáZia1~a. ak:iJk az elmult esztendőbelll
!negfordrultak a poliklinikán_, a remds-reres rprorfi1aktilrns
viz.s.,e:áJatok sortán jelentek o:nleg Ez is külörnJben egyiild
legfontosabb jelJegzetes·Sié·~e a szavjet közegészlégügyi
szolgálatook.
A poliklinritka egoész teVékenyslége oda hárnyul, hogy
egészsé;g'€1Sehbé tegye a munkafeltét.elelmt, s ily módon
esökkie!lltse a munkáJsok megbet~g'edéséinek l·f".hi 0séglél
Minden egyes mnuká.<:>t sze:m.."llel taa talntak m:ár a gyár1ba
való felvételének napjá.tól 1rezdve ~iinden t'lgyes gy.átrii
munkásról on·osi személylapot áHitaJnJak ki. A poHkliJ:ni"
ka ·orvosi tamiácsad6 bizottsága véleménY1ei alapján báL
mely munká1st könnyebb mu1niKáma lehet utalni Ilyen

P-Setben ha az átihelye:tés a; munkaibér csökken'éséw.J jár_
na, a poliklinika által kiadott beteglap alapján a különbségert megtéritik az á1Ia.mi társadalombi.z.tosit&.~ ala/p
t erh éi e. Nielll feleslegR:S meglrulliteni, hogy ezt aZ alapot
kizárólag a vállalati ig,azg.atás költBfgeiből t:Ö1ténő Ie
vonásokból hozzák össze
'
Ha a mnnkás hosszabb időre elrveszti a m'll111loalké.
pességét, altkar esete a:z orvooi-anunka.ügyi szakértö bL
zottság elé :kerül Ha a munkást rokika'flt!lllftk m:inlösitik,
akkor nyugdijat itélnek meg rés:aére, amelyet az állami
tárr.sada,lombiztositási alaJp te.rhére fizetnek ki A h:ur..
marlik kategóri,ába trut-ozó rokUmntalkiat bi.zonyt~s mUndára felthasz.nálhatjá1.:, de hogy milyoo legyen -ez, a
rnunik:a, -ennek m-e,ghatárr~oziátsáJDJál szigormMT tekintetbe
ves_zi!k az orvosi u.tdsitookat. ilyen eretiben a munkás az
áU.ami rákkautsegélyen kivül meg;1mpja a munikája után
járó rendes muntkabért is.
A gyomo-r~ vagy bélbetegs:é.glben ISJZ!enved& bete~k
sz.á;~ná.-ra dietikus éttermet rende-ztek be. AZJok a mu.nká-·
sok, aldk ezt az éttermet látoglatj.áik, 150-:7~ s:llázailé1ros
árengedményt élvez!l1ek a SJJaks7..ervezet helyi alakulatá
nak számlájá1a.
NaiY munlrát végez a pornd1111lika azzal is, hogy
megfelelő kiválog.atás utáln üdülőhel~ és s~a!I1Ja.tÓ~
1 iumokba küldi a g~.-át mun:ktá!Sait. A gyár részkr·~ he~
J~ eket ta1tanak fiemn- az ország legjobb sz.anatóiiurrniaii'baln.
Azok a mnukások. akilit sziv-, tüdő-, gyomot_ vagy id.egbetegségben szenv·edinek, m.i111dien évben 1speciális b'7.ATI1a.
tó-riumokban vagy üdülőhelyelren részesÜlneik orv® ke·
zetésben
A munlká!s~padensek ezeken a l11elyelken a
gyÜgykezelés lköltségének -az. egyha't'imad!át
fizetik, a
másik kéthar madot a gyár fedezi a társa:dlalomJbiz1 osltlálsi
alapból Azak a munká1sok, akiket emészségi állapotnik
ntiatt gyógykez.eléste utalna!k, megimpják :rendes iiZP·
tlé:sűket (ezt a beteglap alap,i!áinl k-ajpj'ák meg) és a sza_
natóriumban vagy Jrlinilián eltöltött időt nem s·OOtm!itjáJk
be a rem.des sZ'3ibadságidejükbe.
Jósif Cukerymik, a pol:ikllm.ilkal főorVIosa szerint az
idén máT elértük azt, !hogy 1a gyáll'i meg-beteged\ése!k s7Já..
ma 115 százalékkal kisebb, mintt 194-01-ibn. az utolsó háboru előtti esztendőheu volt.
V. Galperi.n, Moszkvca,
(Orvosok Lapja IV évf. 48. szám M~gjelent 1948,.
nove.miber 28. )
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FRIIED
Telefon : 226-023.

Budapest, VII.,
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Az uj román gyógyszerkinyvrll (Ph. R. VI .. )
.
A romániai gyo~yszerészet fejlettsé'gér'e vaU,
hogy alig 5 évvel az S-·1ik 1 ornán igyógyszerkbnyv
megjelenése után,
HliS októberében megjelent
a 6-:úk kiadásu gyógyszerkönyv (a továbbiakban
rövidítve: g5k), mely newember l-él már él":be
is lépett . Igaz, hogy ennek az uj kiadásnak sz·üks.égessége n1ái rég fennállott, rnert az 5-ik gyk
már rég~en teljesen -elfogyott
Jelen cikkem céJ~ja, hogy általánosságban is.mertessem a román gyk-'r';, részl-etesebben csak
t.gyes galenikus készihnényeket fogok tárgyalni
A gyk ké~ főrészből áll: az első részben találjuk a A)· ógyszereík leirását, a .második 11é'sz pedlig
táblázatokat és a reagenseket !~artalmazza .
A vegyszerek leirás·ánál uj.itás, hogy a gyk
nen1 emliti eJ.öálli1ási .n1ódjukat 1mindazoknál,
melyeket a gy'OgysZierész ·a gyáriparból szerez be,

miután a gyk főcélja, hog; előírja awkat a módoza<lokat, melyek alapján az egyes gyógvszerek
azonossága és tisztasága megállapithat-ó.. ~ ·
A növényi 'es állali eredetü gyógyszereknél a
szakársos adatokon lkih1ül röviden ismeiteli a hatóan)iiagokalt is; egyébként a drogokat részletesen csak macroscopikusan isn1ertet:i; Inicrüscopiikus leírását csak a &og pmáról ad
A 6. wmim gyk 660 oldalrus és 721 cikket
tartalmaz, 45-tel többet, minll az előző kiadás. A
szerek kiválogatása nem sH{1erült a Iegszer.encsé·
sebben. mert az 5, g;k·-ből csal< 5 szer ill1aradt ki
és sok teUesen elavultt , gyügY,szer növeli a gyk
liededelmét; ,~iszont sok uj és fontos szer nem
szcre,pel még benne
Ha a cikkek százalékos összeállitását Vilzsgáljnk, a következőket találjuk:
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Nagy hiányossága a gyk -nek, !hogy ugy,
mint az 5 kiadásból, ebből is lelj,esen hiányzanak a hormonok, a szérumok és vaccinák A gyk
előszavában .ezt azzal n1agyarázza, hogy mi~után
ezek vizsgálata tulnő egy gyógyszert-ári laboratórium ker elein, ez.ek egy pólköte:lben fognaa<
megjelenni
Ezl a pótköte'ld, ,már a" 1943-ban
m·egjel-enő g,yk is m:e.gigér te, de min.dmáig ne1n
jelent meg Fenti indokolás küiönben is sántit.
tn-ert bár elismer12n1, hogy f:enti sze·rek na,gy ré-·
'Zél nem Jeiheil liiz:ikai és vegyi módszerekkel
1negvizsgálni, okvetlenül szükségesniek és fontosnak tartom., ho.gy cz,el~ l~eil·ása. elő.állitásuk ntódja és adagülásuik szer•epeljen a gyk -ben, mint az
a világ összes gyógysz<erkönyveiben sze:"epel is'.
A gyk 2-ik része a köv,etkező táblázatokat
tartalmazza: 1. elemek atomsulya,, 2 Baumé-!O··
koknak me!jlelelő laJsuly, 3. csepp-táblázat, 4
,,S.e.paranda" szerek, 5 Inéi·gek, 6. 1Ina.x"i-Inális
ada,dok
Azonkiivül részlet..:sen leirja az össz~~
szwkséges
reagenseket ·é!s előállitiási 1nódjukal.
továbbá a' gyógyszer-vizsgála Uh oz szükséges álta ..
János utas,itásoka!l is tartalmazza.
Miel6tl a Öc
!!Vk. állalános ismertetését belejez·"
•
ném, anól is szólnom k~ll. hogy· a k·önyv k•1ifo~
~áslalan kivitelben jelent meg: jó papiron, szep
naayb0~üs nvotmással. kevés zava1ö sa_jt,óhibá•ml
és ak>fogástal~n román- és lalinny.elvü tarlalom·je,gyzékkel (A gyk román nyelvü, csak a ciru~za:..ak szereplenk latinul is,)

•

A gvk első szme az acetanilid, ez a toxikus
ns elavult antipyietiomn, melynek ·már nem szabadna szerepelni'e ·egy ikorszerü gyk -heti,
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Az illatos vizek<Jl a gyk nem lepárlással, hanem a megfelelb illó olajból állittatja elő Ezek
általános előira ta a következő: 15 gr illó olajat cldörzsölür~k 10 tjt. talcummal és összerázzuk 1000
gr langy os vizzel A gyk 111-egengedi ugynevezett
coneenltratltlilllük készités-ét is, mely1eket ugy ké-szitünk, hogy 0.50--2 gr. illó olajat feloLdnnk őO
gr. sz,eszben és kiegészitjülk vizzel 100 gr.-ra; ·ebből egy részt 39 rész "1iz7...el higitunk, hogy meg-·
kapjuk a hivatalos illatos vizet, melyhől a gyk
tizet ir elő és melyBk nagy keresletnek Öivenden ek Thomániában
A k~ese1 ümandula viz.eiL a .gyk. szintén nem
lepiulással, hanem henzaldehydcyarillúdrin-n<k
szeszben és vizben valo oldásával áHíttatja elő
Rp.. 5 5 gr.. CeH,CH (CN) OH,2fi0. ,g,r s:~sz, aqua
ad 1000 or, Az oldatot egy ezrelek oranhydrogenr,e kell beállitani Az UJ gyk. eloszor 'rr}a ~,o
a Eurow-oldal helyett az állandóhh és csapadeKmentes aluriJJiniurri~ acetico-ltartanicum solutumol A mk-ben kétféle szén hi•valalos:. carho vcno
t']
getabilis és c.arbo medicinális adsorbens; ez u o Jbinál nem irja elő, miből k,és7Jiiljün, csak megfelelő adsor heálási képességet követel m"? (metilkék próba) C,!intán a gyk. n::egl<ovetelr, .hog)
minden es l then ezt a szénféleseget kell krszolgáUatni, fölösleges volt az egyszerü növényi szén
beállitása.
A "Compnimata" ~ejezet' cs.rk 5 hívaitalos
tablettát ir elő, ami összehasonlitva az 1948-as
Brit gyk -vel, melyhen 49-féle tabletta hiva~alos,
nagyori ke,oés. Az 5 hivatalos tablet~a: acrdum
acetylo-salicy!icum 0:50 ;gr,
Santomn ,0,02 gr,
Sublhnat corrosiv,um l gr és Hg, OX.)"C,)'anaJ~Uill
":")
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0.50 és 1 gr. A gyk előirjlJi, ;hogy a külsőleges
használatra szánt tablettákat kékre kell feste!]l
A főzeteket a gyk szabad tüzön .való melegi:éssel irj:i elő, n1ég pedig- virágokat és leyele-ket 10-15, gyökereket és kérgeht 30-40 percig
kell főzni Az infuzumok ugy kés2lülnek, hogy a
drogokatJorrá:sban lé'\oŐ vizzel öntjük le 1és ,gyakran rázooat\'a 15 P'erdg állni hagyjuk vattán át-·
· ~zürjük '"'A gyk nagyon helyesen megemlí li, ,_de
sajnos nem kövel,eli me.g, hogy azokhoz a rirogforrázac:okhoz, melyek alcalaidákai tartalmaznak,
citromsav adható. Infuzum concenltátumok készitése nincs rnegengcdve
A gyk 6 tapaszt ir elő: empl adhaesivum,
belladonn~e, cantharidum,
cantharidum p2rpetuum, plumbi és plumbi compasitum
A gyk. 22 ex/~;racturn előiratát tartahnazza
Eibből 5 száraz kivonat, ll folyékony és 6 extractm spissum
17 pcrco'at.io által készitendő és
csupán 5-öt lehet áztatással előállitani A g)k
10 khonatnál ir el rn:nnyileges vizsgálata: is;
előállHásukhoz részletes ubasihisokat larLalmaz.
A" ,;injectabilia" fejez: t sok érdekes ujilást
(arialmaz; ig) a gyk előirja, hogy az inj2kciók
százakkal ánya p em suly1 a (gr), hanem lénfogali a (kcm) vanatkozlassék Pl. 40% -os szöllŐ'
cukoroldat injectio ccljMa ugy készitendő, hogy
40 gr. szö!lőcukrot Jeloldunk v;izben és ezt 100
kcm·-re és n~In gr-1ra egészitjük kti; ez a rendelkezés helyes, tekinfve, hogy az injekcios f.ecsk1endő.k köbcentímét.eTre vannak beosztva
Ha az inj~kdók isoionizálása ·elő v1n hva,
ugy a gyk pontosan e1őirja, hogyan szá1nitandó
ki az isoionizálandó szer (konyhasó vagy szöllő
cukor mcnnyisége; ez a következő képlet szelint
történik:

c

02436

illi

G=

i,

i.·

('.

h
n12,

me!yben

G = 1000 kcm folyadélohoz szükséges isoionizáló sz€r · m:nnyiség.c; C = az injekciós 1folyaJdJék
konc-entrációja 100.0 kcin-I·e vonatkoztatva; h =i
az isotonizálando anyag: dissodálási együtthatá-~
ja; m1 = \Ugyanennek mdlekula sulyta; i2 = az
isoionizálandó anyag dissoDiálási cgyü~;hatója
A dissociálási együtthatok a következők:
nlvan anyagoknál, mely0k nem dissociálnak (pl
glucoza)
l; azoknál, mC'lyek 2 ion.-m dissodálnak (pl Na Cl) = 15: melvek 3 ion-ra dissoelálnak = 2 és melyek 4-rr€ = 2.:5 Egy példa:
kiszámitandó egy ,száz::a~·ékos )lorphiunl oldat
isoionizálásához szüks~!ges kon)hasó lnennyrség·e; ebben az esetben: C = 10; illi = 375.67;
it = l; m2 = 58 15 és i2 = 1.5·,

=

o!436
G -

-

10
l
375 67
_ _ _, 15 58 ló = 8 36
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1000 krm oldathoz E keplcl: szerint kb 10%-kal
magasabb éi tékeket kapunk, mint a svájci gyk
(Ph. Helv V) által előirt cryoscopikus képlettet

l.

NERVOPLIST

ÖRKÉNY

NERVINOTQN,CUM SEDATIVUM

FERGlODI N

CUM ET SIN EIIRS
ÖRKÉNY

ORGANIKUS VA K•SZITMENY

NOVOLill

ÖRKÉNY

BELSÖLEG S PARAFF.NOLAJ

Itt en1lit-e1n m·eg, hogy a :szemcsepp;ek isdtonizá~
!ása is fenti képlet szerint, történiolt. csupán a
0.2436 állandó helyett O3589 helyez end ő be,
,A gyk. 26 hivatalos injíekaióll ir elő, köztük
két uj isotonEms oldatot (Ringer és RingmLocke oldal), cardiazol· és C vitamilu injekdót is.
Érdekes injekciós készHmény a .Swvj€lunióban
és Romáruiában sokalc használt Cthinin jodobiz-mnt olajos suspenziója. Hibája ennek a Jejezetine~, hogy a 1gy1kJ. ne1n iLrja -t1
l6, hogy injek-ció
céljára csak kéts~er lepárolt v;iz használható
Hiányolható, hogy nem trurtalmazza az. cgy.es
·injekcióknál a 6terilezés módjá't, a használandó
lisolonizálando anyag mennyis·é'gét és hogy általában nem irja elő iköteltezöen mindeil v1i~es in-Jekció-oldat isotonizálását
Az anli'bii<úoumok közii.]; a termolabilis Benicillin-natriunl és Peniclillin-eald!Uilll van fel ..
vé,e: hiányzanak a Penicillin tartahrnu galénikus
készitmények (kenőcs, szemcs•e'l'p, sth) elői,ratai,
továbbá a hőálló kristályos Pemicillin és a Sltrep··
tomy.cin.
A pilu'a fejezet változatla;nul ugyanN, minl
ai előző kiadásu gyk -ben; három előiratot tartalmaz: pilulae ferri carbonid, pH feni jodal:ii es
I,Jil laxantes; utóbbi cWirásának hibája, hogy
három nem beszereZJhető s2lert
(fructus ,colo-cynthidis, resina jalapae és scammoniae) tartaln'laz és igy, szabályszeTinti elkészitése manapság
alig lehetséges. Attalános kötőszeinek igen 1;11egfelelő az előirt tragacantha-glycerin (Traga-
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cantha l 1, gl•icerin 7 l·, aqua Z r.,) me!y a Jeg ..
több eselben jó pilula masszál ad
A gyk 24 hivatalos szórpöt ir elő; az általánosan haszná~! és •elő ir t SZJÖrpökön kivül csak a
Magyarországon kevésbéi 1ismerteket €mlitem: li
Syr halsami tolutani, mely 20% -os sz eszes tolulbalzsam oldatával készül, melyet magnesium
carhonicum-mal és a errkor egy résZJével péppé
dörzsölünk és viz21el ·extrruhálunic 2. a syr feni
jodati eltérőerr a F I -l:ól, csak 0.50% fenojodic
tot tmtalmaz 3, Su. hc.;drargyi 'bijodaVi ·~syr
Giherti): először 35 gr jodkali-ból 0.50 gr Hg J,ból és 20 "' 'izLől oldatol készitürt!Q" majd egyszerü s",&,;pel 1000 gr-ra kiegészilbjük 4. A jo ..
d-olannin szörpöl ·eltétően a klasszikus ;előir.attól.
jod-jodkali oldatnak tanuinos glscerin oldattal
\'aló· keverésc,:ci .irja elő, n1el:yhez még ralaníhia.
S7<Ör'jlöt is adai' A k"'er•bket enyhe. tü21ön 1(60°)
melcgitv1e gyorsan megkapjrujk az additiós terméket 5 Morphium-szörp O50% morpium tarta"
lommai.
.
A gyk 14 ciiiiratot tm1lal;naz,
Spinitu 0sa
Ebb6l hét (spir amnwnii anisalus., halsmDtous
junJipeJi, lavandulae, rnelissfre, mentlhae és sinapis) illó olajoknak szeszes oldala Itt szerep~el a
tinc!:ura .Bestscheffi mint spititus aether•eris ferratus Érdekes, hogy a spititus sapo kalinust a
gyk nap1aforgúolajnak kálilruggal "aló elszapp3.nositásával it ja €lő A klasszikus spi.! itus saJ-·
po-kalini ebben a kiadásban má" r;em sz·erepeL
Igen sikerült a sul!onanuoc!ok Í~Jezete Tartalmazza a hat ,farmal<ológiailag legjobban bevált l<észilményt: Deseptyl, Alhucid, Su1faguanidin, Sul!athiazol, Sulbpyridin és Suifadia~in:
a leautóbbi keszilmény, m_ely a le::JUI!olsó láncszem0 a sulfanüd késZiitmény·etknek, még. nem i1s
kapható Romániában A gylk pontos összehasonlitó · reakeiókat kö~öl és ·az Albucid-nál és Sulfalbhi,azol-nál mennyileges vizsgálatot is e1őir"
Egyetlen hiányossága a fe:joezeLnek, ihogy nem
tartalmaz hivatalos injekciós készitményt
A .gvk ·1-5 tink:urát ü .elő . Előállitásuk mód·ja szezi~1t 1három csopm tha osz:tJhat:ók: l percoí
lálio., 2. :-áztatás és 3. .egysz;erü oldás által késziM·
vendő tinkturák. Az alcaloidákat és glycotidákat
tartalmazó 12 tink,tur a közül 10 percolálás utján
készül; kivétel csak a két opiumtinktura, me··
lyekkel együtt összesen 31 festvény )<észül ázta~
tás utján
A Iinetura jodi, maialis feni, opid
benzoka és nucis vomicae egyszerü oldással készülnek A jodtinktura, mcly az előző gyk szelint azonos volt a magyar g~ k~ •előtiratával, megváltozott
Erősen lecsökkent
jodtar'lalma és a
szesz töménvs{ige, ,.alószinüleg a maróhatás .csökkentése céljából; elilírala a kö' etkezö: Jod 2 gr,
Kalium jodatum 26 g1, Spiir dilultus 50o ad 100
gr. l!rd?kes az ehvésznlag-tf,eshrény clőirata, melyet a száraz kivonatból készitett a gyk (1563%),
melv standardizált készitmén\, ellenitétben az
ebvészmaggal, [nel J nek .all{aloid- tartahna válto-zásnak van ,kité,e
A festvénynek 0.24-026%
összalkaloidát kell taritalmaznia, miután a száraz kivonalot lii5-H\5%-ra kell beállitani. A
magyar gyk ,-herr nem szevepel a Tine tm a J ala-

pae composita,

mely tubera jalapae és resina

scanunoniabOl kés_1;ül és a tinctura opii benzoie:a

(elixir JJm'e,gm.ic.us)1, 1nely benzoesav, kirnlfor és
anizsolaj higitol~t s~eszben való oldala, melyhez
5% opimutinlktmát keverünk; morpllium tartalma O05% Ron1án I{Jülönlegesség a tinetur a anti·
cholerina Davila: Charles Davila francia omosr-ól elne•vezve, aki a rmnán egészsé-güg}i megszel··
vezőj.e és az első román gyk (1862) 'egyik megalkotója vo1t. A Ina is nagyon népszerü 1tinktura
1.7% sáfrán!, 17% opiumot, 7% bhéjat, 7%
rheurn-.gy~őktörzset és sok bor.so.sM-n1enta illó olajat (16 5% l) tartalmaz

A gyk !6 kenőcsének el&imila elég sok eJté-·
rést mutat 1a mag):ar gy]k. előiralaitól; igy a hivatalos kéneskenőcs nem tartahnaz kátrányt és
kálinm cm bonienmot, hanem 10% ken~l és 10%
zincun1 su1furicumoL A Ginkkenőcs ~egy 10%-o.s
vazelines kenőcs, lanolli11 nélkül>. A 30'%--os un@
hydrargyi mitius mellett hivatalos e"v 50%-os
,.fm tius" higanyk€nőcs is·. Kár, hogy a gyk nem
mellőzi még a disznozsin használatát, :pedig előir
Wl.g. albuin néven egy nagyon jó alapanytagot,
melynek e!őirata: 5 L adeps lanae~, ,5 r c•ena alba
és 90 r. vaselin
A .gyl{ ,csak egyeltlen gyógyszepes bor t ir el6,
a vörösbanai készült 25% Chinakérg.el tarta!~·
mazó ohinabort
A \itwminok ,k.özül hivatalos az A, Ih, C és
D2 vitamin_ Ga!e!]ikus késiztmény kett& van fel''éve: tgy D2 vitamint tartalmazó olajos oldat,
rnely 10 OOO egységet tartalmaz l kom-ben és C
vitamir1 injekció.
1

Befejezésül csak annyit, bogy ~udom, ismer'
t•e.tése1n nagyon .széteső és hézagos; a gyk részletes ismerlel~ése azonban nen1 is \·Olt oél.lom:
csak egy általános képet rukarlam adni r'óla a
bar.áti Magyarország .g)'Ogyszerészeinek Bá,l1Illii·-'
lyen részletkérdésben sziv;es·en állok bárkinek
rendelkezésére (W· T. Timisoara, Str Engels 9 .
Románia)
Weiss Tibor gyógyszerész
Temesvár
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lrta: Dr. Halmai János egyet. m. tanár

uolt

a Demokratikus Nők Világszövetsége ll. Kongresszusán
'
t:lményeiről

hogy a látottakról részZetesen be fog számolni
a következőképen számol be.:
·- Az MNDSz már hónapokkal ezelőtt el- uiságjában A gyárakban, ahol a küldöttek láta ..
kezdte munká.i-rít a tolmács-franton is. Felszóti- gatást tettek, tiszteletükre, ebédszünet alatt,
totta tag§ait, hogy ielentkezzenek, akik valami- röpgyüléseket tartottak. A Kistext-ben, egy
al··
lyen külföldi nyelven tökéletesen tudnak A 11 O gyülés keretében az orosz, mongol, irán
bán küldöttek r:s felszólaltak.
jelentkező köziil 70-et hivtak be, akiket rnind
kikáder eztek, A kongusszust megelőzőleg egy-- 4 vendégeket autabuszakon vidékre
hetes szemináriumot tartottak, amelyen ismer- egészen áz orosz határig is elkisértük. Minde:.
tették a világszövetség, a népi demokr1(icia lénye nütt, ahol az autobusz elhaladt, az egyszerü
gét és általó,nos politikai jelvilágosító előadáso· falusi asszonyok a legnagyobb lelkesedéssel fogadták őket és a}ándékokkal hcilmozták el.
kat tartottak
·- A küldöttségeket hozó vonat beér kezésé- A kongresszus eiJ:iesté.ién lezajlott fáklyás·
nél már a tolmácsok is vár"óák a vendégeket és
menet
jeteithetetlen élmény volt a küldöttek ré..
az előre kijelölt szállodákbo, kisr'!rték őket.
szére,.
Ilyent,
- az orosz asszonyok kivételével,
- A kongresszus hivatalos tá.rgyalónyelve
az orosz, francia, angol, spanyol és magyar volt
- még nem láttak
- A parlamentben a küldöttek fejhallgató- Megható volt, amikor visszamentünk a
val hallgatták az előadásokat, melyeket azonnal parlamentbe és minden nemzet képviselője, künégy nyelvre lejordítva közvetitették Ily•en fe.i-·
hallgatókat a wroclawi értekezleten használtak tön·külön, helyükről fel61lva, elénekelte a sza
badság himnuszát Szem nem maradt szárazon,
először,, :Érdekes volt az a minden ülésre felszerelt szer kezet, rnely egyetlen gombnyomásra azt amikor a görög partizánasszonyok kis, 8-10
a nyelvet közvetitele a feihallgatón, arnelyet az főből álló csoportja, katonar·uhában, harciasan
illető hallgatni akart
elénekelte a felszabadítás himnuszát A harcoló
- A küldöttsé{j tagjai megtekintettek kü·
nemzetek asszonyai (görög, spanyol, kínai) kalönböző gyárakat, ahol mindenütt a legnagyobb
szer etetel fogadták őket. Az ujpesti Chinain tonaruhát viseltek.
gyár ban, - dacár a annak, hogy a pr ogr arr&m
- A'z egész kongresszuson, tul a nők egyen,.
tulzsufolt volt, -· a dolgozó munkásnők kiván· iogusitásán, tul a gyermekeknek a védelmén,
ságára mégis ott kellett maradniok ebédre. minden megnyilatkozás a világbékét sürgette,
Utána a Markosz-Otthonban tettek látogatást,
ahol őket Olt Ká.r olyné, népjóléti miniszteTünk hangsulyozta ki és azért szállt sikrd,. Ennek a
felesége fogadta A küldöttség asszonyai, - de világbékének örök jelképe marad a kínai asszofőleg a nyugati országok küldöttei, a legna· nyoknak a csoportja, amikor kis felemelt zász·
gyobb csodálkozásuknak és rneglepetésüknak ad- lókkal fogadalrnat tettek, hogy kemény harcuktak kifeje;,;ést a látottak felett. Boldogan látták, ban is az segíti és lelkesiti őket, hogy győzelmük
hogy a gyerekeknek milyen kitünő az elhelyez~
sük, ellátásuk, ruházatuk A' küldöttség között után ők is a világbéke hatalmas ügyét sza/gál·
volt egy amerikai uiságirónő, aki igéretet tett, hatják.

es

"rmunb~han, Ile. sa~iC.·bólllatr. ~alicyl.
' nuu
8CIS3I·bCll Cactsal
Tichler János 8----~
lod-ból Kali. jodat
grll~<l6s6t és

kivanatra a sancvts6k •• mi•

bértablellézésl vallalok
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Két hónappal ezelőtt ért véget a gyógysze.
részi centenáris napok. Szaklapunk résztesen be-·
számolt a centenár'is hét előkészületei11ől és ünnepi eseményeiről Len>értük és kiértékeltük ezt
a páratlan és egységes szakmai megmozdulást .
Véget ér tek a tudományos és világnézeti elöuroások, példát rnutatnak a Kabay-dijasok, bezár'ult
a hazai viszonylatban pár at lan szakmai kiállibris
kapuja, áll a Kazay End r o otthon és áll a
gyógyszerészi muzeum.
A rnuzeumban szerepel egy szerény, ke'r·ek
mézesbáb-sütő faininta is Err·ől az igénytelen
jószágról kivánok néhány adatot és gondolatot
közölni, főként azok számára, akik a muzeumot
nem láthatták Ezáltal is serkenteni szeretnék
tnindenkit az összegyült, értékes muzeurni
anyag további szar gos g.yara.pítására.
A' muzeumi anyag összegyüitése közben
bukkant fel az lpar"müvészeti muzeumban ez w
bábsütő minta. f!S ern. átmér őiü, .3 ern. vastag,
kerek, vadkörtefából készült, aránylag elég jó
állapotban van.. Az egyik oldalán a következő
felirat olvasható'.: "Michael Aba/i dei gratia
princeps Tfansilvanie par ,.e hun do et siculor".
A minta szélén levélkoszoTu disz, alatta körben
e felirat, közepén egy cirner, A ja;minta másik
alMJán egy kisebb minta, rnely 18 cm átmérő
iü 1.5 cm. széles leve'lkoszor<u van a szélén, a
mezőben egy másik cimer, a címerben közölt felir at.: ,!Andreas Ber tr am apotecaTUS" és cilul az
évszám: 1671 A mintán olvashatóan látszik
még egy késői tin~ával irt fe(iegyzés.: Segesvár
és számok.
Hámozzuk ki ebbó'l azt, amí a gyógyszerészi

szakmát ma közelebbről érdekli. Bábsüw, mézeslcaJácsos rninta gyógyszerész névvel, címerével
vajmi szakatlan és furcsán hangzó kijelenté~>
napiainkban 1671-ben rnás volt a helyzet. Ak~
kor a gyógyszerész rnég semmi különlegességet
nem •árusított, sebészet! kötözőszert, gyógyász(b
...ti segédeszközt is alig, gyógyszert igen, de jöveaeimének jelentős része a conditák, confectiok,
szirupok, vagyis cukorral készült, bevont vagy
ebben megőrzött galenusi készitmények, rnég in..
há bb a cukr ászáruk, viaszgyer tyák és a különböző szinü pecsé/Jviaszok készitéséből, ill árusi
tásából adódott . Ha ezeket a készítményeket és
;nép a szépitőszereket is számbavesszük, akkor
Icapunk teljes képet a XVI XVII század
rJYágyszerészének munkaterületdről. Egykori leltári tételekben olvashatjuk a gyertyák loészitér>éhez szükséges vaseszközöket, öntőfarmákat,
lcéseket stb. Tehát Bertmm mester bábsütő
mintája kelléke volt az egykori gyógyszertár'i
laboratóriumnak Bertrarn Arulrás személyére
vonatkozólag rnáshol nem sikerült senrmit sern
találnorn . A rendelkezésemre álló gyógyszerész ..
történeti rnunkákban neve nem szerepel A legr égi bb segesváfi ,qyó'gyszertár alapítási éve
(Megváltó, 1700, Oroszlán, 17'20) is kés!Jbbi
keítezésü. A' nagyenyedi Arany csillag (1772.),
a brassói Arany oroszlán (1757), Medve (1690),
fogarasi őrangyal (1738), sőt még a kolozsvárr:
EgyszaTvu is (1685) jóval fiatalabb, mint a
IJií,bsütő rninta . I gy kétségtelen bizonyiték nincs
arra, hogy 1676-ban Délerdélyben gy6gyszertár
müködött
Most elbucsuzunk Bertram rnestmtől és joT..
aitunk a bábsütő mintán. Nézzi!k, rnit mond a
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másik oldala . Apaji Mihály, erdélyi jejedelemrót emlékezik VajJon mi vezette Bertram rnes·
tert abban, hogy a fejedelemről emlékezzen meg
1671-ben.
Apaji Miluály II.. Rákóczi György sMegével
Kemény Jánossal együtt a kr·imi tedárok fogsá-_
gába került 1657-ben. Kiszabadulása után viszszavonu/tságban élt 'birtokán feleségével, Bor·ne·
·misszu Annávul . 1661 szeptemberben, Küesük
Ali basa követei nugy alázattal hírüladták a
·ház uránuk, hogy a basa Erdély fejedelméül ,je.
lölte ki . Még ez évben a rendek is megválasztot..
ták és a szultó.n is meger ősitette
Apaji ingutag, erélytelen jellemü fejedelem
volt., A kor·ntányzá.sban okos és ügyes feleségének és kancellárjának, Teleki Mi/uályncck cckaru·
tn érvényesült
Urcdkodásábccn nem egyszer
igen kényes helyzet állott elő, mer t u tör ök és
az osztrák között kellett az egyensulyt megtur·
tccni. Mivel a szultán pccrancsárcc került u feje. delmi székbe, igy sorsa cc törökök kezében volt
Midőn a félhold urctlrncc inogni kezdett, kuneellárjcc sietett a császárnak behódolni és igy rnagáncck a grófi cimet biztositottcc Lotluccringiai
Károly hereeg cc császár-i luccdak élén Bulázsfalr;án; 1687 okt 27-én megegyezett Apccfival; ki
maga és fia szeimám biztositotta cc fejedelemsé(Jet, a rendele számára cc kiváltságokut, viszont
néhány erdélyi vár ba néntet hely őr ség et helyeztek el és Erdély ccdáfi.zetőiévé lett a császárnuk. ·
Mindenki kapott valamit, csuk cc nép fizetett
uzért, hogy békében élhessen A nép, rnelynek
nem volt szava és képV1:selőie; cc nép, amely ccz6
tu is oly sokszor· csak cc rnunkát és a pénzt ccdtn. rná,s ioga edig volt évszázccdolcon át, legfelfébb rnég az életét, családját és tüzhelyét áldoz.
hatta jel cc hazu oltárán
Kissé elkanyarodtunlc a bábsütő rnintátál,
most •visszcctérünk. Mint láttuk, 1671-ben készült, A/ekor· volt 1 O éve Apaji fejedelernnté vá·l(J,Sztásának Vcclószinü, hogy nccgyobb ünnepségek voltcclc ccbbccn az időben, ccrányla{; békés fej.
lődés, fogyott uz ünnepi rnézeskaláes, rnely a
decenniurnra ernlékeztef·ett.
Még valarnit A1Jujiról: kedvelte a tudományokcct, mugcc is ir ogcctott. Gyakr-un volt beteg;

neje Bornernis.szcc Anna is sokut betegeskedett
ApaJi egy ulkalornrnal "nyolc bos zor kányt_ zárn ..
t ott tömlöcházba", nter t az a gy unu meTult fel.
ellenük, hogy rnegigézték . fel~s~g_~t Érilf;ke~,
hogy nú rninden oolt n pcctikalada]ccbun .: kenko,
csukufog, törökbalzsccm, emberkoponya '?o~·a:

szarvas sza-rvárw.,k pora, szarvas s.zwe,_ nw-rctut
nyulszem, Ábel vére, kigyószccrv, sárkányviz stb.
P á r i z P á p a i F e r e n c e t kom
és Erdély egyik leghiresebb orvosát hivta _meg
Teleki Mi/uály udvctri orvosncck. Bornern!.Ssza
Anna patikoládájáncck drá,gcc gyógyszereiben
nem igen bizott Páriz tanácsait inkább hallagat.
tn kinek ezért hónapokat kellett betege nteUett
töltenie Gyulafehérvárott és Fogurasan Pápcci
Nagyenyeden · született 1649-ben, Muros~dsár·
helyt, Enyeden, majd Németorszó.gbccn vegezte
tanulntányccit.. Bázelben 1675-ben iJ.ZorvosrJakuliá" asszeszorává válccsztottn Apccfr meghwta
a nugyenyedi kollegiumba a görög nyelv, fizika
és logikcc tanárának, orvosi gyakorlatot is folytutott A kollegium épületében gyógyszertár·,
vugy ccz cckkori nyelven "patikaszMszámos bolr
berendezésére is megbízást kapott A' kollegr.stak
részére külföldön több városbccn helyet és ellá·
tást biztositott tanulnuinyuik végzésének ideiére Több orvosi rnunkát iTt Legnevesebb rnüve a
Pax corporis" . . ccz ernberi test nyuvalyáinuk
~ kaiTól és or·voslásának módgyáiól vccló tracta...
•ok ügyefogyott szegényeknek h(J,Sznokra
rnccgyar nyelven kiudvu (I kiadás, 1690-ben
Kolozsvárott Il 1692·ben Lőcsén, a lll.. 1695ben. a VJI. ;edig 1774-ben jeelnt nteg.) Köny,
vén~k célju u népszerii.sités volt, ter.ieszteni a.
nép között er gyágyitás tudományát " . . . nern
a tudóSokncck iram, hanern u házi cselédes guzdáknak s gazdaasszonyoknuk és az igye-fogyott
szegényekrtek
"
6 volt az a Páriz Pápai Ferenc, akiről cc
népi demokrutikus Magyarország orvos. és
gyógyszer ész kollegiumát elnevezte.
Ime ezek és még több más gondolcet és leecpacs kötik össze ccz egykori bábsütő mintát és
a szocicclizrnust épitő népi demokráciu /uccludó
szellemü gyógyszertári dolgozóját.
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Munkavállalók karácsonya
A gondolat, hogy munkavállaló és munkanélküli kartársaink gyermekeit karácsonykOI megajándékozzuk valamivel, egyszerre vetődött fef
szakosztályunk vezetőségében és az Ül szágos
Gyógyszer ész Egyesület vezetőib<n..
Majdnem
ugyanabban az órában indultak el az előkészilő·
intézkedések innen is -onnan is és ennek a mozgalomnak szükségszerüen találkoznia kellelt egy
közös, nagy szakmai karácsonyi megmozdulásban.
Amikor a békét és a szereletet hirdetjük és ünnepelJük, amikor egy meleg és tiszta müsor ker;e!é- ben összehivjuk e szakima dolgozóinak gyerme"
keit, nemcsak a gyógyszer észe.két,: hann:m a labo ..
r ánsok, technikák, pénztárosnők és takaritónők
gyeimekeit is, nem játhatunk külön uton. Ha
megőrzünk egy tiszta ünnepet, amelyen meg kell
szün:ni~e minden széthuzásnak, akkor első helyen
a Kar ácson y, a gyermel;iek ünnepe az.
A mi tervünk az ~olt, hogy Ininden munka--·
vallaló l(vógysze1 ész fizesse Ie a kollektiv bérének
1 százalékát a francia bánvászok .iavára. A fran-cia bányászok sorsa azon'ban eldőlt és i~<y mi
elkéslünk vele, kimaradtunk ebből az akeióból.
Igy alakult, hogy ezt az 1 százalékot most cl're
a karácsonyi ünnepségre szedJük be munkavál!aló I()Ógyszerész karlársainkllól. Kérjük is öket,
jöJjön el mind~nki, hozzák d gyennekeiket és üljük körül a békét és szeretetet hirdető karácsonyfát .JöjJünk el mindnyáJan és nézzük ,; gyermekek ö r ömét s ne gondoljunk arr a, hogy a kiosztandó ajándélwkra ki, mennyit adol!, csak azt te..
kintsük, hogy mindenki a szivét hozta el ide. Ne
gáncsoskodjunk és ne kere~sünk kibú\ókat. Ég-•
ne·k a karácsonyfa gyCr tyácskái és a gyennek el<
mcán visszatükröződik ez a karácsonyi_ ragyogás.
Oe még most is, mindig, minden Iépésünkben,
még a karácsonyfa: tündöklésében, 1nég a gyer ..
mekek kaeagá~ában se feledkezzünk meg 1óla,
hogy dumlik az ünnep és k'ezdódnek a munkás.
hareos hétköznapok, egy uj világ, az alkotó béke,
a világbéke megter emtéséért.
.

.

Közben ugy alaknit a helyzet, hogy a munkadllalói fizetések egy százalékát mégis csaki elküldjük a francia bányászoknak Valljuk be, súvesen is küldjük. i\ler t minden megegyezés dacára
is. még mindig vannak francia bányász-családok
anwlyeknek ntost kar ácsonyr a jól fog esni az a
néhány forint, amit eljuttathatunk hozzájuk Éppen ·eleget szenvedtek, nélkülözlek a hosszu
sztrájk alatt, hogy a munkuvállalók áldozatos fil.
léreivel egy jobb napot szerezzünk nekik, vagy
legalább is egy bőségesebb tál ételt tegyünk eléjük.
De ebből kö, etkezik az is, hogy ezeket a mun!<avállalói fillér,eket nem adhatjuk oda, mint
ahogy terveztük, a munka,állaló és rnnnkanélküli gyógyszertári dolgozók gyermekeine!< karácsonyára. ..At kell mgeclnünk a teret a tulajdonosi
érdek·eltségnek ~H tnagunk csak a szervezés és az
előkészítő mnnkálatokban vesztink részi, de ma-

gát a jótékonysága! ők egyedül fogják gyakorolni.
És mi, ahogyan a mnltban nem voltunk ünnep~ontók és nem 11iltakoztunk az ellen, hogy kará--·
~sonykor duplafi~etést adjanak az alkalmamil
:gyógyszerészeknek, ug~· a~ idén is tudomásul
vesszük, hogy a 12 éye.n aluli gyermekeket egy
!karácsonyi ünnepség keretéhen meg fogják ajándékozni Mindent a gyeinlekekértJ

A. Szakszervezeti Ta n ács
albuma
Ez ccz album· rnost jelent rneg a Magyur
Szabad Szakszervez.etek XVII Kongresszusa
után 1ki ezt cc nugyszerü kuiUttásu könyvet
;_·é,q:glapozza... ráeszm.él, hogy 50 év ·rnunk.ásmozgulrnának a töriénelmét olvasta végig, hásbccn és kéJJekben rn.egelevenedik 50 év hősies
/;üzdér>r,e · Szemünk előtt játszódik le, hogyan
;nóbá!ták legázolni és hogyan emelkedett fel
:nindig és harcolt jogaiért a rnagyur rnunkás
Amilcor cc felszubadulás ut·áni ui.iáéjPtéshez
érünk, már ennek a hősies, de sohasem reménytelen korszabwic az erednwnyeit látjuk. Kezdve
a romok eltakaTitásától, a gyárak és a hidak u.iiáépitéséig. K ülön elismerést é?' dernelnek Ckzok a
m.üvészi gm/ikonok, amely-ek ccdo,tszer·üen iga.
zol_iá.lt és tárnccsztiák alá a dolgozók életszinvo
nalának emelkedését . Amit rnost it.t bemuicctunk
olvasóinknak. az nern grccfikon, csak .ielképe cc
JZOcializrnust épitő ntagyccr· népi demokráciának·
e' munkásság, a pccrasztsá,q és a haladó értelmiSé(J i1'sszejogása a viiágbé./oe, az ulkotó-béke érdekében
·
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Ka zay Endre közösségi erzese
#

"A Gyógyszerész" legutóbbi számában olvastam a R K KarMnshoz intézett szerkesztői
iiZenetet, Anwnnyire egy s.zerksztői üzenetből kihámozható a kérdés, amelyre a szer kesztőnek
felelnie kell, vagy a probléma, anwlyben álláB t
kell fog/ania, ugy jelen esetben a:11·ól lehetett
szó, hogy B K . kartárs beküldött a lapnak egy
levelet, amelyet Kazay Endre .28 esztendővel
ezelőtt irt B K kartá?s e levélhez friss keletü
saját irását is nwllékelte. Az en e adott üzenetből I,iérződik, hogy ugy az eredeti levél, mint
az ahhoz jüzött megjegyzések ellentmondanak,
vagy legalább is gyengítik azt a képet, amely
bennünk Kazay Endréről - eddigi legszoeiálisabb intézményünk, Otthonunk névadójáróltudatunkban kialakult
lgaz1ik van a szerkesztőknek, arnikor nem,
engedik .elhornályositani a Kazayt körülvevő
fényt Kevés nagyságunk van, err e a kevésre
aggassunk rá minden szépet, minden csillagát,
minden telemelőt s küldjük pokolba azokat az
apró, hétköznapi emberi /cis hibákat, melyektől
nem lehet mentes senki.. A mikOT valaki szellemi, vagy más képességével embertársai fölé nő,
akkor le kell hámlasztanunk róla a földi gyarlósá gokat s jel kell vérteznünk, jel kell szerelnünk
az eszményítés minden kellékével.. Csak igy válhatnak az utódok mintaképévé, a tömeqek tani
tójává, alcí/c nélkül megállana a világ feilödése .
Kazay Endr e nemcsak tndományos rnunkásságával, nemcsak csodálatos polihisztari képességével, ne1ncsak példamutatáB.ával, hogy a
falusi gyógyszerész szerény viszonyai /cözött is
lehet maradandó't alkotni, de n'indezek felett
álló lcözösségi érzésével is méltó arra, hogy nevét a szakma nagyiai között mlitsü/c
lme egy példa.: Kazay Endre gyakorno/ci
vizsgáiára készülődött. Nem kellett sokat tanulnia Azzal (J,z óriá3i adatgyüitéssel, arnelyet
Lexileana .elkésZitéséhez öszehordott, a qyakorno/ci vizsga anyagát _ióval meghaladó tndást sajátitott el Holtbízonyosnak látszott a kitünő
er·edrnény. óriási volt azutn a meglepetés és
megrökönyödés, antikor Kazay visszatért a vizsyáról és beielentete a nagy szenzációt: gyógyszérismeretből dé_qtelen. Hosszas unszolás kellett
hozzá, hogy a tragédia történetét elbeszélie
Ment a v;zsgá.n minden, mint a /car·ikacsapás.
Egyszer csak azt kérdi tőle a vizsqáztató tanár
hogy "mit tud a folia jaborandiról? Honnan
származik és keresztmetszetének mi a. jellegzetes
képe?" Kazay a feltett /cérdés'11ől akár félórá.•

-

előadást

is tudot.t volna tartani, de megrnakaesolta magát s kijelentette, hogy nem felel, mert
a kérdés nem hivatalos gyógyszerr'} vonatkozik.
Hiába 11olt a tanárnak miuden unszo!ása, Kazay állandóan csa.k azt isrnételgette, hogy rwm
hi11atalos szerről nem haJlandó felelni. A' tanár
végül is mér ges lett és megbuktatta Kazayt
Tanítójőnökének arra CL kérdésére, hogyha aZc
anyagat ismerte, akkor mit törődött azzal, hogy
hivattüos .•zerről vagy nem hivatalosról volt-e
szó, ezt válaszolta Kazay: "Azért nem vdlaszol·
tam a kérdésre, rnert nem akartarn preceden&t
teremteni arra, hogy a gyakorw/ci 11izsgán nem,
hivatalos anyagból is kérdezzenek N em fo_qlnlkoz/iatott mindenki annyi tárggyal, rnint én, s az
utánam vizsg.ázó kar társaimat nem tehettem ki
annak a hátránynak, hogy reám hivatkozva tő
lük is nem hi11atalos anyagat kérdezzenek l nkább vállaltam a bukást.u
Igy mesélte el Kazay elégtelen osztályzatár
nak történetét Mikes Béla leartár sarn, aki Ka- ·
zay EndTével együtt gyakornokoskodott a nagybányai Ember-gyógyszertár ban s aki a tragédw
előestéJén együtt buslakadott
Kazayval a .Tó
Szerencse vendéglő fehérab~oszos ter·mében
H a valakiben már hatvan évvel ezelőtt a kö.
zösségi érzésnek, az együvé tartozás tudatának
ilyen önjeláldoz6 ·mértéke élt, az joggal fog·lal
helyet szalernán/c legjobb tagjai lcözött és m.ár
eZJért ·is méltó ·arra, hogy emlélcét töretlen fénynyel őri.zzék nwg az utódok számára.
PINCZÉSI LASZLO
_gyógyszerész
Debrecen.

FU N GIN
PENICILLIN tartalm u ma11yar készítmény,
Penicillin érzékeny baktériumok okozta
gennyedések helyi kezelésére.

Forgalomba kerlll : 3 x s, 5 x 10,
10x5 és 1 x so kcm·es livegakban

Phylaxla

Ariami Oltóanyagtermel6 Intézel

OBERLANDER GYULA
Budapest, VII, Nagyatadl !zabó-utca 3'1.
Telefon : 222·185,

Allványedényzetet,

gyóg1J.•zerlári

és laboratóriumi felszerelési cik·
keket raktárról szállit.

A galenusi laboretórium fontosabb

eszközei
Irto : DR. HÉMEDY IMRf egyetemi. m, tanár
(Folytatás)
Nagyobb- kb 50-100- légkörnyomás ér-·
he tő el azokkal a lab01 atóPiwni préseWJok,el, ame•
lyek olyan módon vannak megszel'loesztlve, hogy
a nyomást tkifejtő csavar csak eMne mozoghat,
viss.zahuzódás:a akadálvozva van. Ezek az u n.
"fékező-prés•'cek miu:' olyan .nyomást fejtenek
ki, hogy az általuk ldsajtolt 111edve$ drógauyag
csak kb 10-12 százalék oldószer t uart már viszsza. Gyógyszer tár i l1abor alódumban ~ezek a saj ...
tolók a leghasznáLtabbak
Ha valamil yen oknál fogva a fe,.temlitettnél
nag)bbb, kb. 300-400 légkömyomásu •s;a,ftiol~eró
\kifejtésére van szükségünk, ·-· pl mfl!g,:ak zsn?s
olajának kisajtolásánál, - ugy ~ydraul~lws ~t'e
selőt kell alkalmaznunk Ezeknel a preseknoel a
kisajtolandó anyagra előbb ké~isajtóval nyomást
gyakorolunk, majd a készülék alján elheJyezeU
vizsajtolóval fokozzuk a nyomásh Minden ilyen
készülék manométerrel van ellátv~. am~ely az dér t nyon1óet őt jelzi
A hvdraulikus prések csaknem ld>"élel néll{_ül narrYobb m·ér elben üzen1ek részéire :készülnek;
icry na~~ron nélkülüzünk oh!an kisalakUi, könnyen
!~ezelhctÓ hydmulikus prést, runely pl 2 l•itler
ürtartalmu préselő edénnyd ;els~erelve, g;,ogy:
szertári laboratóliurnok reszere JS be.s:z1ereZ'he1!Ö!
volna.
Itt ismétleljüJk meg azokat a leginkább háztartások céljaúra szánt kisebb préselilkd, amelyek
parcelián betéttel vannak ellatlva, s leginkabb
gyümölcsök kisajtolásám alkalmasak, amelyek~
nek leve savtartalmuknál fog-va rfémsa j;tolúkon
nem préselheló ki (Suecns Rubi ldaei és Sueens
Cerasi nigri kínyerés•e) E~eknek az u n "gyümölcsprés"' -·eknek beszerzéise
szére is mekgen ajánlható

gy:ó.gys~ertárak

ré-1

es

A drógok egyesitreU kivont
kisajtolt kivonat-oldalai kellő ülepedés után, - amelyet J,cgcélsz.erüben megfelelő· na.gyságu, jól záródó patrentzáros üvegedényekben végezünk - szür,éisscl
lesznek meghísztiha a bennük lebegő anyagi ré-

szecskéktöl. A szürés a lahmaüóriumi munkálatok egyik legfontosabbika, amellyel éppen ezért
kissé részletesebben kell foglalkoznunk
A szürés müvelebének k{•,r,fsziülvitelréire raU{almazzuk a szürőkE:t, illetvel szürőbeTendezésckct
Minden szür ő lényeges alkolOr esze a szürő tu h jdonképpeni anyaga, amely apró likacsain az oldott anyagat átereszti, de az abban lebegő anyagot vissza:trartja. Ez lehet papirosból, textilanyagokból (vászon, gyapjus1Jöve~. gyapotszövet) azlbesztlemezből, stb A szürőanyagot rendszerint a
szürö-keret tar'td;a, amely leggyakrabban üvegből,
porcellánból, vagy zománcozott fémből készü~.
Az üvegből levő szürókevet az u. n. tölcsér, a

leggyakrabban használt szürötrutó: ;Uta!a a szüIés azon~an elég la~su, .merh a szmr~ne ~~alm~
:zo.tt papuanyag a talesene •tapad es szr;ro_ f.elulele ezáltal lényegesen csökloen. Nagy hatra~~'
még az is, hogy ruánylag nagyobb mennY'1segu
oldatot tar banlljl<. vissza.
A papiros' szür&f.elüLE!booek nö'""lese végetc
alili:almazzuk az Ü>"egtölcsérbe illő nikkelezd
fémhálót amely ál'ual a tölcsér belső felületére "
szür őpapir nem simu1hat.. Ugyo!Ilezt a célt -szolgálja az u n "borldás" <n~cgszW,ő,;is, vagy a

JJür-

dás szürőpapiros. ,A papnos szuwfeloul~tet noye·
lik a nagyobb nyílásokrkal oe!l~tn4t zornauros fero
vagy porcellán szürők is.
üvea szürőtölc~ér.ek gyakran alkalmazaut szürőanyaga a hosszuszálu pormente~ gya~ot Ezt·
u n "golyvás" tölcsérbe thely~zzük .. Ez olyru1
üvegtölosér, aill!clynek 1alsó res2>e gömbalakb","
kiszélesedik s ezáltOJl elérjülk .azq, hngy a beleto·
mött könnyü gyapot-pamatot a folyadék Illem
emel1í leL
Ha nagyobb mennyisé,gü oldat gyo:s rn~g
szürése az elérendő cél, ougy •ezt legcélszerübben ·ai
felületi vacu=szürővel (Nutsche) érhetjük eL
Ezek a szürőtölesér>ek leginkább pon;ellánból, ritiklábban üvegből készülnek és a tölc,smbe beépiteh\
és nyilásakkal sfuün •ellatott belettel bun~k A
szürő-lelül•etet !ulajdonképpen ez a belet.. kepe~·'·
amelyre helyezzük 1~ szüriianyagoL A s~uro llciegeszitő r.ész:e ogy szivopalack, ~.el~be leg:Ue~tesen.
gummidugó segitségével eraSliJUk a, tolcsert...A
szivópalackban légrítkiUást vizvezetékt csapra
erősített vizszivattyu>"al, vagy legntkiLó berend~-~
zéssel eszközlünk, rezáltaJ, "' szürés gyorsan vegezhetö el.
Nagy előnye a fentemlitett szürök.nek még
az is, hogy a _szü:résle ~gyidőben hasznáLhatunk
papiros, textilanyag, stb. szürőfeJületet, ,ezáltal a
szfucndő anyagban a lebegő részecskék a különböző finomsá au
szfuőanyagon fokozatosan 1tartatillak víssza,b a szürö dtöunődése tehát nem következhetik be.
Még gyor sahb és tökéletesebb szürést ad az
u. n. "keret" vagy "prés"-szfuő . lVIint az elnevt~és is mutatJSi, ezek Jeginkábl:( fémker.etekhől állanak és ene van kifeszítve ta textilanyagból ké~züll szürőanyag A keretek •egy zárt fémtartál 0ba vannak elhelyezve és igy egy teljesen zátl
tendszert képeznek. A szürésre szánt anyag a ke,
~,etszürők közé kerül, amely keretekre kézi, vagy
géperővel sajtoló nyomást fejltünk ki,
ezáltal a
szürő felületén a Jolyadék átpréselődik és a zári
fémtartályba jnt, ahonnan csapon át Ieereszthetö.
Ezek a szür ők gőzmelegitéssel is elláthaLók,
~gy a, legkülönbözőbb anyagok szür:ésére (zsiros
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olajok, parwffinfélék, Vliaszok, stb) aikalma!Siak\
Igen célszerü volna, ha kisebb alakUo mindössze
4-5 loere:ből álló üyen rendszerü szürőprés alkalmazását laboratoriumi munkálataink kereté·lbe is beillesztenénk Nagyobb mennyiségü papi~oson nebezen szürhető any»goknak (Liquor for-·
maldehydi saponaUus, zsíros olajok, stb) szürése
ezáltal 1gen könnyen volna keresztülvihető
Meg kell emlékeznünJ;, még a 1egegyszerübb
szü,riési módoka:ól is, nevezetesen a tenaculumra
kiJeszitett textilanyag szürór,ől, és ennek alkalmasabb l<ivilieli módjáról, »Z u n szürőzsákok
róL Utóbbit kartársaink kevéssé alkalmazzák, pe-·
dig igen tiszta és 1gyors szürést biztosit; :termé~zetesen csak nagyobb mennyiségü folpdék szürésére célszerü használni A szürőzsákok külön~
bőző finomságu, igen erős tiextilanyagokból ké··
szülnek és leginkább 10-15 és 20· liter befogadóképességüek. A reájuk varrobi akasztó segitségével állványra szerelhetők vagy felfüggesztheiők,
Különösen vizes, szeszes, szappanos oldatok, fest-·
vények, kivona!li anyagok, stb szürésére aJkai·
masak
(Folytatjuk.)

620.000 fórini évi megtakaritást éri el

kollektiv észszerüsiléssel
az $11amgsiiOII Chinain gyógyszergyár

l'

A magyar g y ó g y s z e r í p a r· élet.. hakí;l harCAit 'VÍvja az imperialista megfo.itási ki·
serletekkel szemben, A Marshan-terv keretében dömping árakon lát.i·ák el azokat a, píacokat,
amelyeket a jóminőségű rnagya,r gyógyszer évti·
zedek alatt meghódított.
A ha,rc sikeres megvivásának alapfeltétele
az önköltség csökkentése és minden ujíl;ás,
amely az önköltséget csökkenti, az egész magyar·
export szempontjából dönbő jelentőségű.
Ezt a tényt ismerték fel a Chínoín gyárban,
amikor elhatározták, hogy nem várják meg,
mrg egyiküket vagy másikukat megszánja az ihlet, hanem szisztematikusan dolgoznak ki uj eljár·ásokat. Ezzel a céllal, alakult meg az ~iitók
és élmunkások köre, s néhány héttel a megala ..
kulás uMn komoly eredményeket ért el
Az egész világon n!lgy keresletnek ör-vendő
görcsoldó gyógyszernek, a papaverinnek egyik
fontos nyersanyaga a pirokatechin, melynek
gyártásához a Chinain gyár a Diósgyőri Vas·
gyár generátor gázvízét sűritette be. Ebből '4
gázvizből a régi eljárással 6. 6 százalék piro!w...
techint lehetetb kinyerni E kis százalékarány és
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A Sztálini alkotmány

x gázmzek ingadozó összetétele miatt a gyártás
tul költséges volt. A kapacitásnak csak a felét
fedezte, a másik felét dollárért kellett vás<ír·olní .
16 dolgozó fogott össze kollektiv munkával.
és siker·ült ujitó.sokkal és mÜSzaki eljárásokkdl
a nyeredéket 9. szdzalékra felemelni . Szivós analitikai munkával kiértékelték a vizgyűjtővezeté..
keknek azokat a helyeit, amelyek jobb gázvizet
szolgáltatnak E gy ui deritő elitirással sokkal
több kátrány ülepszik le, amely a vasgyár részére is tekintélyes megtakarítast jelent, de országos szempontból ís komaly jelentőségű, mert
a kátrány a jesték és vegyipar· igen jontos alapanyaga.
Az ujítás gazdasági előnyei, hogy a fe'ldolgozott gázvizben magasabb a pirokatechin tartalom, a tökéletes kátr ánymentesités az eljárást
egyszerűbbé és olcsóbbá teszi, a vasgyár több
kátr·ányhoz jut és főleg több pirokatechin terc.
melés válik lehetövé a költségek emelkedése nél-

1936. decernber 5 . ~. nevezetes nap a szavjet
nép, az . egész haladó emberiség tö11tiénelanében
E>Jen a napon emelkedett hatályra a >ilág le,;t!emokratikusabb alkdlmán)": a Sztálini Alkotmány.
E történelmii o'lcmánv visszatükrrözi azok<llt' a
gyökeres váltóZiá•okat, amelyek a szovjet hatalom
éveiben a szovjet társadalomba>:t történltiek és törvénybe tfoglalja a szacialista társadalmat építő
~zovjet nép világtörténelmi j.elenltőségii vivmányait
A szovj!'l nép n<llllCSUJPán azért nevezte el
állama törvényeit Sztá:liini Alkobmánynak, mertll
unnak ösztönzője és alkotója Sztálin volt, harnem
azért is, mert a szocializmus győzelme a Szovj<>lunióban elsza!kilthatatlanull összefügg a ~orrrmu
ni.zmus nagy tanitómesterének és bölcs venéréneki
nevéyel

kül,.

AZ EGÉSZ NÉP DEMOKRACIAJA

A mínimális megtakarítás egy évre:
10000 kg, pirokatechin termelésre 6H!.OOO
Ft Az ewírányzott 20 OOO kg. pirokatechin termelésre 1,224.000 Ft.
A megtakar·itás részben effektív dollárt jelent, mert a szükséges a,lapanyagot az USA-ban
kellene vásárolni,.
Munkások, vegyésrek, mérnökök fogtak ősz.
sze a Chinain gyárban, hogy közös eőfeszités·
sel kivédfék az imperialista államok gazdasági
támadásait A kollektiv munka gyor·s eredrnénynyel fárt és ujabb lépést jelent a gazdaságilag
független, szocíaUsta Magyarország felé .
(A "Sa.jtósrolgálat" 1948. decernber 4.-i
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MOLLAX

ló fájdalommentes has-

2x8 és 25x8 mg.

hajto .

Glynitrat

Állandó nilraglycerin
készítmény
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A SztáHni Alkotmány m)egi.irökHi a szacialista
demokrácia győzelmét a Szovj-etunióbarll. Oroszorsllág dolgozÓli már a szavjet állam fennálLásának első napjajtól kezdve olyan ],eheltóséget nyer-·
tek a demokratikus jogok és szabadságok gyakorLására, aminő egyeMen buirzsoa-demokrati!cus
köztársaságban sem létezett - és nem is létezhet
A szociali20mns győzelmével ez a demoháda
az egélsz nép demolkráciája 1elbt.
NÉPEK MEGINGATHATATLAN

BARATSAGAi

A Szavjetunió polgáminak jogai és szabad..
ságai a szovj1ll társadalmi és :áJJarnr,end szilánf
alapján állanak Ebben ru ttársadalmi és államkendszerben a hatalom a népé,, a n'e!ll7-etiségek
\\iszonya eíJyenjogui nemzetek baráti, k&lcsönös
begitségén alapul Miegszünlt az rembermek ember
általi kizsákmányolása),. megszünlll aJ profitéhség,
nincs anarcili.ia a termelésben, loövetkezőleg ~incs
meg a kapiltilizmus két ®ök kisérője: a válság
és a munkanélkülis:ég sem,
A gazdaság szocJalista rendszeJ'e! gy.öloeresen
megszrüntette az emberek széthnzását és me!Jtie!remtettc az elvHársi ,eg:yiilttmüködés 'VÍSZOh)"áltL A
munkásoszt:ily:.. parasztságj és éi1telmiség között
fená1ló megingaltlhata:l'lan barátS!ág és eM:árs!i
rgyüttmü:ködés alapj-án, a Szovjetunióban megnőttek demokratikus erők, )élriieijött -a szovjrefi tár~
sadalom ltrelj·es erkölcsi és politikai egysége. A
szovjet demokrácia, az egés20 nép 'demokr áciájá:nak fök-!nye egyre világos·abbá vá1ik, iba összehasonlritjuk a népellenes poLgári demokráciávaJ,
amely csupán a kizsákmányoló kisebbség, a gaz-'.agok érdekelt véd"
A Szlálini Alkotmány hatálybalépése óta eltelt 12 esztendő kézzeHughatóan bebizony~ftotta az
~Jgész vJiágnaik a ,szovj:et szacialista demokrácia
hatalm11.~ erejét és élettképeségét,

•
napJa

A SZOVJET NÉP EREJÉNEK FORRASA
A Nagy Honvédő Háboru kemény megpró ..
báltrutásad közepette, a szovj;e~ szacialista demokrácia, a szovjet társadalmi és államrend .._ a
szavjet nép kiapadhaJ~atJ,an eröforr;ása volL
A frontorr és a há tor szágban, a gyárakban és
a kolhózokban - a szocializmus 'eszmél és azok
törvényes megerősítése, a szocializmus alkOitnnw-·
nva lelkesivette a szavjet embereket a gyózelm<JS
hiuera
A bcryülölt hitlerista elnvomá's l<>gnehezebb
•
éveiben, az egB.sz élenjáró emberiség a Szovyetnnióban bizOitlt, rnert tudta, hogy ez az egyetlen
erő, amely a fasiZ1111Us tüzfészkeilt megsemmisitem képes.
.
_
, ..
A Szovjet nep l'ls hadsere,~e becsnlettel telJe..
sitetite felszabadító hivatásált: Hitler rablóit elke6ere<1ett küzdelrnekben rnegverte -Európa népei
mef('lllenekliiltek .a .rrubságtól és az európai civi1izáció me"szabadnlt a fasüs~~a bar bárü'któl.
Mag,~rország, Lengyelország, Románia, Bu1gária, Cs,~hszlovákia és Albánia felszabadult né.pei már fontos demokratikus átalakítást hajtottak végre országaikban és biztos lép'\·ekkel tért~
n szacialista fejlődés utjára. Uj, szabad életük
építésében lelkesitó például szolgál sz.ámnlkra a
Szavjetunió Alkotmányru.

'.
'

l

A SZOCIALIZMUS ÉS A DEMOKRÁCIA
LEGYőZHETETLENEK

Valóra válna:k a nagy Sztálin szruV'ai. ame\yek sze ri nt a . szov}ell alkotmány, oly.an, ...amely
arról tan;uskodl'k, hogy azt, am1:1 v~gre~a]!Olt~k
n Szovjc!\uni-óban végre lelhe~ haJlam mas orsza,;okban is"
1930. decemberbben. a Szavjetek VITI rendl:.ivüli orszá~os kong"esszusim S~tálin rámutatott:
..
a SzO>".fetunió n i alkotmánya, amely arrol
besz·él. hog~ a szooinHzmns és a demokrácia Ief(yózhetetlenek. vádir:al a fasizmus ellen:. A
Szovjeltun:ió ui a.Ikotmányn erkölcsi segitség és
reáHs támasz lesz min-dazok részéne, akik ma
hamot folybalnak a fasiszta barbárság ellen . "
Ezek a szavak ma. éppugy lelkesitik ·a szabad·~
i,ágs~eretó nepekel, mint 12 év előtt. A Sztálini
Alkotmány lha~almas erkölcsi segi"ség és reális
íám·asz a dolgozók sokmilliós tömegei -.szám·ára,
n.melvek a vi1ág rninden részén harcolnilk a fasizmlls mar advánvai, az uj háll:mrus uszitók. raz
imperial·isVa rea;kció ellen ..
A szavjet szacialista állarn sikwei és a n<m~
zdközi arénában minajobban növlekvó befolvás,
az u L népi df'mokrácia 'országainak .me~erósödé
se, a nemzeti rfelszal:iaditó moz;;almak növeloedme
'' gvmmaltokon, valamint a kapitalizmus ezze~
kapcsolatos általános válságának 1ciélez5dése, :.....
(lühödt haragrot és "ettegést vált ki 'az amer·ikarr
ós angol monopoH'óke vezető köreiben. Az impe-·
dalisták uj hábol'lllt akarnak Inditani Hadiáratra
uszítanak a Szovjetunió és a népi <Iernokráciák
ellen.

ji
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A demokratikus er&kre tamadó és világur:J>lomra t-örő fasiszta Németország összeomlásának
leckéje lá:thatólag nem voll elég az ,;mper·ialis•
~áknak. ,
A DEMOKRACIA NöVEKVö ERőiNEK ÉLÉN
A háboru utáni viszonyok között, amikor k~t
'tábor van: az impeTialista, demokráciruellenes es
!az imperialistaellenes, de':'~kratik,us !~bor ;:-· a
Szavjetunió áll a demokraCJa novekvo ermnek
élén.· A szavjet állam az egész világon a demokratikus n1ozgalom és haladás biztos. tátnasz~ El·"·
rt öMlten küzd az uj hábmuk veszélye é~ az llimp:Iialista terJeszkedés .ellen, a dem-okrac1;a mlrg~~·l1árditá:sáért és a fasiZ!lnus n1aradványmnak knr~ásáért A szavjel áHam komnk llegd<;rnol~rati~u~
sabb Je6thaladobb államakéni!\, az ·e!Jesz elenJaiO
~mb~riség remén)ségeként és támaszaként lép
fel
A Sztralini Alkotmány évfordulóján a szavjet
emberek visszaemlékeznek ,,ezérük 12 é:V előttr elhangzott lelkes szavai~ra: ,,Kellemes és ö.rvend~lres
1
,a ,ré-l'' am·eh.ret
a iniileink bőven
a. z a tudat J hocrv
lj-'
.J
ontoHak, nen1 öml6lt hd1ába, hogy meghozJta a
maga gyümölcsét Ez a twdat J.elkileg felfegyv.er\Zi munkásosztályunkat, pamszl~s,:>gunkat és dolgoZó én1clmiségünkc!l Ez a tudat előrevisz Den-~"
nünket és a jogos büszkeség érzésével töli el.
Megerősiti a sajáib er.Oinikbe vebetl hitünkell és nj
lhaírcra moz:gósH a kommunizmus további
zelmeinek kivivására . "

g-y ő

Néphadsereg

Szociológia, gyógyszerészi jogszabályok és kötelességtan

A Iégi fasiszta, nagyon is jól ismert katona-·
U\jságok után megjdent a Néphadsereg első száma

Gazdag tartalommal, képekkel, bősége;,; tudniva.lóval, humorral és komoly ulmutalássaL liiutatóban közölj ük az alábbi cikket

m.e~rJU.u.e

a.

~él"

...

A. nyugati imper-ialista erők nem nyugoszrmk Mialatt a Szov,ietunió, a béke őr e és a népi
demokr áciák ors.zágot épitenek s népeik jólétét
igye'keznek fokozni, Amer-ika és csatlósai ujabb
hábor-ut, mmlást, pW3ztulá3t akarnak gz emberiség nyakába zuditani, A luibor·ura spekuláló
amerikai nagytőke szeker-ébe fogja ·a munká.''
ár-uló nyugati kormányokat. Ezért romlik Nyugaton a dolgozók életszinvonala, ezért dr-águl az
élet, ezért hozzák egyik munloásellenes intézkedést a másik után,. A népek azonban tudják kik
az ellenségük Mialatt Kínában, Görögország
ban, Vietnamban fegyverrel harcolnak az elnyomók ellen, Nyugaton tüntetés tüntetést követ; a nép megmozdul az imperialisták érdeleeit
szolgáló kormányok ellen
Köszöntjük uj szaklap-társunkat és müködésükhöz nerncsak sikert ldvánunk, hanern :igérjük,
hogy országos célkilüzéseiben n1i magunk is min-

den

erőnkke:!

tamagatjuk

A szocializmust

:.\ GYóGYSZERJ::SZ

épitő

ma.gy:m népi demokráda éldekében

HARANGI SANDOR előadása november 27.-én a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
szemponlof> és uj tudományágak gyógysllerészképzésünkben" cimü élőadássorozat keretében"
A páratlanul nagy érdeklődésre való tekint<et!el az előadás a Gyógys=és2le!Ji Inté~! nagy tantermében hangzot~ -cl, de még igy is sokan nem
i utották ülőhelyhez.
·
·
Harangi Sándor előljáróban azt fejtegerllt•e,
hogy a népi demdkráciában nem .,Jég, ha valaki
csak jó szakember, mert tájékozottnalk kel.! lenni
egyré~zt saját helyilletel illetően az uj társadalmi
rendben, s ehhez elengedlhetetlen, hogy másrészt
helyes polit>ka!i ismeretekkel is nendelkezzerr Csak
igy tud cselekvően bekapcsolódnJ a nrugy •társad'aclmi eseményekbe. A gyógyszerész sem kivéld e
megállapitás aló-l Az 1948. XXX tc. első §-a a
gyógyszertár at állami felügyelet alatt álló közegészS>éljÜgyi inté2lruénnyé dekladlta és eJ.őirta
azokat a felté~eleket, anrelyelj: m-ellett a gyogysze ..
rész fenti fekrdatának eleget kelL, hogy tegyen
Nem elég ehhez a törvény szövegének ismerete,
lisztában kelllenni a törvény szellemével és szándékával
A multban két zavaerő körülmény béfolyásolta
há f1rányosan a gyógyszerész ténykedését: a mun1

kabizonytalanság és a kapitalisira államberendezésből következő nyugtalanság· A tőkés világrend
velejárója volt mind a munkanélkrülisé!g, mind Ui
hábom réme . A multban az áll-am a iőkés osztály
védeJ.mi berendezése volt; ma a dolgozó népe Törvényci is, igy a :gyógyszerész törvény js, a dolgo·

zó' nép akaratából és érdiekében születnek A gyógyszerészeknek tehát elsősorban a dolrgozó nép társadalmi és állami ber•endezkedésével kell megismerkledni s ekkor meg,győ~ődlhet amót. hogy a

Kérjük tartsa állandóan raktáron '

marxi:sta-leniTIJi világr:end részét,e nemesaJk a n1un-

kahizt'onságot. de a hábooutól men1tes életet is
biztositja" KU!önösen nagy jelentősrégü regy ilyen
irányu állá&foi(!alás napjainkhan, amikor a népi
demoluáciákkal s~emben álló vilá~ rnindenáron
háhÓruval sz~r elné megzavarTIJi béWés m!Unkánkrut
és szociális fejlődésünket

SCARLANTIN

A gvóg'vszerész.i' törv:é!ny ,a

t~arsadalom

ézde-

SC~RLAPERTUSANTIN

kéhen születet~ A gvógvszerésznek trehát nem ugy
kell azt tekintenie mint tilalom~át, melynek ha

DIPHTOPERTUSANTIN
DIPHTANTIN (diphteria anatoxin praeclpltatum)
DiCK TOXIN és KONTROLL
STAPHYLO•STREPTOANTIN
ANTIGENEK
DIAGNOSTICUMOK

nem ,eng.edelmeskedik. a törvén~r szi1.gnrn suit 1~
C'e:~ hanem min t ee:v utiránvt ar:r a. hngv k'épe·scre~Phez n1értcn mi1kén1t dole:ozhat Jee:€redménve-

l DR. DEÉR EftDIE LABOIATÓRIU.I'IA,
l

Ráday utca 18. Telefon 116·006.

Budapest, IX.,

sebhen a többi dolgozó érdekében. Ehhez elsősor
ban -az kell, hogv képzettsége azon a fokon legyen.,
amP.llvel a reá váró rfel:tdatoknak mindenkor és
mindenben meg !Jud felelni
. Az egyetemi ha11!!at'óknak a jogszabálvokira
vaL\ dklaJfásánál ·is az az rels& felada~. 'hogv a n\lpi
dentokláda fo:![almát célkdrtüzéseit ism-e:riék me.g,
Csak i.gv hatlratia át &ket az 1948 XXX te, szelleme. Ez a rtrör"Vénv lebontotta oz 1876-M törvénv
fewiális maradványaLi s ftovábbi szociállis lépés
hogv a iogszabálvgvii!it~ménv a kollektiv
~zerzódés.t is köz:l.i. A ,g-vógyszerészetd érintő tör-

az i_s,

vénves in<tézkedések tehát a haladó népi demokr áeia szelleméiben születtek A törvénynek az a.
r1lD.delkezése, hogy a jövőben gyógyszertárat nem

"Uj

magánosok hanem a közület kap, nemcsak a ma·gántőke profitját van hivatva leny·es'ni,
hanern
módot nyujt ana. hogy az eddig gyógyszertár
nélküli kisebb helységekgyógys~erellátása is ren-·
deződjék Arra is módot nyujt ez" törvény, hogv
késöbb esetleg más munlkaterrületen is kilf0jtbesse
a gyógyszerész sza~képzettség:éf a nép -érdekében
n minden dol~ozó ft'n1ber érdekeit kielégitenJ akat{)
<zocialista ba'Za élrdelkében
A nagy tetséssel fogacdoH elaadáshoz elsőne!<
dr. Mozsonyi Sándor professzor s&ólt hozzá Rámu
tatott

mennvd•re hézag.póUó az u i gyógyszerész-·

l<épzésbíen,

hogy

a

haHg~atók külön szigorhli
a ~vó-gysz·eTészi iogok1

táTgyban sajátithaJqák d

és kötelességek ismeretét

Azelőft

csak lel.ellék a

gyógysz;erésrl Bsküt s még azt s-em tudl'ák, m:ilyen

kMelezettséget vállaJtrak m:>gulua Különö<en -ör,·endetesn:>k tartia, hogy HaJt,ang;-i sze1nélyéhcn

ra hivatott

előadó

áll az ifjuság

'aT-;:

előtt

Tabán Egon gyógyszerészhallga t1Ó nag\ vonaJa.kban ismerteH•e azt a ikülönbsé(get, a1mi a rec:1
~.diplornavadasz:' és a n1ai. a minélnag,-obb s1.ak~
képZ'ettségr~e törekvő. kornaly-an dolgozó e.gyf•J' em1

hallgatók közötV fennálL

A

tanulnulmi körök

élénk n1unkáia, a sz;aikk•Öl·Ök s a tamulm-án\-i ver-

seny biztositékal. biztos . nagyHudásu uj gyógvszrrésztvpus kialakuliásánal<"
Gyarmati László egyelenTi hallgató a háboJ u
és béke kérdéséhez kapcsolód,:a. vúzoHa v.iláJ~~vP
szony1Htban a haladó és r'e akciós ir'ánvzal hardit
melyet a haladó 'erők egvre erősbödő löléme jellem-ez RRmutalal•t a S.ztáJ1in nvilatkozata tnmnán
arz impE>ri3Iisttá·k kör-eiben keletkezett zürzavaHa
és bizon',rllal'an.sárg:Da, amclv tisztázta, hogv melviJ<
fé!l felelős a háborus nvrugtalans•ágért Gvarmati
e-lesen felhivta a fi~velmet ·az imperialisták h3Zai
ügvnökségére, a Mindszentv-:MJe rieakcióra Lelepleztie annak hazaáruló, nemzetellenes voltát Fel·
hivta a fi.g>V!e1n1et, hogy l\f1indsz.entv dsősmfuan az
1Jjuságqt alwri·a mec:nverni tömegbázi<;;ut, l~· 1 ep· .
lezte. hog\ ezzel az ifjuságot katasztrófába sodorja. A demokráciának ez a harca nrem a katolidzmns. nem a vallás clleni harc, sőt éppen a vallá~
~s hitbuz.2:almi élet n\ uaodt'. poli!~·ikament-c.~ ~v::t··
korlás4ért foh·D harc Ki záróJag a ~-findsrenh: -fél{'<
re---akdós polil~~ika ellen h án vu l i''!. luüold1kus i<fiuság
már fe·}iqnett" azt a \'eszélvt, amehben forn21 és
egvre többen foglalnak állást vele s~2mhen. Az ér-·
teirniségnek nein ele-.e;endö a n1eki. nemtetsző dol1

goktól csak

e~yszerllen

elfordulni,

hanem

(~Jesrp

kell tilt,.koznia Végül
Halbrohr Sándor OTI-gvóg,:szer:ész ké~·t a
törvénn~v-el kapcsolalban részl:etkérdésrB fehilágos~:ást Ha1an~i a hozzászólásokra összefogJaha vúlaszolt és még külön kiernelte

Gyarmati hozz<"Í-

Rzólásához kapcsolóclva, hogy a demokrácia

~iind

szentyt a szeméJ:yéhen kifog-ásolja, az ő sz;emé 1 ' :~

magatartását helyteleniti és semmiképen sem '~!lásellenes.
(-o-}
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Akik megváltoztatják a természetet
(Mi a talaj? - V Williams akadémikus válasza a parasztok kezébe adja a magas terméseredmények kulcsáU)
(A biológia mai

helyzetéről

és néhány kiváló
ez· a harma-

képYiselőjéről szóló sorozatunknak

dik cikke.. Az előző cikk Ivan Micsruinnal a
biológiát forradalmasító nagy orosz tuclóssal f~g
~alko~ot~. M i c s u r i n alapozta meg a szovJCI hro~ogusok h_aladó_ iskoláját, akik gyakorlati
er edmeny>ekkel bizonyitották bie a formális gent>tika tévedéseit.)

lrta: Vadim Szafonov és Alekszej Ruszockij

rm

l~tle'.' gaz~agságu talajo? tapodnak, csak ügyesAmerika végtelen aszfalt- és makadám ország- •eg es Iudas kellene a kmcs kiaknázásához."
A fiatal tudós hozzáfogott, hogy nagy terü-·
ntjai felett por kavarog. Mikor Cooper hősei ta1-e<t~n.
a Baltikum homokos partYidéké!öl a Krim
podták ezt a földet, nRm szálltak porfellege!<,
mert abban az időben még zöldell ez a tájék. fekete földJéig és üzbégisztán lószös talajáig fel·
Azonban sem ők, s.m pedig utódaik nem kimél- kutassa ezt a kincset.
Akkoriban
Oroszország
termőföldjeitól
a
ték a földet Azt gondolták, termékenysége kime•.
p~sztaság
hóditot~
el
nagy
területeke!,
épp>en
ugy,
rithetetlen Idehel azonban megsínylette a l<ömmt manap•lág az Egyesült Államokban. E fonyörtelen, kapzsi müvelést
lyamat
oka: a kapzsiság, mellyel földesuraik és
Az Egyesült Államokban az egész müvelhetö
l(azdag
ll"r,eskedővk uzsorázták ki a földet m~
területnek több mint a felét meritették már ki.
lyen
.,leteiepedtek".
Ezeket csak az érdekelt~. ho~
Mikor a fiatal Mark Twain a Mississipiról szóló
elbe.xélésé\ írta, sol{ mai pusztaság nem létezett r,yan tudnak minél többet kipréselni a földbiöl!.
még. Csak nemrég írta meg Stuart Chase, hogv Ugyanez volt a kö'."etl<iezménye a par asztgazdasá-·
az ország Cl1vhatoda megszünt vagy megszünik r.ok kis föleljein használatos primitiv ·talajmüve-'
müvrlhetö IennL A por embert, állatot szörnyen ' lési mórlszereknek is..
Willi~m~
tudományos
elméletté
feJies.ztette
.
megkínoz, Szerinte ·az idei év porviharai egy
k1 kutatasamak eredményeit,, megmagyarazva,
hosszu, tragikus folyamailot letöznek be.
hoeyan meriti ki a lalaJt az ötletszerü, kapzsi
A nyugati államokban az a nézet teriedi el, földmüvelés. Lépésről-lépésre k\eUett megküzdenie
boltV a talaj idővel mindenképen termékellenne n korabeli tudományban uralkodó felfogással.
válik Rengéte g papír t h tak már tele aról. hogy n
Ebben az időben kezdett a tudomány a terCsökkenö termékenység a természet törvénye;
mészeti
jelenségek részleteibe behatolni A tudó-·
Mrmennvi munkát is forditunk a talaj megmii··
sok
felosztottál<
a természetet és éles határt von,relé~ére, · trágyázására, bármilyen módszcr,t alimltak
az
egyes
területek
közé. Mindegyik kutató a
mazunk is, minden aratással csökken a föld homaga sajátos területének s~entelte munkásságál
'lama.
és teljesen köziimbös volt aziránt, ami atrnak
"ük
határain kivül esett
UJ TALAJTAN
Ezt az elméletet megcáfolták. Orosz tudósok,
SIVAR ELMÉLETEK
néhány nemzedéke vitte 'végbe ezt a munkát,
Az
ugrókémikusok
véleménye szeríni az
megalkotva az ui talaj-bnt.. A modern talaj-tant
kint,
ha
visszatéritikl
a t~lajnak a "kol•
egyetlen
megalapilők nevének' fénv<s sorában egyik legkHiinpbb Vaszili.i V. WILLIAMS akadémikus csönt", melyet termés formáiában nyuit az em-neve Oroszországol második hazáiának fogadó, bernek Ha a talaj termőereiéből me~itünk, tráamerikai mémök fiaként · született
1863-ban gyázással 'agy váltógazdálkodással kell p6tolMoszkválian. Itt végezte -tanulmányait is, a ma nunk Bar mindezt megtették, a talaj kimerülés<e
folytatódott És mind e sivár elméLetek felett ott
Timir j:ízevről elnevezett MezÖ!<azdasági Akadémián. Félszázados behaló mnnkáia fözödik ehhez lebegett egy Malthus nevü papnak baljóslatu áraz intézménvhez Vaszilii Williams tudomány~ nya, aki sze!Ínt ·az élet ünnepi lakomájára megazoriban n~m érte he a
fal közötl véltzen hivott vendégek száma korlátolt és a hivatlan
elméle!; tanulmányokkal vagy a kisérleti. földe- vendégetlet egys>leJ ü en ki kell tessékelni. Az emkim folytatolt kutatásokkal Ifju éveiheu kezdeU heti nem gyorsabban szapm odik, mint ahogyan a
1
termelőerők kifejlődnek és a tulnépesedés puszmár utazgatni..
tulásra
itélte az •embert
Williams a régi Oroszország ~idékeil járta he
Williams annak szcntelte életét, hogy hebi-'
és megyjzs!<álta a rögöket, melyeket az orosz parasztok akkmiban használatos faekéi kifordítot- zonyitsa: mindez hazugság. A végnélküli talaj•
tak. Kis ásójával ember nem érintette szüz fala-' elemezésektől, a talajban végbemenő vegyi folya.iokhól vett mintát Bejárta a provencei szölöket, matok tanulmányozásán át Jutolt el a mélyreJl:szak-Németország hangával\ benőtt pusztaságait, ható általános meJ<állapitásoki~.
Számtalan talajminta 'olt szükséges ahhoz.
talamintát vett Californiában és a Nagy-Tawk.
hogy
megfelelhessen ·arra az első pillantásra egy··
ridékén . És végül a köv>etkezőt jegyezte fel:
szerünek
látszó kérdésre, melyre mégis oly sokar
,,Oroszorsz:íg népei nem szegények; mérlie-

négy
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adtak téves választ: Mi is a talaj? Maréknyi por?
Szét_bomloit régi közetek és sze1~es élet maradvá-.
nyama~ k~v~Iéil;e? Igen, a talaj inindez és még
ezenfelul, elo test A· termékenység nem veleszületett sajátsága, hanem olyan tulajdcmsága. mely
keletkezik és elmulik..
'
·
A ~a_l~j ~imulásr~ is képes. Ha a vegetáció!
elpusztítJak es a talaJ! megfosztják termékenysé·ge helyi ~álli tásának lehetőségétől, meddő homok·
k~ válik, melyet a szél terel maga előtt Ha a tala.) egysze1 meghalt, ÖI ökre terméketlennek kell
:maradnia? Nem, az élő természetben a füvek
eg!II;'~st köv;t,ő nemz_edékeinek hosszu sora hely ..
r eállii,Ja az elo, ter mekeny talaj szerviCZetét Gyö-:<
kemk behatol a talajba, megdolgozza azt és
gyeppé alakuL Természetes f~e[tételek meUett ez a
.folyamat évtizedekig is eltat t és századok sziikségesek a legyengült földterület természetes helyteállitásához..
·

A talaj élete tele van ellentmondásokkial. Azt
hogy a levegő oxigénjétől jól átJait talaJ a növények ~ejlődéséhez eszményi feltéleleket teremt Az oxigén valóban segitségér·e van
a növénynek, hogy táplálékát a Jegkönnyebbe:n
áthasonítsa, azonban megtör,ténik, hogy a talaj
tuls,okat halmoz fel ·ezekből a tápanyagokból és a
növény belepusztul a tultengő táplálékba. Ezenkivül a leveg&től jól átjárt talaj a viz számára is
épp oly hozzáférhető.. A vizben könnyen oldódó
tápláló vegyületeket kimoshatja az eső és ezzel a
növényt éhhalálra itélheti.
??ndolh~tnánk,

A MEGOLDAS KÉRDÉSE
Ha azonban a talaj annyira kötött, hogy az
oxigén nehezen tulja elémi, valamennyÍl szerves
anyag, hogy ugy mondjuk a növény számára
hozzá nem férheló állapotban, tartalékolva marad
benne. Ha pedig a szerves anyagok felbomlanak,
foszfor-, kén- és nitrogén-ve-gyiiMeket képeznek,
melyeket a növények nem tudnak asszimilálni.
Igy tehát a növény vagy táplálék hiánya követ(
keziében pusztul el, vagy pedig táplálék számára
!ilkalmatlan bomlási termékek mérgezik meg. A
tudósok sokáig keresték a kiutat ebből az ellentmondásból, azonban csak félmegoldási szabályo"'
kat tadtak felállitani
A dialektikus metarializmus c;lmélete ,,e.zette
Williamsot a megoldáshoz A leirt két folyamat
ellentmondó ugyan, azonban a talaj termékeny~
sége nem egyéb, mint e két folyamat dialektikps
szintézise.. Minthogy mindkét folyamat különkülön káros a növényre, egyesiteni kell a kettőt,
összhangba kell hozni egymássalt
Ez volt Williams nézele és tanítványai és követői szemében a talaj nem volt már él1ottelen
por, növényi táplálékkal kevert felbomlott kózet..
Számunkra a talaj élő test volt, változásokkal es
fejlődéssel. Azok a talaj ok, melyeken Micsur in
köwtői Üzbekisztánban nagy gyapotcterméseket
értek el, nem egyszersmindenkorra alkotott merev összetételek voltak A pusztaságok, ahol á
perzselő nap kiégette még a nyomát is minden
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Korlátlan mennvi·
ségben kapható

c· IBI készitmények:

Agomerisin amp .
Androstin amp"
Antistill tabL
Atochinol kenöcs
Carbanti en gran.
Coagult:m por: 2,5, 5 és 10 g; tabL
Coramin.R. tabl
Dial amp . , t-ahi
Digifoiin tabi., oldat
Diocain por
Entero-Vioform t abL
Esidron amp,
Lipojodin tabi
Lutocyclin amp. 2 mg
Ovocyclin amp, l és 5 IÜg; tabi. 0 . 1 és 1 mg;
kenőcs

Peraitdren amp. 25 mg; kenőcs, oldat
Percainal k:3nőe,_.;;
Pezistaltín tab!
Phytin tabi, oldat
Prokliman
ReEyl am !J., oldat
Sistomensin amp,, tabL
Spasmocibalgin tabi
Trasentin amp., ·kúP
Vioform po!· 25, 50, 100 és 250 g
CIBA AKTIENGESELLSCHAFT, BASEL (Svájc)
Magyarországi képviselő: JAKITSCH JÁNOS
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA ·2,

él?tnek, nem öröktől fogva voltak ilYJen~k, hasoruókepen a kubáni fekete-földek keletloezését sem
számitbaljuk az idők kezdetétőL Ha pedig .ez a
helyzet, a talaj leimékenységét kimerithetetlennó
lehet tenni.
.
Williams tankönyvei és kézikönyvei a b&ég"
hez vezető utat mutatják. Szerintük a földmüvelésr'e a legalkalmasabb az egytől Hz milliméter
átmérőig te1jedő különálló rögökből álló laza ta-i
Jaj. Az ilyen talaj könnyen befogadja a vizet és
száraz, szeles időben csak a felső réteg szárad ki,
~ többi ta~talékolja az éiletet adó nedwsséget. Az
~lyen talaJ! a legkönnyebb megmüvelni,1 a levegő
könnyen átjárja, s ez a táplálékképződés folyama,-1
!ának lényeges ~eltétele. Az a talaj, melynek nem
d y en a sz~rkezete, gyor san kiszárad, és ha már
egyszer kiszáradt, 'könnyen szélporlik Ha nedvesség éri, nagy kemény rögökké áll össze. Nehéz a
müvelése és a növények nemi tenyész"ek benne.
Williams érdeme, hogy felfedezte a termékeny
talaj szer kezetét.
Azonban ennél többet is tett Abból a lt'!nyből, hogy a talaj szerkezete a benne tenyésző füvek müködésének eredménye, pontos következtetéseket vont Je a gyökér-rendszerre, mely a talaj
parányi részeeskéit a viz hatására szél nem bomló
kis csomókká tapasztják össze. Igy, hogyha időn"
ként lucerna, lóhere, vagy más hasonló növények
vetésével alkalmat adunk a szántóföldnek a pihenésre, fogékonyabb lesz a trágyázásra, jobban
felfogja az esővizet és továbbra is jó termést nel.
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A csökkenő termékenység -elméletének beal··
konyult.
Vvilliams mezőgazdasági rendszer;e nem csupán egy tudományos probléma megoldása volt A
teclmikai szemszög a politikával kapcsolódik benne, mert nem egyszerüen váltógazdálkodásró~ van
szó, hanem 'Villiams azt is megmutatta, milyen
szerl<ezetü talajt lehet terméknybbé tenni, a tiágyák megfelelő alkalmazásával, helyes megmüveléssel, védőövezetek létesítésével a szél ellen és a
nedv:e.sség

megőrzésére.

A Szovjct Mezőgazdasági Akadémia közelmult
ülésszakának számos felszólalója hangsulyozla,
milyen fontos szerepe van a te'l"mészet átalakitá~
sával foglalkozó egyszCiü emberek millióinak. Az
egyik hozzászóló elmondotta, hogyan jutott az
fgyik ukrajnai kerület JOO szövetkezeti traktOivezetője Williamsnak a vetésforgóról szóló könyveihez Egyikük, Dimib ij Palcsenko, a ,.Pravda Ukrajni'' szerkesztőjéhez ht levelében annak az em-.t
bernek az egyszerü, keresetlén nyelvén fejtette ki
Willims ., T:alajtan" eimü munkájához füzött ész~
,J·evételeit, akinek nem az ii"ás_ ·hanem a szántás ...
vetés a kenyeu
.,A könyv elolvasása közben, - irja levelében
- ugy éteztem, minlha l:ályog esne le a szemem-·
ről 'Villiams tanitása olyan, mint egy hatalmas
fén~szóró, mely bevilágít a föld, a bő. termések e
kincsesházanak a sz,erkezetébe . Sok mmdent most
már egészen másként látok szövelkezctünk gazdálkodásában."
A szovjet parasztnak ezt a munkához való uj
,viszonyát métlegelve, fölmerül bennünk a kérdés:
vajjon hány par aszt foglalkozik külföldön tndomán~os vetésforgatóval ·és hányan képesek egyáltalán megérteni jelentőségét? Hogyan gondolhat
v;alaki a vetésforgatóra, mikor félszemmel állan-dóan a piacol k1ell figyelnie? Ha ma a lisztnek
van áta, ·gabonát kell termelni, mert ki tudja,
nem zuhannak-e holnap a gabonaárak Ha pedig
ez bekövetkezik, a gazdaság vele bukik és nem
marad más hátra; mint a megmaradt cókmóko~
egy ócska F01 dm pakkolni és az országutakon a
boldogulás t ker esni.
A csökkenő termé\kenység országában számos
tudós kutatja kemény munkával a növényi sejtek
titkait, elemzi a protoplazmát és szerkeszt táblázatokat a variációkróL De nút ér a munkájuk?
Ma is, mint régen, a bőséges esztendőket szük
esztendők követik.< És ha beköszöntenek, aranyló
gabonamagvakkal fűlik a mozdonyokat, a minisz~
ter ek gondterhelten; törik a fejüket a vetésterület
kotlátozásának tervein és az egyszerü ernberek földmívesek, gyümölcstermelők és konyhal<ertészek
-· adják meg az árát annak is, hogy tul sok élelmiszert termeltek az éhező világnak.

Williams 1939-ben, 76 éves korában bekövetkezett haláláig növekvő életerővel és ihlettel dolgozott.. Hetvenedik születésnapján Russel, brit talajkutató megjegyezte:

;;Ön úgylátszik megtalálta az örök ifjuság
titkos varázslatát."
,.Három forradalmat éltern át -'-· válászoitá
Williams - és nem csupán szemlélój~ hanem
tevékeny I észtvevóje is voltam. Ifjuságomnak ez
a titka . "
A Szovjetunióban a föld történetének uj kor-:
szaka - az Ember kor szaka születik meg. A ta-.
Jajnak eddig sohaselll látott termékenységél fogja a felszabadult mmtkával együtihaladó tudomány elérni..
(Folytatjuk)
Mag~ a,

Közlöny..

1948. decCinber 2é' 266.. sz.
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A népjóléLi núniszter 262122/1948. N M. számu rendelete a gyógyszenjárak ibertendezéséről és
felszereléséről swló
200.520/1934. B, M. számu
I endelet .1módositása tárgyában .
Az Wlö:XXX tc 4. §-:ának (3) bekezdésében
foglalt lelihatalmazás al"tPján a !Wvetkezőket re:nr
delem:
L~.

A 260520/1934 B M számu reudeliet (Rendelieleik l'ára !352 old) 15 §-ának 3 pontja, amely
az "Egés·zségügyre vonatkozó l1Örvények és renR·
deletek gyüjleményélnek" a gyogyszertárakban
való kötelező latrtásáJt rendeli el, hatályon kivül
helyeztetik,
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Tanulási

l á z

Ném kell messzire mennünk, hogy észreve.
gyük azt a hatalrtwAl tanulási Zázat, amely Szinte
elárasztja fővárosunkat, de ezentul az egész or.szágot. Mindenki tanul és mindenlwl tanulnak
A villamos tele van szeminár·iumi füzeteket olvasó nőkkel és fér fiakkal Ez lényegében nem azt jelenti; hogy az ernber ek most, hirtelen a tagrevízió előtt szer etnének mirulent elsaj.átitani, hanem
hogy tudatositfl-ni akar fák magukban azt, amit
évek óta tudnak és hallanak.. Valami egészen kü·
lönleges felelősségérzet ébred fel a Magyar Doloozók Pártja ta_qságában, lwgy amikor felülviz.~álatr a kerülnek. ne áíljanak oda készületlenül.
Természetesen nem eMrJ tanutnt és tudnt,
~ m_indazt, amit tudunk, az egész életünkkel
kell igazolni, Azzal, hogy valójában mit is esinálunk, menyirevagyunk r·-észesei a rrwgyar népi demokrácia szoeializmust épibő munkájának
Mert nagyon jól tudjuk, hogy ennek a tagreviziának nemcsak az a célja, hogy a Pártból a
nem oda való elemet, mondfuk meg nyiltan, a
szemetet, eltávolitsuk. hanem az egész párttag.~ág politikai és ideológiai rnegerősitése Fel kell
r·áznunk tagságunkat és meg kell értetni velük.
kogy mit jelent a Magyar· Dolgozók Pártjának
komol;y és messzireható meatisztítása

szer És a pártbizalmi közben körültekimteU és
megfigyelte a gyógyszerészi, hogyan dolgozik, kikkel tárgyal, mennyire udvarias a munkásbiztQsitó
betegeihez és hagy tesz-'e különbség.et azok között,
akik privát .recepteket hoznak. vagyegyleti-vény eket adnak )it Mondlják, hogy ,ez a gy-ó-gyszeréSz,
még akkor sem emlékezett vissza err-e a p-ilula készitettő pártbizalmha, MUikor néhány nappal ké'
s.őbb megjden t a lakásán és hivatalos minőség-ében
is bemut>atkozott
A jű pártbizalmi mindig tudja a legfrissebb
hir eket, a legujabb tennivalókat és· mindig vannak
olyan felvetett kérdései, amelyekre feleletet 'ár a
hozzá beosztott párttagtó~" Ha~1almas sze1 vezet
t;z !a pártbizalmi rendsze~ és az egész tagrevizió
lebonyolih,ánil majdnem nekik jut a legfontosabb szerep., Hogy mást ne mondjunk, bemegy
ebédközben a páPttagsá@hoz és 1n~gnézi, hog~' mit
esznek Ha iháztartási alkalmazutl van, megfig)'eli,
hogyan bánnak azzal. mennyire szolgáltatjál< ki
magulmt vele. Ha lelefon van, •figyeli, hogy kik
és miért telefonálnak és azt is megfigyeli:, ha a
párttag es·etl.eg két izben is ugy teszi le a kagylOt.
hogy: majd később visszahivlak Elbből világosan
arra !ebet következietni, hogy a párttagnak titkai
vannak a pár~tbizalmi előtt.. Hogy a párttag ma-·
gán élete körül valami nincs r end jén

GYEREKEK BESZÉLGETNEK

A'KZR MÉG EL6TTE VANNAK
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.Jelen rendelel kihiidetésének napján lép ha-.
tál yba
Budapesll, 1948. évi no\"entber hó 24.-é~
(
Olt Károly s k
népjóléti miniszten

•
BiY-<>ny sok viz és szemy folyt le azóta a Dunán,
amig dr.. Ac:Dél Elemér ur ikönyvsorooata idáig jutott.
Ha -elgondoljuk, meD!Ily;it há!za!lt vele, hogyan kényszeriiette rá gyógyszerészekr.e, intéw:tényeJrre, sőt kis~ü
gyógysz.er·észhallgatókra ils. Ma már tudjjuk, h-ogy bolt
volt ez, közönséges bolt, kedves Ac:zJél tanát w·" Megir·ta
és szabályos törvényt készitett amm.ak kötelező elhelyezésére lg~, hogy a mult ennél küliöcrlb cselekie>d'eteket is
szent-esitett Mégis éppen [[li:OSt olvassuk. az egyik f&siszta
gyógyszerész_ujságban, hogy Acz.él ur-at a gyógyszaré...
szek atyjának nevezték. ·Most utólag meg,á.llapithatju'k,
hogy rossz atya volt Aczél ur, roSS2ml nevelte a gye.r·mekét, sok hasznot huzott SZIE':I'etett gyerm.ek!ébő-1.. Még
mindig hosszu évek kellenek hozzá, wmig a magyar
gyógyszerészet ki tudJa heverni t>g"Y r·ossz apának öneélu
mesterkedé...<>eit EZ€& közé tartoonak aook a pompás
vászo-nkötésbe lOOtött könyvek is, amelyek, ha még megvannak egyes gyógyszertá.Iakban, egyre értelmetlenebbül sorakoznak a tudomáillyos és valóban háSzOOs szak.i:IKÚ ;:nWJik:ák között.

.Egy palikában történt. Receptre vár két 10
éves fiu és nem csinytevésclkröl beszélgettek, ha"
nem az imperializmusról és a népi demokráciáról
Kérdezgetik, faggatják egymást Mikor született
Lenin, mikor született SZ\Ialin, mikor halt meg En.
gels? Az egyik gye!r•ek," valami olymr kérdést tett
feJ, amivei a másikat be akarta ugratni, mire a
társa méltatlankodva jegyzi meg: -- jól tudod,
hogy a Párt szigoruan állástfoglalt az ilyen beugrató kérdések ellen
Nézzük őkiet és csodálkozunk rajtuk.. Igen, igy
épül a jö~ő. Ezekel a gyerekeket senki sem küld-,
heti felülvizsgálatra Ezek benne élnek a magyar
népi demokrácia lüktető életében'. S mhe ők meg'
nőnek, akkor már nem is lesz tagrwizióra szük;..
ség és hol les2lünk akkor a llfindszentyék elleni
küzdelemtől, mely annyi erőnket felőrli fölöskg~
sen.

A Jó PARTBIZALMI
nemcsak a lakására megy Ile! a rája bizott párt]-;
t>agn»k, ahol körülnéz, figyel, hallgat, kérdez és
megállapit A jó pártbizalmi elmegy az elvtársak
munkahelyére is. Leül, ha van ideje és megnézi,
hogy mit csinálnak, hogyan dolgoznak Ez történt
egy gyógyszertárban is, ahol az nj pártbiz>tlmi,
akit még nem ism·et t -egy gyógyszer hir felelős vc·
l:etője, pilulás receptet vitt be a gyógyszer lát ba és
hiába próbálták félórára elküldeni, azt mondta,
hogy ő inkább megvárja, amig elkés.,ül a gyógy-

Amerre megyünk, gyógyszertárakba, minisztér-iumba, hivataZokba, üzemekbe, mirulenütt készülnek a felülvizsgálatra Sokszor 810-en ÖS<!zeülnek és kérdezgetik egymást Mindenki tud valamilyen kérdést, amit már feltettek. sőt tudják a helye8 feleletet is. Mi az, amit
nem lett volna szabad mondani és mit kellett
volna felelni arm a kérdésre Minden ember
csupa izgalom . M ost látszik, most tudatostitották
a tagsággal azt, hogy a Magyar Dolgozók Pártia minden tagja mennyire szereti a pártot é•
milyen rettenetes csapásnak tekintenék, ha va..
lami módon kizárnák őket a munkáspártból.
Mindenki tud eseteket Nagykeraskedőkröl, volt
gyárosokról, alkalmi f:eketézőkrő~ akik megbuktak, esu.fosan megbuktak a felülvizsgálaton ü
kizártákőket a tagok sorából. Pedig ez a kizárás
a tagság részvételével történt Mznden esetet
előterjesztenek a taggyülésen és megindolcolják,
hogy kit és miért zártak ki a tagok sorából, A
tagságnak mé.a ekkor is rnódiában áll, hogy ha
méltánytalar113ág ért volna, va,qy a felülvizspál<L·
ton minden jószáruléJe rnellett is félreismertek
volna valakit, ezt a határozatot a taggyülés á!lásfoglalásával megváltoztassa.
A TAGJELöLTSÉG,
an1i lényegében ·visszaminősitést Jelent, már nem
esik olyan sulyosan latba. A, tagjelöltség esak am nyit jelent, hogy 'alaki p()litikailag és ideologini
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szempontból elmaradt ·és nem tette magáévá a:
párt élcsapat jellegét, de alkalmasnak tartják arra,
hogy mint pártjelölt pó•tolja mnlasztásait és néh:Íny hónap muh a escl1eg ujra bekerüljön a Párt
"endes és aktiv tagjai sorába. Persze még a tagjelöltségnek is előfeltétele a feltétlen osztályhüsérl
AKIKET MAR MEGSZűRTEK
A1ka 1mUink vo1t mel!figyelnd, ni@hánv .elvtá~
sunkat a felülvizsgálat el-őttf 1és a f.el~Iv-i:zsgálat
után Hog,:an késZültek, drukkol'+ ak rné_g le~.doh-·
ban kepzett elvtársaink is a rr•elülvizsgálat eliltt
milyen bizonytalanul ödöngtek é,j lát'tuk őket.
amikor sikeresen tulestek a felülvizs.gálaton Lát~uk ugvanazt a Ieh aitott f·el.iü,
g;ond:okba merült
elvtársat· eg'\szerre kinviitan és boldogan, hogv öt
igenis ér deruesnek tal á !ták an a, hogy dolgozó,
aldiv és, fe·ilődő 'tagja maradhasson a Ma~var
Dolaczók Pártiánruk Nem akarunk neveket felemliteni. de néhány e 1vtársunk feliött hozzánk a
Szerkesztö~éghe és boldogságtOl sug<hzó aTccal
~esélt-e eJ. hogyan ment Vié1gbe a •felrülvizsgála~~.
űszintén elmondták, hogv mit tudtak és rnit nem
tudtak És hog:v megtörtént velük, hogv nagv
drukkinkhan oP,:aqnit sem tudtaJk tnP'Q)Inobdani,
amir e pedig máskor gondolkodás nélkül megileleltek volna.
Megmozdult a pártta~gság Mindenki :érzi, hog\'
lebben a sorait nTe:gtis.z1titó n1unkáspártban érde'mes lesz dolgozni Most végr,e vége lesz annak a
.sok hiresztelésnek, hogy tagjaink közé nyilasok
is befurakodtak A felülvizsgáló-bizottságok nem
_elég,s~·enek meg ideológiai tudással, hanem n1élyen
~s 'kiméletlenü! belevHágitanak minden ernher életébe Kimeletlenül és mégis szeretettel
1

Büdszentmihá/y
neve a felszabadulás óta sokat szerepel a napi~
sajtóban Az Alkaloida-gyár, amel~et Kabay János gy ágyszeTész alapita !t, von fasiszta veze lő i
miáltt csak lassan juto út vi\S:sza a gazdasági ~let
nek arra a helyére, amelye~ jelentőségénél fogva
hetölteni hivatott Ma a gyár ismét dolgozik A
valamikor ért-é1kt-el-en máksialma, mákgrubó bekeru! a zuzó, apritógépekbe, hog:y azután fizíkai és
kémiai müveletek hosszu során menjen át; az
utolsó fázis a hófehéi, tiszta sósaJVas n1orfin,
amellyel a gyár nem csupán a hazai s~ükségletet
látja el, hanem ismét devizaszerző e":portcikkünk
FELROBBANTOrTAK
~ németek és hazaáruló cinkostársaik a t,iszapolgáli hi-dat: a népi demoluáda most épiti fel IVIár
állnak a cölöpök és jövő" e állni fog a hin is.
Egyelőre komp visz át PalkanyáJról Tiszapolgárr.a
éppen ngv. mint 20 évvel ezelőtt, amikor a Mis-·
!kolc-Debr.ecrn-i műut megépítése még nem tieite
·szüksé!gessé a hidat. \Amig a hid meg nem épül,
Büdszentmihályt nehéz megküzeliteni Még legjobban Debrecen 'felől !~het A község olyan, mint
valam·enn,,i alif;öldilfalu: széles utcák, fehérre me-·
s~elt hámk akácfák A földek felszántva, hev~t
ve: a reakció mesterkedései itt is éppen ugy meghiusultak, mint mindenütt az országban . Nyáron
sok fa'usi dolgozó jut mellekkeresethez: ont ják a
vonatok az ország minden részéből az összegyü j,tött, kicsépelt mál<guhót, sok mnnkáskéz kell a
kirakásához, elhelyezésbez. Ezek a munklások éppugy. mint a gyár állandó dolgozói, K "' b a y
.Jánosnak köszönhetik, hogy a semmiből e1gy
ii'Parvállalat szülelett me;g Büdszentmilháhon
1
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intézetben dolgozott Kabay, ott támadt az öllete,
amelyd azutánr invendó\al, tudással és vasszorgaianunal kidolgozott, rnegvalósitott. A ~avócr,.sze
A CSALAD ÉLETÉRőL
ré'sztársadalom büszke Kabayra1: róla ~"év~;te ei
szei'etnék még valamit elnnondani. Nemcsak a~t. a legna.gyobh ~i tüntetést, amely a gyógyszera kommunista család életéről, hanmn minden · tan dolgozo, a palya valamennyi munkása Sz3-·
párttaaéról aki benn van és benn is fog manuJ. már a dérhető. Természelesen a technika fejlődik:
ni a Magy~r Dolgozók Pártjában. Férj és fele .. ·ma már inkább n1uzeális tárgy egyik-:másik kád,
de a Vcrondo•'
ség együtt beszélik át a problémákat, együtt oZ. gép, amellyel még<- Kaba'.J dolcrozott:
D
vassák''a Szabad Népet és a gyermek, a gyerme- lat m-égis az övé és nekünk Kabay élete és müve
emlékeztető. A hivatását szcrctő bu
rrvó".Ykek figyelnek és hallgatnak. De éppen a gyer- kGmoly
•
b
sze-vesz
önmagának
továbbmüveléséve1
a
növénYi
mek a családi életben egyre gyakrabban közbeszól. Igen, igy kell tudatositani nemcsak a gyeT- ;és állati drógok kiaknázatlan kincsciből a kö~-·
mekben. hanem minden egyes párttagban azt, egészségügy és a nemzetgazdaság 1-észér e ~ Ka~
hogy milyen nagy kitüntetés a Magyar Dolgozók bayhoz hasonlóan - igen komolv értékeket lehet
~
Bártja tagjának lenni I g y é p ü l a j ö• hozzáJférhetövé
(T. P.)
vő
~)
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lz izmok elernvedését előidéző anyagok és azok
alkalmazása az attatásban
.T. Jesse ci!<ke nyomán (Süddeutsoher Apathe
l<er Zeitung 1948. nov. 16)
A- hosszalbb időt iglényb.evevő haJsüregi 'és mem:kasi
mütéteimJéi- tökéletes izomelevnyedés~e van. sZ!Ük:Ség, d~
fl. beteget mégsem szabad ruél:y-en altatni Igy te.relQd'ötti
a kutatók figyeLme az -ivomele11nyredlé:st előidéző u. n
kurare-hatásu an~ag1ok1a. A d!élameriik!ai kunJr:e, a kurane folyondár (Srychno;s toxifem) méreg készitménye,
Ez tö-bbféle aikaJoida keVex·éke, die kJésőbbi vizsgálato:k_
ból kiderült, hogy egész- má!S Cisoportba tartOzá: kémiari
vee~-ületeknek is ]eJhet k:utM·e hatása
Ezekben a ve
gyületeikben általálban kiö:Zös sajátság az, hogy ,u. n.
Irvaterner ammonium bázisok Érd:eikBS'elTh s·zemllélhető
esetükben a Vegyi szedrezetnek a bélnulást előidlézö tulatldontS·ággal való szor·os összefüggése. Igy pl. -a tri..
metilamin (tercier házisl) kloridjánaik niiJ-C-s bénit6 ha•·
tás a, mi,g az, izoamiltr imetüammociumsók és a valer iL
trimetLammtoniwrnsók a kvaterner kötésnlek megfelelően
ku:rar·e hatást mutaimak fel.
Számo:s m1'ka1oida is. Pl
sbichnin.. morfin, kinin.
kvaterner bázisiSiá átalakitva
idegbénitó hatá:su lesz (pL metilstriclmin) Kuútne ha.tással rende~Ikeznek awnba'Íl más szer'kezetü vegyilletek
ts, pL piridin, piperidtn,. kollün,
lltóbbi szei:kemtileg
alfa·p!'opilpiperidin; a maszlagos bürök (Con:i-um m;aoUJla_,
tU:-'11) mérge.
Hatásá:na.'k első leirását So~r.ates'l1!ek kö_
szönhetjük; ez valt So:r:rates n:uéregpoharálbarn is

Az áHatvnágban is tal!álható'k lmva:reuh atásu arnya_
gok lgy pl.. az, ehető kagylók ikJözül a: feket:e !k:amvló
(Mytilis edulis) és az osztriga (Ostooa ooulis) l>akte:rlumos feitőzés1·e megbe1-eg1sz-ik 'éls testéibeill myti~otoxin
nevü anyag iképz:ődilk, aminek ~ppen ·a bénitó hatása
hoz létre :ffié'r~zést Némely halíatjtában, pl a _j_apán
tedlrodon, szintén találu!lllk bénul.ást ,el,öidéző arosagof:. A
t€ngeri róz.s;ák és a medu'Z!ák csalántokjaibrun re,jtöizti
csaMrnfonálhan is ku-raJre_hat~u anJllag van s ezzel tud~
ják megbénitani áldoZ'atulr~a.t.. A p:ápaSOO-"lles kigyó és ao
kobrakigyó mérge szintéln ilyre:n hlatásu,.
Ujabban sil~etült mes-terségeOOill előállitani egy
a•rám.ylag egyszer ü' kémiai összet>ételü an:yagot ("Myane..
sin~'), amely km:~re hatásu lés .m'ár gyógyásZlatban ia
a1kalmaz:z~ák . Ert1öl késő1Jb szó lesz..
A ,ku-rar·e azáltal b-énit, hogy az iZ!O:m[·ostokat eler:-·
nyesJzti. Heékelőd1k a mozgató idegveret€1k ás taz i-zoniTost k-öz-é, tehát az idiegv~Bgződésben fejti ki hatáslát
Jellemző 1sajátsága, hogy a\ ibénulás a testben nem egyszetr-e lép fel, hanem ,szakaszosm. Előbb 1a "végtagok.
majd a hásür, a fej és nyak izmai béJnuilnJrrk meg s csaJk
legvégÜl a légző és rekeszizom. Ekkor -azután b:ekövet.
-kezik a halii.l. A kur:areval mérgez:ett rmelegvéJ:üe:k 1n~ég
teljes bénasá:g mellett is, tehát ór\ák hios:S:z!Rt életben
maradhatnak. Tulna.g.y Irun: a re adag esetében azonb-an
még mesterséges légZJés rJlkalmazástával sem léhlet mjeg_
gátolni a halált. A kurare ihatás ar-ánylag gSiorsa!n· eL
mulik, az életben. maTtadt állatok gyorsan magukhoz tér.
nek, mert a méreg a vesén át gyonsan kiürüL A 1.-ura!-eval ellentétes hatásnak a fizosztigmin, prosztigmin -és
neosztigmin
Ezek· iz.gatól:ag hntnak a mozgaló 1degvégződésekre, mert a col\eSteTinász képződés meggiátlá...
1

sával lehetövé teszik, hogy az 1IWil kolin ket üljön tuL
iulJ- ha, megindul az izomrost összehuz-O·d'ása, -rilegszünik
a bénaság Helyreáll tehát az izonúdeg_öss·Z:clcöttet-€s. A
kurrare gyógsász,ati aLkalmazhtatóságát fenti :SHj:átságai
tett·ék lehetőY-é. Meg kell jegyezni, hogy a jó- kul aH)I ké_.
szitmények a szi' tP és a yérkeringésre nem hatnak
Klinikai tanulmányozásuk e1é sok neh:élzség gördiült A
külGnféle indiántörzsek nJ·ilmérgei vidé::kJeniként (Ama.
7.ün1 O:rinoco, Guayanra) és készitési miódj.aitól függóen
más réJs más hatóanyagtmtalommal birnak, fermen-tativ
folyamatok réyén sziwnéreg is képzödhet benne . A 1m··
il:are készitmények a~kaloida keverékek -Voltak és 111eun
volt megbizható biolo1giai elleOOrző· mérőmódst.er.
Döntő fontossá-gu lépés volt 1 hogy King-nek siket ült
a kurare hatóanyagát izolálni, UJ"!llely kristálJ-'OS anyag~
ról ké's·őbb kiderült hogy lk\ aterner bázis BishenziJizoki.
nolin-alka1oid:a két kvnte1neT nitrog-énnel King UJ ornán
nzóta a chondodendron tomentosum khonatát hasznáL
juk s~'Eiril injekcWk alakjában a g}·ó.gyászatban "Yutor.ostrin'j n-éven.
A kurare alikalmazáeá:n:a,k jel~nt-ősége abban áll,
hogy a hos1Sz8JJ1tarrtó- hasüregi és meHkasi mütH.ciknléJ
felületes altn\tás mel:lett is teljes izJOrnelernyedést lehet
vele Iérni S ez-é.It -az altatószeriből jóya'l kevesebbet, p1
az. €thmb-ől c~a·k harmadát, kell haszrnrálni Am!E'dkáb'an
ciklopropannal és ni1-logénoxiduUal kombináh"a is. aL
kalmai'zzák A Irur-aiából csak annyit adttmk, h-ogy a ki •.
vá:nt petyhüdsé'get eléll jék A tulada.g:olWs veszélye pl"'OSthrmin:nel ellensulyozhat6, haJb.ái mindig kés:wn ke-ll álL
ni szüks-ég eset-én me.stersége-s légzés alk,a1mazá:sár.a. A
na,gJOll leromJott betegek vagy vélk.C'iii[U~S-i z!a\~arban
szenvedőlt :mütét,j.énél kitünőün atkalnwizható, n<'m ,sza_,
bad azoniban használni olyan esetlben, ha a \'ese heteg,
a légzőutak nincsenek ,1end!ben vagy· suho.s izom.s-orvadá"s áll fenn linh-av&tás in1je:kciók al:Jkjában hatátSOsabb, mer t sz,ájon át adagolva résziben a g:vomnrsav
bontja el, részben a vese Viál:asz.tja ki.. N~es-ak a n-ill •.
téti altatáshoz hasznáUáJk segfédianJagul, hanem al,kalmazást nyer a bel-, ideg.. , és 'Il'Őgyógyás:zatban is
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Mint már a beveztetöben emlitettük, egész más ter..
mészetü k~áai vegyületeknek is Vla:ll· .kur:arr·e hatása Igy
pl. az arányial,i egyszerü képletti szillibiztituált glicet·in
éthereknek Ez!ek közüil az; orto-tolil-·glicerinéthe:rnek
legjobb az u. n. therápiás index:·el.. "Myanesin' :néven ke_
rül forgalomba, kémiai neVe alfa-heta-<lijlidroxi-gamma(2 .•metilfenoxi)-propan A m~e_glehetö-sen kompJlliált és
egy;!llástól nehez.en elkülönithietö alikaloidá:k~t twrtalma_
z-ó kev eréklb&l álló k--nra're\Tal" ellentéhben a myan:e:sin egy-·
werübb, tisztáln elő,állitható. vegyület, melynek kivizsgálása épp-en ez.éit sokkal könnyebb Sztn>telen,. kristá1y.os
anyag, olvad!áspOIIli: ja 70-71 í ok, -aJlk:oholban ·és viziben
Kis ada:gJa zsibbadiást,
oldódik, hö'Vel sterili.'l'álható
nagy a<klgJa. hénulást idéz elő, anélkül, hogy az. öntu..
datot befolyásolná
Edd!igi tapasztalatok szetint nEm
akkumulálódik a_ szetvezetben és nem is lehet 11ászokni,
A natkó:ds kezdeti szakaszában: ?.av.a1ok, komplikációrrt
nem léptek fel A szervezet gyorsan méteg!-IE'~eniti; g-sógyásza;ti alkalmazása a 1m11a11e~ ~al szemben arinál is in·dokoltabb, mert legnagyObb adagjánál sem lép fel re··
kelSzizom bénulá...-; kz eddig ismert angolsZiá.Sf irodalmi
adatok_ szer int tehát kitünő albatási segédeszköz.

-

A. 1-e9-ée'leeettekt6e
a. fi'l6ft'l~eél-e
Ottlt-6.~-Jig.
Ha valaki el akar' keseredni, üljön be egyszer a Gy6ja vezetőségi ülésér'e, amikor ott a
segélyezettek, segélyre szomlók és segélytkérők
ügyét tárgyalják,, Az egész kü1önben alig tar~
tovább félóránál De ez a félóra ránehezedik az
emb,err'e és néha már ott tartunk, hogy szégyeljük, amiért dolgozhatunk, a munkánkat megfizetik és viszonylagosan jó r'uhában és j6 ta1pu
cipőben járhatunk,.
Felvonul előttünk ennek a(
szakmának minden nyomor'usága, minden esettsége és reménytelensége Csak ilyenkor' látjuk,
hogy mennyiTe nem történt a multban semmi
intézkedés aTr ól, /wgy azok az emberek, akiknek
kezéből már kihullott a kézimérleg, valahogyan
fedélhez jussanak akkor is, arnikor máT munkakeptelenek lesznek,. Ahogyan rnulik ez a félóra,
ugy hajlik le a fejünk, mintha rní is fe'le!ősek
volnánk azért, amit az elődeink elníulasztottak,
EzéTt olyan nagyjelentőségü, olyan hatalmas
szociális tett a Kazay Endre Gyógyszer'ész Otthon létrehozása Itt végre otthont találnak öreg
kartársaink s azok a laboninsok és technikák is,
akik egy életet töliöttek el velünk együtt ~
gyógyszerészi pályán Tndjuk, hOIJY az a tizenhárom embM, aki benn7ákik a Gyógyszerész Otthonban, milyen kimondhatatlanul bolliog éi!
mennyire fildiák sorsukat, hogy idejuthattak és
itt fe}ezhetik be, már színte kilátástalannak látszó e'letükét, Idejönnek hozzánk a szerkeszőségbe
és egyr e-másra kérnek bennünket, hogy irjuk
meg, kiáltsuk ki, hadd tud}a meg rníndenki,
hogy ez a szakma, a Gyóia vezetősége, Olt K<i
fOly népjóléti minÍI!?ter é$ dr. Losonczy György,

a Gyója elnöke mily_en példátlanul nagy müvet
alkottak ezzel a Gyógyszerész Ott/wnna~
FigyelJük, hallgatink a segélytkérők panaszait. És keressük az okot, hogy mégis rniér t vannak csak tizenhá1'1nan, arnikor harmincan is lehetnének. M i huzza vissza őket, Ilyenkor deTül
'ki, hogy nagyon sok ernber rnilyen hihetetlenül
tud ragaszkodni a_ rnaga megszakott nyornoru,·
ságához, egy kis vályogházhoz, egy kis kertecskéhez, 200- forintból ten,gődnek havonkint és
nem mozdulnak. Mi ez a visszahuzódás aZ em,~
berekben? Félelem "a közösségtől? Félelern attól,
hogy ott nincsenek egyedrill Csodálatos, micsoda gátlás lehet ez, rnennyit kellett ezeknek az
ernbereknek szenvedniök, hogy ennyire bizalrnatlanok. Pedig csak egyszer, egyetl•ennapra kellene
benézniök a Gyógyszerész Otthonba, hogy lá.s-,
sák az ettélő boldog embereJcet . És ráiönnének,
hogy nem szabad raqaszkodni nye ma; ult, s:ccobadnak hitt életkörülményeikhez.. Nern szabad
fé~ni a közösségtől, ez itt a lényeg•. Nem szabad
idegenkedni attól, hogy azonosítsuk az életünket
azokér;al, akiket a sors egyhelyTe tere't. Most,
kaTricsony előtt, rnínden egyes öreg ,segélyezeN
kar tár sunk csinálfon s.zámadást rnagával, rnit
kaphat a Gyógyszerész Otthonban és rnilyen kilátásai lehetnek, ha egyedül marad, egy bizonytalan és reménytelen ör'egségben,
N ern akaTunk mi ezzel propagandát csinálni
a Gyógyszerész Otthonnak, rnert az meg fog telni és éppen olyanokkal, akik leginkább rászorulnak arra a rneleg otthonra. mely ott vár}a őket.
De nem tudjuk rnegér ten i ezt az idegenkedést és
tehetetlenül és szégyenkezve állunk azok előtt,
akik csak kérnek, uira kérnek, panaszkodnak,
rnig egyetlen lépést sem tesznek a sor suk komoly
megjavítása érdekében Pedig tudjá mindenki,
/wgy a Gyógyszerész Otthon nyitva IÍll előttük
és már az sem akadály, hogy valaki a feleségével jusson be oda, vagy aloá.r' azzal, akivel csak
együtt él, de nem tudtak összeházasodni
Nekünk ezzel a néhány sorral nem volt rnás
célunk, rninthogy kiemeliri/c n segélyezettek!
közül néhány olyan kartársunkat, akik talán
mégis ott tudják hagyni azt a vályogházat, hogy
egészséges, tiszta szobákban lakjanak, jó ételt
kapjanak és rnindennel ellássák őket

Dr~
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szinjálszás a szovjet üzemekben
Irto: G. Leonidov

30.000 d[·áa:ruai kör vett részt a szaks.zervezetek legutóbbi Moszkvában megtattott országos mükOOvelő versenJrén Ezeknek a körö'knek 4{)0 OOO tagja az üze.;ni és
irodai dolgozókból ketült ki A versenyek majdoom egy
évig tartott ak és a Szo-vjetunAó minden táján, minden
városában készültek rá. Az előadások sok uj tehetséget
hoztak napvilá,gra, beszédiesen igazolva a nép kulturlis
szinvonalának ernelkedlését.
A szak.szervezet.ek drámai csopoltJai Them az egJet·
Len lehetősége a müvész,i blajLallll kiélésének, amely a
Szavjetunióban példátlan ru:·ánJ okat öltött. Minthogy a
szovjet rendsz·crben minden. előfeltétele megvan a népi
kíultu:ra kifejlesztésének, a míh'észe'nek sok lelkes híve
v·an falvak éB vá1osok vralaJDl.enll1yi társadtalmi rétegében,
Körülbelül há1 om millió munkás, irodai alkalmazott, tanuló, földmüves é.s katona tagja van a legkülönbözőlbib
~'enei, éinek és táncegyütteseknek
szrintársulatoknak,
képzŐimüvé.szeti csopo:r toknak,
Allami támogatás
A mükedvelő müvésze:t k:öSzöniheti előretörését nem
kis mértélkben az áUa:m és a s'zakszervezetek figyellll:$-.
\ek és támogatálsának. A müvész.et it:álnti é1deklődést
ugyanis fontos segitőesz&öznelk teldrut~k a nép kUltlurális
fejlődlésélben.. kiilönösen es-ztétikai téren Hivatásos thÜvészek is keszségesen segitik m müJkedvelőket. Már valÓiságos szabáliyá vált példlául, hogy a szinhálzak párt
f-o.e:ásukba vesznek a gyárak:'baln megszel'vezett mükedvelő társulatoilmt, vagy kol!h01z.ok és katonai alakulatoiC,
mükedvelö súnlétszeit, A hivwtás·os szinészek a mükedvelÖk között nem egy rendkivüli tehetséget :fledeztek fel
A ·!'lzalkszervezetek nagy ÖSSZ!egeket áldoznák a mü.
V'és:zl mükedvelés fe,jlesztéstére. Több szakszei"V1ezet tart
fenn mu.níkásiduhokat, és klöltséJgWJtésük egyharnnndegy:nPgyed részlét forditják ilyen célra Mind~n évben'
rendeznek , ersenYekJelt, nélha o:r•sz.ágosat, máskor cs'3ik:
egyes vidékek mükedvelő tárSUlla'tai ta~álikoZ'TI!ak . A IDL
boa:u befejezése óta három orszlá_gos jellegü verseny volt.
1945 . ben ,é·nekkarok, 1946-ban tánc.. és zenre:egyesületelk,
és .nz idén technikai szalrkör6k talá~koztak
A moszkvai cllöntő bemutat6kra az or,sz,ág mlmden
részéből éJ. Ireztek mükedvelö szintánsul,atok A verseny
utolsó fm dulójálba: tizenhét társulat jutott be. a mos,zkv-ai lPningrádt, .s!Zverdlovszflti. UmLvidJék, har·kovi, ibakuí,
az.e· :.. jdz~ání, stb. Ezek a támsulJatok tiz napon át sze~
repeltPk különbözö moszkvtai szinpa®kon
Csak egy pmantást kellett a sztnpad:ra vetni, hogy
lássuk a mai mükedvelő tátrsUJLatok mumkáj:ámak fő irányát A mindennapi élet fötémájuk és a szovjet embel' a

tatja he. A darabnak vann1aik fogyatélk:osságai. be a mül,edtv·eHf sz.tnészeknek sike1ült eit elfelejtetniük _az: Ura]
nyers szépségének, sajátos levegőjének érz;é!keitetéséve]
és az ur ali embe1 büszlrob átorságárnak kif'ejezlé:Sé,el Iszu.
po' métnök a1z assz.isz:ens s·zen..epét játs·?.Otta Pr:ozorov
mechanikus alakitotta Nikolaj Mazajevet, a tü~értisz-tet,
nld fegyverekért jött az. Uralba.,, Anna Bm'd:arenko, daL
ru:kezelő játszotta a női főszerepet.
Az üz'eun sok más
dolgozój1a kitünően oldotta meg a Wb'bi sz.erepet.
A .szakszervezetek mükedvelő-tá:rsul'a aiban szoélesköiÜ é:s sokoldalu oktatómunka i~ folyik. Ene jelleg..
.zet es példa az at. eset, melyet a lenialgr adi Viborg KuL
turház müked,elö köuiDek egyik tagja, G Drans:zeiko
mondott el
Az- együttes Gor-kij: Jegor· Bulicsov és a.
többiek cimü dlat ab j-ára készült Moszkvábaru A szlnmü
tt formdalom előtti ko.rsz.ak
egyik fontos tlla:.sada1mi
kérdés:ét tárgya1lja Amiimr próbálni kezdték. vát atl!arn
ruehézs·érg. bu:kilmnt fel Kide1 ült, hogy -egy kivételével~ a
darab szer·eplői rnind márr szov,j-et időbeiJ; nőttek fel, s
igy nem tudták beleélni rnag'!Ukat a szinpadi alak,ok jeL
!emébe. Él'ezték hogy add:ig nem i·s adhatják elő- jól a
dar<lJbot.. fJIDig méb ebben meg nem i-smetilk azt a kort,
amelyben já szük
.
Kitágul a látóhatár_
ELkezdték teJhát tanulmányozi!Ü Gorkij irásaJh Lemn
és Sztálin müveit, a jelenté!seket a Duma mései·ről e-g;y
hires Ugyvédntk. Ple'i akovn.ak biróság e·Lőtt elmondiOtt
be:[?izédeit. muz€umokat látogattak, stll,
,,Mindez, mondta Dra/IlJszeiko -- sZiéttoita .szemünlk előtt a Bu~i
eso-v-ház falait. és láttuk, hogyan to:nlholt az e}ső vi14g.
hábo.ru, hogyan ét~e<lödött a fonadalom Az első pilla_
natban ugl· lát1szott,.csupán egy család dr·ámáját vetiti
elénk Gotld,j, de a haldokló kerei:]Itl'Jdlő ötőkséai"é:rt toly-ó
küzdelemben egy egész. osz,':ály haldokl:ása1 tükröződik
A darab betanul.ása· alatt éreztük, hogyan szélestedi1k Já_
t óhatár unk, lelkiekben hogyan gazdrugadunk"
Ezelmtán érdemes megemlíteni, ho.gy ezt az előadást
i télték valamenns i müllred<velÖ 1eitőa!dás közOtt a legjobbj

nak
A próbákkal kapcsolatos tanuláJs-on kivül. a müked·rel·6 .s:zinész.ek sz1avallást, táncot, mozgásmüvészetet ta.
nu1nak rndsz.e·1·-e.sen. Az oktatók gyakran maguk is mü.
kedvelő rend-ezőlk; e.zetk különlege.o; ta.nf,olyamokat vége~
tek az állam fenntadotta Népmüvé~~Zeti Ház<ak valamel~ ikébE'll
E népmüvésze i köz.pont01k állalndó mumk-a ..
társai közt hivatásos rendéző!k és sz-inészek is vannak
Nagyon sok mükedveJiő'-támulatot hivatmsos szinházi emberek vezetnek

főhösük.

•

Megnézte:n a7. ,,Ahol nem volt elsötétités14 elöadii~
sát. A szinmüvet a szer ovi. um h idéki Va's é's Fémmunkások KultuTái:is Egyesülete adta el<f és egy uralvidéki
i.ró, V Szemponov ilta. Drámai töt j énete anillak a hő ..
sies munkának a~el:. a hábotu alaU mélyen az Qrsz.ág
belsejében folyt. Főszereplői malvidéki Hismunkások
Az ir ó vasgyát akbtm, főleg a sz~wvi blepen gyüji:iö'tte
adatait munkásoktól. mérnökök ől; itt találkQz-ott_ a mükfedvelö-tál'.sulat is, :nnels késább előadta a <:kttabot
Szinpadi alakjait S1Ze~jonov a szer·o,·t vasmun!ká-

A Szakszervezetek Központi Taruác.sá:nak titkálrsága
60 djjat és clisme.rö okl.erelet ajánlott :fel a mükedvelő ..
társulatok juta:l,mazására. A titkárság különl.eges határozat a rámutat, hogy ez a verseny bebivonyitotta a mÜ··
kedvelő szinjátszó-köl'ök nagyjelentős:égü fejlődté:sét,. és
bebizon;ritütta, hogy a gyárak doJ,gozói mennyire ér·d,eik..
lődnek a sziniházmÜ'i" észet il ánt. Jell:emző, hogy a vel'·.,
seny nyomán 4000 u,j munk.ásklubhoz
szinjátsz.ó k".Ot
alakult és ezzel a müikedvelő szinészek száma; százezerell

soktól lllintázta ÉletÜket, háboru alatti munkájukat mu.

nővekedett.

A G'\\ÓGYSZEMSZ

A gyógyszeres therapia
néhány ujabb eredménye
Menevics A.. A.: Gramicidin a sebészetben. bioüc:un1 a gra:rn-ncgaiiv mik1oorganismusok
(Chiriugip, !948. 4, ref. Orvostud Beszámolo
ellen számos esetben hatásosnak bizonyult. A
!948 358) A szerzö csaknem ezer. •esetben végz~: t
polym:yxin toxicitás,a azonban nagyobb~ .mint a
összehasonlüást az am·erika.i tirotricinne~ és a per]icilliné és a <Strcplomyeiné A thmápiában
szavjet gran1iddinneik a sebészetb~n val.ó . alkal- való felhasználhatás.ágáll3_ vonatkozóla~
_most
mazhatOságára wnatk-ozOI~g l\11egállapitása sze~
fol1' nak a klinikai ,~ízsgálattok
rint a szovj-cí', granJ.Iicidin ant-iseptikus hatása
A bacitracin alkalmazása dermatológiai inérős~bh a tilotricinnél. A .g;ranücidin jol alkalfc ctiólmál (Drug Cosmct. Ind 1948. 811 ref
D1azható streptocoC{:US és staphylococc:us infedi-. Sehweizer Apoth Zg. 19i8 iHO.) A bőr pyogen
úkban. Eredmén:yesnek bizonyult a frissen fertő-.· infectiói ellen alkalmazott g-y6gys21erek sorában
zöli~ és gen n y: es-edő
sebek, tál) og, furunculus,
t~en Jelentős a baoHracinnak nevezett, uj anti-··
renyhén gyógyuló sebek és fiekélyek, stb kezele- hio icuill Küíönösen kenőCJs formájában aJkai-.
sében.
maz-ható eredménnyel A készibnény\ jég.szekEsseli er, Koszowszki és Gundersen: Belgyó- ' énvben 6 hón~pig is változatlanul eltartható,
gyászati tapasztalatok u.i, viaszmentes depotpeni- szobahőmérséklcten azonban már egy hét alatt
r.illin készitményekkeL (Schweiz . ~kd \Vo.chen- hal ásértékén:k 50 százalékát elvesz,iti Több dér··
sr:hr. !948 334. ref Orvostud Bezámoló !918
cnatológus a siker ellenére mégis inkább vissza ..
348) A szerzők egy uj, viaszmentes penidl!in- té1 t a 1suLfonamidok és a pen~CJiUin a'lkalmazás'á;-·1
adrenalin-olaj·emulsió (Irhacillin) klinikai ral- la" mcrt a bacitracin ismételt alkaln1az.ás esetén
kalmnásával szerzett tapaszlalataikr,ól számol- már nem hatásos. Hogy Ini ennek az' oka1, an:·al
nak be.. Primaer pnewmo,nia esdében az -esetek vonatkozólag m·ég részletes kut::atásra van szüklegnagyobb részében a beteg 24 óm alatt, de legsé~
később 72 óra alatic lázmentes lett, a
secundaer
Rádióaktiv anyagok a rákkezelésben.. (Bull.
pneuryoniábm.1 ~gyancsak r?rv~id. ,idő alatt e~€r?e.-·
Am
Soc. Hosp. Pharm. 1948. 130. rel Schweize,v.
tő· a iázmentesseg
KomphkaCio csak n@hany
A
po
th
Zg !948. 840) Az atomenergiát hasznoesetben lépett fel, azoniban halálozás nem volt
siló
iparban
melléktermékként nyert rádióaktiv
1
MegállapitoWuko, hogy az ulkalmazott penici Iinacnyagolmak
a llhe<ápiáhan vaio felhasználása
depot készítmény n'lpi egyszeri adagolással ~p
i.gen
jel~entős, mert ezek a készitmények olcsóboly hatásos, mint a háromóránként adagolt knsbak, m:int a rádium A pajzsmirigy rákja eseté:·~
tályos penicillin
,
ben eredményes a parenteraHsan al1kalmazoU ráGoetsch ,V.: Egy u.ionnan felfedezett hato- dióaktiv jód.. Igen j.eler!i:ős még a rákkezelésben
anyag (T -vitamin kom~Iex.), Expeüentia 1947_ a r,ádióaktiv phosphor és különösen a kobalU
~:2H ref. Orvostud Beszamolo !947. 3~ 7) A T
Brownlee G.: Sulpheton gyógyitó és mérgezó
~itamin kompl~x. amelyet csak nem~1é:g ism,~rtek tulajdonságai. (Lancet 1948. 2:131. ref Orvos.tud
mea. főJe a eiesztMé 1ékben fordul 'elo. Gennces Ileszámoló 19i8. 360.) A sulphelon vollal<éppen
áii.:J.'okbar~ fokozza az anyagcserét és a fehérje a tbc ellen alkalmazci~t eg)'ik ahemotiherapeutiasszimiláció~
A fejlődésben lév·Ő szervek növecumnak, a prominna!k (diaminodiphenylsul:phon)
kedését előseg~iti A szenő \1izs~ála:a szerint a deriválurna Tengeri malacokon végzett öss~eha
kisédeli állatok testsulya, az egyebkent megszoson!itó vbsgálatok azt rontattak, hogy a kisérlicH
kott 'iáplálék mellett, T -vitamin hatásána ~O-:l() !be. -vel szemben a snlplleton gyógyitó és védő
százalél<kal. növekedett Előnyös az •emben szo- hatása nagyobb. mint a promin ilyen hatása,
vetek sérüléseinek gyógyitásában
anna!<: mérgező mellékhatósa nélkül A sulpheton
Brücke és Kaindl: A folsav, mint a sulfona- kr émszinü por, vizben jól oldódik. 10 százalékos
midhatás antagonis,tája. (Wiener UHschr f Inn. oldatban isotoniás, dc meg 40 százalékos oldat ...
Med li.H7 . 548. reA'. Orvosr.nd. Beszámolo !948
ban is adagolható intranmseularisan Heveny
327) Ismeretes, hogy a sulf anyiamidok h;atása a mérgező hatá~! emberen nem tapaszta.Itak. H<>szmiJkroor"'anismusok szervezetéböl a p anunoben·· szas adagolás után egyes kiséri.eúi állatokon rész-·
b
zoesavnak
a kiüz.ésén alapszik, amely vegyu"j·e t ben haemolysisen alapuló vérsz.egénységct, goly~·
életfontosságu a m-ikroor.g.anismus szempontJ~·
vát okozott, ilyen ártalmakat azonban emheren
ból A p arninabenzoesav tehát a suilíanylamr- nem
tapaszic,albk Ernbernél enyhe fejfájás,
dokkal ellentétes h:>:ást fejl ki. Hasonlóan gálül- hányinger észlelhető, azonb&n ez natriumhydroja a suifonamid hatást a fo1sa<v is. Valösz\nü, carbonat egyidejű adagpiásával . kiküszöböllietö,
hogy a folsav az élesztő egyik természetes suJrro- mert az emlitett kenemetlen jelenségek oka a vér ··
n:amid-antagonistája
reservalkálijának csö®l{enése. A szá,jon keresztül
Schoenbach, Berger, Bliss és Long: Uj anti- adágol'l sulpheton a vékonybelekből szivódik fel,
bioticum, a polymiiin. (Bull. Amer. Soc. Hosp -a vese gy·orsan kiválasztja~ arninek következtében
Pharm 1948 103. ref. Schweizer Apcfll Zg. !948.
a viieletet sötétbarnára festi. Az embernél a gyó..
840.) A Bacillus polymyxa steril kulturájának gyitó haláshoz szükséges, hogy a sulphetGn a
~Ziiioodékében lévő po 1ymyxinnek nevezett anti ..
vérben 7- l O mg. százalékcit érjen el
·

:A GYÓGYSZERESZ
Gyarmati L.: A p. aminosalicylsav, egy uj
antituberculicum (Orvosok Lapja, !948. !625·.)
Már 1941-ben megfigyelték, hogy a benzoátok és
salicylatok erősen befolyásolják a bakteriumok
oxygm felvételét Ezt a jelenséget mind a human, mind a bovin tbc törzseken tapasztalták
Az eddig megvizsgált mintegy 50 vegyület közüJ
~gen hatásosnak találták az N-methyl-i-anunosalicylsavat, az N-<benzoyl-4-amiuosalicylsavat,
4-aminosalicylsav methylesteriJ: és ezek natrinmsóít A p aminosali.cylsav még 1:650000 higitásban is baktertostatikus es a str-cptomycin-re·-.
sistens the baoillnsr a is hal,ásos A p. aminosalicylsav, amelynek g)ártásár-a a szerző ért-esülés·e
szerint nálunk is folynak biztato kisérletek, 7sir•
szerü fehér anyag, natriun1 sója pedig fehér
an10rph por. Oldalban sárgásbarna szinü. Száraz
állapotban, vagy semleges, ill. gyengén savanyu
köze,gben jól e]l'ar,tható Peroralisan, intmvénásan vag_y loca 1isan adagoliható. Peroralisan r\endszerint nagy adagot adnak (napi 14~20--30 g)
azzal a cellai, hogy elérjék a hatás kifejtéséhez
szüséges 10 mg százalék vérkoncentrációt Néha
hányingert 01koz, de ez bevont granulák alakjában való adagoláskor elmarad Hatására néhány
nap alat"l a beteg közérzete javul, csökken a Jiiimérséklet, a pulzusszium és a vör,ösvérse~t-süllye
dés értéke. A p aminosalicylsav nagy napi adagokban kedvezően befolyásolja a the. tüdőfolya
mat~át, aznnban csnnt-1, izrürleti, vaJamint bőr- és
nyálkaháricya tbc esiMben a hatása csak mint
általános roborál.ó emlitásre méltó
DR. KEDVESSY GYöRGY

Az utolsó egyéves tanfolyam
Szaklapunk mult számábna; közöltük a kultuszmínisztér ium engedélyét, amely névszerint
felsorolia azt a 29 kartársunkat\ akik mé(J en•e
a tanévr e beír atkozhatnak az egyetemre és egy
év alatt megszerezhetik oklevelüket. Hangsulyozzuk, hogy ez a 2.9 kartársunk előre .ie&entkezett, sőt állandóan méltatlankodtak, hogy nem
tudtuk kivívni az érdeküklben az egyéves tanfolyarn még erre a fanévre szólO meghosszabbítását Most, amikor aTról lett volna szó, hogy valóban beiratkozzanak és megkezd)ék, ha kissé
elkésve is egyetemi tanuhnányaíkut, egyszeTre
meghátJáltak KideTült, hogy u .29 névszerint jeL
sorolt nem okleV<eles gyógyszerész közül miruiöss,ze 13 . an jelentkeztek.
Hu szembenéziink a tényekkel, kétségbe ken
esnünk ekkora fegyelmezetlenségen, mert nem
tuljuk megérteni, hog1J anúkor ök u sajá.t érdekeik védJelmére hivatkuztak velünk szemben,
miért nem hailundók megvédeni, sőt eg11etle>~
lépést is tenni, a sai át érdekükben A 29-ből csuk
13-un kezdték meg ezt uz utolsó eg11éves eg11e-

temi tanjolyamot, A többiek elmaradtuk Jöttek
Ug1Jun levelek, telefonáltak is Pestről és vidékről
és u legkülön"begesebb megoldásokat Mánlották
Sokan azt kivánJák, hogy teremtsünk valami
olyan lehetőséget, hogy ők vidéken maradlw.ssu..
nak és csak vizsgázni jöhessenek fel Pestr'8.. A
29 kurtársunk között akad olyun is, akr nem
tudta bemutatni szukmai iguzolását I gy van egy
debreceni idősebb kartársunk is, aki aTra, hivut.
kozik, hOg1J ő unnyiru köziswerten .JÓ szocialista,
hogy neki nem is kellett igazoltutniu rnugát . Fel.
emlegeti, hog1J P'ég mielőtt a Vörös iuLdsereg
feiszabudrtottu volna Debreceni, kitüzte a vörös
zászlót és ezért őt aJckor több társávul együtt,
bebörtönözték Kérdeztük tőle, hogy tugfa-e "l
munkáspártnuk? Amire a,z illető azt felelte,
hogy ő sohasern politizált Nekiszegeztük uzt a
kérdést, hogy ha valaki vállalni merte azt, hogy
idő előtt kitüzzön eg11 vörös lobogót, miért ma.·
TUdt el a további állásfoglulásu a szocializmust
építő magyur népi derrwkráe.W mellett. Erre megint csak közrsmerten szocialistu magtartásáru
hivutkozqtt, mínt akiook smn pár tm, sem iguzoltatá.sra nem volt szüksége. Csuk ugy beleélt
a világbu és elfogudtu mindazt az előnyt, ami..
vel népi demokr-áciánk a munkií.sság kemény és
áldozatos munkrífát megjutulrnazta,
I gaz, vannak olyanok, is, ukík csak most
aJcamak bekupcsolódni ebbe az egyéves tanto· ..
lyumba, csuk most szaladgálnu/c hozzánk, ezek
közül sikerült még négy kartársunkat behozni
azok he/;yébe, akik kiálltak u sor ból .
De ez u nemtörődömség megint intő példa
a "néma pál11a" felé, ,mely mindig akkor mamd
adós u megnyilatkozással, amikor· ar'lu a legin·
kább szükség lenne Mert ezzel véglegesen lezár
juk és le is kell zárnunk a nemokleveles kérdést .
Akik még most sem ébr·edtek annak tudatára,
hogy ez az utolsó alkalom arra, hogy gyógysze...
részi egyenfoguságot n1Jerien.ek ebben a szak..
mában, az muradjon nemokleveles gyógyszerész
az idők végeveDéig. Persze sajnáljuk azokat, akik
mögött még ma is anyugi nehézségek állanak,
egy család eltartása huzzu visszu őket, ukik teJuit még ma is mardnem ugyunolyun oko/c miaU
nem ir atkozhutnuk be az eg11etemr e, mint ami-.
ért a multban is visszumuradtuk. De nem segit..
hetünk rajtuk Az egyetemen minden könnyitést
megadnak öreg dLákjaink számára, külö,n esti
tanjolyunwn képezik ki őket, de itt kell lenniök
Budupesten Meg kell rónunk tehát azokat, akik
az utolsó per eben visszar·iadtuk u ráfuk váró nehézségek elől, de minden együttérzésünkkel néz.
zük uzoknuk a sorsát, akik bármennyire is akarnak, nem tndnak elrrwzdulni jelenlegi kenyér ..
kereseti helyükről.

A GYóGYSZERÉSZ

Hulturtörténeti tallózás a régi gyógyszerek történetéban
lrta : Dr. Malnár lllbert egyet. adjunktus
Ma, amikor már kevés olyan betegség vm,
melynek kórokozóját, ilLetve, melynek gyógyitási
módj.át nun ismerjük, nagyon soka:k szemében
furcsának, érdekesw:k, sőt, mondha{ni~ nevetsé~.
ge::in~k tünik -fel, a régieknek néhány gyógyszeF,.
gyógyjavallata, gyógykezeléstil módja. Akiket azonban a tégmult dolgai: érdek:elnelk\~ akit a 1é!g~12k
gyoKyászati móds.z:ereiben, megelőzést kereső_ törekvéseiben nen1csak a lemosolyogni való furcsaEágot, a k;:-zdetlegesség és a kép~:elenség non plus
ultiáját látják, hanem némi alapot, Humpontot keresnek arra, hog,yan alakruH ki a mai gyógysZJ~re
lésnek al. .Jtdémikustként eHogadoi:t formája, azok-l
nak talán nem lesz egészren érdekt:elen, ha a n1ult,
sőt r~lg·mult .nélhány ma ~máir cS11.1pán érdekességiSzámba rn~nő KY ó:gyszeu ér·ől .vagy . csodaszer éről
beszélünk Az ilyen furc&a&ágok, érdeklességek !<ét
nagy magyar ismerője, M~gyary Kossa és Rálh
Vég1h munkái voltak azok, ahol l•egtilbbet olvas-J
t"am ezekr·M a dolg•okrol és éppen ezért is nem hi"atkozom rajlruik ki."ül - néhánytól elteki!t1lve ~
más 'Ívrrásokra, ahonnan ezeket a most elmon-~
dandó dolgokat meritcttem
Mi vo1t az a "betegség", me:lynek meg:előzés·~re
mindeu pénzt hajlandók volbtk és h~jLandók vol•nának [orditarti. mint az örök if~uságot el~~endŐI,
az bregség mteg:el6~ése. Stahü Germain gróf a 18.
fZázad na:g:y k:aland0131 állitól.ag készitett olyan
élete.lixir·t, melynek használója egy csapásra uj!Ia
m~gfiatalodolU
Gaglioslro mint a Nagy Caphlia
óegy1lptom.i szertartásu szabadk,őmüves: páhol)'1 v·e-·
zetöjte, hírdeWe magáról, hogy hirtokában van a
.,m~teüa prirha"·-nak, mely különféle hé>kusz-pókuszdk melletl' bevéve •a Cagliostro életbalzsamával együtt, ötven évvel megfiataliiLja a lcurát végigsZ:envedőt.

Amaldeus vmanovanus eLmélete is igen tetszetlis a;z örök ifjuság megsze:rzéséről Szerinte ·a
különllöző er edetü •erős hal:áou gyógyszerekből ki
kell vonni a "kvinlessendát", mely minden betegség ellen gyógyJtó hatásu Ez .a kvintes~sencia:
különbeu (amint azt Mátyás király részére Ulrik
dokromak egy pe~:;s ·elleni recepljéhen is láthat·
juk) a;rany, a}oegyökér, topáz, kor,áll, igazgyöngy,
szantálf21, zaf:k, jácint, smarr:agd, mbin, elefántcsont. szar vassziv, ámbra és pézsma, ci ll om és r oz···
maringolajjal kevert cukormJ édesitert pora Ezl
a csodála:! os gyógyszer t egy !cülönle;ge~en kia,gyalt
Imra után. kellett szedni' Előzőleg kebeti sáfrány,
piros r·ózsalevél, szant:iJil:a, aloegyökér és ámbra
porából viasszal és rózsaolajjlal készült tapasz ragasztandó a sziv fölé. Em.tán diéta következik,
mely nyuzom, áni~s. ka1pm és kömény, valamint
~ozmaringgal izesitett · vdpera1:éJben f,őzötl buzávaL
~áplált lyukleves fog)'as:ztásából áll. Ezután rituá-lis fürdés, majd a kvinJDessencia elifogyasztása kö-·
vetkezik. Aki ~ene a rendkhW 1e1més kur:áta sem
fiatalodott meg, valahol elvételte a dolgot.
Nem volt utolsó dolog a "bE:Zoár" kő \Sem Ezt

löként a Borgiák udvarában divó kedves siokás,
a vendégü! meghivo,:t alkal!matlm embereknek
métegmester utj-án tö.rt·élnő gyors és fájdalom, valamint feltünésmentes dtávolitásr módja hozta
divatba Nem volt ugyanis éppen kellemes érzés1,
hogy \alamílyen ádáz, de kiHönben láluhata\lan,
csak éppen messzeér ö kezü ember mikor t•esz el
valakit jóizü falatozás l<öZben láb alól
Valamennyi méreg álta!:ános ellenszere, alLXi~·
pharmakonj•a volt a bezoár kő, mely minden mé-•
reg. minden betegség dlen hasznoS·._ EZ! ne:rn volt
más, mint - ahogyan az alkkorJ ll]dornány hit··
dette - a bezoár kecske által Jenye]t különböz.ó
gyógyfüvek ·és állati szőrök "k,ögülése", mellyel
megölvén a legkülönfélébb kórokozókat, csodálatos gyó:gyhatásuak Az ilyen kőnek hihetetlenül
m~g.as ára voll, mert amint azTt igen komoly ernlberek állitj"k, m<\g az asszonyi hazudozás ellen
'is védett mindenkit, ami le@alább ol)1an nréireg,
n1int amilyet a mér,egmesterek kevertek volt.
Ugyane szerző még haltásosabbnak minösiti a
malakloai követ, mely Pialia del por co vagy Lapis
•Malacensis néven jött forgalomba, Ez egy malakikai disznófajta gyomrában volt feltalálható Ez a
ikő egyebek között kóJ,ikát sárgaságot és köszvényt
Js gyógyitott, ha tulajdonosa nyakba a:kasztva vi«elte.
Az unicornis· szarva szirttén csodáLatos mereg~
óvó sz.er.ek közé 'tartozott Belőle készülll poharak
és kések biztosan védték az embert mindenféle
betegség, mér eg .ellen Csak kbsöbb d ex ült ki,
hogy unicouüs, azaz az egyszar~vu állal, melyből
a szarvat szánnaztatták, nincs, rmert av semmi
más, mint a narvál hal hosszruta nő.tt agyaraí.
A szerelmi boldogság,ot is sokan keresik A Sco···
po lia carni10Hca gy.öke[ e, a m.andr agora, alr aune;
."aliitmma.... nemcsak ezt ibiztositja, hanem sok
minden ellen is véd A mandragóráról annyit,
hogy némi fantáziával a nbvény gyökerére rá le-·
hetet fogni, hogy embe. a1~ku Gyüjtése nem volt
egyszerü, mivel a marudmgó.rának lelke is van.
aki a földMI kitépi meghallja halálsikolyált, elpusztul Éppen ezér t egy kutya farkára kötött
spárga segitségével kenett kihuzni1 a földből, miközben a kutyá,t osl:onal v·erlék A kutya elsza··
ladl é~ fájdalomorditása elnyomta a mandragor>l
halálsikolyáL Ugyancsak ny[!kba akasztva hordták, védett minden eUen, a harcost harcában segíteLte. stb Mint a Sohnaceák családjába tartozi>
növ:ény., r-endkivül s.zerepet vitt a régiek gyógyászaláhan, ugyanugy, mint a Hyoscyamus, Belladonna, stb, melyekből s.,erelmi bájitalokat főztek
Az ar any is azok közé a dolgok kö2le. tartozol!.•
melyek nemcsak megbolonditották az embereiket
egyéb vonatkiozásban, hanem 'mint gy·ógyszer is a
keresell rendkivüliségek sorába tartozott.
Ma már nem r'itkaság az, ha különböző. betegségeknél aranyinje)<ciókat kap a beteg, mert
<enneik a pharmakologiailag alátámasztotit indoko·

a

!ása meijvanL
d~log le~e

Am ne hi&,oyüík, hogy ez ujkeletü

!'z .,aurum potabile"

régi gyógy~zer.
Mint szrvtomkn:not éppen ugy <J,dták, · lllint a
morbus sac;r .brztos ~yógyszerét Főleg sárgaság
ellen hasznalták, amr a homoepafuiás elvnek
megfe~elöen természetes os volt, .M"§f·elelő csilla.gás":"tr k'?n~telláció idején borago, huglosa és
n;ehssa vrragot rózsavi2Jes szirupban főzünk s a
fozethez arany~t. l~hetóleg forróra lheWtetr ara··
nya.! teszüruk Kiváló hatásu gyógyszer nverhető
belőle.
. .
·'
.. f.lyen -~ hasonl1ó furcsaságok olvashatók 'kü•
l?nboző regl kö~yvekben, valamint ujkori gyüjt~sekben.
Legkozelebb megint összeszedek heló··
lü;k egy csokorravalót
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l MEDICHEMIA R. T.
l
AgrypnosGJII sol. et inj.

Antalgin
"Enterosolvens"

l'

"Enterosolvens"
Theabr natr.. salicilycum

Kajoperin.
Heuroli n
Spasmotropin
S t e r a l g i n in j.

l Bazilika egyhizközség

MEDISACER TABL.

Mindszenty ellen

Antiepilepticum és an:tispasmolyticum
(A~rd N-:methylae11hylphenylbarbituncum)

A Bazilika egyházközség világi képviselötestületének elnökét mintegy 70 tagu küldöttség kereste fel A
küldöttség a Bazilika egyházközség hivő lakosságát
képviselte,. Többek között képviselve volt több iskola a
Nemzeti Bank dolgozói, az IBUSZ dolgozói) iskoÍák
Szülöi MunkaköZÖsségei, s az iskolákban müködö katoUlros ifjuság, Kossuth Zsuzsanna leány tanoncotthon,
Házmegbizott testület,
A küldöttség vezetOmek a Bazilika egyházközség
világi elnöksége az alábbi D)ilatkozatot adta át:

MEDIAZOL IHl.
Analepticum, a szivmüködést is javitja.
(cyklopentamethylentekazol)
Klinik:ailag kipróbált közismer ten bevált
'égi és uj>~bib készitméinyeink nunden
mennyioégben kaphatók
ellenes összeesküvés pártjává tenni. Követeljük
tehát hogy sürgősen vessen véget MiridSzenty
mester·kedésének és valósitsa meg egyházunk és
a nép kormányzata között a békés, épitö, barmo_
nikus együttmüködést,
Budapest, 1948. december· 9-én.

;Mi, a Bazilika Egyházközség világi elnöksége
magunkévá télie a Bazilika Egyházközség katolikus hivőinek kivánságait és a következő levelet
intézzük a Főtisztelendő Püspöld. Karhoz:
Mi. a Bazilika világi elnöksége, mély meg_
döbbenésünknek és egyházunk .jövője ir inti aggodalmunknak .adunk ld.fejezést, inikor egyöntetüeri
elitéljük Mindszenty bíboros ur magatartását.. EL
itéljük ezt a népellenes magatartási azért mer·t
látjuk, hogy egyházunkat és hitünket demokráciaellenes és háborus uszitásr·a használja fel. ElitéL
jük ezt a magatartást mert látjul4 hogy ez az ut
hitünk megcsúfolásához vezet.
Mi. a Bazilika egyházközség világi vezetöi
nem a.karunk háborut, mert Játtuk és végig szen~
vedtük a háborut és annak pusztitásait. Mi a jövönket a krisztusi tanitások. a békesség és a sze_
retet jegyében akarjuk épiteni 1\fi nem akarjuk
és nem is fogjuk a volt röldbirtokosok, gyál'osok
bankárok érdekeiért a katollkus hivöket a népi d~
mokr·ácia ellen harcbavínni.
A Bazilika képviselötestületének alkalma volt
a ?épí demokrácia jószándékát és segito"készségét
szamtalanszor tapasztalni Hogy csak egyet emeL
jünk ki, emlékeztetünk a ko:nnjányzat gyors és
hathatós segifségére a Bazilika helyreállitásával
kupolájának megjavításával kapcsolatban
'
Mindezekért tehát kötelességünkuek ér·ezzük
hogy teljes tt~dásunkkal, erőnkkel a nép orszá~
gát szolgáljuk és ne engedjük egyházunkat nép•

l

Natr.. salicy1icum

DR. RÁCZ LAJOS,
orvosigazgató, a Bazilika

EgyházköZség képvL
tagja.

selőtestületének

FEKETE ZOLTÁN.
gyógyszerész~

::z

•

e~ legJ!lagyabb egyháiZ
rheg anmyiban van jeIentösege, hogy a tiltakozás aláirói köw~t első
hel~e;r szerepel Fekete Zaltán Jmrtársull!k a
Ba;zi!l'Ik". egyhá?Jk_~~g világi, elnöke, Ép~en
mr eZJt a dontő fontooságu határo?Jatot
kovetendő példának is szánjuk az egéSz szakma
felé Igy kell dolgozniok és igy kelJ kiállniok a
~gyar népi deanokrácia melleút mindazokna.k
!lkt~ a közegészségiigy vona1án dülgoznaik d~
V~u';k ~gyütt el akarnak jutni
szociaJii~us
mrelobb1 m~gteremtéséig, Igy kell dolgozniok
'!-zoknak, akik a vallás gyaikorl.ásáJlx>l ki akat _
Ják üzni
a politillffit,
hogy <>o-m>t1en
k"0ZOS
·· C,"l
<l H'"j
'<N~
szol!g,.,a...,ua a lhassunk: népünlrert.

..

~zám~ll!kra,

a Bazilika Egyházközség világi
elnöke.

kozs.~g- t!lbaikozasa;naJk

ez.érl

a

~1~46~------------------~--------~----------------~A~GYóGYSZERÉSZ

EgyszerU laborat6riumi vizsg~lalok
és azok jelentlsége
DR

FALUDI FERENC egyetemi ·magántanár·, OTBA _laboratóriumi főorvos előadásának ismertetése.

A Magyal Gyógyszer észtudomlá.-nyi Tátsaságban de_
c:emlbeJ" lO_én a'Zl egész gyógyszerészetet közelről érintő,
előadáS hangzott el. Ez- az előadás szo.rosan kapcsolódik
a gyógySz-erészi mrmkaköx ikibővibélsének kérdéséhez éi
ami ezzel egyértelmü, a gyógyszerészképzés korszerüsiUéséhez EgyUttal dlö!!1tÖ In.le'gnyilatkoz:ás is volt ez az
el&adás rubban a tekintetiheru, hagy ezt az uJabb munkakört a gyógyszeréSz neÍn az orvosi táTsadal'O!:Il kár•áta
vagy rovásáral tölthetné be, hanem az ovosi renddel:
törtériö hasznos és szinW szűksié:gszi6J.·ü együttmrüködésl
formájában Ez az együttmiiJködés a gyógy~részre
b:asznos, az orvosll'a.k igen nagy segits-élgnyujtás, a b€-.
tegek szempontjlá.ból' pedig mindazz:.a1 az: előnnyel j ár,
amit a koTa1. gyo.r s diagnózis jelenthet, Ez: utóbbi jelen:..
töségét elsösor~ban a gyógyitó Orvosok tudják rnéltá.
nyolni, akiik kezében ·a gyors ~5 helyes laboratúriUIDlÍ
lelet igen sokS'zor· életmentő tiénye7.-ő'V'é is Wlik
Az előadás bevezető rész;éJyEffit e szempontokon kivül
azt hangsulyozta az elö~adó, hogy a gyÓigys7Jertár:1fk
amU!gy is !kötelező Iaboratói'iurrni felszerelése kevés kiegészit.é!ssel alkalmassá válik mindama vizsgálatak ei~.
végzésére; a!nély els'Ösorbaln sz.óibajlöhetnek. A gyógy_
szerész pedig magasfoka labOiatlór'iumi képzettsége folytán rendelilrezik mindaZJokkal 'a képe1ss'é!g1ekikel amelyek
kel e feladatot ldfogá~~alanul meg tudja· old~ni :Hts7ten
az egys:rerübb vizsgál8'tokat nemcsak nálunk, hanem a
külföldi orVosdiagnosztikai llaibo;ratóriumdkban is tuL
nyo'!l16részt nem: 01 v-osok, még csruk nem is vegYlészek,
vagy más szálkemberek végzik, harnem Ibetanitott se_
g.éd.szeméiyek, ass:zistenJ.-<>ek MindeDiesetre a laboratóriumok éltém. szalkorvos ·áll, h(llgy a leleteket a gyógyitó
oo:·vos szempontjából sz.afkstzerüen elbírálja*)
_E,zekután alz előadó 1egy:felől azokat a ~ iz:sgál,atOikat
ismertette, amelyekre ei;sqsoriban van s·z.üksége a gya~
korlá orVIO'SDjaik, de ö maga liagy;fokti eltfaoglaltsá!ga mL.
att nem ér rá elv~geziéstikle, másfelől azokat a szem_
pon+okrat, a:meiyek szelint e vizsgálatokat el kell ·ViégeZInl.. Itt is - mf.nt minden mlás mookában - a "keveseb~
bet, de jóJu elvnek kell érvényesülnie. mer:rt hiszen a
pontatlan, felületes, megbiz.hatatlan munlm félrev-ezet~.
heti a kezelő orvost, igy a bet,eg ember haláltát is okoz_
hatja. ha éppen ugy, mtnt a1hogyan '&'Z viliamely g;yógy~
szer hibás elkészitése ut,ján is belro\retkeZlheÜk
A gyógySzeitár laboratóriumában elvégeZhető viz.s_
gálatok közül ·- fontosabbaknak jelölte nlleig az ,előadó a
következőket: vizeletvizsgálat (cliajsuly, kémhatás. szin,
szag, fehérje, genny, cukor, aceton,',
a.set-ecetsa.-,
vér, epef€-stJék, urobilino.gen, lkonyhasó ,C-vitamin, üledék) gyomottartalom-vizsgálat (összacidi+ás, :sz:abads.ófiiav, tej~av), bélsár·vizsgálat (vér), pundiós folyadékok
viZsgáiá.ta (fajsuly, konyhasó, fehérje, rivaida próba),
1

*)A d:i\ a tos ,,kiél t.ékelés'' :szót készakarva ikerülöm~
me1 t ez a noémet "Auswertungu szolgai zSákforditása,
éppen ug;y, mint az ,.Ausführung" .,kiviteJu és szá:mos.

_m4s

~~.

igy ~zek Csunya

1germani~~~k.

vérvizsgálat (vörösvé1sejtszám, -fehé1vérs~jtszám. hae_
moglohin, vércsoport Rh.;factor) bacteriologiai vizsga_
la-tok (gonococcus, pneumacoccus trepOnema pal1idum
diphtheria baeteT iu~. tuberculosis basú~rium).
A vizsg:álato'k végzésével ik:apcsolatb3.n külön6sénhang:sulyozta az elöadó, hogy csak akikor ·jutunk helyes
M: felh&ználható eredmények birtokába. ha a szá_"lltalan
módszer kúz.ül azokat V'álogfftjruk ki. amelyek a gyakorlati iélet .számára a legCiélszerűbh:OOk
bizonyultak
h5 az egyes vizsgála tokat mdndtg ugyana~z;al a mód_
.. zerrel és azonos ik!öiülmélnyek között végezzük Az.
é1 tékjelzésre is mindig Rzonos ·kife.ie:zJést kell használni Igy "ala..."nely kevésbbé érz-ékeny s kevésbbé finom
módisze11 el is h.asználhatól:fu, egyöntetülbb,
v,é:ge!'ed.
ményben éttékieJSebb eredményt ka11un:k. minth.a egy·szer egyik, mrá.sk-or másil~ móds·zenel d-olg-ozunik
Befejezésül iS'Dl'ételt.en kifejellésn~ juttatta az elő·_
ndó, hogy az orV'OS~.gyógysvel'!é:sz ilyett irányu szoros
együttrnüködése -· elsősorban vidéki viszonylatban azáltal. hogy a viz.S-~·álati anyagokat nem kell majd tá_
volfekvő vár os i labor a tóriumokba: küldeni felbecsül'hntetlen előnyt jelentene a gy6gyítás számáT•&

•

rés !.gy a seg~tlés
szellemét, p:r,.en keresztül pedig népeg1észségügyÜ'l)!k uj_
jáépif1é:sét ·é.s további fejlesztéSJét .szolgáló előadáshoz
elsŐül Mészáros Sándm l{·art·árs S'ZiÓit lhozz.á
Hangsu_
lyozta. hogy koráliban a katonasáignál o.rvoshrboratótiumba volt be:os:z:tva és ruindezeke" a vizsgálatokat v\é_
gezte Most ilOOrte az illetélkeseekt, ad,1 anak m6dot a
gyógyszexé:szeknek. hogy ezen a téren továbbképezhes··
A mély -humanitá;sban gyölrer,e:ziÖ

1

ii·ék ·magukat

1

Dr·" Molnár· István hozzász.ótá&ában íejtegettR., hogy
Elzintén dolgozott Úyen l<aboratórlumbaJI Hiányolta'.
hogy az e:gyet.emi kiképz·ésben nem jut hely ilyen vizs.
gálatokra Aj.á.-n:lotta, hog)r a leletek helyes megité18sP
eélJáhól kó1tani is1meretekk.el 1s lássák el a gyÓg}'IS:Wrész iijuságot és adjanaile módot heki arra, hogy a
vizsgálatokat ne csak megtanulhassálk, hanem azok
l-"égzésé'ben b~ is g~'akorollh,assák magukat
Dr·. Vitéz István örömmel áliarpitot.ta meg, hogy az
évekke-l ezelőtt tőle felvetett gondola.t•ot most egy .sZ!}k:orvüs' hozta a Társaság ·elé, jeLéUl annak, hogy az or·-·
\"Osok is egyetértenek eb,bem A továbblakban megem1L
f ette, hog;v az EgY€te~en. a IIV . éves
hallgatók köz-·
PgészSégtani gyakOIJ.atai so:rán e vizsgálatok már eb~.
hP.n az é\nben s:oua kerülJiek. Eddig azért nem lehe
tet~ gya.kod·atokat tartani, mert az ostrom óta !D,em volt
Jah01a+ótiuma a Közegészségtani Intézetnek .Az.
Egy€ternen azonban esaik az alapot lehet megadni el!l'lé1etileg és gyakorlatilag is, a begy:ako.1 },Ás -lkérdé..<eo
már kivülPsik az egyetemi •oktatáson. Ez utóbbit ,--:;~-.gy
tov:ábbképző tanfolyamokon, v-agy valamely orvOsi la~
boratóiiumba bejárással lehet II!legszerezni.
Dr.. Mozsonyi Sándot· ·bejelentette, hogy a toVább..
~ép:W tan:folyamok megindi~t napirendre tüzik, majd
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-:ttregJOOszönf.e és hosszasan mté:1tatta a
e!&adást

n~gy:jelentŐSégü

•

Az elóadás ismertetérevel kapcsolatban kivánkozik
i9e annaik klöz1ése is, hogy a n~otszági gyógySzer ..

t-árak vizeletvizsgálato-t és egyiéb_ vizsgálatOikat is már
r égen végeznek
Számukra magifelelő Jabó1atóriumi
k:önyve:IDet irnaJk, amelyekiben nemcsak magukr a a viu;_
gátatokra "i' onatkozólag adnak kimeritö utm!Uta1::ást, hanem anatómiai tá,jiéikoz-tatást is nyujtanak. iflyen gya~,
ko1la~i könyvecske például a F . Fischler·, F . Schlemmer
·és K. Hünecke munkája (Herlin, 1943. Springer Ver.
lag) E szex z:.ő:k közül Fischle.t· a mün~Gheni élelmiszer ..
ohemiai intézet, Schlemmer· pedig a strassibur gi gyógyszerészeti intézet professzoxa

DR.. VITÉZ ISTV ÁNl

Hozzászólás
a:z oktatási reformhoz
- Levél a

Szerkesztőhöz

-

Elnézését kérem, hogy ;1:avarom level-emmel és meg_
A gyógys·re_
l:és.?;.-kép1Jés reformjámi b.pcsoJatusam:-, mill1t gyaikoOt1ó
gyógyszerész, szeretnJé!k: e nJé'hiány sorommai ho·zZ!ájlá~,
l'Ulni ahhoz, hogy a jeJenlegi retnds·z~r találll legm.agyobh
hihája kiküszö:b'Ölhető legyen
Ez köztudomásul-ag a
gyak'Or noki idő elhelyezése.
.Ao~ikor u:gy'anis az első év után. a gJ,<llkornok b€ ..
keiül a gyógysze.Itát'ba, számára minden u:j, az am.ol.!:"ani.kus szerelken lkivül~ olyan, amelyről egyáltalában
nem, vagy csak a ,,Bev.ezet'és a gyógyszerészi hiv:a'fks_
ba" c kol1égiumballl: lha11ott emlitést . Nem ,~o1na sok_
kal kedveZÖbb a helyzet a másOdik év után heáÚitott
gyalkoruold idő esetéu Se!ll, ib:á;r eikkor már az: organiJku&
vegyületeket is is~erné és a gjógyszer;és·zi növ€lnrvren&
szertanhan tanrult már a gyógynövén~~lcr··öl is, die. a tuhtjdonképeni gyógyszerészi tevékenység, a gyó:g~··szel
készités 1még mindig ugyszólván teJjesen ism0retlen lettllne előtte.
Wgfuelyewbbnel\: ta1 tan!árrn a gyakornaki idO p;Jhe~
l~eOOsét a II:L és IV év között
Ehhez az.'On!ban a hall:gat.a:ndó elöadiálsdk csorporto~
sitásálban némi változásnak kellene töt télrurrle a m'Ostanivail szemben
k-érem, hogy azt illet:Jélk:esekheZ. juttassa.

I.. évre előre k-ellene hozni a gyógJ szerészi növénymndszeriant és !*dig ugy, h.ogy l f-él-hben megfelelöen
emelt &aszámb.an volna az. általános növénytan és TI
féléV1ben a rendszettan t:l
megfuielő gyalkorJ,atokkal,
vagy páthuzamosalU foly-na a két elöadá'.s. rnint a rré:gi
rendszer· szerint.. Igy kellő nlöi\nénytani alappial hallgathatnák a gyógyszerészek mát a II. évben a gyógyszer_
ismeretet. A ITI. :éV a:n~aga a _gy.ógysz:erészi ké:nia., a
galenikumok és 'a receptura lenm.e a hozzátartozó gya_
korlatokkal A III évben eddig haHgatott tlirgyak kö_
zül az egyéni egésZ!Ségta!l a II. évre~ a jogszaliályok
pl'dig a IV évre kerülhetne.
Ilyen módon a
ó.raszám:

következőképen

alalmlrra

a

heti

L félév: .W, ·- ][ félév: 40, - III félév 34;
!V. félév: 37, ·-- v. félév:· 44. ~ w. félé;-: 44,.
VU. félév: 22, - WIL félév: ll.l.
A teljesen lén:ylegesen hailg~tfu.ató heti óraszám át.·
lag 415-5ú téh:át mindell féMivben van idö speciálismagántanárLór:ák halllgatáslá.Ia és a gyógyszerés-2;-képzés refmmjával kapcsGlatbam beiiktatandó uj tár gyak
elhelyezésére. különösen a TtV évben,
hisz ez utóbbi
tárgyak ugyis másirá.n;ruak, mint a
gs6gysrettári
gyógyszer ikészités.
Igy t.ehtát a III :éviben hallgathaltnák a leendő
gyógyszer észek
a
gyÓgJTG-zertánban:, a gyógy.szerész.i
m~ödéls közben okvetlenül ismer·endő t1á1·gyakat mint
gyÓgyS'z.erészi kémia, galenilrulllK)lk és receptura a meg..
felelő gyakorlatokikal
A . gyógyszeiismeret már a II.
évről tudott. A III. év W·gén ké~ából szigorlaitozni
kellene, gale.nikumokból és r~pturálb61 pedig kollok_
válni, hogy ezekkel az ismeretekkel Íelsoox~lve menjen
a hallgató a gyó.gy.s:rertárba, mlg a gyakorlati éS~: eL
m:életi szigorlatot a gyakorooki :év eltöltéSoe! után tenné
te. EZzel kikiiszölbölend!ő _a !g"y'Óigysrz:erész_képzésib-ől az a
kátos mome:ntum, hogy a! .gJ"3Jkom'O'k az egyes gyÓgy
sz:ertáralldbar. honos
többé-kevrésbbé jó ..rossz sz.okásokat magá:évá téve,
alaptalan és helytelen ikdtiká"i' al
hallgatja az egyetemen a ·gyÓgJ' szerészi munkával fog~
l·alk!ozű
előadáisokat és solmal nehe.zebb az eseHeges
helytel€1n módszere!IDről IB.szoikinia:, .miintha mind.iárt a
leghelyeselbb e1.Já,rást sa játitot.ta v.olna el
Másrészrőt
a gyógyszertárr, amikor b'elép, nem lesz számáta ten'a
ineognlta, mert ismeri már a d-rogokat, gyóg,yl'lzerésú
S7...emtpontból is oa ,sze1v.etle111 és sze:rrves _gyógJ·anya'g'o_
kat, a galeniikumokat, tud'ja, hogy hova !került. mit fog
itt csinálni
A f'elü.gyelő gyógrszerésszel meg tudja
besz.érrni, mint maga is nré:miképen mát· szak~eenibe1. a feÍ_
merüló problémákat
Az év végé1e tenezett szigodat
pedig azt célozzfll, hogy egiész évben tudatosan képe:z716
tovább magát elméleti téren is a gyakorlati mellett,
álland &an mélyitse és .sz·élesiL<:e ismereteit, amire a köz~.
forgalmu, nyiliV'án-os gyógysrertárark váitozatosah'b re~
oopturája és házi készitlllJé.'nyeinek kü1ö~rrb1 özősége is nW~
dot nyujt.
A IV.. év utánr:a. V'!Slru1étn~em szerint. az.é'rt nem
llélszerü helyezni n1 gyalkornaki időt mert ~g;rrészt utána bes·zámolót ikth:ni az elvrégzett munikáról, bánnilyen
fmmában. l'lZinte a már egysze:r lebett szigorlatok megismlétlése lenne, másr·észt lélektWli okO.k mi·att. Az. egye~.
terni tanrulmálnyait befejezett
gyógssz:e1észhaHgatónak
rrgyan1s . alki négy éw,.n át k-épezte mag~át és piofesszo..
r ainak véleménye szerint ·eleget tud ahhoz~ hogy tárá.
hoz: álljon, bái elméletileg jól képzelt adódnark a g;pl_
kor-lati életben Ol) an probllémálk:, amelyekikel az egyt'lemen nem foglalkoztak ami tetmész.etes is, hiszen ott
csak irányelveket adhatnak meg és ekkoÍ k-ényelmetlen
és szégyenli is kikérni a, tapasZitalt felügyelő és oktató
gyógyszerész gyakorlati és elméLeti tanácsát hiszen ő
már majdnem okleveles g) ógy.s·z'e.t ész
E le"i·elem megilásához az adott ösztönzést, hqgy
nem1égen fej.eztem be tanulrnámyaimat. tehát még ele_
ven en élnek ibenne::n a hallgató benyomásai, mJá.S:részt dip_
lomáru megszetzése után· gJÓgysz>ert:árba keJ:Ühe, p!in.
ci pálisom nemsokár a engem biz-ott meg & gyakom~kok
ir.áTIJ'itásával és oktatás·ával és igy a gyakornokok t_ :
az őket oktató gyógyszerészek problétmái is közye~l,._
nill ismeret€sek előttem

i

l.
l

l

'
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Tisztelt Sror'kesz!ó Ur!
Talán meg lehetne kérdezni ,,A Gyógysz:el\ész" ut~.
ján a gyakoi'ló gyógyszerészeket is a most ·készülö kl~
képzési reformmal kapcsolatbam, hogy .~ilyen gytalmr··
lati elgondolL"'B.ik ya:nnak és hol látják a Ji&.rő gyógy..
szerészeinek müködési területét a gyógyszertári gyógy..
szerkészitésen kiViil.. A beérkező válasrok, vélemények:
kiözött bizowára · ~znek olyanok, amelyeket az uj kL

kép"""i szabály megailkotói felhasz:nálbatnak munká<uk
közbein

•

Nagy örömömre szolgálna, ha levelemmel valamt.
képen is segi" ségére lehettem volna azoknak akik a
gyógyszer-észet jövőjének kialakitásán fáradQ~nak,- •

A Centenáris Hét anyagából .

---·--·---

Dr·.. Frankó Aitdr·ás

gyógyszerész, Szeged

• •

Gy6gyszervizsgálatok a gy6gyszertárban
lrta : Nikolics Károly

"),

A gyajmrló gyógysZJere'sz különféle Vevékeny-· másrészt a gyakorlaJt is azt mutatja, hogy a berege meUett általába-n kevés időt szenltel a gyógy- SZ'er~;u~ anyagok közt gyakran van nem meg•zervizsgálatoknak,. noha ez egvik Je:!.jérdekesebb . felelü am Ohemikállab&l behozataira szarulunk
és besgszebb fdwdatla, mm t a gyógvulást vér ó be- nmi nem mindia bonyolódik le JecráJis uton A~
•
•
t'l
'
b
.
1egre sem közömbös,, hogy milyen minőségü zarolt
am~ k~zt. is többs"ör '"an kilfog!ásolható.
gyógyszert kap A vegyi és egy-élb anyagokat pe .. Igy pl mar ket rzben kaptunk sárgásbarna szinü
dig épp·en minős~gük avatja gvógyszerré. Saináll?eobrom n~tr sallcyJ.-t, amely vizben nem tölaV'al tapasztaljuk azonban, ihogy a vizs,g:álatokrai lkeletes'en oldodolt, .a szokottnál sok'kal nehezeb.
alig int idő az egyr" növekvő adrrninisztralliv és lb~n, a Gyógyszerkönyv többi követelményének
egyéb febdátok nvitHeH. Különöscn fenru~ll ez az VIszont megfelelt Ezen szemmelltátható hiba oka
átm·eneili nelhézség a chen1ikáliúk nagy részénéK valósz·inüleg az.. 'hogy az 'előállitás folyamán a
zárolása óta. [l1f>llt rnost ereiktel' Blaprózrvn kapluk bepár Jásnál lnl!hevitették
· ·
és a 'havonta 'élrk""ö 30--4Q-féle anyag teJ:jes be-'
. Jsmer t tén_v, ho§y . :antipyretioumokból, igy
vizsgálása legalább ·4-5 mnnkan<~pot vesz amodazophenbol a sznkisegleteket nem tndjnk 1el -:
i~nvbe
]'es mértékben fedBzni, e~élrt sok szennvezett \\ru
Ennek a munkta'Vome!k a fontoss!ágár a és le- van 'Íorilalomban: Több alkalommal kerü!U hoz:
hietőségeire ez év tavaszán tartott eladásomban
zám olyan :amidazophBn vizsgálatm, mely nem a
már rámutattain. tovf.bbá alla, hogv a rendsz,e'. Gyógy,zerkönvv előirat>lli szerint visel'k·ede~t
r,es gvógyszervizs·gálatot miként' lehetne az egész Ferri~hloridd<Il nem lazurkék, hanem barna
országban bizonvos munkaköz&sségj ker,etébel1 nrutriumniLnitt'll ,nem halvány ibolva, hanem zöl·:
me!!:o:zervezni~.. A:z: 'ism1ertetJ~'tttl 'ehtondolás·, szeritnt a
deskék szinrerukdi'ót mutatdtt, viszon! ezüstnitvidéki gócpontokban. egves gvógvs~ertának nieg- >áttal szabálvszerüen kék szint adot,
melyből
felelő berendezésü laboraté>dumaiban felállitandók
fém ezüst vált le. UMbbi bizonyilia az :amidavolnának olvan vizsgáló állomások, amelvek- )zophen ] 1 ellienlé~ét. viszont a másik két szinreakdó
'ben az erre SD(){'ja)iizó rt koll<il!!ák' 'so!k mnnk·alelh<l- al.a;pján: a legval'ósz·Lnübhern! azophen sZJennvezésre
tőséget találnának a tilbbi :gvó.gyszertár anyagvizslehet következtetni. Az amidazophentól különbögálatai révén. dé az orvosok és a közönsélg m~g\ ző oldódásuk alapján leh,el küWnválasztani, még
bjz:fsáb&l ils. Mult eMadásomban r<ámutatit1am arra pedig vizzel vagy aef!hellrte'l Utóbbi az amid:>~
is . hogy a gyógys2Jerész kémiai tludásával sok ál- IZOphenc bőven. az azopbent csak 1:50 aránvb<m
ta,lános feladatot ttud megoldani, 'igv 'az egvs2Je- oldja s az a,elhheres 'kirázás •lián a kettőnek külön
robb lahoratór~umi <felszerelése meUett kü!,önbil- reakciói jól megkülönhözteillrietők
IZ!ó ismeretlen anvae-okaJt is meg ·tud' hatá,rozni
A készítmény szennyezett voltát mntatta az
Eznttal ennek folylatásaként ismJeti any:>gokl olvadá:s,pont is. amikor 106--107 fok helyett 70-tlisztasá.gi és rmennviség.i Vizsgáhtruinál szerzett 90 fokig .ohadt s az ilyen elhuzódó op. szennye!lapasztabtaimb&J< s~rclnék néhányat bemut"-lni
zésre. til!. kevert voltara vall Az op. meahatáro ..
A'mikor ilven reináról szólok, sokan azt zás nagy ISel!itséget nyujt a su~rves che~i1káLiták
mondíhatnálk, ,h'ogv felesleges a ,cyógyszer11i~zsgá' felismerés~tnél. de tisztb>ság'i vizsgálatánál is, milatoknak a mai szigoru formáiában való fenn- v:l a tiszta anyagok oh,adáspontja jellemZIŐ. Szétartása, még kevésbbé továbbfejlesztése, hisz a: k-I pro'fesszor Ismertetett ·'egyik Gyógy:szerész-na~~
):(yámk eredeti . .csomagolásban hozzák for galomba pon -egy házilag is ÖSS.2leá11itható ·egvs:zJerü op.
az lárut es a nagykereskedők is mei(vi:zsgalják ru meghatarozó készüléket. Én eznltal a' Thiele-féle
továbbadott anyagokallL ' Ennek! az :álláspontnak készüléket mullatom be, mellyel
szintén eavszerü.
tJ.,
nem szabad helyt adnunk !Clsősorban azért, mert en és 'kényelmesen végezbetünk op. meghataro'éppen ·ezen tudományos munkakövünk folytán zást A jól elponilott ooryag ki.s vészletél egy leerezhetjük magunkat egészségügyi tényezőnek, fon asztott végü k<lpill:áds csőbe szórjuk és az
1
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aljára vázzuk, majd a '!re;zülékhe heJy,ezzük A
benne levő tömény kénsavai kis lánggal melegitjük és megJiigyeljük, mikor olvad meg az anyag.
Mhoel cs:>k :gyenge láng szükséges a vizsgálat el··
:végZéséhez, ·ti~hál bá11hol m2gcsinál:h8Jtjuk, ilyen
készüléknE& az eMirás'a volna kivánatos az V.
Gyógyszerk·önyvhen, mely bizonv:\m nagyobb
fontosságot tulajdonit majd az op meghatározás·
nak
Az amidazophen quantita):lv meghatározását
a Gyógyszerkönyv nem :irja elő, de S<Jhulek pro
]esszor módszeré'l'el meg'Vizsgálha~juk, hogy ké·
szitn!ényünk hány százalékos . Az eljárás lényege
az, hogy az amidazophen hig vizes oldatát gyen··
gén lugas közegben fölös permanganáttal eloJCl·
dáljllik, ma,jd a permanganat feleslegél jodo:rnet<iásan,, !:chill nal[ thiosulfatval visszamffijük A
~eakció ,folyamán az amidazophen
eloxidálódik
és
dioxvamldopydn
kcbetkezik
(a-acetyl·
a-me~hyl-Jl d[melhylamido .. oxallyl phenylhydra~<in.) Az azophen a titrálás folyamán nem válto .
zik, tehát a ml esetünkben alkalmazható volú ez
az eljárás, mely a gyógyszertárban is könnyeu
rivégezhető
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~ZJázalekosnal<, :egy azophennel s~ennyezettet pe
dig 8ü3() százalákosnak találtam, lElhát azophen
tartalma közel 20 százalék volt
.Az elmondott "izsgálati menetből látjuk,' hogy
az op. m.eghalározás a készítanény szennyezett
voltát mutatta. a szennyezés mibenlétét a kioldással állapitottuk meg, a szennyezJés mérté'k!e pedi,g
t~h;ime~Iiásan határozható meg
Az anlidazophenn,el k"JPcsolatban meg )<el1
j<1gyeznem, hogy az ntóbhi ,időkben több cheml•
kália, mint az amidazophen, add. aeetylosaLic. ,
phenacetin nem a megszokott kvistályalakban,
hanem pnlv sub:il. formáj1ában került a piama,
illi a zárol! á,l1Ukkal s.zJétosztáSHll. Az ily:en anya·
goknál különösen ügyelünnk kell, anert megtör ..
ténhellik, hogy poritott tableLtát kapunk, ami t<'lrmészetesten kisebb értékű és !!lern megúelelő
anyag. Ezekről a porokról bebizonyosodotlb, hogy
legtöbbsJJ&r gyógyszerkönyvi minőségüek vol':.a'k>
Olvadáspontjuk egyezett: .az amiclazophen 1()5-.
106 fe>kon olvadt, a phenacetin 133-134 &okon,
az acid. aoetylosalic j)!eclig 100-134 fokon. Utóbbinak az op-jét a Gyógyszerkönyv nem adja meg,
ck irodalmi adat szerinb 135 fok. Ezen anyagok
me!M~ kerül vizsgálatra olyan azophen, amelyik
poritott tabletta volt Ezt mutatta máT a zavaros
oldódása és az op is. Megfigyeltem u. L hogyha
egy 1liabletta porának op-ját meghaVározzuk, az
anyag a substandáéval egyem fokon lényegében
megolvad, d<J az olvadék Í'lőször áttetsző" majd
egy kis maradék a kapillá•is alján öss~együli!;,.
Ez a tabletta vivőanyaga A küJ.önbség ikülönösen
alikor volt szembetűnő, amikor egyidejüleg a
•ubstru>ciát és a pol.ÍI'ott tablettát olvasztottam
meg a Thi ele-készülékbe :n Ekkor az alapanyag
llel>jesen átlátszóan megohadt, a tabletta pedig
áttetsző olvadék<>~ adott,
wmi különösen krssé
vastagabb csőben látható jól.
Az előzőekben eimondott szennvezésekre azért
js kRll nagyon ügyelnünk, mer t ke~erékekben za~

var t okozhatnak. Igy az azophennel szenny~ett
amidaeophenes és salicylatos keverékek rövid idő
alatt átnedvesedhek pll Flul,o combinatuSibam
Ezért tartottam szüksé~esnek az alllidazophon
vizsgálatának bővebb tárgyalását
Ilyen problémák és érdekességek nemcsak
a rJhemikáliáJ<:kal kapcsolatban adódn<Lk,, hanem
a galeniknmok:nál is.. Egy1k ,gyógyszertár egy
idej e azt tapasztalta, hogy a gyógys:wrkönyvi elő-.
\ral szerint készült Syr. hypop'ho'1J'h comp.-b&l
állás közben vrulamilyen csapadék vált le.. Jiogy
ennek okát kLderitsem, egyreszt megvizsgáltam
az 'egyes ,felhasznált alkatnffizeket, másrészt kü'!lön az üledéket h.. Ráj:öttem, hogy a f\elhaszná!Jt
<litromsav erősen szennyezett volL h.1r!v&savval. A
esapadekot igy az okozta, :hogy 1a symphoz felh,asznált fellolactat és a manganchlorid a borkősavval viz:ben oldhatatlan f.er.ro- és m~rullgano
tarlmattá ala'),nlt A symp üledélloe vaJúban mui!atott tar :arat reakciói a Freude-pnibával (r'esordnnal és tömény kénsavval meJ,e:gJtve meggypi-J
tos szint öltött), továbbá a emlitett kaiionok i·s kimutathatók voltak benne. A. vizsgálat után egy
tiszta citromsavval készült syrup már üledékmentes volL
Érdekes esc't adódott nemrég \l recepturánál
is. Egy orvos kedvelt peceptformuláj:a az Emulsin
camphorae.
rumely Camplhorbol.. Muoil g;nrrrmi
mab -ból és vizből készüL Legutób ezt az emulsiót Codcinnel és amidazophennel kombinálva
r·endelte s az elkészilő gyógyszerész azt tapaSZ""'
!alta, hogy oldala kék •vinü>né vált líJivizsgáliás
céljából hozzám küldte a {e:lhasznált anywg<Ylcat.
Met;;<illapitottam, hogy a kék szin nwlékony, 15
perc alatt elhalványodik, 30 perc alat.t eltünik Továbbá a kék szint az amidazophen, camphor és a
muciL glllrn arab, de csak ,e hámm együtt adja
A f.elh.asználl anyagok tis~l:ál< voltak, viszont
megállapitoltarn, hogy egy régebben bes?Jerzetl
gumrni arah pulv -ból ex tempore készült oldat
nem adtla a ,másik két komponenssel a kek szin'l
Igy dernil ki 'égül, hogy a friss g\Umrni arab
enzymái okoznak ilyen szineződést, amik az elJenőrzésnél felahsznált
•égi ámban ugy látszik
már elborulottak
A qualitativ vizsgála,tok meHett porilüS mun
kát és körüHel<intést kivánnak il quantitativ meg·
ihatározások, melyeket a Gyógys2lerkönyv vészben
\~itrim·etriás, részben
grarv:ianetriás eljárásokkal
végeztet Utóbbiakról általában kevesebb szó esik,
peclig vannak i l:t is a Gyógys~erkönyvuek módo·
sitandó részei A IV Magyar Gy&gys~erkönyv
több ehemikáliánál, mint az ,Argent. eolloid. , pro·
teinioum, Bhmuth sók, Femum 'hydrog. red, Ferr
lactic sth., lovábbá galenikumoknál, igy Chinir1.
tannic, Cof:fein sók, Cyl ,hydrar~. biohl corr. é:;
cyanab' stb gravimetriás mérés!t ir elő. Eren eljáráS:<Jkkal még évekkel ezelőtt a S~eTV"S és
Gyógysz Kémiai Intézetben logl:alkoztam, azóta
a gyógy szettárban is többször végeztem ilyen méréseke~l A tapaszlialat azt mutatta, hogy ,a leg·
1öbb chemikál:ia önmagában való izzitáskor nem
oxidálódik tökéletesen, viszont kvarchomokkal
keverve pontosabb eredményt kapunk Régebbi

A GYÓŰ:YSZl?.RÉSZ
kisérMeim során bebizonyosodott, hogy 'a Fer~
hydrog. red.-nál a klcardhnmok pmilás:icnak finom.s:igá,:al tök_é}elliesedli!k

a;z
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jobb eredrnényt érün_k .e~, ha az anyagat 'et;etsav-·val is átnedvesitjiik A bismuth sóknál azonball
csak por itatlan kvar,chomokot alkalmazhatullk,
min! az oxyjodogallicumnál már elő van irva
T L ha poritolt kvar-chnmokilla:l izzitjuk, a könynyü por elszállhat és veszteséget ,okozhat, Töhb
alkaletmmal ,égeztem eJ. az 'Argentum proteilli'·
Cum !tartalmi meghatározását. A forgalomhan lé_,
vő "készitmenJ:ek közyetlen izzitáskor _eg,y'u~szt
•könnyen kis,zállnak. másrészt igen ke~J,emet1én
:-;zagot ár:aszLanak, ami fülke hi1ányában szé~bel
jcd- a labor atoriumban. Ezen hibákon részben se~i4helünk a kvarchomDkűs keverréS~el, mAvef igy
lassabban és kissebb gázfeWdéssel szenesedik át
Az elszenesedé.s ubán pedig néhány csepp lörnény
~a létromsavval leescppen t jük és kiizzitjuk
Me~
!<ell jegyeznem, hogy enedeui ProLargol 'kievésbbé
!kellemetlen szagu és nem pu!ffad 'fel .annyira
Az izzitás6s gravíimetriás m'érésekkel ka,pcso}átban fonilos köv·etelmé11y ,egy kellő erősségü és
szabály021ható hőforrás ,nendszeres,iVése, mely a
~ázlánggal egyenértiékü. a\{ásrész~ mindegyik készitménynél biztositani kell a gyors és tökéleWs
oxidá!ció lehctőségét.. Ahol szüiksé~es, kvavchomokos k1everéssel, vagy ,savalkl<al. . Ha ezál!1rul az
anyag tökéletles oX'idálását e1értük, ·akkor kisérler·eint szeúnt gázlánggal, szesl'jégővel, vagy telektromos ,k•emencév;el maddnem azonos- idő 'aLatt ugysz.ólfv;án egyforma eredn1ényeket érünk el. Végül
meg kell ha!!íározn1i -~gyes készilinénye!k ált~LánnS
Izzi Vási idejét Sak~n esnek u 'i,, abba 'a hibába,
hogy ·kevés --·ideig. vagy feleslegesen sokáig :izzi tják ·az anyagot. V,izsgálataim szerint p~~ a Ferrum hydr. red. módosiLo!t eljárásommal 10 perc,
a TlismuVh si>k 16', az Argent prot és Plumh
car b. hydrox 30' alaitt válnak sulyáUandóviú A
Gyóögyszerkanyv pedig 'kja elŐl, hogy ezen izzi c·
tási idő ntán a sulyállandóság ujabb néhány perees_ izzitássai eHen6rizendő
Az eddig elmondott példák bizonyitották,
Ih ogy a gyógyszer tár1i labo.rat6r in.JJmban nemcs•ak
előirt gyógyszerkönyvi viz:sgálaltókat végez!bec
tünk el, hanem azok ken;telit bővíteni, QU., ahol
szükséges. javitani is tudjuk, valrumin~ analillkai
lkészségünkkd a munkánk közben Jldódó problémánkat megoldhaitijuk Rá kell azonhan runtatnom arra is, hogy a Gyúgysze,rkönyv nem minden vizsgáiata végezhető el egyszerüen a gyógyszerlát laboratóriumában és vannak technikai
nehé~ségek, melyek vidéken sok!szor csak költségesen küszöbölhetők k!i,
Pl egyik ilyen körülmény a VJegyi fülke hiánya, aminek követroeztéhen a gázfejlődéssei járú
vizsgálalúok elvég21ése, mint az Argent. , colloid. és
protein izzilása kellemetlen, Vagy szerves ,anyagok roncsolása, pL hydrogen hyperoxyd és tiÖ·
mény kénsavval szintén fülkét kiván meg a fejlódő SO" gáz mirutt
Ugyancsak nélkülözbeúetlen az analiziseiknél
a hálózati, vagy házi vizvezeték Ennek hiányában a Liebin··hütős desztilláicókat, pl. az alka-<

loida meghatározásoknál csak kö11ii1mén)'esen végtzbetjük d.
.
A bemutatott., példákból láthatjuk egyrésm
azt, hogy mennyire tierj·edhelnek 'ki a megköve-telhető gyógyszerkönyvi ;cizsgálatok, másrészi levonhatjuk ailt a következtetést, hogy az V.
GJ ógysze1köny.v .rnüdszer·ei k!ell, hogy ponllossá..:
guk mellett egyszerüek és mindenütt elvégellhetők
legyenek, akkor a gyógyszerésztől megkivánhruhjuk
azok elvégzését A bonyolultabb vizsgálatokat
pedig azok a bevez.etlésben emlitett ,labora1ómn-mok végeznék, melyek ily,en eélra tökéletesebben
ber cndezkednének
Amikor a vizsgálatok kötelező voltáJ-ól beszé ..
Nünk. akkor nem szabad arról sem meglf-eredfu·
;keznünk, hogy az egY:el~emi kiképzés, valamint a
:r• cndszncsitendő továbképző tanfolyamok mé•
ö
JObban ismerb~ssék, meg a vizsgfdatok wü:kséges
és eélszerü voltát és ikedveltesslék meg azokat,
mint ahogy magam :is ' most: nehánYJ k;irvagadotlt
példával igyekeztlem )<özelebb hozni a kaJrtársakhoz ezt a sokoldalu és ér.dekes munkater,ületet,
.,Titkos háiJ.oru Magyarország ellen", (A ,,Novoje
Vremja" cikke a M, A O. R T -svabotáw.ról.) A Szovjet Szakszervezetek lközponti lapja, a "TJ:ud" kiadlásá_
ban orosz, angol, francia és német nryelVIen is megje_
lenő szovjet vil~gpolitikai hetilajp ezévi 47. számának
könyvsz·e:!ll:le rovatában A. Moszki111: "Titkos háboru Ma..
gyarország ellen" eimen ismelteti a Ma;g,yar Belügyminis·zté.rium Fehé1kÖnyyét a MAORT-sza.botázs ügyében, A .,Fehté1könyv" illapján ismerteti a MagyaLAm~...
Jikai Olajipar r . t . megJalakuLásának tö:rléruetét, hogyan
vált a részvénytársaság a: StaJUdard Oil Company of
New Jersey fiókjá\~á, hogyan fokozta a lllémet hadig1é...
p-ezet szolgálatába ,állitott termelésrét a m4sodiik világ.
háboru folyamán ;és hogywn végeztetett a MAORT ge·
ológiai vezetője, Papp Simon ~ saját v;allomJáJSa szerin11
·-- amerikai utasitáBra szándékosaii] olyan h€1lyen á. fu..
t ásokat, ahol legkisebb remén~e sem volt armaik:, hogy
olajra bukk:anjranak, hogyan hiusitotta meg a Standard
OU termelési osztálya a vállalatnak a mélyfurásho7<'
szükséges felsz.erelésekkel való ellátását, hogyan yá_
Rár olt ak össze Magyarországon szándékosan más válla ..
Jatok számára nélkülözhetetlen·· ipardkkeket. Mtndez. a
szándékos kártevés a ma,gyat· demokrácia, a magyai' bé~
kefront gyengité.sét célozta. A Moszkin idézi a Srzrubad
N ép szeptember 28-i sztá...."TT·ámak cLklkét, mely szetint a
MAO RT -szabotázs eestéb:en nem a Standtard Oil Com.
pany of New Jersey !Örnálló Magyarországgal szemiben
ellenséges tevékenységér-ől vBln :sz.ó, hanem olyan romboló munkáról, melyet az Egyesült államok hivatalos
politikája teljes mértélkben támogat. Ugyanekkor a cikk
az uj háborutól és idegen ,javak e1J::·ablásálról álmodó
arnetikai monopoliumorrclr:al sze!llbeni nagyobb éberségre
hiv fel - "A Szavjetunió az imperializmus és az ag..
gre..sszió táborával szem!ben. álló demokratikus és :imperialtstaellenes tábox· legfőbb támaszau - mondotta M<>··
lotov a Nagy Októbez1 Szacialista F.orradalom 31. évÍOJdu1óján tartott ünnepi beszédében Ezt igazolja al ma··
gyarországi MAORT-szabotázs_ügynek az orosz, angol.
francia és német nyelven megjelenő r-tNovoje Vremja"..
ban való iSmertej;ése la

ltc~rzev:

/tcu;áuO:n'l
e~.te va.n

Bettet.,e.m.i
kicát'/t)k
• • •

(Jó.rz8ep Attita ver:u)

Az

erdő

mélyén ködbe

sző

Mindent a sül.1Ü csend .

Karácsony este yan megint,

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk.!

Ott künn hó szálldogál .

Három király mi vagyunk.

De lám csak! .itt egy kis

Lángos csillag állt felettünk,

Az

És b-ennt a szoba közepén,

erdőszélre

fenyő

ment.

gyalog .]öttünk, mert siettünk,

Ezüstös fácska áll

kis juhocska nwndta -

És benn a szoba közepén,

itt lakik a Jézus K risztus

Ezüstös fácska áll"

Menyhárt király a nevent

biztos

8 egi ts, édes l stenem .r

Cibálják, tépik vad szelek
És reggel fázósan remeg
Hát nem jobb néked, kis
Erdő

1fenyő,

mélyén a hely?

Az ága szinte roskadoz,

Istenfia, jónwpot, jó-napot.!

Alatta mennyi jó,

Nem vagyunk mí vén papok.

És nem jobb néked, kis fenyó.

U gy hallottuk, meg.születtél,

Társak közt

Egy kis vasut, alvó babák,

nőni

fel?

,qzegények királya lettél
És büszke hintaló . " , ,

Benéztünk hát kicsit hozzád,

Amott, belül

Egy kis vasnt, alvó babák,

üdvösségünk égi ország!

Csend, béke üL

És büszke hintaló . , , ,

Gáspár volnék, afféle

T•ölgy és

i

fenyőszál

vesz

~örül

földi király személye.

1

Mint tündökl? gyémánt ragyog Adjonisten Megváltó, Megváltál
egy csillag fönnt a fán,
A gyertyái< fénye megremeg
Az angyalok haján
A gyertyák fénye megremeg
Az angyalok baján

Karácsony este van megint,

Körülvesz száz veszély,

Irul-pirul Mária, Mária,

De egy dolog van itt" melyért

Szivünkre béke száll

Hulló könnye záporán át

A kis szobánknak közepén

ali,q látja Jézuskáj{it

l.

il
Élsz egymagad, mint elszrukadt.

Jöttünk meleg országból.
F.őtt kolbászunk mirui elfogyott,
fényes csizmánk is ,megrogyott,
hoztunk ,aranyat hat marékkal,
tömiént egész vasfazékkal
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király

boldogságos kis mama

i!
1.

l

Zápor szakad, bo r ádiapad
S oston al vág a szél.
~

Igen, kín rág kérget,, gyökért

l:

S az ágam fáj, sajog,

i

Minden kint vállalak

'l!
!

A sok pásztor mirui muzsikál,
Ezüstös fácska áll , .

Meg is kéne szoptatni. rruír,

Itt vág a jég, itt szenvedem
A villánÍot, --· fagyot -erdő kezdődik

A kis szohánknak közepén

Kedves hM om királyok

De

velem:

Ezüstös fácska áll .• ,

jóéjszakát kivánok!

Az, első én vagyoki

!

f

l!l
'l
'l

'
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A Népjóléti Miniutérium
Szakosztályunkat bizta meg
a szakmai igazolósok
lefolytatásóval
Ertesiterm a Szakosztályt, hogy az •gazoló eljárások befejezése tárgyában kiadott 11200j194S.
Korm számu lEndelet 2. §!-!án!l!k (2) bekezdésében
előirt eljárás lefolytalására ugy az alkalmazott
gyogyszerészek, mint a g:xógysze:rtári jogosióvá<-·
nyak engedé[y·esei (haszonél~emi) tekintetében
szakmai érdekképvi>eleti szervként a Szakosz,tályl jelölöm ki.
Ugyancsak a Szakosztályt jelölöm ki - ugy
az alkalmazolt gyógysZ>erésZ>ek, mint a jogosi[,
vánnyal rendelkezők (haszonélvezők!) tekinletében oly szervként, - amelyhe~ az idézett kormányrendelet L §-ának (4) bekezdésében, valamint a 3.: §-ának (l) bekezdése. értehnében előirt
nyilatkozatot be kell nyujtani.
· Budapest, 19'18. évi december hó 3-án.
A miniszter helyett:
Dr. Vikol János s. k
államtitkár.

..

A hivatkowtt §-ok a mve!lreWk:
l. § (4) bekezd. Azok a személyek akiklret SZ€1lll·
ben aJZ igazoló elJáirás a (3) bekezdésben fzygialt ren_
delikezés folytán megszünik, m.agatarrtásuliDra. továbbá
a velük szemben folyamatiban volt igazoló eljáriá:snt
nézve kötelesek a ,j~Jen r·endelet & §..ához. h.'"'ép1est az
ott meghalálozott jogloövetlre2lmények te1'he mellett
nyilatkomtot kiállitani.
2. § (l) Azokat a személyeket, ak>k a fennálló
jogszabályok érte-Imében igazoló JéUárr:áJs alá tartozrrNtlk,
de a 10 000j1947 Korm. számu rendelet (Magyar KözIöny ·- Rendolet&k Tára 11!3.. sZiá>m) 4, §-a (1), illető.
leg {3;) bekezdésében meghatár·ozott határidO alatt i:ga_
zoló nyilatkozatukat (jelentésiillret) itle:n nywjtották be
és nem igazolják, hogy valamely kényszerl'Ö oknál'
fogva (katonai szolg!á.lat, eLhllil"coláis. sth) rvaló távoL
létük akadályozta őlket ebibem: meg - állá.suikról mlnden
igény elv<lSztése mellett Iemondot'almak (l 080/19411).
M E sz. r- 4 ,§-a ötödik 'bek, 4100/1945 M,. E, számu
rendetet 5. § (2) bek,, U!etől€1g foglalkozásuk gyakorlásától eltiltottatm"'k (1146/1945 . M E számu ren<lelet 2, § haronadilk bek. ll. pont), jogositvá.nywktól (run..
oo·k haszonétvezetétől) m.,gfosztottaknak 3140/194i5.
M E száanu rendelet 7. §. (3) bek 6.800}1945. M. E,
sz;ámu rendelet 3. § (l) bek d) pont, 3160/1946. M.
E. számu rendetet 4.. § (l) bek. 4. pont. U!etőleg az
ilgyvé<lségtöl vagy a köz:j~yWségfől elmw.ditottaknak
(1410/1945. M E számu rendelet 4 § másodrk bek
a) pont) kell teltinte.nl.
(2) Azt a körÜlményt, IIogy a fennáltó jogszabályok értelmében igazoló eljárás alá eső valMl'lely személy kénysz.eritő olmál fogva val6 távolléte miatt men..
tesül-e az (l) bekezd.,.ben emlitett következmények
alól, az illetékes =kszervezet, intőleg az liletélres
miniszter által kijelölt szai<ma.i érdekkéll-viselet á!Ia.pitja ~.

. 3. §. (1) . A jelen ten&let hatály!>alépését köveWen
állást vállaló vagy foglalikJozást. illetőleg hatósági jo_
gositvány gyakorláSát kezdő és a fennálló jogszabályok
Pttelmébe.n igazoló elj&ás el:á esö személy, ha vei•
szemben igazolása tárgyában jogerős határozatot nera
hoztak, nyilakazatot k-öteles kiállitani arról. hogy volt-e
vele szemben igazOló el,jár-ás :folyamatban, illetőleg az
el,jál ás miht maradt abba, vagy miéJ:t nem indult meg_
B nyilatkoza ban ana nézve is köteles nyilatlkozntt
hogy tanusitott-e a felswhadu.1ás előtt olyan ma~tar'
tást, amely a magyar :ruép érdekeit sértette (~ . -080/
1945. M E számu ren<Wet l §) A nyilatkozatot a
mllilkáltatóhoz, illetőleg ·a szaJbadpályán: mrü;köd6 tk..
t elmiségi fcglalkozásuak és
hatósági
jogositvá.nny®t
rend'~lkezők esebébe-n az nietékes szaks7;ervlezethez kell
benyujtani. A nyilatkozatbaal hl kell jelentemd, hogy a
llJ ilatkoz·ó azt a (2) bakezdésben meghatározott bbrn.te_
tOjogi feleiösségének tudtatátJaill tesz.i m€tg'

Mi'lyen problémákon dolgoznak a szovjet tudósok.. A
S.zovj-et Tudományos Akadémia elnöksége meghallgatta
néhány tud~mányos kutatómtézet -.. az almdémlai
könyv.kia~ó szervezet
vezetÖinek jelentését a mode:t'llll
tudományos pt-oblémá& mai á!M.záról Az akadémJa
Ji:Önyvkiadó osztálya által kibocsátásral ikerülő könyvek
közt jelentékeny helyet !foglal el az az ir·odalorn., amely
n biológia htaladó, micsurlni h:"ányzatát népszerüsiti A
Bachról elne:v:ezett biokémiai intézet sajtó a1á rendezett
egy tanulmánygyüj,teményt, amely megvilá.gitja a j·aTo...
\'izáJás biokémiai alapjait és tájlékoztatást nyujt kJülön.
böző ::nicsurini uj gyümölcsfajták kitenyésztrésér&L. A ge_
netikai intézet ugyancsak tanu1mámJy.gyüjteményt ad ki
"A mendelizmus·morgani:mnruJS rmkdó,s elnliéletel ellen"
és tájékoztatást nyujt az átörökléssei kapcsolatban ~..
zett kisérletekről Az erdészeti intézet ujabb tanulrniá...
nyait a talajklötö fáll:ruak szenrt~eu, almelyelk fontos szere-pet fogn·ak játszani a tala:jV1édJő erdőövezeWk létesit;.ésá.
ben A mikr'O-biológusok azt a Irerdé:st tanulnl.Ján,yozz.áilt,
hogy Micsrur in tanitása hogyan ét vényesill ru mtkiro.bioló..
gla terén- A filozófiai intézet terwiben fontoo helyet
íogl'al el a .. Lenin és a terunészettudomány" és "A mo~
detn tamészettudocnány alapvető kérd:ései" eimekkel
jelzett kérdéskompleksZiusok feldolgozása . A filológusok
uj kutató munkát folytatnaik a S1!ovjet illeyek nyelvének
és ir odailimának története texületé:ru,

Igen ti!IZtelt Kartárs U r!
F:e!hivjuk szwes figyEfunét az OMA·
gyomorrmész készitményünkre, mclyet napilapokban állandóan !Íirdetünk, igy a közön...
ség keresi Saját jól felfogott érdekében ne
hagyja kifogyni ezt a régi bevezetett kézi
eladási cikket.
Beszerezhető: az ÖS\SZ€8 nagy kereskedők
nél, vagy a HUNNIA..gyógysZJertárban,
Budapest, VII, Erzti!ébet-körut 56,
Kartársi üdvözletteJ:
Kalán Gynla és dr. Balló LajoS
gyógyszeréSzek.
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Aliami kezelésbe vett RYógyszertárak
Nemzeti Vállalata

A minisztertanács határozata értehnében a
napisajtóban a következő rövid, alig észrevehető
hirecske jelent meg:
"A megszünt jogositványu, hatósági k<zelés-'
ben lévő gyógyszertárak állami kezelésbevételére
!Allami kezelésbe vett gyógyszertárak nemzeti vállalat léteslilt"
Tudomásunk szednt már országszerte! befejeződt.ek a Leltározások és most tárgyalnak a minisztériumban arról, hogy milyen módon történjen ebben a Nemzeti Vállalatban az állami kezelésbe vett gyógyszertárak anyagelszámolása Nyilván hamarosan ki fog jönni egy pontosan körülirt s mindenre kiterjedő minisztériumi rendelkezés és ennek mi S'Ommiféle vonatkozásbau sem
akarunk elébevágni.. Várjnk a rendelkezést, ahO··'
gyan az ntolsó pillanatig sziklaszilár dan álltunk
az 1848:XXX. tc. védelmében,. O l t Károly nép-·
Jóléti miniszter a centenáris gyógyszerész hét
megnyitásán elmondolt beszédében egyetlen félmondatával ntalt arra, hogy ezeket a meghirde-(
tett jogosítványokat "lényegében" az állam is
megkaphatja'' Már ez a beszéd, ez az egyet1en ntaJás is tisztán megmutatta azt a megoldást, amelynek a szocializmust építő magyar népi demokrácia és a magyar népegészségügy érdekében szükségszeriien e] kellett következnie.
Nézzünk azonban kissé visszafelé Fel kell számolnunk végre ennek a rövid hir adásnak a birlokában a közel két esztendei n:l'ilt hmcot és
tilkos a k n a m u n k á t. Lelerményesek voltak)
Először azzal jöttek, hogy miért éppen ők és mi'-',
ért nem mindenkL Különö&en miért éppen azok
nem, -akik olyan időben és olyan "ér deruekéi t"
~mpták a gyógyszertári _jogositványaikat, !hogy azt
most tőlük, a magyar népi demokráciának el kellene vennite. Csak ana nem gondoltak, hogy ha a
szocializmust 'épitjük, akkor rést kell ütni és ott
kell rést ütniink, ahol arra a legkedvezőbb alkalom kínálkozik. Csak az nem jutott eszükbe,
hogy éppen nekik, éppen a z o k n a! k, akik
a magyar népi demokráci'a bizalmából kerüllek a vezetésük alatt álló gyógyszer tárakba, ép-·
pen nekik kellene előljárniok az áldozatvállalásban és a nagy közösségi gondolat előrevivésében.
Igy merült fel egy ha.iánál fog,a <Jlöráncigált
s már a szüJetése pillanatában halálraitélt szövelkezeti eszme, amelyből nem alakulhatott volna ki
más, minl egy vagyonmentő gyógyszerészi kulákszövetkezet. És mégis. épp1en ezen a vonalon indnlt meg egy olyan példátlan aknamunka Szakosztályunk egész 1 vezetőségének müködése ellen,
amelyr:e alig volt példa a szakszervezetek életé-·
ben .. Egyszerre nekünk szegezték a politikai tájékozottság minden fegyverével azt a kifejezett kívánságot, hogy sür gósen hivjunk össze egy tag-·
gyül és t os azon enged jük felszólalni a szövetkezeli e"me háziapostolait és bizzuk a tagság dön·
l'·hogy mit akarnak: törvényt-e, a miniszter

és a kormányzat időszerii döntését, vagy az általuk propagált szövetkiezetet.. Igen, nem akartak
kevesebbet, minthogy miniszterünk hálamögött,
az ö meghallgatása nélkiül, taggyülésen támadjuk
meg miniszleriink készülő teTvét a hatósági keze ..
lésben levő gyógyszertárak jövőjéről 1 Amikor
mi ennek a "kor szakalkot ó" elgondolásnak ellene
szegültünk, egyszerre felvetették a szakosztály ve~
zetösége felelősségének kérdését. Megkér d,ezték,
'állaljuk-e a felelősséget azért, ha miniszlerünk
egy olyan r end~letet hoz ki, amelyről utólagosan
ki fog derülni, hogy meg sem kérdezték szakosztályunk vezetőségét Mi erre nem felelhdtünk:
mást, minlhogy O l t Károly miniszter a közegészségiigy legfőbb őre és irányitója, nemcsalit
szakminiszt~r, nemcsak a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének 2) tagja, hanem még
ma is aktiv vezetőségi tagja a Magyar Magánal-·
kalmazot!ak Szabad Szak);;zervezetének.. Feltételezhető-e - kérdeztük -, hogy ez az Olt Károlv
kihozhal-e egy olyan rendelkezést, amely! öl Ó
nyihán tudta, hogy meg kellene kié!deznio, be
kellene rnulatnia a ; javaslatot a szakszervezetnek
és még sem csinálta meg. D~· nelkik szegeztük azt
a ké1dést is, hogy vajjon megkérdezték-'e a szakszervezeteket a gyárak államositásáról. Ez a kérdés természetesen akkor csak feltételesen hangzolt el, mert hónapok óta már 'e!()"ebet sem tesznek ennek a szakmának részben hivatott vezetői,
rnint feljelentgelik azokat az embereket. akik
horribile dictu - ki merik ejteni a szájnkon az
allamositást.
Most végre ez az időszak is lezárult és tiszta
képiink van róla, hol(y menefelé rnegvünk. A
szocializmus! épitjük és aM a szocializm~s épit~
sében maga is részt vesz. annak vállalnia kell
minden mnnkát 'és vállalnia kell minden áldozatot.
Közben éppen a nagy ügy érdekében, a nagy
'közösségi gondolal érdekében, sokmindent elhall-·
,gat!unl(: Nem beszéltünk arról, hogy szinle egvmásnak adta a kilincset egyik Jeg~agyobb pe~!i
cyóg~szertárunk tulajdonosának a fia és egyik
legnagvohb \ idéki gyógyszerhirunk tuJa idonosá,nak a fia.. Mind a ketten, szinte egybehangzóan
kiielentelték, hogy nem óhajtják m~görökölni ' az
ap_iuk gyógyszerfárát, mert meg vannak gyözödve
róla, hof.(y a feilődés utja nem erre vezet Példát
Ukatnak ':enni Ungvárv Katicáról, a rádió hire~
tis7:ahaln1i gyógvszPr é~·zél' ől. k·i P.) őszö r állt ki az~al az elhatározásával, hogy őneki nem kell az
apia natikáia ö csak \!olgozni akar, de nem ak'ar
fulaidonos lenni.. Nern llt{"Széltünk enöl, neho~y a
f ö l d a l a t t i szövetkezeti tömörülés fellázadjon és felhasználja ellenünk ezeknek az adatoknak teimészetes nyilvánosságrahozatalát Ne1n
akartunk lovat adni aláink és nem óhajtottuk feleslegesen elkeseriteni öket.
,
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Jellemző, hogy ezek az emberek, akik való~
•ággal.le!orkoltak bennünket és sarokbaszorltot•
~ak az ö politikai iólértesiiltségül~kel, s·emmlt sem
tudlak ennek a Nemzeti Vállalatnak készülő megalakulá<órM Annyira gvanutlanul éltek szövetke~
Zeti vá!!váhnukban, hogy ugy lJ,J>IJe!t hazatrirfonálni őket, amikor a X..-es ücyosztályba: berendell Ieltározók egyszerre ellepték a várost és
Nal'(vbnrlauest minden hatósági I(YÓ!!Vszer1árát
De itt azt~n ''é;tlen: zárink is IP: ezt a cikkr:t az7:al
ami nélkül nem adnánk. tiszta képet anól, hogy
valói9ban mi is történt ebben a szakmában" Somoe-vi Sándor kartársnnk az APolló gvÓf!\"SZPrfá~·
ha!óso\,;i keJJP!őie. a Magyar Dolgozók Párlia
me·e-alakulása óta nem vett részt. a szakmai küz.. delmemwn, de annál inkább azelőtt iö volt a vezérük nzoknak, akik hadat üzenff•k miri_Oell közűs
sé!li dgondolásnak De Somogyi értelmes, okos
~mber. ió taktikus és sok minden! megsejlelt és
meglátolt rlőre, amit a táborában levő és a táborán kivül 'élő öncélu emberek nem tudi!ak és nem akartak fe-lismerni\. : Somo11~ri Sándor
Fi ~<Vel t, mér legelt és már hó,]ószima!u ember
nauokkal ezelőtt rnegszerez!e az u!levelét és az
,e~ész c.saládia nfleve.lét Amikor
a szövetk~"-Zcti
~onc1nl:lt frlmeriilt. an1ikor u:;tV látta, u !tv infm:
Inálták őt és másokat is. hogy 95 százalékhan en'
nek a nli{':Q"olilásnak \'an valószinHsé~e. akkor átrnen~•ileg
lemondnit kiv:índnrlási tPrvéről De
,amikor mf'!!ielenteK a lelt:hozók, amikor kö~fn
·dom.lsu let!, ho!!Y az :\Hami kezelésheu l'"ő
:.~vóavszPrtárak nemzeti vál:I::~lata m~>!falakn1t, e~:v
sterre elő1wtmta kész utlevelét, hnióif'·(!vét, gyorsan és fiirQ"Cn bucsnzkÓdott és 1\!ivándorolt
Vasárnap beszéitiink wle telefonon, mev.kérdezliik tőle, hogy mi igaz a hkekb5l, melyeket
felöle terjesztenek Akkor még dadogott. azt
mond!a, hogy igen, szándékában van, de még
nem bizonvos, még vár.. Közben azonban irásban
:is brnvuitotta lemondását és bej rlentette kiván-·
rlorlási elhatározását Akkor az! mondta nekünk,
1iltefve talán inkább igy, akkor 'lzl mondla nekem:
győilél. Mi erre nem felelhettünk mást, nem mi
győztünk, hanem kideriilt . hogy P:oÓto"'an azon a
vonalon rnenliink, amelyen baladnunk kell a szoc.ializmm:t épitö magyar népi den1okrácia érdekéiJen

.

1

De Soino~<Yi Sándor távozása jelkép is. Egy
ember, aki alulmar adt, egy ernber, aki mást
akart, akihez közelebb álllak az imperialisták celkitüzései, mint a mi tiszta utunk. levonta a kon-i
~ek\enciát és eÚnent Elment oda, ahol nem kell
neki senkivel harlakoznia és magával viszi azt a
vonalat, amelyet itt nem tudott érvényesiteni
Igen, megalakult az állami kezelésbe vett
gyógyszertárak nemzeti vállalata.
(székely)

~tdi
Nem egyszer vettünk már· át igen komoly és ériékes cikkeket román szaklaptársunknak a Revista. Far..
macieLnek hozzánk eljuttatott számaibóL 1\-lindig öröm_
mel adtunk hirt a népi demokráciák országainak gyógy_
szerészi, közegészségüg)i vonatkozásu terveiről
ered_
ményeirú1 Ez a mos;t hozzánk eljuttatott szeptembet"októberi kettős szám még kü!ön érdekességet is hozotb
számunkra azzal, hogy a lap utolsó 23 oldalán ma·gya~
szöveggel ismerteti a romániai, közelebbró1 az erdélyi
közegészségügyi megmozdulásokat
A közlemények első részében különböz.ő fegyelmi intézkedésekró1 szeriünk tudomást. Névszerint felsorolja azokat akik 'elmu_
lasztották az_ ü~;relet megta.rtását, 'nem tettek ki az
üg:rtlettt jelző táblát, neu~ megfelelő gyógyszert szo.C
gáltattak ki a betegeknek vagy nem tartották be az ~](}_
irt zárórát., Ezután kiivetkezik az a két tudósitás, ame..
lyet itt teljes terjedelemben közz:éadunk. Hangsulyozzuk,
!)ogy ezzel la román népi demokr·ácia uj, en'is' lépést tett:
arr a hogy ugylátszik minden szakmában a saját anya-·
n)·elvükön is megszólaltassa a kölönböző pályák dolgo-·
zóit. Kiváncsian várjuk ennek· ~a kezdeményezéSnek fóly_
tatását, amely azonban nem er·edményezhet mást. mintl
az eddiginél szarosabb és szervesebb ei-Yüttmüködési,
Ha valami~ mégis kifogásOilUnk; az csak annyi hogy
több gondot forditsanalr a Ul13.gJ-ar· nyehü cikkeknek
me,drására Nyilván 'akad bőven Romániában magyarul
jól tudó és fogalmazó kartársunk aid készséggel váL
lalkozik a már megirt cilrkek helyes átfogalmazására.
Mi most itt ezekbe n 'Cikke-kbe nem akariunk !belejavi.
tani, rnlnt ahogy gáncsnak sem szánjuk ezt a megjegy~
zésünket· Az ttmnban természetes hogy ha má.r elindult
a Revista Farmaciei ezen az uton azt szeretnó'k, ha a
magyar ~-szöveg ugyanolyan -tölréletesen tükrözné vissza
a magyar nyelv ·l;7.kpség-eit, amilyen ldasszifms eről'el ég
tisztaságg-al hat .a ReVista Farmaciei r~mán szövege.
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4 A kollegiumba való- ujrabelratk-ozások
5. A lehetőségek kiaknázá:sa a hazai gyóg;v;szer··
gyáxtás!hoz szü~s nyersanJ-ag előállitá:sára Kfuretkezilk az AracL, Carasr· és Szö1~'Y m-egyei koUegiumi
titkároknak a jelentése, beszá--u-.olva az illető ko1legiu
lllok ideiglenes hizottságainak müködéséről.
Berns' ein A . gyógysze!iész, az országos kollegiUliD
főtitkáta beszámol az orsziátgos kollegiucrn müködiésér-ől,
feltüntetve az elért eredményeket és várolva a_ jö,·ő
mu~katervét Követikezett a besZiámolók meg> itatálsai és
a kÜlönböző országos és helyi gyógysZie-re:szi -Qcér,dések
felvilá.gositá!sa.. B-efejez.ésül Brucere?-- gyógyszer-ész, az
országos kollegium elnöke, kimerítő beszédiben bemutatja
a gyógyszerészi hlvatás helyes felfogását, betHe>_szkedve
az ország u,j,jás·:Ú.•.rvezlésének niaigy m:unW.jába, valamint
a nyilvános gyógyszertárrak !kérdlése reális megvilágitá:sban; kitér tó~ábbá az egészségügyi roiniszt~ium által
elrendelt standardizált·· gyógyszerek k!érdéseire és elönyeh~

E gsülés fontossáJgát legjobban bizonyitja á megj~
I'et)t gyógysze-részek n:algy sz;árrna. valJamint a lefolyt VL
ták élénksége és magas sz.invonala

Ezen ügyosz+ály :mrmkaterv'ében sze!lepel toyá~Ybá a
lakások és .éJ-f'lmiszerek higiénikus ellenőt'Zése; valamint
a falvakon tartott előadások é:s sa:itópropa.ganda által
a mnnká:s és paraszttömegeket befolyásolni
önfk:épzőkörök
továbbképző talllfolyamok által a
Hzakmabeli sz.invonal emelését sikerült ellérni
A sz.akM..erve.zet Jn'Ógyszerészi üiiZtá1ya a helysz.inen, a:z alkaL
m'a7...ottak 1közöt~ végezte munkádát. f-e!kéu~sve az öszi~zes gyógssz-eitárakat és győgyáruleralkatokat, a sze-1\·ez:ési ügyosz~ály aktivistái kisére+é:ben, elők!észthe a
klinikai. sewlóga!i é.s rmnu-&f'otogrrufi.ai viz·sg.álatdlmt. le __
hetőv>é téve ezáltal a~ eg-észségügyi alkalmazottak és
hozzátartozóinalk egészségüg;vi 1'apjainark megval6.sÚását

A ll!épjóléti ügyosztály elő1adásó-kat tartott, melyekl'Ő'l a faliujságok állandóan ibe-s7Jfu."llo1tak

Haz!ánk egészaiégügye a illlUlt re_gimek idejéiben sL
ntlruas állapotb-am volt Az egész. világ1:01n haz-ánkban
\·olt a legnagyobb gy-ermekhalandósálg, a szociális bajok
és jár~yos w~egségek szahado:ru terjeszlkedhettek Az
orvosok nagy rész:e a fővár.osb:an é& vidélki vár~sokban
helyeclcedett el a falvak mindlem: ül vo,si segély nélJ>:ül
marrad va .
A győgyszerek igen drágák voltak mert külföldr1Öl
hozattá:k l>:Öltséges r€\lklárnJI:nW tel'}e5z-tekték, emelve 3JZ
ál"akat : betegek rovásá.ra, n18!gy' kátt okozva haz,áuk
közgizda:Ság-á-nruk

A hf>gyi iés tf'!ng.'eri üdülő..otthonolk!ba 30 ehtá1s 3
szét i áh an Ie:tt elküldve.
M.a, midőn az egészségügyi minis•zté1i11m éliére Dr.
M1árza és Dr. Salaj-an elvtálsfik ke-rültek ezen eg"~éi:sz:·
ségüg·yi ak-ciók fl minisztér!Ulll hatáskÖI~ébe tartozna,k
és szakszervezetünk e·zen ügyosz.t.ály:a, 9- hónapos ered!Ilényes tevékenyséig után fel lett oszlatva, h-el ;v ét pedig
a betegsegéiyző kolle-ktivn veszi át

Az augusztus 23 után heállt s·z.ociális -~ köz.l,>Ja'Zda-

A Timis-tm·ontáli kolLég-ium gy'Ógy·S4eré:.o:;:·z:ei f. év
augutsztus 22-én az {)!Sz:álgos gyÓigysW!1&zi ~olJ:éigium
ideiglenes közrponti hizottsá;g kezdemlényezés ére, a · mJe_
gyék szo1 osabb e-gyüttmüiködése &I jából szaikgyülést ta~
! ottak az egyE>S aiktuális k!él1dések m~egvit"atásá1a

hí.rsa:ság !kikiáltása után a RNK alkotrmiánya lett meg_
~zavazva-, mely e-g.fsZier és mindmkona megá.llapitja
hogy az á.IIam hatal'!Tia a néptől ered és a nlép iklépvis-e_
lői által g~..ak!orol.la.
k a1kotl11álny 26 paragra:Dusrtl m'eghatároz~:
"A közeg-észségügY'rő-I az állam gpndO'skodik, közin ..
tézmén)'€lk SZier yez.ése és ezek f:CjlesziJése által "
A RNK vezetői a dolgozók egészségüg;yi szinvona_
lát igyekszik em-elni azáltal, hogy fejlesztitk a hazai
ipart~ helyesbitiik a földmüvelési mődszerek:et és emelik

Ez'én a gyülésen résztvettek az aradi cmalsi é!s sz.öén;d kolMg-iumok is.
Roxin_Bibelscu József gyóg3~szerész, a timisJ;:oronr
táli kollegium elnú.ke n;dtotta meg a gy-ülést, üdvözölve
az országos kollf'_giwrn• kiküldlött-eit, átadv.ám! az elnöki
szót L Pucerea gyóg,yS':rexész. az or.szágos kollégium elnökfnek.
A G-oldnm., a ti:nis_toronitáli kollégium tit:lci1a tar ..
toU 1 övid történelmi beszámolót a Rom.áln Munkáspál t
müködéséröl 1944 augusztus 23-·átó'l napjainkig Folytatáskép el-öadia a ~o1legium id~iglenes biz.o'tsá:g; mükö.
dési beszámoló-iát. kiemelve a -következő fŐIJ)ontokitt:
l A g-J ógyszerészek hoz,zájárulása a gyermekvédelE'm akcióJához
2 Az országos gyÓg:i szex·ész kolJegium fe'Iszó-liiJáBá_
1a kezdeményezett gyógyszerészi fukultás segélyezése.
3. Az <ink-éntes munka sze1vezése Temesvár vá-rosrá.nak ujjáépitésére,

Ezen tevékenység szé-p e.Tedln:ényt mutatott fel; :p-a_
r asztok száze:r.l'·ei le! tek a hel;rszinen kezel-P:>, eg)- szers_,
mind ellátva a megfelelő gy-ógysze_r:e'kkel

Kötelesiégek ·hoS!Szu sm a vár 1 eámik, a lakásolk mf'g'·
vizsgálása 'egé-sz.ségÜg~ i szempontiból és az elvtársak
gyermekeinok :résZ>é1-e n!apközi -ott.ihonok ú~lállitá;s;a.

~ági válto:r.ások, a gazdaSág helyreállitása és a ifJlépi köz ..

t

hanem az egészségü~i alkalmazottak,_ :mint OlTósok
fogá:Szok, ápOlónők etc önkéntes munkára vállalkoztak,
e-gészségügyi külö:nitményeket alkotva, ikime-ntek a faly.akra és igy egész vidékek lettek bev-onva a malária és
kiütéses tifl.wz elleni akcióba

AZ ILFOVI EGÉSZSJWtlGYI SZAKSZERVEZET
,;GYóGYSZERÉSZI OSZTÁLYA" MtlDöDÉSE AZ
EGÉSZSÉGtlGY TERÉN.

A TEMESVÁRI GYóGYSZERÉSZ GYtlLÉS.
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a dolgozók kultur ális

.szin~onalát

Az ·Pg-észségüg~i ·dszonyok: megj.avitáSára az -egészségügyi minisztérium, a tá,rsadialmi bajok és fertőző be.
tegségek ellen hiid,já1atot inditott a helyi ható·ságok é$
tömegswrvezeteik segitségével. E célból az e.g-ész.ségü~i
szakszer·vezet n~pjóléti ügyosztályt létesititt me1ybeu
' minden
mintegy 80 intézmé-ny van kép>' iselVe és ' 'pc-dig
kórház, sz.anatórum, dizspens-a_!r, hiboratórium egy-~gy
felelős :bizalmi által
A Ezakszervezet ezen ügyosztályának. müködé...«e nem
merül ki csak az egészségügyi vállalatok alkalmazottaJk
soraiban "·aló egészségügyi á1,1apot :negvizsgálás?-Yaf

ElőA(l~ok. sajtóp1 opagrenda, tanulmán;d ieötök to_
vábblrépző tanfoJ:yamok a kulturális Hgyosztályba Jette.k
beosztva

Az uj kolLeiktiva murru~akö~ébe tartozik és• Irurativ
gyógyászat, az élelmisze-t·,elk és lakások higiénajá, a7i
·üdüiő otthonok, gyermeikottlhonok és .a m'unkaV'édelem

Az uj kollektivn! folyta'"ni fogja eredményes mun ..
káját, a nér1eg1észség- szinvonalának .emelé!sére, -eJ;őst~giti
ha21ánk1ban a szocializmu~ 1ru'~terembését

A "Süddeutseher Apoth~e-loor Zeittung" 14 . száma
fekszik előttünk. a mult hó 15-én jel€fllt m-eg, Valamivell
nagyobb az alakja,
mint "A Gyógy;S7-RI1ész~'1 _é A 30
oldnlas 1app-é1dán:.. a {:Q Óg:\'F:zerészet gyakmla:U és tu.
domá~1:yos kérdéseivel fogJalk<nik, ,íontosa!bb
cikkei:
Hid!·o.génionkoncentráció- (pH) _mé:rések a Iriboratóriumban és a s;;tahad természethem - Izombénitó a~yagok
és alkalmazásuk a mütéti altai.ás:n:ál - A su~f'o-namidok
bro~ometliás titrálása Gyógynövényfajok f€jlödlé$_
Hhténete. - Isnnf'Ite 1 és a háboru úlámi idők gyógyszi€.1ellenőrzé.<>éről. G)Óg_\sze-r"éSrek és dtoguisták . - A
p;énzrefonn egyes k-énlé5ü - Hogyan és milt{lr része_
sülhet a gyóg;y szer-ész munk!R.nélküli segély;ben. - A
l'>ájci gyóeyszetészef'. - A bajor Gyógysz-eTész Egy"8sül-et küzgyüJ.ése - A Wültenbe;rg-Hohenzollern_i gyóg\
szerész kamara gyógyszer'é-szi hivatás ápolásáraJ alah-uh
munkakQzöss.ége- ·- Hatóságok ~úzlemiényei. -- Sza-k_

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,;;.;..._______,.__A;,;...;;G;.:Y..;;;ó.:;;.GYSZEMSZ

756

cSoport közleménye. ·- Napi ese...."11Jé'nye!k.
S:z:etuélyi
hírek - Rövid sZ'emlé - Külföldt s7..effile. -· Gyakor-_
lati tanácsok - Szerkesz.tő póstája.
.
A leghosszabb köztük Zimmermann tübingeni pro.
fessz<?t' bot·anikai ciikike, amely ~oik ábr ával élénldtve
. tárgyalia az egy-~s nöVényfajok kialakuJásának és fejlödésémJPk történetét az ő'Skori leletektől kezdV'e
lGOOrletekn~ tá.maszJko~ó eredeti közle~ény W~jahn
professzornak a sulfonamidok megihatározá..;;áta kido1g-o,...ot br omometd:ás módtsZiert ismertetőt cikke ~z megP..:nliti, hogJ· az ilyen temnész.etü első mérések Schulek
Jl.rofesszo:rtól, majd t;:milványaitól szá1rilaznalk
Rövid összefogl·alást nyujt áz izomb!émitóanyagokr6l
általában J., J€1SSe referátumai, A gyógyászatban is be
vezetett tubokll.l'arin ,majd leguj·abban ,.Myanesin" ké..
miájáról, ha+~stanárr ól, vaJatmint a;z altatási technik.á.ha,n
'\.- való aílkiaJmaz.ásár ól sz4..'11ol be.
A lap vég-én különöskép felsorolva találjuk az egyes
cikk~k szerzőin1ek sz;ületési helytét és éViét Thmen: láttuk,

hoKY az e1SÖ cikk ir·ója, Bo1rgmann már 71 éVBS

Ebb-ől

aztán vii•ágOsan érthető az a kiegye.Jnsulyozott mély ~m
biel'i bölcse~g, arrnely a pH-meghatároZiá:s'ról i\l't cik:k!ét
jellemzi Kezében az indikaltor paph:ral, miután körül_

né'zett a gyógyszeitári labor-af Óiiu!rttban, ne1dáll a ~ü
lönb'öOO ·vizvezetéld vizek,. foly-ók pH-j·a mJéi~é:sBn~k. fel·
mász-i!k egy ma~a.s hegy1e, hogy a:z ott rejtő-zködlő t6
pH-ját iS megvizSg'álja. Köz·pet:Len stilrusbarrl! köz1i mon..
danivalóit, magyarázmi:olmt keres iés- ad.

Igaz,

nélu1

A GYóGYSttMSZ

kissé r apszódikuJs_

Egészében vrévé cikke pé'lda..."!lutatb
ana.. miként lehet a gyógysZJe:r-éiszi tudá:sn-aik: is h-ozzá.

férhető +ermésze+i jele!J.s·é.e:ek és a laborat6riti~ közti
ka-pcsolatot mt>gte1•emteni és igy a; természetben tudat,(\
&an széttekinteni .
A felsorolt cilkkJelk

évu ~"'~'
tdfe&en

cimei közt sok olyat találunk

amelye-k e1:5Jrulják, hogy a gyógyszerészeti hivatásbeli
nyitott kérdlé-seik sokban azonosak a mieinkkel
A hatóságok közleméu~~einek rOv-atából :rllint érd€'-·
a !Jcá,bitószf•a" ellemőr#nek egyiU
módja, hogy eg;yes nlévszet-i-nt felsorolt sremélye~ csak
egy bizonyos kijeTölt gyógyszertárhan k!észittethetik e\1\
l\:esság emlithetö:

vényeiket. Söt lá' iuk ho.gy ,egyes orvo:s'()lk (szintén nté'v.:
szerint felsowlva)

lJ(/

hos'Szalbb-rövidebb id6Te eltilttatnak

a kábitószenendelélst&l, ill: receptjük csak valamely ki··
j-elölt gyógyszertárban váltható b-e, esetleg egy egészég_

ügyi ~hatóság felülbélyegzése után
A napi eseményeik rovatában fog1a1kozik a sz~z..
mszági gyó-gy.sZielrtáij-og re:forenmal ahol a gyó~Ysoor.
i ál ak az á Ham tulajdonába metm-eik viss7-..a és állami bér-

tetté 1alalkul•ak. Ez: az annetikai megsz.ál1ási :h11e1zetbOO
wegjelenő lap (a cimlapon látjuk, hogy cenzur-a alatti
Iül) nem_ foglal állást ebben a kérdésben
A külföl.di szemlé/ben a francia gyógyszerlész egye·
t~rmi kiképzésé-n!elk beosztáJs,át ismerteti, ill

félb-en lévő svájei kil&p~ési refonnról ad

------·
G yermekek""és

'a a&Szü1ö-..
hlrt.

1 övid

- -...

felnőttek kedvelt hashajtája:

·-- Levél Temesvárról
Biltokom'ba került b . lapjuknak ~nondhatom diszkiad.á:sa, a Gyógyszer-észi Hét Cootenáliumi száma, az
194-8. októhci 3ű.-iki 19·-20. szám. Valóban régen nem
olvastam :_ ttmyi élvezettel -szaklapOt, mint ebben a számbam igazán csokorba kö ött cikkek sorozatát, mely mindf:'i,Yik a maga nemében komoly érvekkel alátámasztott
szrukmai k,Pzlemény El is olvastac.n a:runaík minden so,r-át
fs mondhatom nemcsak élvea;tem, de üdültem ezek elol'V!aSálsa alatt Ezt he.-\'e-zetésül: és_ ffiost engedjék meg,
hogy önölrei- egy ti.szt~letteljes -kJérésS:el. vagy kérdéssel
háborgatoon, mely a :következő:
Én a budapesti egyetemet 1890..iben vlégleztem, má.
jus 2.5.-é:n tettem aZ utolsó s·zigoraltom és ug;yanaZ nap

fel is es:lrettek, tehát már 58 éve rolliott Am1nt az
aranyokievelet eiDyert koll-égák név:sorát olvastam ebbőili
az évjár•atbói és ilyen régen végZiett kollégám nem is
szerepel, kérdem tehát, hogy mint román állampolgárnak
lehetösége!ll volna-·e .ezen ar:anyokle:velet megszerezmi, ha
igen önöket kérném meg ennek a fáTI3.:dságos 'elintéZJésére1. Az ruranyoklevél idiE!lkü1dése azt hiswm legegyszerübb lenne a budwpesti romián kö-vets-ég utján,. Rövidlen
megemlitem, hogy 80 éves vagyok, teljeoon .aktiv, mag\am vezete.."ll gyógyszert;á.ram 45 éve Temesvárott, 1R55ben léptem a pályára, tehát 63 éve elmulott, Itt román
területen nincs egy sem, aki- velem végzett, de ugy lá
tom Ml(llgyar:or·sz.ágon sem él már klörzüliiJnJk

1\f&llékelek még 3 drb nyugtát, nilnt érdékes régi
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Besrel'zési ár :
Ft -·52

"

1,93 + 25% term f. a"

UNGVARY JóZSEF
gyógyszer ész
Timisoara (Temesvár

•

A székrekedés minden formájában eredményesen alkalmazható,

Csomagolás :

okm.á..nyt, ezelő-tt 158 évvel k.;apta.Dl, mlnt az egye:.em má.,
sodléves gyógysz.evészha!ilgatója

Fogyaszfái

ár:

-94
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SON gyógyszer-vegyészeti üzem k. f. t.
Budapest, X., ladányi-u. 1.

Leközöltük levelét, 111int komoly éa érdekes doku.,
mentumát egy valóban [hosszu gyógyszer·észi pályán eL.
töltött müködésnek.. Leközöltük azt is, amit a Centenáris
Gyógyszerész Héten megjelent szaidapunkról irt Ne~
azért, hogy mások szavaival hivalkodjunk, hanem mett
érdekesnek: találjuk egy romániai magyar- kartársunl\:
véleménl•ét, aki mint gyógyszertártulajdonos különben
távol áll a mi \SZakszervezeti célkitüzéseinktól
Az is
igaz, hogy Romániában éppen ugy. mint nálunk? a szo_
cializmust épitik és ma minden dolgozónak kötelessége
dálini erre az utra és ki kell lépille a semlegességébó1.
még akkor is, ha tulajdonos az illet&. Az aranydiploma
megszerzéséró-1 egyelőre _csak annyit mondhatunk, hogy
a budapesti TudotnánJ. egyetem gyógyszerészi fakultása
1949. januát:jábán ujra meghirdeti az aranydiplomák kiadását mindazok sZámára, akik az 1949...ik évben érik el
a diplomájuk megSzerzése után 50 év€5 gyógyszerészi
müködésüket. Levelét már most át adtuk clr'. Végh Antal
egyetemi intézeti tanárnak, az egyetemi l-ui.rközi bizottság jegyzöjének,

Hathetes tanfolyam
Olga a Uoliban rJ,olgozott, l:'tsta a f.ehéfiis, hoL a Gol, ban, hol a i' enéritdben és tobonytre egyrruts·
sal N ern volt abban sernrni különös, hogy l:'ista
eyy va.súmap (i,étután felrnent Otgaék lakcisára
ile nem nwnt üres kézzel,: magával vttte az
acap fuku szemrruíriurni füzeteket Olgút o.ktat~a
be,ő,ük. Hat heten át rninden este beálirtott és
na, ua,aM Jcrteste, megyozoMe~et roUL, nogy a
ftatalok komouyan tanutnak l'ista kérdezett és
Olga rece,t, nw]d Olga adott fel kérdéseket és
!"'<sta vaiaszolt, lJe nem ugy, ahogyan szabáuyos
szn ecm"sek ostromOtJák egyr"as' kerdéseckMJ[,
bgyr.e tubbet tudtak és ,egyre kevesebbet kel.,
lett rruír rnegtanulniok
Pontosan hat hét ,telt el és megint vas<Ír''
nap áé<Utám volt J:'rsta vrrágot is nozMt és
még valunrrt, egy kis bársonydobozban Igen,
l'isu megkérte Olga kezét, Az apa, tmuga is u
(Jo<i öreg rnunkrísu, megkérdezte, hogy, deiuít
minek is kellett ehhez szemiruirium.
- Kérem, én öntudatos rnunkás vugyok és
nern vehetek el olyan lúnyt, aki legalább a~
ulapfoku szenúnúriumot el nem végezte,
Erre éppen végi!zóra 1beállít a Mz öreg bu·
rát]a, Szlonku János, a tömbösök oktatási feletőben N éluinyszor már táncoltak

lőse,

--- No ~s tudju legalább az anyagot?
- Tessék kikérdezni- szál Olg u félénken
!:izlonka barátunk né/uiny perc alatt meggyőződött róla, hogy Olga tud és oktatási vi·
szonylatban ~istával együtt érettek egy jól si·
kerü<t házasságra A szülők és az oktatási felelős egyszerre emelték fel kezüket, hogy tUdásu·'
kut cui#k az uj jegyespárTu,.

•'
Ezt a kis apróságat egy "ElöfaLiu}ság" anya·,
gából veUtük ikli, mel)"et Székely Jenő szerkesztő
jkarllársunk irt, aloi a IlL klerületi házmegbizotta!l<
testületének veze~öségében, · lillint kultm1fidelős
müködik Ezt a !<is ir áSU különben csak azért
közöljii!k, hogy ezekben a kemény és harcos napokban mosolyra próbáljuk deriteni ro; egymás
ellen acsarkodókai.

Csak egyetlen könyv-et.. Kazay Endire Gyógyszerész
Otthon ikön~vtára részére szerkesztőségünkbe eddig be
küldött dl. Kedv:essy György egyetemi magántanár 2
kiön:yvet és Ko-lbay Rudolf kartársunk Dévavá.nyáról
ugyancsak 2 könyvet De már· többen j-elezt-ék, hogy
magánkönyvtáraikban kiválogatnak olyan müveket,
melyeket alkalmasnak taitam.ak arra, hogy a Gyógy.
szerész Otthon kön_yviá.'rát illlinél ko::nolya:bban kiépit ..
sék. Az Országos Gyóg,yszerész Egyesülei is bejelentette, hogy a Gyógyszerész Otthon könyvtáxa számára 50
könyv má1 k>észen áll a kisz.állitásra Sz.exkesztőségünk
ezuton is .á veszi a könyvadományokat és azokat a leg..
rövidebb uton tov.ábbitja öreg kartársaink részér-e,

l
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1negdku.uá..s. néeküi. !
HA AZT AKAROD. hogy ez a lap érted har eoljon, fizess elő ,szakszervezeted lapjára.
HA AZT AKAROD, hogy jogo/va,t vivjunk ki számodra, támogasd szaksajtódat. HA AZ1'
AKAROD, hogy /,apunk mind·tg és mindenben megalkuvás nélkúl melletted álljon, elsősor·ban
te gondoskodj éwtben maradásáról,. EZ A LAP A TIÉTEK!! De őrizzétek meg,. Mert csak a
munkásság /,apja védheti meg a dolgozók érdekeit.
Tehát nem magáué-1d~kekért. Kund Abigél nyilván jól
tudJa, sugatmi.z.ójával együtt, hogy a harc eHlolt és
a1ulma1adoak És éppen aWrt lll<:Lladtaik a1ul1 lll).:olt

szewbefmdultak a küzosséggeL Kunrt ~uigdck Dagy'úil
jól tud,Ják, hogy nem azotk "a pálya hóhérui", akiK ulinedig becsilletesen a szakszerveze-ti vonaiOn do.gmhK, ha-

nem az.uk, aKi.:k mindent elikóVlettek, hogy ezt a y{)nala
féli<:!\etjék és olyan ut-ra t'erelJék, mely ügyes fondor- latokkal az imperialisták malmára hajtja a viz.et. üzen_
jük Kund Abiglllek, mondja meg sugal.maz.óinwk, hogy
az uj tetemr-ehivás rosszul siklerült, Nem ad.)Uik vissz.U~
a fö1dd, a nagybirtokosoknak,_ a. bankot a bank:arolmak,
a gyátat a -gyárosoknak, nem ültetjük vissza wz. UJii
naplOpókat a közhivatalokba 1és nem engedjük be a régi
kru:dcsörÚtő tiszteket a nép hadseregébe..
(sz,)
éJS so·raJ.t idézte. Ugyan ki hiszi el, hogy nagy c:ikkixón!k
lJJ.Ár aikkor azt az utat épitette, azoknak az eszméknek
ai, érdekében harcolt, amelyclr.élt ma, mi harcolunk. D~
igazad Lehet abban, hogy ő még ezt is kibirja.
(sz.)
C~endes őszi

órán .

. : Nem é.rdekeJ.h,etnek bennü.n ..

ket olyan Ve1·s-ek, aanelyekrnek e,gyilke igy végződik: Mit

bánom én, hogy lesz._e holnap? lVIert beamriiDJket csak ez
érdekel. Mi azért dolgozunk, hogy nrinlé:l szebb és miné.l
kiteijesültebb holnapunk le:gy,en,. A I!Y!Jásik hossz,abb-~él·eg
z:etü ilása sem olyan, amit szaidapunkban le:köz.öllhet.
nénk A legnagyobb hibáj·a •az, hogy n:em ·eg.}.séges a
stílusa és, !hogy megmondjuk őszintén, elefántcson.-to_
ronyb!ill é-1. Ha nyomorúságosan ls egy tölpegyógyszer·tárban, de távol a világ esZJmei ·harcaitól. Nem mex
:vagy nem tud áJ.lást foglalni. Ma:jd ha közelebb kedill
hozzánk, a szocialiZIIIlust épitő ln:aigJ7lar· liiépí demokráciá!hoz, akikor eröteljesBblbek lesz-nek a ver-sei és főként
iga~abbak
(si. )
B. Z. Kiskundor:ozsma: Level:e semmiféle vooo.tko~.
záshan nem idősze.rü . Azok a priJ!blémák, melyeket kar·..
társunk fehr.e,;ett, l.'lé-sziben már megoldódtaik azz.al, hogy
megalakult az álla!:ni kezlésbe vett gyógyszeitárak nem_.
zeti vállalata, a többi pedig meg fog oldódni a .szocia'lizmu:st épitő magyar né~i dem~kráci:á ~ célkitüzé.seiuek
megvalósit ása oorm.

JC I Gyula: Megikaptuk

előter,jeszl'é.s€<let

az anyag.,

elszámolásra vonatkoz.ólag.. Közben azonban -a Népjó.,
Jéti Minisz.téiiwn tervez..e~ már e~észült és igy nem
Lát~uk célját, hogy azt s·ZJaiklapunkban lekö2~'Öljük
B. K. Botrány: Leveirében sulyos szemrehány.ásií
tesz nel\:ünk aniiért Dudás Kálmán versflorditását centenáris sz~unkban 1-e:közöltük:" Amiről ön i!, azt mí
is tudjuk Tisztában vagyunk azzal, hogy Dudlás KáL
mán Szálasiéktól megkapott egy budapesti nagy gyógy_,
:::ze1tá1at. Ön azz·al az érveléssel is vitába száll~ hogy
Dudás Kálmán kartársunk nem nyitotta meg azt a Ki ..r:ály-utcai gyógyszertárat ön tudni vél eg;} ol,yan meg~
egyezésről,
mely sz.el'int a tulajdonossal -e;tőre· meg~.

egyezt-<:k, hogy csak akikm fogja átvenni azt a gyógy..
sze.1 tárat, ha a zsidó tulajdonos elpusztul Ebből, ön
szelint az kö•e kezik, hogy Dudás Ká1.."11ánnak nyilván
számitunia kellett a német győzelemre is, mmt k-iilön.,
ben ll-em köthetett volna ilyen e.gy:az:séget. Mi nem vi~ atkozul]k önnei, de ,el kell ismernünk, hogy annak,
nmit ir, :neg van a megf.ele~ő alapj•a. Éber.ségre van
szüks-égünk: az egész vonalon és éppen ezért fokozottaJbban kell ellenőriznünk kit engedünk közel magunk:M,
hoz. Az illető ka1 társ ígaZiolás·a külöE!hen léppen a Ihost
Wözölt remdelet éltelmében
lezajlani..

Szakosztálymnik

x PSORIMAN G ÁN lnjectiót Jreres,

előtt

fog
(sz,)

értesitést kér ,

köro.rvo-s, Somogjrszob.

x Fővárosi gyógyszertár- fele része átir.áJsmentesen
kényszer ből elad-6. - Cim a kiad6ban .

~nl~w~U~r Bi~mon~ l~~

gyógyárunagykereskedés
Ismét a békebeli felkéJzultségéve/ áll
b., vevői rendelf,ezésé>e
Távirati elm: Pharm.achemia

Budapest, Y., Gr. Klebetsllerg-ú.
te 111 l e n 120-3511, UO-Sli
Budapest

U J.. ll..

Simonyi Pál
gyógyárunagykeresked6

Budapest, VI., Jókai-tér 3
Walditeim tobletta és tea magyarországi
lerakala
Az összes b e 1- és k Ü l f Ö l d l
gyógyszerkülönlegességeket,
drogot, chemikóliót raktárról

•.,,n;,,

Gyors és pontos expediálás
h..lyben és vidékre.
félefon: 123·269.

Tehéntej + rizsnyák

+ dextrin• ma hose

LBCTORIZIN
normál csecsemó táplalék.
Megsxüntetl a megbizható tej benenitsének és ekortásának gondját.
Korlátlan mennyiségben kapható..

gy6gys:?Je.trtári poJ:cemán felszerel-ési ciklre'k, pü'l''Cellán
téigelyek előnyös beszerzése.
IV, Veres Pálné-utca 31
Telefon: 185--011.

x NAGYFORGALMU vidéki városban reáljogu
gyógyszertár családi olrokból sürgősen eladó, vagy el•.
cse1~élhető . ·-· CNn a kiadóbail.
x REALJOGU gyógyszertár az-onnal eladó, rn~
székhelyen, ~észpéuz:fízetés ellenében Cim a ikiadóbmn:.

A legfontosabb, olajban és vizben oldható,
vitaminolcb61 összéállitott l'ilillglfhiPtasfoku készlimény:

PO LYVI·Til PLE'I
Megjelenik b&vonta kétszer,
és kiadóhlT!>tali
IV,, Veres Pálné-uitca 8®. I. l.
Telefon: 386-126.
Hivatalos órák:
9-5..1g.

-CHINOIN

csokoládé· ta b lett~

Szerkesztőség

Főszerkesztő:
JENő

SZÉKELY

Telefon: 162-856.

Tartalma:!!: te~mt:~;:~~.etes e; ·v'itamínr, toYébbt 11!11, !i\'2, C:, D2 vitamint
és P,P•f?CtOrl

· Fe1elős szerkesztó:
HARANGISANDOR
Te! efon: 344--,'lll.
Felelős kiadó:
HART MANN TIV ADAR

Laptulajdo-nos:
a M, M, Sz. Szakszer_..te Gyógyazertár! DolgOzók
Szakosztálya..

Hoffmann József-nyomda. Bpeat, VII. Kazincey·u. á.

20 dr'o. csokoládé ta!slta dobozban

.
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HAJOS UCCA 32
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