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1848-1948-ig, !Ezt rnég Petőfi sem álmodhJitta meg szebben, igazabban. Hogy amiért ők
akkor egy ország élére álltak, azokat az eszmé. ket ~azt a harcot, _ m a m i ü n n e p e !i ·u' k a népi demokrácia rnegerősödő hatal>inával. Száz év kellett hozzá., hogy Petőfi 'végre
ujra hazaér kezzék..
Petőfiben száz év óta minden politikai á> amtalált valamit a safát cél}~ai elérésére vagy
takargatására Hányszor és hányan eskudtek a
magyarole Istenére, de mindig csak arra, lwgy
·.nem lesz rab az ur a bankár·, a nagybirtokos,
. a gyáros Csak arr~ (nem eskiidött soha &enki,
·-·hogy a munkásság, a parasztság, az egész dolgozó réteg rabságát megszüntetikl
Tegyünk ma, itt mí fogadalmat, hogy -.. rabok tovább nern leszünk Mert [Petőfi a Nemzeti dalt n.em nekik hanem nekünk irta. A még
ma is igyujtó szavak korbácsát nem az ő kezükbe adta, hanern a rnienkbe Negyedik éve már;
lwgy a dicső or osz hadsereg szakadékba sodort
<Jrszágunkat felsza·baditotta. Még c s a Ic wegy.edik éve és a Sztálin vezetése alatt @ló hatalmas Ot oszország m á r is elfeledte,
. ho,qy ellene támadtunk V§s ugy kötött velünk
barátsági és rne_g nent támadási szer ződést l
mintha itt, ebben az országban, orosz katonára
soha '(>enki fegyvert nem emX'llt volna
•
Ez a leülőnleges és tiszta megbecsülés a
rnagyar népi demokráciána,k szól Mindenkinek,
_aki ezt az országot ifokról.fokm ugy épiti, hogy
egyre méUóbbak legyünk II nagy Szov.retunw·
nak bar·áti kézfogásár-a . ..
Tegyünk fopadalmat, '{>,ogy sohasern Zeszünk az idegen tő-

lee rabjaiv'rí és bekés épitö termew munkára ·
rendezkedünk be Nekik, o;osz testvéreinknek
köszönhetjük, ho,qy ml a ~ t t rn i ü n n eP e l h e t ü n k, Petőfi és az 1848-as szabadságharc szellernében
üz,enjük neked Petőfi,, hogy a .ti S2'abadsúgharcoto/c azért ,leszett ';3;[, mert a cár'i csapa,.
tok levertélc de rni azért szabadultunk fel,
mert Sztálin' kfttanár a, vérükkel'öntözték a ma;gym földet.. üzenjük >Mktek a messzi százesz.
tendős időbe, hogy ma végre ti is fetszabadu'tatok. A ti harcotok, a, régi ·magya,r szabads-ágharc - száz é11vellkésbbben ma végre diadalt
a,ratott .

J'te

if.ju.11Í~ k~n~ja

Vala,mi jw cscc zavar van a,z ifiuság hn,ngJában . Itt is részben éppen magát a szándékot
értették jél>e. Nem Breuer Györgyről .beszélün/c.. ő JÓ uton halad.. Az ifjuság utján !Amit
mond, a,z z[Juság terv-e, célia, mo.ndanivalója
De keeptunk egy másik 'cikket is, amely 11a.ló.
sággaJ ostorozza, az iliuságat Ezt a keser-ü és
Iciábrándító önva.Zlorná3t ma nem tartjuk idő
szeliinek És reméljük, hogy soha többé ne~n
l esz idős.ze1- ü
H isz,en rni a népi demo kr·áciát valóiáiYa.n az
it.insagnak épitiüle El ~em tudjuk képzelmi,
hogy éppen ők ne akaJ-nának résztv,enni egy fizikccilag és lelleileg lerombolt ország ujjákpitésében .
},fa, rnrír nern is kell meggyőznunk öket. Az
elht eredmény-ek bennünket igazolnak. Ma mácr
tudia, látja, rájött az ifjusá,q, hogy a,z országés Zélek-r·ambolók rné,g őket is megtudták té-

A GYöGYSZElR~SZ
vi3MJIJeni. Nem J<,eU ái'Vel1ldLnk E!é.IJ. /va annyi:!J
1!W>U]JtJJnk: 1tézzetek riB&Za, nézzetek körül és
tekintsetek; elő1e. ök irányítottak bennet<eket r"
felsmbaduMsig De nem azzal a céUal, hogy az
országgal együtt ti is felszabaduljatok Azóta.
h(nw.pról-hónapra uf t<etteit és csodáit &íthatjátok a népi demokráciának Kinek hisztek?
N eidink va.gy nekik? Entlékeztek a Mar g it-hid
borzallrULS csonk,iaira? , •
Nem szabad bántanunk őket. Hadd jöjj.enek közénk. M rrnd.iák el, hogy mi 'az >Bgyetlen
szó, rnozdulat vagy tett, amire várnak. Mi kimond/uk azt a szót és megte.sszük a döntő lépést felé.iük Mart mi csak ugy tudunk dolgoz.
ni, harcolni, ha hiszünk az ifiuságban.
F a r k a s M i 7~ á l y, az M. K P fő
titkárhelyettese, <egy szegedi )nagygyűlésen ezt
mondta:
,,Beszéljünk 0r!indnyájan egy nyelven
népükhöz: az igazság, a demok1·ácia, a
haladás nyelvén." .
De ha mi igy beszélünk, mert tmásként nem
is szólhatunk a néphez, - a hitünkért hitet kérünk a.z ifjuságtól is. Mi már ~alálkoztunk az
ijjusággal, ilegutóbb a S z i t-ben., Tudjuk,
hogy egyre többen hallgatnak r:eánk" Egyenleént és hatalmas tö1negben közelednek felénk
Ne bántsuk őket. A mult bűnös vezé1·ei
szörnyü sebet ütött-ek az ifjuság lelkén. Jöjjerek hozzónk. Segítsetek, hogy fe!épithessük
számotokta <M ifjuság or.szágát.. lA 1nagyar népi
demokró~íát .

A~e
B a

~eeé !
a y F e r e n c, az M. M ,sz Sz.

ca. 6!2;a./.t&eeeuezet
j'

titkára, legutóbb az egyik munkáspárt gyó·gy ..
szertári do!gozói csoportjának gyüiésén egé.
szen fidvételesen magas szinvonalu és nagyjeltentőségü beszédet rnondott. A bel- és külpolitikai helyzet ismertetése után rátért •a szaksz-ervezet és ennek keretében a mi szakosztályunk
müködésére . Pontosan rárnutatott a hibákra és
tévelygésekre, de ugyanakkor az utat is kífeWlt.e számunkr·a. \Vissza a szakszervezeti életbe
a szaksz-ervezeti munkába..
'
Bajay titkár arró'! beszélt, hogy a jövőben
e r ő s i t s ü k m e g a .szakszervezeti mun·
kát.. Ott épitSűnk, dolgozzunk, szervezzünk és
szervezkedjünk Ott határozzuk el minden ténykedésünket és onnan irányitsuk azokat a ·mun ..
kástársainkat, akik a terveloet rvégre/wJtják .

~&.&e~&é~
Azóta ezek a gmulolatok ;nég ·megérlelőd
tek a szocíóldemokrata párt kongresszuSán kimondott 11tunkásegységben . Ha ehhez még hoz..
zátesszük, hogy R á k o s í M, á t y á s nuÍ1
felvetetf,e a Függetlenségi F1·ont esznwjét meg.
állaP'ithatjuk,lwgy egyTe oogyobb a szaks'zerve..
zeti egységn-ek jelentősége
Egyetlen cél irányit mindenkit, aki épiteni
akrt.r lfs kwü! rekednek azok, akik még ma \s

inkább rmnbolni {gyekemtek. Igy teljes-edik 1oi a
maga. igazi jelentőségéb-en a 5Zakszervezete!J
felmér hctetlenül nagy szor·epe. Innen lndvl ki
minden kezdemény<ezés, nem csak swciális, gaz_
dasági, han-em igen gyakran még tudományos
té1en is
A jó szakszervezet irányit, vezet és utat
mutat. A jó szakszervezet nevel, tanit, támogat,
A ió szakszervezet, természetesen megfelelő
emb-eranyag gal, mindent elér:het, amit a tagság;
érdekében elhatároz. A jó szaksze1·vezet mun~
kát ad, de vneg is követeli a munká.t . A szakszer_
vezeti munkát is . A jó szakszervezet annyit ér,
olyan nmgasra emelkedh-etik, amennyire a tiLgság b.ecsiili és felvirágoztatja. A jó szakszervezet a munkásság erős és örök vám. De soha
meg nern szünő termékeny munkával kert feL
építenünk. A' jó szakszervezet folyton épül, bő
vül, terebélyesedik. A jó <szakszer·vezet ·sohai
sem készülhet el telj<esen . E gyetlen ui gondola~
még jobban megszilárditja a s.zakszervezeti 'Vár
vasbeton alapját..
J ó, h a t u d u n k r ó l a, h o g y a
,Jókai-utcában m·ár épül aM.
M . Sz Sz. u i s z ék h á z a . 'ő s z 1' e m á r
b e k ö l t ö z he t ü n k
u i
o t t h on u n kb a.

De ha má1' itt tartunk, luuld nwndjwn e!,
eddig mi!ycn

A Gyópys:crész-hét teUes kiál!itáRi nnya~
ne idegen helyen, lmnen?i az Egyetem~
{;1J'Óa1Js'w1·észeti Intézetben muta.ssák be
4. Magyar Gyógyszerész.tndornányi Tár·""''·"· irtesitője és ,JA' Gyógyszerész" közö-s ki- határozzuk el egy Centenáriumi
Célunk, hogy konwly 'ta1'minél szebb kiá!litásban, a lehető ileg:~~~:tf,i~;~~ adhassuk át a szakma mi1ul.en do l1.

}

3. A vidéki rnunkavállaló gyógyszerészek
a törpe-gyógyszer tárak tvl4idonosai ér dekéa .,Gyógyszerész-hét" keretében, - budaés vidéki gyógyszerészele néhány napra
·~s 1,réi:iék ki munkahelyeiket
A Gyógyszerész-hét minden >ULpján, a
f.ndo1m..ámJ,?S
közé ikt!hssunk be világszmn·
etc>aa:asOIC·at is. Politikai, gazdasági és
> !:ZOI~iáí!is jelleggel, - kiváW tud.óBOle, politikues gazdasági szakember:ek bevonásával..
5. A. Gyógyszerész-héten tartson valaki elő·
adást az u. n. laboráns-képzés1 ől Mé(J akkor is,
az ,első tanfolyam addig. rnár er·edményesen

_________________________
a tudományos e!őadások
lés mondjuk ki, hogy ezek

ffl.ca.~ca.e:
fh6g-~zee:é&zek

Ce()tenáciulna.
És most engedjék nwg, hogy megint els&
személyben beszéljek .
A centenáTis bizottság müködését eddig éppen az jellem-ezte, hogy
összefogott minden erőt és ötletet a "Gyógyszerész-hét" minél tökélelies-ebb meg1 end.ezésére. A
legfontosab·b szempont természetesen az tvo!t:
hogyan tudják ezt a hét rnapot megfelelő twtn- "
mányos, nemzeti és szociális tartalom"11l<Ll megtölteni? E nagy cél érdekében eltörpült annak a
je!entősége, hogy mdyik ötlet kinele ktz agyában született meg, Annyira rnentünk, hogy még
a bizottság, sőt bizottságok 'tagj'ainak nevét
sem közöltük a gyógyszertári dolgozók és a kü•
lönböző gyó,gysurészi bdekeltségek nyi!vónosságávcl
M ost mégis elhangzott a vád, :hogy a M.
l'lf. Sz . Sz . kötelékében müködő . Gyógyszwtári
Do!gozók Szakosztá!ya még mindig nem közó1te:
milyen tervekkel, ötletekk-el járul
·
"Gyógyszerész .. hét" minél ünnepélyesebb
'nyolitásához?
Ez a nyilt vádaskodás abban az esdben.
lenne .iogos, ha minden bdekelt 'külön.külön
terjesztette volna a maga egyéni vagy
·
ségi iavaslatait. Ez azonban !ebb.en a
szóba sem kerűlhetett.. ]gy n.ek.em .sem ~·"'""'
eszenrbe, hogy azokat a javaslatokat,
. . ..
~észben a szaksaitó, részben a sz a k s z 11 rv e ze t n e v é b e n elmondotta;m -· egyeS
emberek és az utókor számára kiÚön védje-gyeztessek.

ja:va,sl<dokkal ho:wkodtam

má1' az előadó-asztalnál vitává fognak szélesed>u . Ketten vagy /wTnW.n is vitáznak, nwndc
ju.k u ,gyrín:pco '1 ó! és u gyógy~zeréBzi kéziipar'.'ól EilY vi.déki ,gyógyszerész vitó.,io egy egyete'
mi ln" gántronírral a gyógynövény-két dégr·ől,
De uoyanezt az elg01ulolást . ér'vénvesitsük a
gyógyszerészi tudomány nt;nden ágáblin . . Elő'
adúi és szlikrlULi vita li gyógyszerészi ryr..üködés
kiszé1esitésé1'ől és lu gyógysz61'észí kiképzésről.
( E1re a módszene rnondotta dr . V é {j h Antal
egyet, előadó-tanár, hogy ez dinamikus c&nte"
ná1ium lesz.)
7 . Szólitsuk fel vidéki kartá1'Sainkat, hogy
15-.20 per ci g tartó tudom.ányos vita-anyagukat
küldfék be a Majgyar 'Gyógysverészek Centenáriumi Szerkesztő Bizott.ságáook (Hőgyes End·
re-t< 7,)
Hirtelen ne11t jut eszembe más, csak ennyi
Ezt sem említettem volna 1n.eg, ha en e nem köt-elez a s z a k s z .e r ·v e z e t s u l y a és
t e k i n t é l y e. Ezeket a javaslatokat ·a
centenár·iumi bizottság vita nélkül elfogadta . ...
És hogy megnyugtassak mirnlen a,ggodalnutsko.
dót, hadd 11wndjan' el még azt is, hogy készül
rnár a szakszervezet szélesen kidolgozott munkaterve az egész centenáris évre Ennek !azon"
ban rnár nem mirnlen pontjet illeszthető bele a
Centerwriurn.i Bizottság eéE/Mtüzéooibe

Rachitis

,

megelőzésére

leum Jecoris Atlanti
Standardizált csukamájolaj

Beszerzll!lsl ár:

CIOIIIII!golás :

Ft 448

·200 gr üveg

+ 20°/o

f..

Fogyasztfil ár:

a.

Ft. 8 22

hozza:

WANDER gyógyszer· és tápsze~rtyár rt

Budapest, 10. Postafiók 7 ..

133

·A GYóGYSZERÉSZ

A gyógyszerész felszabadul6sa

Kiáltvány az egyetemi ifjusághaz

Jrla: Dr. Végh llntal intézeti tanár, a Magyar Gyógyszerésztudományi Tirsasao liititkára
Az emberi lélekben, ha azt mnbertár saival
szemben tanusitott mugatartlisa szempontjliból
vizsgáljuk, két ellentétes ·vonás f·edezhető fel.
Az :ember rosszabbik énje emb.ertMsai fhibáit
~- és nmn utolsó smb un tudatiansiigM - iparkodik kihusználni saj<it előnyére, a jobbik énje
viszont arr a törekszik, hogy (L'Ini szellenti vagy
er·kölcsi többlete van, abból embertársainwic minél többet juttasson. Ez a két ellentétes tulaJdonság más és más arányban lelhető fel uz
egyes emberekben és u ketbő összegeződésének
eredn,énye a.z illető szociális ér zé ke, pozitiv
vagy negativ előjellel
Az e~nberiségben azonban nagy álta!ánosságban megvan a vágy ar-ra, hogy jobbik
énjükr e hallgassanak, hiszen a különböző tönröriilések. alakulatok s igy Ícösöttük a t<ir sad!almi
egyesülések is létjogosultságukat programmpontjaiknak emelkedett szellemü, altr·uista fogalrnazásban hozzák nyilvámosságra. A M agyar
Gyógyszerésztudomá.
n y i T á ,. s a s á g is ilyen magasabb1'eudü
célkitüzésből született meg A gyógyszerészi tudományok rninél szélesebb körű és mi>oél intenzivebb propa.gál<isávul arra 'tö1ekszik, hogy a
gyógyszerész szellemi szinvonalát emelve őt m
r ohaná éS egyr•e fejlődő élet problémáival szem:ben jelvértezze
A gyógysz•erész a fejlődés mai szinvom:ilám
r•álaszutra lcerült. Ha nem tud kiszaba.dulni a
gyógyszertár börtönéből és a tárához llineoltan
megelégszik az officina 11wncepság tulnyomórész:t a gyógyszerkiszolgáltat<isban ki??cwrülő
feladatrival, elveszti, azt a szeUe~nr Jogosuttsagot, amely őt mindaddig megillette, amig a,
gyógyszer·elcet ö maga is készitette A Gyógyszerésztudományi Társaság vezetői és előadá
sai idestova •negyedévszlizada állandóan figyelmeztetnele erre. A gyógyszerészi élet tudományos vezetői az uj1endszerü krlcépzéssel mármeg is adtálc a szellemi alapfeltételeit annak,
hogy a gyógyszerész solcoldalu természettudomá-

nyí müveltségét különleg•esen olyan irányban
feJlesszék, amely képessé teszi őt más, esetleg
csak a jövőben kialakuló' rnunlcakör betöltésh·e
is. Most nern az a célunlc, hogy a gyógyszerészi
tudományos élet vezetőinek, elsősorban a TáTsasiig keretén belül n118gnyilv.linult ily irányu
tevékenységét r észLetezzülc; mégis meg .kell még
emliteni a továbbképzés gondolatát ~ rnelynek
kényszeTü szüneteltetése r e~nélhatőleg hamuTosan véget ér - és a rux.gysilcerii Gyógyszerész,
napoku t.
A m á r c i u s 1 5. - i g o n d o l a. f
a i o b b, a s .z a b a d a b b é l e t u t áni vligy ősereju kitörését
j e l Ic é p e z i. Re11,ény kedünk, hogy a század- ·
'évforduló 'hangulatának unnepi Iégkörébem ·
megteremtődnek maid a gyukorlatr előfeltételei
is a .sok rószcindék megvalósitásának. Reménykedünk, hogy a gyógyszerész szárnára megjön .a,.
felszabadulás.: felszabadulruxlc részére az eddigi
egyoldalu, de már e1ősen sorvadó gyóg·yszertá·ri ·
ténykedése?? lcrv1il olyan munkateTülebek, ame.
lyeken egészen különleges szaktudáslit gyümölcsöztető,en tudja Velhasználni a közösség érdekében is. Me g .i ö rr t e lrJ á t a f e Z s z a b aduZás az tLlól a nyomasztó
t u d a t a l ó l, h o g y h i 'ú a t á s u n k
Ic ö z egészségügyi
i e l le g e
idejét multtá válhat.
A szabudság szellerne jellegzetesen a tudo· .
mán y szelbeme is. Erkölcsi vezér elve a tudománynak is.: "a jobb a 'jónak ellensége", teh<it
a jobb tudci.s, a jobb eredmény sz<iT-nyalhati~
tul csak 'a jó tudást és jó er·edményt Ebben a
feljogásban iparkodott a Társa,ság eddig is
ködni és ha körülötte a világ is egyre inkább
ez elv felé lcözeledik, még tisztáJbban és 11wg határozottabban tudja 11wgvalósitani eredeti célkitüzéseit.

1948

1848

JI' magvar kir. egyetem összes tanuló iliusága ll magyar egyetemi és főiskolai hallgatók
követelései
kivánatai.
1.. A' magyar e-gyetem emancipátiója ai becsi kor ..
mány és egyetem gyárnf?ága alól s~ a.nnal{ t(írvén;r általi
bíztositása,
2 Az egyetem lmrmánJzásának szahadehii ·eh:ende·
2

zése, s' országgyüJésen h:épviseltetése.
3 Az egyetemi jószágok' felsza,ba-ditása aJ collégía_

·lis rendszer kezelése R;lól, s azoknak h ü nyilvános fele_
J6sséggel járó hezelése

4, rökéletes tanitási ésl tanulási szabadság
stabad leg)en a; tanulói évek'

t

i

meghatározása· mellett

tant. és tanitót '\álasztani; nem lrülönben tudomá;y'ok és
~ritünt egyéneknek szabadon okt-athatni 's az álladalom által fizetett tanárokévát eg)·enlő ér-

képességök által

5. A' rendes é,s rendkivüli tanszékek, segéd\ állomások 'S a' t, hem kegyeJem utján de érdern és nJilVáno3
~s awk~tak

a• ){ülön vallások \szükségeinek 's a' tu.do-

mány jelen állásának

megfeJelő

szaporitása,

7 A' tudomán;vban elmaradt, vagy elaggott taná. rok' elmozdítása 's nyugdijaztatása
8 Az évenkénti próba tételele megs?.üntetése, 's azo}(

helyett nyilvános szigoru 's lán:ieritő dij nélküli \Ízsgálat'Ok' behozatala a' tanároknak az álladalom által kármente_.sitésével.
felelő

's a' magya.r nemzethez

Hlő

tantermek 's egyéb

Kelt Pesten, a( magyar kir, tudomán)' egyetem' ösz_

szes ifjusága közgyülésébó1 a sajt-ószabadság harmadik
UU}lján

Ügyet magáévá tt:".SZ:i

lés académiai tanács.

TELEFON:

120~261

sruíl!it.

m.EI'OH: 127-401

---~~~~~~~~~~~---·~·

7.

8

intézetei{ felállitása.

BALASSA S K

Ismét a leggl}oraabban és
a lcgpontoBGbban és e&ak
gyógyszertárak réuére

6,

9 Nagyobb, a' tudon lány-ol{' jelen igényeinek meg-

SZABó, JANOS S K
magy, k tudom. egyetem e i, ledora

BUDAPEST, VI.,
HAJOS UCCA 32

5

6. Test.gyakollati intézetek 's egyletek rfelállitása

pontok elfogadására örömmel nyujt ke~t, és e' szent

K F T.

4

Csődület általi betötése nlinden vallás különbség néll{ül,

Tudomásra eSl'én a' tanári testületnek 'a mag)-ar

MEDICI NA

3

vényességü b'zonyihányokat adhatui

egyetemi lelkös ifjuság korszerü kivánata~, a- fentebbi

G Y ó G Y S Z ER Á R U N A G Y K ER ES K ED ÉS

1

mint a. tanári

RUPP S IC.

test-ület k!l{ül-

ARANYI S K

dött tagjai

17.) '

j

1

9

A magyar egyet emel{ és főiskolák legyenek a magyar
nép főiskolái Vessék ki magukból ai uri világ és a
porosz rend ál tudomán) os szellemét, szalgálják amagyar nép és az összes békeszerető Jtépek kulturá-jának igaz ügyét .
Vegyék fig)'elembeJ a diákság szervezeteiuek álláspontját az €gyete~i autonóHlii!Ín belül a diákságo€
érintő valamennyi kérdésben Ne döntsenek az egy.ete-mi felvételek. a szociális intézmények és a di,ák]óléti hivatalok intézkedéseinéL az: ösztöndíjak odaitélésénél a d•ákság szen ezef.einek megké1'dezése néL
I{Ül Tanárok és diálwk együttesen munkálkodjanak
az egyetemek an.Jagi ·és kulturális szinvonalának felemeMséé.rt,
Csökkentsék a tubJiéretezett e-gy;etemi adminisztrációt! Az itt megt.akaritott összeget forditsák a inté".
zetek fejlesz,tésére, uj, \fizetett tanársegédi és gyaIwrnoki állások létesitksé_re.
Eollégiumol{, menzák szaporitásá,al biztosltsál{ a ta_
nulási szabadság an;\ agi előfeltételeit
Létesítsenek
tübb öszi-öndijat.. Hálitsál{ el az ak~ályokat a tanuL
ui vágyó paraszt és munkás ifjuság elől
A tanszéket
tanári állásokat a legfejlettebb tudomán) t képviselö demokratáldm.J töltsél{ be, Létesitsenek a tudományo}{ fejlődésének megfelelő uj tanszékeket. Az egyet-emi tans.zlél{ell a 3 éves terv sike_
réért dolgozzanak és !állitsál{ az ifjuságot is ennell
sz;olgálatába.
Egységes főislwlás sportszervezet megteremtésével
és ujabb sport..intézmén) ek létesítésével segitsék elő
a főiskolai tömegsport kialakulását.
A modern tudománytól elmaradt és a népi d~mokuL
ciál al Szetnben ellens~ges magatmtás t t anus tó t aná
rokat távolítsák el az egyetemról
Yezessék be a progr·essziv l'izsgadijat A tanárokat
egységesen fizessék a vizsgáztatások .után állami
alapból.
Épitsenek és szenezzenek a tanuló ifjuság számára
a }{Övetdményeknek megfelelő intézetel{et, laborató_
dumolmt. és szeminát ~umokat G;\- akorlati oktatást
az egyetemeken és főiskolálwnl Ismerkedjék meg az
ifjuság már :a főiskolai évek alatt a gyakorlati mun-

es

kával.
!{el t Budapesten a Magyar JEg.) et.emi és Fő;skolai
Egyesületek Szövetsége Központi Intézőbizottságá~
nak határozata alapján a itUagyar közt-ársaság kikiáltásának harmadi];: é\'ében
A magyar leg;retemi és főiskolai hallgatók követeléseit magunkévá tessztik és támogatjuk:
Dr.. Manninger Gyula s k
Dr Csiirös Zoltán s. k
nz
Ag-rá t egyeten c i 11(Ciktor a
a Tviüegyetem P :. rekt01 a
Dr Eg)·ed István s k
Dr,. Zsilai Miklós s k
a Kö:r.gazdas.ági ka):
:1 Bmcs.észettudomán, 1 kn
e . -i. dékánja
e i dékánja
(1948 március 8)
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Magyar Gyógyszerészek Centenáriumi Bizottsága
Telefon:

Bmdapest, VU., Akácfa ucca 45,

Az uj k8llektiv-szerzödés
Mostani ünnepi számunkb~n csal{ a fizetési táblázatot
közöljük. Legközelebb megkezdjük az uj teljes kollehth_
szerződés folytatólagos Ieközlését,.
HA VI FIZETÉSEK
Fqrint
t300.Felelős gyógyszertár\ezető
G;\_·ógyszerészek:
GyakOinuk
l éves gyakotlatig
1-5 ~ves _g:yalwrlaíjg
·5-10 év.es gyakorlatirg
1(}--'---15 éves gyako1latig
15·--20 évf'f' gyalwrlntig
20 éven feJilli g~ aikorlattaJ

Nemzeti dal
SZÉK! TIBOR professzor családi let>éltá,r,í.ból került ;?lő ennek a lekícginyített rPr"•·nli'"""
cíónoJc az medetíje . Nyilván az 1848-ban
motkver B első példányai kö?ül vakí. A '!3Zrtb•m.
saitó {első fmradctlrni rnegnyilatkozévia

273450.600800.300-

Mint azt hónapokkal erelőtt irt ievelem'bel\
közöltem: a svemélyenune! éa szándlékaimmal
kapcso'latos tf'eltevések "egaláhb jS tulzottak
Mindannyian érdeklődéssei várjuk haz.atértét.
Mig ez aktuálissá válik, küldhetne beszámolókat "A Gyógyszerész" scimára, hogy Jmr:tár·
rcaink tisztábban lássák, hogyan fejlődik a
szalanai tudomány a távolkcleten üdvözlet!
Hamszti Sándorné Gróf Irén

H:50.-

Techn'.ka, laboráns:
260,.1 éves gytruk01rlntig
400 . 1-5 éves gyak01Jiatig
440.5-HJ éves gyakorla!tig
480.lG-15 é'es gywkorlatig
520.115 é:vem :felül: gyakorLalt
pénztáros:
3805 Cves gyakorlatig
400-·
l O éves gyakor Jlatig
42015 éves gyal~orJiatig
45015 éven felüli gyakorlat
Hivatalsegéd és egyéb allialmazott:
227-260l éves g.yak9dat.ig
3'00.l-5 éVles gyakorlntig
5-10 éves g,y"'ftlw-rlatig
33010--115 éves gya1k01Uatig
360.15 éven teÜiii gyalkorlat
40.0(227 fo1'i11t a !kezdő ftzt.lbés
18 év;es életkol'ig,
vagy legalább 4 köz·épllsfko}ai végzeits'é:gge1, 2·60
toúnt a kezdőfize-tés 18 éves életkoron fe1W1 ''agy
lcgaJ,ább 6 köi-épiskoiai végzettséggel )
A gyakor1alti :évek'be beszáJmit mindEIIl n. g~:ógyszer
tálhan tényleg-ese-n ~eltöltött idő A g~:aíkornok: idő a
gyógyszerés·zel;:<né~ a diploma megsze1zés-e után a gyóg~ _
szeltárban eN·öltött Ejgy lelsztendei gyalkOllat utáni kategóriáknál ugyancsak be.sz·áruilíarndó

SZENT P! TE R
gyógyszervegyészeti laltorot6ríum

(Budapest, V., PDZSIRYi·UI 1. T. 123- 373..)
Készitményei a Közintézmények GyógyszerTende . .
lési Utmutatóiban a. mai napig a. kö\etkezó'k_épen
szerepeinek:

QJI, PRIMOLAX

G

!UBI.

MÍVBBI.

Telefcm : 226-023.

PRIMOLAX 1'2-es pém csom
s-zabadon.
PRIMOVEROL 100 gr pénzi CSOc'll
s·z.aQ>a.don
SEDlíVAL tabl 10-es B. l szabadon
PRIMOLAX 12-es pénz ésoim..
szabadon,

Gyógyszeres, vegyszeres, kozmetikai és egészségügyi üveg és
porcellánáruk, kenöcs és krémtégelyek, demvonok, ballonok

FR l E D

LZ-es pénzt csom

szaibadon

---'~----~0--------------~----------------------~
lllllllll

Budapest,
Akácfa-utca

akarunk lenni a 48 as ősökhöz, akiknek mükö,.
déEétől számtalan irásbeli dokumentumunk
van. Tudjuk azt, hogy ők voltak azok, ak-'ik
1848 márciusában. a forTa.dalmi lendület hev&
ben, felirattal fordultak az el·ső magyar felelős
minisztérium nemzetgazdászati miniszlteréhez,
R lauzál Gábor hoz és kérték, hogy a gyógysrerészet ügyét a kor S7lellemének megfielelően ren
de.zzék A feli r at kezdő bekezdése kfusszlikus
nyelvezete eNenér e is élő és időszerü és méltó
an a, hogy ezen alkalommal idézzük:

"Tisztelt MiníszteT U1l
Va1amint a népek közjoltéte célirányos, az

időbeli viszonyoknak és a haladó wel!ernJJek
javitását az elavult elveknek, .- s
ezek törwényes · átváltoztatrá.sát megkivánj a, ép·
pen ugy van ez, az egyes részekkel is az egésZ
iaváért Ezen tekintetben a gyógyszerészet,
mely a müipauól!r a fensőbb tudományokaJt csat olj a össze és a hazának csak ezen öszrvekötte.
tésben harsználhat. s amely az egésmégi állarpot
ápolásában alv fontos szerepet foglal el, hl!Mnk
magas kormánya figyelmére nagy mértékben.
é'rdemes."
A mai generáció maradandó aikoltásokkal
Qgyekszik az ősök tnyomdiCikálba lépni. Ezek közé
tartozik a gyóg:ygzerészi törvény, a gyOgi&re..
részi ióléti intézménynek oly hosszu huza-rvona
utóni megvaló.sitása az aggok házának felsZJmltelese, a nyugdi.i intézet megWa.lósitrása, a gVÓgy'szerész;i muzeum felálJitása Az igazJi tar-ta1mát
ezek az a;lkotások adják meg a 6entenáris ünnepst&g:,elmek azonban természetesen a kiilső
hotáookra alapitatt eszközök sem hanyagollra:.
tók el és a gyógvsrertártulaj don<Yai társadalom
a kar többi részével együtt, teljes erökifej!\éssel vesz r észt és készül a szeptembeo'i , Gyűgy-
.s7lerész Hét" méltó megünnep}ésére és az anya.
)li támogatáson kivül közr<emüködik a muzeális
iértékü gyógyszertári berendezési tárgyak, okmányok könyvek össwgyüjtésében A kerület~
és országo' közgyüléseket a centenár1 um szelJemében óhajtink megülni Tavashttal fordu'tunk az Egyetemi Karközri Bizottsághoz, hogy
"z 50 éves l\'YÓgyszerészi hivatást betöltött kaL
társak r<<:azére aranvdiplomát csszon k.-i . Az ",_
évi országos közQYülést a debreceni Centenáris
N apol<kal egyidőben, junius 27 cén óhajtja a.z
egyesület Debrecenben megrendezni, hogy en.ol
j, a p:yógyszerészeknek a debreceni Centenári~
NapOkon való nagy-számu megjelenését előse
gitse
NaQYjából ezek a teNek, amelyeket szül<:ségszerüen még kibővitünk és mint azt :!'entehb
is hangoztattuk a.z általános centenáris tervekhez igazitunk l\'Ieggvőződésünk hogy az lesz a
centenárium legméltóbb me~nneplése, ha e~
aJkaiommal a gy&zys7-er&szri pálya minden milvelőie és mindenkL akit hivatása a l!'VÓgyswre
szi pály§val össwkapcsol. ő;;zinte fenntaTtáanélkt'\li bar á ti egyitttmti.köd""ben tal!ilkook
meg~elelő

Az Országos Gyógyszerész Egyesü!.ert: a.
történelmi Mgyományokhoz hiven, lelkesen készülődik a centenáriumi ~v méltó megünneplé. sére ~ lázasan vesz részt "A Gyógyszerész" á:ltal kezdeményezett ·és az egész kar gyakorlati
és tudományos részét magában fog,laló országos megmozdUtás e]őkészirtksében Mind.nokat
az elgondolásokat, amelyeket önál]áan óhajtott
megvalós\tani, \készséggel bocsátja a Magyar
Gyógyszerészek Centenáris Biwttság1a renderke_
zésére és tagjai a legnagyobb áldozatkészséggel és munkáNai vesznek részt a Oentenáris BL
wttság müködlé&ében
A mai gyógyszerész generáció ugyanolyan
történelmi időket él mü1t az 1848-as ő·aök és
az események lendülete magávaJ kell hogy ~a.
gadja a gyógtyszerésztársadalmat is.. Méltók

rooo.-

UY

BARÁT DÉNES
egyetemi professzor urna/c
Sanghai

PRIMOV.:EROL 120 gr pénzt csom
s~abadon.

RYPNOBI<OMID !iqu. 181) gr \PÓ'lZl

POSTIBBI.

csom szabadon
SEDIVA<L tabl 10-ee szabadon
SEDIV.AJL toabl szaibadon

SZELE Bil:LA
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l gyágyszerismeret fejlödése az utolsó 100

esztendőben

A tudománv haladásával egyidejilleg termésl'!etel!en a gyÓ'gyszerismeret is fe1használta
a fizikai eszközöket és e]jj'ü á:sokat, nevel'Jetesen
okularmikrometert, a mikrosublimatLot, a pola...
risatios k€szüléket, az >analytikai kvar elámpát a
fluorescens mikroszkopot, a chemiai eljáráso<k
közül pedig a mikr ochemiai drog;vizsgálatokat.
Nálunk a muit század második felében a
pharmakognosia müveléSéről még alig l12het
szó. hiszen tudj uk, hogy a gyógys:?Jeri:smeretet .
gyógyszeüan tanárai .adták el& és igy a
is
gyógyszertama helyezték a sulyt Legfeljebb
azok a gyógy>z·er észdoktori értek!ez.ések képvi.
seJték a gyógyszerismereti irodalmat,. mel)'leik a
Gyógysz.ertani Intéze~1:!en készült<Jk
E .s•zá,zad! el·ején megváltoZitak a vis"onyok
1904-ben a kolozs'lári gazd319ági a.kadémián egy
gyógynövénykisérleti telepet létesítettek, me!y.
nek élé r e a kitünő Páter Bé!a akadémiai tanár
került. Páter és munkatársai sokat foglalkoztak a gy ó g)' növények gyüj~ésének és termeszúé- ·
séneik kérdésével, kisédeteik erediményeit llaboratoriumi vizsgálatokkal ellenőrizték és hazai,
valamint külföldi szak!&pokban kilzö!1l&k
HasonJoó feladatot te]jesiibett az első világbJálboru után Budapesten Létesitett Gyógynövényisédeti Allomás, mely A ugustin pr ofesszor ·
irányitása abtt és munkatársainak loöl'lremüköc
désével a gyógyr.övények gyüjtésélvel és ter·
me.sztésével kapcsolatban számos gyakorlati és
tudományos kérdést oldO!tt meg
1914-ben a Gyógy~J7jerjsmemti tanszéket
kiHönválasztották a Gyógyszertani Intézett&!' és
ettől az időt&! kezdve Intézetünk i,s· bekapcsoló~ ·
dott a tudományos munká:ba.. F.ennállása. óta·
nemcsak arra törekedett, hogy .a gyógyszereszhallgatók gyógyszeüsmereti kiképzéSét .sokkal
tökoéleteselJbe.n oldja meg, mint ahogy ez li
mu!tban történt, hanem arra Is, hogy gyakorlati és tudományos lrérdések kidolgozásával hathatósan hozzájáruljon a gyógyszerismeret mü·
veléséhez Hogy ez mennyíre si.került, bizonyitja az a 150 közl.emény, mely eddig Intézetün};ből megjelent lVJ:a iJe]je.sen helyreállitatt és JO!
fehzerelt intézetben folyik \a gyógyszerismer:etr
buvárkodás és igy remélhetjük, hogy a jövőben
is hasznos munkát tudunk végezni.

a

Sedyletta tabletta
30x8.015

Sz&hadon redelhotó:
MÁV -

Szaoa -

OTI -

MA11I

Dob.! IIth

PODMAN ICZKY GYOGYSZUITAII
BUDAPJilST. Vl

A március 19.-i Gyógyszerész-napot I'UI!IIIt az Egyetemen, hanem a

MABI :székházának tanácf!te:rmében !VIli.,

lrta: Dr. Lipták Pál egyet. ny. r. tanár
Tschirch professz;or, a;ki Bemben volt a
gyógyszerismeret tanára és tudo:rnánounilmak
világhüü müvell&je, a gyógys2lerismeretneik l l
ágát különbözteti meg El'!ek közill a gyógyszerismeret; intézetElk killönö·sen a; phar makohisto!cgia és pharmiakoche:rnia müveiésével fogJaL
koznak
A pharmakohistologia alwpját Schleiden
vetette meg 1844-1bielr, amikor egyik köz[ieményében rámutatott a mikrosZ'kop jelentőségére
a pharmakognosiában és 1847-ben a smsapwrHIa-gyökér vÍZ'Sgáfuatával bebizonyi.totta, hogy a
mikmszkop gyakor lati pharmakog.nO"siai kérdések megordásá ra nagyon alkalmas. SchJeiden
volt az eRső, aki a chinakérgek szöveti sz er keze.
tét r•endsZ'eresen tanulmknyozta lés 1857 -ben
megjelent könyvében leírta
Utána a lcudósok egész ·sereg!? fog;lalkozott
a dr ogok szöveti szmkezetének f'eldo']gozásával,
és nincs olyan müve1t netmzet, me1lynek sz:aíke.rn1berei résZit nem vettek volna e munkáb.~n ~{a
már csakem minden drogot megvizsgálunk mik_
wszkóppal, hogy a drogok azO'llo•sságát és jóságát meg tud!j.uk á]!apitani.
A phármakochemiát már a, mult .3zázad ele_
jén kezdték behatóan müve]rri, a~~nikor 1806,ban
Sertür-ner kristályos a;ltllkban állitotta elő az.
opiumbó1 a morpilint •és bmutatta azt is, hogy
ez s&képző organikus báz,is. Ut:á:na Pelletie·r és
Caventou francia pharmakochemikusok 1820ban előáUitották a ·chLnakér,eg;ből a chinint éS
má·s ,drógokból i.s előál:!'itották a hatóaliyagokat
A mult szár.md máso·dik fel.@b!en a gyógyszerismeretnek és igy a phwrmakochemiának
kiváló müvelője volt Flückigm, aki 1873.-1892.
ig a str aesburgi •egyetemen volt a gyógysz;ods.
meret tanára Tschirch azt irb róla, hogy ő a
ph2.rmakognosiát mint tudományt nemcsak
mega;J.apitotta, !hanem megter i kézzel fel is ép itette.
Flückig;er munkáját folytatta Tschirch. aki
évtizte.deken át volt a b<Orni egyetemen a r>harmako•gnosia tanára. Munkássága felölelte a
gyógyszerismer et minden ágát ő volt az, 1~ki a
gyógyszerismeretet teljesen átdolgozita és ezt a
tudományt nagyon sok kinccsel gyarap;totta.
Ha végigtekintjük megJelent könyveinek. közJ,e.
ményeinek hosszu sorozatát, csodálkoznunk •Ire]]
óriási munkatel'jesitményén. Igaz, hogy a részJ,eteket tanítványai dolgozták ki,' akik a yi!ág
minden ré·széből sereglettek hozzá, hogy intézereben dolgozhassanak, de a mnnkát mégis csak
Tschir ch irányitotta
Az osztri\,k iskola képviselői közül Vogl,
Mölle1 és Wasick?l nevét kell említenünk, akik
részint histologiai. 1é·sz;nt chemiai, illetve biolo_
giai dolgozatokkal gazdagitottálk a phmmakognosiai irodalmat
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fogjuk megtartani, d. u. 6 órai kezdettel.
Napirend:
l. Dr . Turi Pál: :\tikwbio'lógia a gy akorlati gyógysz<:;részetben
2. Sacher Pál Társadalombiztosítási gyógyszerészet (a MABI házigyógyszertálá-nak bemutatásávaJ.) .

Gyógyszerész-otthon

50 éve laboráns
Pécs város polgánnestcre rr

i
A GYO.JA Vezetősége felhiiVja az idős,
munkaképtel•en és anyagi helyzetükniil fog'Va
igényjogosult gyógysz•er1észeket, to,vábbá ngyanilyen körűlmények között élő gyógyszetész-özvegyeket, ihogy amennyrben a ny>i.r folyamán
megnyiló Gyógyszerész-Otthonba va:ló felvételüket óha•jtják, küfdjék be ezirányu kérvényükEt a GYOJÁ-hoz
A kérvényhez me!lékel•jenek curriculum vitaet és kérésüket igazoló, illetőleg~ [l]átámasztó
okmányokat (hatósági vagyontalansági bizo"
nyit.vány, diplüma, vagy d!iploma-máso'lat, müködési bizonyitvány).
Az Otthonban 35-40 személy '1yerhet kényelmes, te!j.es dl'á.tással járó elhelyeZJést, - a
magánosak külön - házastársak közös, hyg'énikus. szépen berendezett szobákhan. Reméljük hogy munkában kimerült kartársainknak végre olyan godtalan pihenést biztosithatunk amilyent egy élet robctja után megérde'. '.nelhetnek
A GYOJA Vezetősége.

té~s:el

felie{jesz-

:f01dult a népjóléti miniszterhez:

Sényi Jinos 11écsi lakos (szül 1875. decernbei 3,1-én

Zalalö\ ő községbet!) 1892. é" óta mind :a mai napig
gyógyszerész laboránsként dolgozik es ezen időből az
1897-1947 . )évek k(izötti 50

esztendőt

ugJan egy Jnun-

kahelyen, Pécsett az .,AranJ- Sas" gy ó g~ sz.'~rtát ban t~R
tötte el, ahol jelenleg is allmlmazásban áll Földmüves

családból ~záunazó töi"ehő emher, aki Pécsre annal\
idején üástudatlan embNiiént ke-I"ült, n"liagánszorgalmával, hecsületes

munkateljesiiménJével,

iini~

nemcsak

oh as1,lÍ tanult meg, hanf'.m példaszet ü lillUnkás életével
váiosunkban egyik közkedvelt dolgozója lett Politikai~zozgalma.s

lag magát sohasem ko!n:;promittálta és

mun-

lnija eredmén,Jeliént megfe:lelő anyagi viszonyok között
él .l\Innkáltatója és dolgozóirársai egyöntetü ~ha,lára.

ana liérem Miniszt!'r Utat, tegye lehetövé hogy vag)'
saját hatásitÖlében "agy pedig a Köztát sasági ElnÖl{
U1

legfelsőbb

elhatá1ozásáhól

50 éves egyhelyben el-

töltött munkájáért kitüntetésben részesü}hessen.

•
Ji kiils.ö Bécsi-uton, kéthold.as gyümölcsö.s
. közepén áll egy kétemeletes ház. Ezt a viUát
alakitfák át a 'trnunkából kiöregedett gyógysze·
részele otthonává. Már nekikezdtek az ép1tlce. zésnek és minden 1'1Bmény 1negvnn 1á, hogy tv
teljesen ujfáalakitott épíilet a. nyár közepére
ne,gyven Ica r társunknak nyujt biztos fedelet
Ez a készülő otthon a Gyója roha?nmunká.ja az öreg·ek számára, - még 'a Nyugdíjintézet végleges megalakulrísa előtt Ez az épülő
ház - kiáltó lbízonyitélca annak hogy ez a romokból u.iiá.születő népi d·ernolcr~cia- egyre ui
szociális alkotásokical áll elő . Ez az ;otthon vád
a Gyója régicxvez>etösége ellen, mely akkor sern
gondolt öreg tkartó.rsainkra, cunikor 1nég lá.bon
állt az ország és nem kellett hidakat épitenünk
egy - uj világ felé. Ez la nagyszerü vár azok
nevét örökiti meg, akik rna a Gyóját vezetik és
ugy 'vewtik, hogy elsősor·ban e szakmfl veter'án.iaíról gondoskodnak
_ . Épül az ui Gyóg?lszeré.sz-otthon. Kar tár satnk,. ha künn iá.rtok a lkülsö Bécsi-·uton rnenjetek be, sétdliátok körül Cl kertet, n'ézzUeic
meg az épületet .
Ez u ház a tiétek.!
(sz.)

kÖ"\1etkező

Szabadjon ~-ám utatnom ana, hog~- az ipari, bánjrá.
szati és kel eskedelmi munlwvállalóli hasonló ldtüntetést>
jogszabályokon alapuló th tizedes szokás, amit

napj~inlL

ban is gyalwiOlnak

Minthog~

a

szalunhtiszte'l urak

azonban a gyÓg) f'zerészet. nem tartozik az ipa! törvém
hatálya alá, il)- en kitüntetés pet analogiam csal{ Minisz_

tu Uron keresztül ,.álik lehetövé
Kérem l\iiniszhr Ur l'>zives

kedvező

döntését,

Pécs, 1947 decernbiT 24.-én

•
Sényi János mUHkástársunk ötven
l

ánsi munJnissága

·g,~ ó~~

kiáltó

bizon~sága

esztendős

annak,

labo-

hogy

(t

S%ertáJ i se.:rédmunikás .meg tud \és meg aikax ma_

rad11i nálunk

Most_ 'égre hama1osan

~elisme-rt

~zak

M-e~t_

s-okan

munkásoik lehetm,k Sényi Lá:;::zló és társai.
va:nnak,

cs·ak

őket

Sén y i János kitüntetése

1 ájuk

kell dlá.e;itaJ1i,

~eg

e-g~uttal

ken kea·e-s·ni

a

g,~

ógysz:eL

tári segédmunkások ÖS'3z,ességé:nek meg'be,esü1és&t i-s iele.nti

A

1848..
Március 15 ..e a:z; ifjuság ünnepe, --· ezt ir
táJk ás mondták száz éven keresztill, amig E.aJb.
lono>s, elkopott szólam .lett belőle. E!Ives".tette
fényét, mint sok más hasonló szólam az idők
folyamán. Igy lett a francia fonadalom hármas jelszavából, _ sza'badság, egyenlőség, test-·
vériség -- a nép lelkében és cselekedielteibe.n
élő vaJóságbó] ür"'-S frázis az ünnepi sZlónokok
ajk!án; Igy lett a mi. 1848-as forradalmnnlk történet-i tanulságából, a német :imperializmus e].
!eni harcból, az elmult évtizedekben az év egy
napjának ünnepi szólama Alarc a hazaáruló
politika valódi á;brázrután
Az elkoptatott, lejáratott frázist uj tar!talommal megtöliteni és élő valósággá termi,
olyrumá, amilyen 100 ~vrvel ezelőtt volt, - ez a
mi feladatunk 1848 ifjusága Illem csak beszélt
a haladásról, hanem d<:J1gozott és harcolt \'irte.
Petőf" nemzedéke nem á:brándlképek urtán sza..
ladt, nem tévedt el a szavak utvesztőj.éhen, Petőfi nemzedéke a nép élére állt és együtt harco~
rták ki jogos követeléseik teljlesitését. Haladó
értelmiség wlt 1848 . egyetemi ifjusága a szó
legigazibb és legnemesebb értclmében.. Ez a
példa 'kell, hogy előttünk állj on A néppel
együtt, a Mpért harcoló és dolgozó ifjuság p'él'
dája. De nem csak az év egy napján, ünne!l)I
szónoklatok, a visszaemlékezés óráiban, l12Jnem
minden nap és minden ór á!ban Ahogyan 1848 ..
március 15 . ünnepi napja után is a munka &3
harc, minden ünnepnélpics-éibb hétköznapjai következtek,. Petőfi nemzedéke awnban itt éppen
ugy megálltaJ a helyét, mint az egynapos f<>'rra ..
dalom lelkesedésétől fütött ünnepén.
Ezért j·elenti a má:rcius 15.-i ünnepély a
mi centenáriumi programmunknak csak kis részét. Kezdetét az ig,azi centenáriumi munkának, hogy az egész egyetemi ifju:.s:ággal együ<bt
Ini is bekapcsolódjunk a na:gy ország1épitő mun..
kába.. Atvegyük a munkásság éS parasztság
minden nehézségén győzedehneskedő, minden
akadáilyt elsöprő lendületét Méltók legyünk Pe_
tőfi é& Kossuth ig!lZl utódaként a haJadó érte!·
iniség nevére.
Tanulmányi versenyre hi'V'tuk ki szegedi
kollégáinkat. Minrlent e] fogunk követni, hogy
ezt a versenyt megnyerj ük, -~- nem a dicsőség;
ked'Véért, hiszen méJ..tatlan<Jik lennénk száz év
előtti példaképeinkhez, ha a hiuság és hasonló
sz,egényes indokok sarkalnának a munkáu.
Egyedül azért, hogy ezzel is elősegitsüik Egyetennünk igazi célját: jobb szakemberek kép~
zé!;ének elérését Azt akarjuk, hogy minden évben jobb, képzettebb gyógyszerészek kerüljenek
ki az egyetemről, a hároméves ter'V és az ezu-
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laz. és ftddalomc:sillapitó

tán .kóvetkez;ő ujabb tervek köwgész-&égtigyi vo.
natkozásainak megvaJósirtásár a.. A jobb, egészségesebb életért folyitatott harc megvivására.
Tanulóköröket fogunk felállitani, ahol a hallgatók egy képzettebb ko!lega irányitása mel!ett
lközösen fo'<rják állvenni a leadott anyagot és
megvilági~i az egyesek előtt homályoBan ma..
radt részeket Célun:k ezze] az intézmén.'lye] ae.,
hogy rendszeresen, eg'Élsz évben tanilljuk az
anyagot, ne csak a szigorlat, vagy kollokvium
előtti hetekben és igy nrar.adandóbb tudáshoz
jussunk. Ami megmarad a szigorlat után h és
rnem cs21k a vizsga letérel>éig tart, mint azt eddig igen seJk esetben tapasztaltnk Szakköröket
akarunk létesiteni azok .számára, kik valameily
tárggyal az egyetemi köv<>telményeken tu]me.
nően akarnaik foglalkozni. Ezek a szakkörök
professzoraink és tanárs,egédeink irányitásával
müködnének, bel- é's külföldi szakkönyvek, folyó.
hato:k anyagának feldolgozásával segiltenék elő
képzettebb kartársaink ~ejlődését Igy és innelli
kerülnének ki az egyetemi tudományos munka;
tová!bbvivői
Fejleszteni fogjuk a~ Eg:yesület
könyvtárát, oicsó jegyz•eteket fogpnk
hogy senkit ne akadályozzon •a tann'llásban,
anyagi körülményei nem elllgedik megvenni a ·
drága tankönyveket . Mindent el fogunk kö'>'etni
anyagi bázis teremtésére, hogy a tannlmány1
költségek Itifizetésének mondját levegyük mlnden kollégánk válláról, akinek ez probléJm'i,t
j eilent.

·

Be akarjuk vonni ebbe a munkába a hallgatóság széles rétegeit, hogy sajátjuknak érez.
rek Egyesületünket, bü-szkék le,gy·enek a saját ,
munkájnkkal elért en~drllléloY'f'kr·e
ramokkal, sporttal, loözös s~;J''k~~~~l~~n~~::
hozzuk egymáshoz a külön!böző
hogy egy nagy bar á ti kör, igazi k~~~~;:gs:~l:~
kuljon ki, .ahai élő ,valóság legyen a
életet legtökéletesebben kifejező jelszó:
dcnt o. közösségérti
Ki fogjuk széles.iJteni a kapcsolatot a ti\hhL •
ijusági egyesület felé a Magya:r Egyetemi
Főiskolai Egyesületek Szövetségén keresZJtül
be fogunk kapcsolódni az ifjusá!g minden
megmozdulásába, a március 15.-i nagy ifjus:ági.•.•.•
felvonulástól kezdve a Duna-Tisza csatornal
téséig ahol munkánkat és szaktudásunkat
·
l!Tánt 'az országép.ités nagy OO!j ainak szolgáJa;..
tába állitjuk
Igy ;fogjuk tartalomm& megtölteni és
frázisból _-élő v.aló'Sággá tenni a jelszót:
cins 15 . az ifjuság] ünnepe. Igy lesz m&1tó
ifjusága elődjéhez és példaképéhez, rewu
Kossuth nemzedékéhez.
BREUER

i
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Gyártja és forgalomba hozza :

PALIK !S TÁRSAl
Gyógyszer é• Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X.,
Maglódi-ut 6. Telefon: •t 86,. 290

gy6gyszerészeh~nek

képe

lrfa: Dr. Moxsonyi Sándor egyetemi ny. ' tanár

Centenáris nemzeti ünneplésünkben osZ>tatlanul és maradéktalanul ré-~zt vesz a nemzet
núnden tagja, apraja-nagyja, :minden hivatás
és fc!glail:kozásbeli fia és ]<Já;nya
A sZiá!Úban kicsi, de magyar érzésben min·
dig nagy gyógyszerésezcrtársada]om tagjai is ldakarják venni a részüket az ünneplésből országszerte
Valamennyiünk sziive összedobban a. közös,
örömteljes, demolu atiikus ,szabadságünnepen.
· · Leg;szel:ilben Illutatja ezt az együttérzést az
a demonstratív összefogás, anre!y abban nyiJJvá_
nul, meg, hogy az: 1948-as dicső év:Dorduló
gyógysl'eré~zi centepár is ür;nepérue~ rer:devését a
magyar gyo-gyszenoszek m:rnden r'eteget, korpo..
rációját magá,bafog)aló Bi:zottság végzi, a \buds.·
pesti éS vidéki Tudományegyetem<Jk gyógyszerész tanárai, a Budapesti Gyógys~epész Testüa Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja,
Gyógyszerész" szaJklap, a Gyógyszerészszaks'2lmvezet, a gyógyszerész egyetemi Hiuság,
a M-agyar Gyógysmrésztrud.ományi Társaság, a
Népjóléti Minisztérium gyógyszer<észi osztálya
és az 0r'82lágos Gyógyszerés"; Egyesület kiküJdöttei áltaL A szeptemberi Gyógys21erész"hét
ünnepségél'e nagysz.ab:ásu programmot doiligoz
ki a Bizottság: kiállítás rendezésével, ~udomá
nyos előadásokkal és ikiadványokkal, a gyógy.
szerészi muzeum életrehiiV_ásával stb, amelyek• Től e iap á!Iandlóan tájékoztaltja ..az érdeklődőket
Mindent elkö\'etünk, hogy méltó módon éS
ünnepelje az 1948.-i magyar köz<~""'""-~" a1 demokrácia, gyógystZerésú vonallion is,
· .az első
demokráciáját és a szalbad.· ságot.
A küszöbönlévő már•cius 15 -i ünnepen e
Iap is ünnepi köntösbe öltözik s megsz6la~tatja
a fent felsorolt gyógyszerész testületeket has:áhjain
Ugy vélem, hogy a gyógyszerészi rszakközvélem'érryt fe1ette érdekeini fogj a az hogy miJyen is volt a magyar gybgys~erésmt képe
1848-ban?
Erről legközvetlene'l:fuül és leghivebben áz
"GJ'ógyszerészi Hioclap" néV1en megjelent
. . magyar szaklap számol be:, amelyet a Magyar Gyógyszerésztndományi Tár!Saság Értesi·
tő jének 1937-ik évi 3-ik számában, a lap lelkes
tudÓ"s szerkesztő-gyógyszerésze, Lálllg Ad<l'lf
a Magyar TudorrNÍ..nyos Akadémia talán!
• E'gyet],"n gyakorló..,gyógyszerész levelező tagjáéletrajzával kapcsolatban, már bő kivonatavatott irói tollal islllBrtetett Dr. Halmai
· .•J.an•>-~ egyetemi magántanár kartá:rsunk, ruk:i a
hét számáról tesz emli.tést
lapn::j~~ a Magyar Nemzeti Mureumban e
•J
ma csak 3 száma taJálható fel s a hi4 példányról csak annyit tudunk, hogy
á11itóhg a nyitrai püspöks'ég könyvtá,rában

van n1eg, ahol 1832-től 1858-igl magaveziette
gyógyszertára volt Lángnak s lapját is ott Sl'l€'1kesztette .
A fenti 3 la,ppé]dányról a Centenáris Bizottság jól sikerült fotokópiát készittetett, roe·
lyet a "Gyógyszerész-héten" ki fogunk állitani,
hogy azután az ujo111lan Jétesitett gyógyszerészi
mu21eumunknak a:llkossa maj d ,egyik érdekes és
értéikes relikviáját
Azt hiszem, hogy e 3 lapszámnak mintegy
48 o'ld'alt kitevő szövegét érdemea volna a oenteruáris évben teljes terjedelmében, eredetiJben
;közölni e ]a;p hasábjain, kartársaink tájélkozta.<tására
Ez adkalommai a rendeLkezésr e álló !:wly
tSzükreszabott volta rniatt talán csak a tszelikes;o..
tőnek a lap meginditása előtt kiadott beharangozójá;t kö2:ö!jük ~ €11EJdeti szövegljen, annál is
inkább mert ez: magábafoglalja azt a progr'!lm;mot, ainelyet a szer1kesztő lapjában megwalósitani ·óhwjtott
Ime a
"PROG~AMMA.

Álladaimi szabadságunk' kivivása honunkban egy~
szersmind azon jog, mellyel ész és gondolat szabadabban, kodátlanabb vez!eHethetnek nyilvánosság elé.. Hogr,
e két tárgy-, tudomán.}osság mezejére vonva) egyes poL
gárolmak czéli:rányos, a honnak hasznos legyen, szük...
tSég, rnil{ép egyeseken kivül azol{ még egy összesitett
ft.estület álta.J is méltó tárgyalat alá vettessenek E tát~
,gyalat annál szükségesb, miné:l nagyobb reményünlt,_
jelen átalakulási korszakunkban, a minderi águ tudomá..
nyok' szebb jövendöjéhez, Eszméink' minél gyor·sabD
kivitelél"e, s' kö·zpontositott ideáink minél elébbi köZJe..
ményeire célirán)'osan választott időszaki lap szükséges;
egy időszaki JaJJ minden felsarjadzó eszmiét, törekedést,
kivánatot, szóval minden tudományos haladást központositva, leghübb alakban köziÖnség elé terjesztendő. E
részben ha mag.} ar honi Gyógyszerészetünkre egy pillanaf-ot vetünk, méltó fájdalom tölti :el keblünket. Lát-.
nun]{ }{ell, mikép Iiteráturánl{ban minden i'nkább képvi...
selve va.gyon g}'Ógyszerészetünknél Könyvészetünk' e
1észe mind eszméileg, mind tényleg' igen silány és
parlag, majd egészen árva Nincs tér' hol gy-akorlott,
vagy uj felsarjadzó erő, szorgalorn,, kutatási eredmén)
központosii-hatná gyümölcseit, - egy vezérlap, mely a
g;\ ógys-z,erészi helyzetet kellő viszonyban ismertetné
meg közönségünli.:l;.:el.. - egy védsik, hol ujabb időbeni
ellenünk sujtott gJ anus r ágalmi fondorkodások, irá ..
nyunkbani elferdittések kellőleg megtoroltathatnának,
- szóval semmink, mely összes gyógyszerészi érdekein ...
ket csal{ némileg is, de nyilta.n, képviselné,
Nem szükség itt példákat hozni fel mennyire érez··
zük ma1gunkat háttérbe Szoritva erély~ 's_ szorgalmasn~ uga ti külhon társabtktól; a.z sokkal kétségtelenebbf
hogy sem állittásokat t.ürhetne, - de hogy mli sem ma
radhatunk eddigi lethargiai álmunkban~ 's hogy jelen
rajtunk is a sot' állásunkat képviselve mivelni, köZie
munkálni, kétségtelen. Ezt igényli a kor·, ezt a Refot' m
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erély-es kivivása. l\iindezek ki\ite}ér-e a töhb oldalu feL
szóllittásoknak enged,én gyógJ sze i és~i testü!etünliet fő_
leg a vidéken némilyeg- is képviselni 1 elhatát ozám
még jövő kisasszony hava fo lJ tá ban egy
,;GYóGYSZERÉSZI H!RLAP"
Czimli folyó iratot indittani 1neg. E la-pban a l"endes
gyógyszerészetet érdeklő minden tárgJak szakértö
Egyének által fognak tiirgJaltatui nem különben minden illető esemenjek, 1áltozatok, rendeletek, tanulmányi
viták 's a t. kö,·etkc·zőleg soroztatnak be:
L Minden ministe:d és onosi hivatalos rend-elete.lí,
az or·vosi lm,rt de fó1eg a .Gyógyszer-észt illetőleg; szinL
ugy rnlnd<::n rendeletek, a gj ógyszerész tO\'ábbi ldképzését, mind a!l eg.} eten_nél léí-Ő tanulót az ujabbkotu
törvénJ-·ek értehnében érdeldik,
II Kivonatok legjobb li:ülhoni mÜ'i'.ekből, de leginkább e1·edetiek. Ujabb és ujabb gyógyszmészi lwtatások eredménJ ei, mÜH-k a legcéelszeriibb kutatási mo.
dort illetők
III, Folytatványos nmtató mii1de11 ujabblwri vegy_
mü_gyógyszertári szavakna.J\ n:ragyar nJCl\2n
IV. Készittési modora. m,inden tapasztalaton épült
Hgytani müveknek, nem kiilönben müszed előn)-Ök 1 javittások, ujabhi természeL tudományi fzlfedez-é,Sek, ás_
vány v:z:i tagla,Jatok szak értő gyÓgjsz;eiészek által.
V. EgJ l{ülön .to,at. a gyógyszerészi hört (GreMÍU/In) ~s annak ügJeit illetőleg honunkban . lHi töitént
ez ·ideig, ~s mit remélyhctünk.
VI Magyarhoni pharmacopeáról Az án;zaOás,
ügyei ~s viszon~:aüól, a pt'lC·Ent engedményeluőí_ <s a;t:
abból ered() viszonsokról
VII J\-Ia.gjarhoni gyógyszrorésze~nk viszonyahól a
kcilhoniakiml. O'rszágos polgári állásunk, - 'S felt,éteJe":ről más országoki;:ali társaink iiányában
VIII" Néljegrzéhe mind azon heh,elmek, egyének
nek~ hol 's klknél gyógyszm :s veg~ ta.ni edények, müvek
legczélszerübb 'S legjután~ osabb áron megsze1·ezhetők;
nem különben \ egyészi ~ physicai ru echanicai -gyógyszHész~ készitmény szeJ"lwzetek és anyagok
IX Névjegyzéke azQn tisztelt iig) t.ársa-knak, tdknél
vegyész és gyógyszerészi készitmények ugj szinte gya_
korlatos gyógyszerészi növények legtisztábban, 's a lpg_
jutánJosb iüon ny<~rhctől;:,
X. Közlönl··e mindennemü r'tka természet. tudományi ttárgyaknal;:, honunk lrülön részeiben találttuknak;
szintug:r minden nö\:ényekneli, mc1yek ipannü\-ciniue
haszon és előzmknnJ-el hatnának
XI. Előleges jelentése núnden megjelenendő és mt'g'jelent gyógyszerészi mihelmek vagy nyiid.nos Japohban
felhozott r:zikkeknek ifányukban, mintug,\ az érdeh"elt
mü\ek' szigoru bonczolását is adni kivánjuk
XII Végre nJ-ihányitása mfnden., ál'Ul{ba \·ag) ha.~
szonbét· be bocsájtott gyógyszertál aknak,
\ag)· az
illyest birni óhajtóknak; - nem i{ülönben változni
óhajtó gyó-gyszerész segédek ?ajánló ü ata:k is bizon}'itmányaik mellett külön l'matban soroziatili fognak
Mi előtt tehát e lap meg-indittásához fog·nék, telJ es
bizalommal ·vagyol;:, hog~ illető ügytársaim szerény
szánlékomat minél etősb pártolatha \enni el nem mulasztják, Igen érzen1l az elémbe gördülendő almdályok•
sulyait: menyh el kell liüzdenem a megindittás küszöbén7 men.}"i. bal véleményt legylíznöm; dc· ezélom sokkal
tisztább, hogy sem elegendő erőm ellenek ne lenne-.

Rol\onsz'rnv és pártolat-ot ugy híszc1n tisztelt ÜgJiár~
saim is itt n}ujtaui fognak. Nem egyesek, hanem
egész testiiletek érdeliének lesz megnJitva -e tér, .. ~""''''
erélJes bet-öltésére már több ismeretes Egy-ének
birom
Io\ábbá Iegfóöb
Pesti, mind a< Bécsi onosi egyetemmel folytono.$
tekedésben lenni, hog;r íudni valóink legjobb lmo!fiíkb,ól,
merih e, ellenmondásokkal mennél 1\evéshé vádoltassllnk,
Felkérem tovább a.z egyesült magj ar honban lé_
tező tsztelt ÜgJ társaimat, hog,\.. bel\üldeni kivánt
keiket, -észrevételeiket, tudósittásaikat, csak
hozzám bénnenten beküldeni sziveskedjenek
Megjelenend e lap Irfinden hó 15-én és 30-án
Yz - 1 hi foglala.ttal.
Fdévi díj 4 fOr. pp,
Eléfizethetni Pesten Hartleben
ben, Posta hivatalnál, a szerkesztőnél
Nyiha Julius hó lQ . _én 18i8.

2

Ugyilátszik, U1C'gy a "tisztelt ü~;;~;~;
nem sok "pártolatot" nyujtottak derék
tő-kartársunlmak,
mer1: az 1848.,
(augusztus hó), maj d őszelő (
1
őszhó (c.któber) 15.-en és 30 -án, végül ;;,,,",,,".
( noveniher) 15.-én megjel,ent hét sz'ur'w'''
fejeződött a "Gyógyszerész' Hirlap" pá.ly.afrltÉi,sa, amit .e~1jnálattal ikeH regisztráílní,
z onyár a egész .s1ET eg gyóg,yszm·é-szi
lettünk em1ek 1követlmz1tében szegényebbek

Posterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol c:rém
Tinct. feni Athenstaedt
c:um et.

sine ars.

~~~ed6kPJél.
k~

~~

~!

Jó hatásu fájdalomc:sillap~tó l

a ]Hag~·ar~ GJógyszerköny\ Iendelkezéseitöl eltérő minő
- ~égü sebészeti kötözőszereli: f01galomba.hozatalának ~·n
g:>délye.zése táTgyában

l r

A m:1 gym közüi.r;;:c.óg ko1máuya ~~z 1946:XVI tc
l ..§-ában foglalt és legut.óbh n z ~947 :x::vr. i:ö~.\'é11yci~~
kel meghos:<zabbitott fElh: l~a.1maz.J.s 13.lap]an

ia Jw~

ctkez-o_

(Amidazophen

, ket rendeli:
l

tabletta

+ Phenacetin + Aethylmorphin)

§.

(1) G_,ógyá~~znti céha a hntál~os Mag\al Gyógy_
FZPrköm v rend:lkezéscilől eJtérő min:Jségü sehészcti kJ+özősz-erek is f(ngalo:nQahozhaté.ik, fdtéY-e: hog~ a:z-oknt
r ri-e a célra az Ül szágos Közf'.gé.szségügyi l'ntézet a l\-bgyar Közlönybi~U1 kihildetett hntároz:~távcll ;alkal::nrumak
j 1yilránitja

(2) Az Országos Közegész-séggüyi Intézet sebés-z·eti

készlete tekmrt:.lt.éhen <;;se~
.tenkinit K{l1gedélyt had[Tat a11 1 a, hogy ,a tké.szüetet a>b]),~u
nz esetben .s fo.t.G:alomhahozhn_st'ölák, lu~ f'!Z nrm felel 1me.g
a Jdhi'l det::ct:t rE>nlel'k,ezéS\>kn0k
A jelen 1 enddet kihiu1el.éséll!ek napján J;-ép ha tál~- ba
BudapeSt, 194'8 évi ftcl)luár hó 2Lén
Geiő Emő-; k
n.! miniszterelnJö~d h('mlők
idoü.g1len:es lí-~Hát;'i;sáHl.l me gb zol t
közlE:kcdésüg) i m in ·:.;zler

10 és 26

drb-os csomagolcisban

Rendelje meg gyógyórunagykereskedőjénél.

kötö;őszeHo-k meghatározott

LANG A, FERENCZ
gyógyszerész és szerkesztö.('o,·,

Áfonya bor
Asthmolysin inj,

A magyar köztársaság kormányának
2.420/1948. Korm. sz 'mu: rendelete

A népjóléti miniszter
194.060/1948. N. M számu rendelete
Diphedan (Ch~noin) és az Antisa-cet OVandc.·r) elnevezésü gy óg~ szerlíészitmén) eknek a köz g,\ ógyszeJ"ellátás,
illetőleg az államkincstát teihér'e történő rendelése :táL
gyában
a,

A kiizPgé-szségügy" n ndE>:é<:iél öl s,z.óló 18'iG . éú XTV
136 lé:-; 167 :§.állan, Yfl~lmmint. a 6 ü-Oú~l8i3'1 M E.
számu rPndeiet 2G §·ában foghdt felhatdnwzá:s al'a:pján
a követikcz&1!:et 1 enrlelem:
l. §
(l) A közgyógyszereilátás iJJet-őlt:- g- az Mhmkincs-táx t.o:rhére- 1a 3424G0/1941. B. l\l ~J:á1nu rc.ndefet
2~ -<Számu m~illéJdetében (Budapesti Közlöny 280 s,zám)
fel,<;orolt nc:n h:h ata:Ios gyóg~ sz{'H:ken ·és g:~ ó.gyszP.rkü,.lönlegcssé-geken felül a Diplwdan (Ch::noin) és az Ani L
sacPr (\'Vc~nü:r) dncvezésü gyógyszerJ;:észit:m§m,sk is
1'-'.'ndelhetö'k
(2) A közgyó:2:yszerellátás, illetŐlieg mz ál1a.mki,nc~.
'!ár ü~Ihére i. ÖJ ténő 1·ende lés (·.seté ben: en: r1;eti c>=-omag:o;·._l!áshan 25 darab O 10 gnnnmo.s Diphedan tabld-tának
~yógysz-eilári 121 tdás; wlnpáw: 3.32 Y, IEtredetj e;somagolásban 20 dm :·1b 0 l ü- g: 1 amn1·os Antisacer tn'blettának
g-yógyszertáJi eladási nQapátn :3.03 P és í·égül ugyan·
csak er;:·,déti csoma,golásban
50 darab ű.10 gracnmos
Anti~acn tn blettánaik g 1 ógy;:.:zcrt'ári ~~-~Indás; alapál a
6.98 pengő, Ezekle nz 11lapái·akla ':t 184 712--194 i N
:i\L VI. szánm kÖIIende:ltt Jtnd<lkc;;:é~:'i iJányadók
2 §
A jelen ltnddtt kihiultté~éuek napjii.n 'év hatal~ lln
Bud:lpf's1", l:J48 fo'íi feb1nCn hó 2-<Lén
Olt KálOlJ s k
11épióléti min.-szte.r

Gyártja;

ORSZáGOSEGÉSZSÉGÜGY!RNYDGRRKIÍR
RICO MIIGY!!R I!ÖJSZEI!MÜVEI! RT.
8 U D A P ES T, XIII., V Á C l- U T 141,

Kulturólis együttmüködés
..4 Gyógyszertári d.ol.ao::ók szaJkcsopoTtja
még jumdr 'l!égén dhatáro.ztn, hogy kulturoszlélyt (lilit jel. Meg kell monclanunk, hogy ezt
u z elhatáJ ozá.s(Lt rwm ~egye,segyediü a sza:bad,oúgharcos hagyomány !emlékének kegyelete érletf.e meet bennünk Sokkal inká.bb az a kései
(elismer'6s, hogy a kulfura összefogó er<ejére
:mincinyá iunkna)c "zü/cségúnk van. A. /cultunL a.z
c sztályUI alom tetőfo/w idején csak kev,esek ki''HÍ.Ítsáyo voll: A jelszabacl/ás után a helyzet
lényegesen megváltozott a dolgozó tömegek
szán'UÍ'Fa, emisZC1'1"'B nl/int egy tiszta forrás, felszakadt és rnegnyilt a ku7tura eszmét 'is lelket
összekovácsoló hataJma. Felsznbaclrtlt az em
beri léle/c is . Ha má1 1régebben IS ennyit e közel
engedték volna a dolgozó népet n /culturához,
nkkor ma nem romoleból !tellene egy uj világot
f elé7Jitenünlc Ezéd rnulasztást követnénk el, 7t:t
anna/c " hatalomnak birtokában. amely rna a
népi demokTáciát megvr1lósitó dolgozó tömegele
kezében van. nem használnánk fel rnindent n
lcrütw a elsa,iátitásáw
, A. gyógys:;;ertdr·i dol.
gezálc vezetőségét eJtnek a helyzetnek 'felisme.
rése i1ányitottu cck/coJ, arnikM /cu.lturszakoszt.í
ty át jeldllitatta J{ultur osztályunk szini, irodalm. ·i-, film, tzene, idegen nyelv, képzőm.üvészet
tánc, sport vonalon rneglcezdi öntevékeny csoportjaink .~elállitását. egyideiilleg különböző ak.
ció/cno.k meginditását Lapunk utjan 'kérjük "
qyógyszertári dolgozók szakcsapoTtjának taginit hogy .szcckosztályunkhoz, a szmkesztőséghez
cimzctt levélben vagy ö.sszejövetele/oen a /cullnrosztály \megbizottjánál jelentsélc be r':észvé
teli szándéiC11/wt.
BöSZöRMÉNYI 'JANOS
lcultnrosztály 'vezet/í
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A GYóGYSZERESZ

Synonima

Gyógyszerész-napok

Összeállitotta: DR . HANTOS LÁSZLÓ

Vitaesték az Egyetemen Rovatvezető:

A MABI VENDÉGEI
beszü:nk a következő Gyógyszeresz-napon: '>rNircius 19 . -i összejöv.etelünke.t e nagyfontosságu
tá.r sq,dalombiztositási intézményünk rnegtekintésével kapcsoljUk össze A MABI házigyógyszertárában 52 alkalmazott dolgozik.: nyilvánvaló, hogy méreteiben, rnunkamenetében lényegesen külbnbözik az intézeti gyógyszertári rnunka a közforga/;mu gyógyszertáraloét6l.. M oz s o n y i professzor-. bejelentését a MABIban tartandó Gyógyszer·ész-napról nagy örömmel fogadta a m.árcius \5.-i Gyógyszerész-nap
haílgabósága; !célunk, hogy vita.estéink anyaga,
összeáilitása rninél válto~atosa'bb legyen és a
'MABI-ban tartandó összejövetel az első !épés
abban. a programmban, hogy .előadásainkab
időnként az egyetemen kivül, egy-egy, hivatásunkkal szarosabb kapcsolatban lévő intézményben tartsuk rneg. A március ~9 -i Gyógyszerésznap napirendiét lapunk más helyén lcözö.ljük; e
helyen is köszönetet mondunk la v•endégláté íntézrnénynek, amely nemcsak a dolgozó tömegek
egészségügyi szinvona!ának enwlésében jár az
ie1en, ;de tá.mogatója es eWmozditó'ia mind.en
kulturális megmozdulásnak
DR ROM PAL
rendkivül •érdekes és ér~ékes elihdást
tartott máricus 5 . -i Gyógysz;<Jrész-napunkon .~
hazai illóolajgyártásról. Az előadó a !rendelkezé-·
sére álló rövud idő a[aJÜt csupán n:l!gy vonalakban mutatott rá az Hlóolajtartolmu drógok
nemzetgazdasági fO'ntosságára és vá;zolta a
multban elé11t főbb eredményeket, valamint a
jövő lehető&égeit. A hal~gatóság le,lkes tapssal
fogndta a V'etitett képekkel élénki~ett élvezeteg
előadást. Ezek a képek Dr Rom Pál emdeti
felvételei - szemléltetően mutatják be az i!lóolaj .. feldolgozást, annak valamennyi fázisát,
kezdve a begyüjtésen, behonláson. ·egész·en a Iepárlásig. Igen érdekes volt figyeLemmel kisérni
a lepárló-bészülékek fe.il'ődését Az első primitiv üstök még nem voltak billenthetök: nehézke-sen, létra seigtségéve:l felülről kellett a drógot beletömni, ugyanigy kiszedni. Ez követték
a:z egyre jobb twhnikai megoldások, köztük az
fővegyész

,,TER LA''
Gyógyszerészek

B 1.1

Szövetkezele

D A P E S T.

dr. Turi Pál
előadó

által tervezett billenthető iiSt, amelynek
sisakjáit hámm hatalmas ger<endára srerelt csigasűl'lal lehet Jeemelni, majd az üstöt meg1billentve. a dróg vasvilláJVal könnyen kiszedhető.
Felhivta ,az előadó a figyel!flet a gyógynövénytermesz,tés gazdasági előnyeirre és arra,
indokolt esetben a :l'öldmilvelésügyi minisZII:éri"
um iMetékes szervétől a gazdrukodó vándor le- ·
pároló"készüléket kaphat - Dr. Rom Pál i~
retet tett arr a, hogy nagy wtszést aratott elő-.
adás.a kéziratát lapunk rendell<Jezésére bocsátja,
vaJ.amint an a is, hogy arz Hlóolajllepál'lá:ssal kap_
cs olatos gyakm lruti és t~nika:i kérdésekről
más alkalommal bővdbb ismertetést fog nyuj,
tani .

A NEMZETKöZI KÉMIKUS KONGRESSZUS: .
RóL
tartott beszám'<Y]éit Erényi György kantársunk ·
Ezt •az értekezletet a mult év nya;r•á:n tarJto'tták
Londonban lés azon a ~lág mirrden rés:lléből
több mónt 2000 érdeklődő jeJent meg Noha az
előadó csak vázlatosan érinrtíelte a kong:r esszus
gyógyszerészi \Vomtkozásu . fó"bb eLőadásait, a
hosszuta nyult előadás igy is hatalmas adat'
tömeget ölelt fel, amelynek na:gy része az antibiotikumokra vonatkoZó ujabb erédlrnények köré
csoportosult Tanulságos látnunk, hogy e:~J a
dományos terület milyen nagy mértékben
lalk02>tatja a világ minden népének kutatóit.
MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉI-JEZ,

a magyar szabadság·mozgalonr kirobbanásá11!Lk
századile évfordulóiához érkeztünk A
gyógyszer és:N3t centenáriumát külön erre a célr·a alakult bizottság késziti elő; ennek munkájáról '(.apunk olvasóit ártandóan
Terrnészetesen a Gyógyszer·ész-napok
ikkal, kibővitett célkitüzé!;eikkel szintén megfelelőképpen bele fognak
illeszkedni a
r·ium ünnepi progutmmj.ába. Lapunk
lebbi számaiban erről részletesebb be1;zá.m<Jlót ..
fogunk adni .

Központi iroda, üzem és renditlés felvétel:

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

Steril klltszerllzem.

Védett nevek

maták. Beteuái!Dh!si cikiUIII.

phenochinolin methJlcarb - Methophosan
pbenobarbit()n solubile -· Natrium-5-phenyL5 .. a-ethyL
barbitur ic., PhenobarbitaLsoluh . , Hatrium_Gardenal,
LuminaLnat.rium, Nahium-phenobarbital, Natrium_
phenylaethylmalonylcarbamM
Phenoctrin - Paraphenetid~n citdeum
~ pbenocoll Amino-acetparraphenetidin-chlorhydrat
phenocoll-acet;llsalicylat - Phenaseptin
PitenocolLsal:cylat - Salocoll
, Pitenolaetin - Paraphenetidin.lactylat
Pbenolphtalein - Aperion, Dihydroxyphthalotlhenon,
Epsolin, Eu put go, Laxatin, Phenaiein
Phenochin, Phenoqu!n -- Cincopben
Phenylacet~lsalicylat ·- Sphoform, Vasal, !Vesipyrin
Phenyl-amydoxanthin_citrat - Algocratin
Pheml-cinchoninic -allyeste1 -· Allyl-2-phenyl-chinolin_
4_car baxylat, Allylphenylcinchocinat, Atochinol,
Atoquinol
Phenylaethylmalon)'lcarbamid ~ Phenobarbiton
Phcnylchinolincar·bozyVc _acid -methylester - Nova_
tophan
Ph~<n;rldihJdr<>chimLzolln .. ta''mic - Orexin, Phena:wlin,
Cedrarine
PhenrldimethJ'lpyrazolon - AntiJlyl'in, Azophen
PhenyldimethylpJrazolonacetylsalicJHc. __, Acetopyrin
P~e.nyldimethJ lpyrazolonamidod:itrnethylic. ~ ramidon,
Amídopyr:n
Phenyld!'methylpyrazolonamino-methan-sulfonsaVasNatrium - Melubrin
Phen~ ldimethylp)l1rawlonamJ gdalin -· Tussol
'rhenyldimethylp;rrazolon-coffein_citrk 1 - Migraenin
Phenyldimeth,ylpyrazolon-fenochtorat - FerroJJyrin
Phen~ Jdimethylpyrazt1lon.salicJ lic . -- Salipyrin
Phenyldimethylpyra.zolon-sulfanili.c. - Sulfopyrin
Phenyl:sopylamin ,._.____. Benze'drin, Elastomin, Arthedrin,
SJmpamina.
Phenyl-mercuric .... nitr at-basic - Merfen·:t
Phenylmeth.~ laminoJlropanol ·- EJlhedrin
Phenylmethylmalonylcarbamid - Met.hoJ)henobarbit.al,
Rutonal
Phen,\lsedaspirin - lAcetylbromosa.Iol
Phenylsern::ic~rbaz''d -- Cryogenine, Kryogenin
Phlmylurethan -----.- Euphorin, Aether-carbanilic,
A·ethJ lpheriylcarbamid, L<-\.eth)lcarbanilat, Euphorin
Phloroglucin - Phloroglucinol
Phosgen - Carbonyl-chlorid
Phosot -- CreosoLphosphat
PhosiJhot.al - Creosot-phosphit
Phosphot - Creosot-phosphat
Physiosthemin - Natrium-nucleinic.
· Physormon ·- Hypophys.praep,
~h:rsostigmin 1 - Eserin
Phytin ' - Calc._magnesium-add anhydromethylendiphosphoric
Phytin_natrium ·- Natrium..inqsithexa-phosphork.

>

neut.r

~coHn} a~PicoUu

- a-Meth~lpyrJdin
Picraconitdn _ Benzo) la(:oujn
,_ Chassiu

Picratol - Argent. picrat
Picrol --· di-.Jod-resorcin..Ka-monosulfonal
P liophen -- Natdum-t-et.rajodphenolphthalein
Pilocar·pin_car bolat - Aseptolin, Pilocarp-phenol
Piperazin - Arthricitin. Diaethylendiamin-dispermin)
Aethylenimin, Hexahydropyrazin~ Piperazidin
Piperazin-eitrosalicylal - Urazin
Piperazin-chinat - Sidonal
Pitlerazin.glycerophosphat-basic,. ·-- Glyeel"o..piperaz..
Piperazenil ·- Aeth~lenaethylendiaminum
Pipera21:din - Dia·eihylendiam!in, Piperazin
Piper'id~n - Hexahydropyridin
Piperidin-p_sulfa.rnido-benzoat __, Caleusal
Piperidin_propandioLdiphenylurethan-hydroclt.torid
Diothan
1
Piperin - Piperyl-piperidYl
Piperonal - )Heliot.ropin
Pipe1:azolin - Phenazon
Piral - Acid, pyrogaUic bismutb,.
Pitucalcio - Calcium-piruvicum
Pitocin - Oxytocin
'PH usan - Sol 'extr. hypo-physeos e l obo ptiSterilOre
in amp
Pitressin - h-HJ'IJOphanti.n, Vasopr1386in
Pituglandol, Pituihin ...i... H}pophys t>-ra.ep,
Planadalin - Carbromal
Pianachrom - Mercurochrom
Plasmochin DiaethJ"Iaminoisopentl·Lamino~methox:rchinolin
Plastic X - t'I'zikresylphosphat
Pneumin ·- Methylencreosot
Pneumodin - b-Sodaethylallyl-aether
Pneumosan - .!Amylthiotrimethylenamin
Populin - Benzoylsalicii:l
Poulenc 309 ·- sym, dLNatrium-m-anN.nobenzoy[..m_
amino-p-methylbenzoylJ_naphthyLamino-4-6.$..
üisulfonat-carbamid
Praehmmon, Pr·egnsl - Gonadoprop plat-:ent··hormon
PraephJson, Preloban - Polyvalens gonadothyreotrop.
hormon
Pr agmol<n - Acetylchinolin-bronüd
Pregneninolon - Anhydro_oxyprugesteron Proinntol
Pret ir on :-- Th y r eotrop, hormon
Procain - Novocain, p-Aminobenwyldiaethylamiri.o_
aethanoLchlothydr"
Procain-hydrochlorid - Aethocain, All-ocain, Alloea.tn_
Iurnier, Atoxicocain, Diaethylaminoaethll..p..amino
benzoat.hydrochlorid, Aethocain-hydrochlorid,
Irocain, .Juvocain, Kerocain, Neocain, Novocain,
ParaaminobenzoyldiMthylam:inoaethanol_hydro_
chlorid, Planocain, Procain, Scurocain, Syncain
Procain_ hydrochlorid+Adrenalin ·-- Neocain_Suneniu
Profiavin - Diaminoacridin-sulfat
Pwge-stflron _ Corpus-Inteum-hormon
Progestin, Progestoral, Proint-on -· CoTpns-lutewnhOI'mon
Prokliman ·-- O'iarian.~hor·mon..ro-mp_tabl.
Pl'olan ~ Hypophys1s-anterior·_ho-tmon...p1'0duct.
Prolin ·-- Acid-a-pyrolidin ..ca"J'box~Uc.
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Szlikségünk \an az időt jelző mérfiild!i:övekre, a
centenáriumokra 1 hogy a Iétért való lkiizdelem erőfe .
szitései 1\Özött egy-eg.) pillanatra ~?lgondolkozzúnli a
r·égnmlt. idők nagy eseményein Az éveli: vag~ é\·Századok fordulóp~mtján -feEdéz7.Ük- dicső elődein!\: í et te· t
.~

szabadságilatc emlékünnepe ifjukorunliban min~
dig m.egdobogtatta. szivünket amikor a nap jelentőségét
méltató ünnep1 8·zónokok elöd(>.inl\: magatartását' kövej end ő pP Idaként állittották elé nl{
:\Iost deiesedő fejjel
értünli el a centenáiiumhoz_ melj et az ország ~gJ öntetii
lelkesalé-sset iinnepel.

A \irágot fakaszM tavasz liözeled-iéH1, amil{or téli
álmából ébredezett a természet, a magyar ifjuság sza_
badságszereteténel{ lelkesedése febázta tfspedés·éhől a
nemzetet. Kossuth, Petőfi, Jókai, Vasvári és ifju társainal\ lángoló haz,aszeretetr megmozgatta a Wm '-"'geket
Petőfi aki é-he;r,ett, tongJOSan járt az általa ugy szere~
tett ~-ranykalásszal élíes rónaságon, ~L Ul::l!llz-et. jÖ\'Öjébe
vetett hittel nemcsali saját népe szabadságáért lell\es:e_
d ett, hanem minden lesujtott ifs el n~ omo t{ e1hber és ll{';Jn_
zet teshérének vallotta magát, J\-Iinden nemzetnek létérd!C'l.e, hogy Petőfi álmáf, az embeH~k C,!O má~ :ránt
\aló és semmi áiíal meg nem zavarható teshériségét-ől,
mcgvalósitani törf';IH~djen Az-ért kell doiogznunk, hogy
az egész világon eljöjjenf'-k a.zoli az idők, amebeliben
egymás rrlegbec.sülés-éie és nem egymás elnJomásáta töI eksziinlí
Az ország minden polgáta., m'nden foglall<ozási ág
és szakma arra törekszik, hog~ a centmáriumi é\et mi-

nél iinneiH~Iyesebbé tegye a jelen és em.léliezetcssé teg) e
az utókm szám<ira. A gyógyszerész-társadalom centená_
1 ium i
bizottsága is mindent elkö\' e-t hog) pályánk jelenti-íségét hitlomhol it ó olyan nag,\ szabás u emlékhetet
Iendezz.cn 1 ameb méltó a magyar tö1 ténelem nagyjelen ..
tőségii esemén) éhez

Ahog~ annali idején a nemvet egJ séges erőfeszités ..
sel próbálta "joga;t és függetlenségét megvéd,eni és biz_
tositani, ugy most iB mindenki résztvesz a századforduló
megünneplésében A gyógyszerész_társadalom minden
tagja, aká:t mgedébes, akár alkalmazott, vállvetett
munká\ al veszi ki Iészét a. centenárimn ünnepléséhöl
Ez a megértés és eg)-üttmüliödés legJen ma:tadandó és
müködjék mindenld képességének és t-:>hetségének meg..
felelő helyen és módon pályánk felvirágoztatása érde.hé~
ben. mert e.záltal nemesak az ország liözegészségügyét,
hanem azon k-eresztül a.z egész nemzet jövőjét szolgálja.

Leoyen a.z egész -szakn~~ egységes) hi~zen ,a'
fennálló ellentétek tesupán lrdszolagosak es .sam os olwn ké1 désünk va.n, wnelyeknek egyuttes.
e1 őr, el Íö1 t én ő e/intézése köz ös probléma.
Keressük meg az -együtt.müködés közös alapjait,
számüzzülí ;:l féltéi{CnJkedést és oldjuk meg liözös PH)b_
Iémáinlmt a gJÓgyszerésztársadalom és a közeg.§$zség.
ügy jö-vöjéneli b"ztositására
Hassa át a gyógyszerész-társadalom minden tagját
a nag~ idők szelleme, értse n-lieg mindenki, hog~ csak az
összetartásban és eg.)más támogatásában :~:ejlő erők ér\ ényesitése esctén tudunli nemcSak mé.ltókép :u ünnepeL
ni hanem eredményes és jó munkát végezni
'
LöCHERER TA;\IÁS

A M BelUgyminisztér·ium IV/!! .
ügyosztálya,
mint Kábitószereket Ellenőrzö
Központi Szer'V

D• Jelenffy Szilárd
r.. alezredes

~~~~R~D!IE~T~ö~I~N~K!IIIIS~Z~!~V~E~S~~F~I~G~Y~E~L~1~1~É~B~E~!~H~i~rd~e~t~és=i
d1jain:k 1947. _január hó l-től a következ-ők:

'rmun~a'~in·. Ile. salic.·ból
Natr. salicyl.
ftcisal·blil eaeisai

11

Jod·blil Kali. iodat

*:

Dr. Boltos (Bolyos) Inne kezdetleges gum'bélyeg.
zÖ\'el ellátott tejlécü r·endelv-ények lierültek forgalomba.
A kábítőszeit ifj Kálmán István veszi át Kálmán Ist\án részé:tc. Az ilyen forgaloll'iba kerülö rendelvényeket
letiltom,
Felkél' em a g)' Óg.) szerészeket, hog) jelentkező eg~"én
pontos személ)Ieitását a Keksz-neh 186-870 számu te ..
lefonon adjál< le

SZáz é\ y eJ azelőtt, amidön a. haza és a szahadság
védelméi e fegJ yerbe s7.Óiitottál{ a nzmzet m!.nden tagját, a gyógyszerészek is hazafias lelliesedésseJ ,.állalták
líöi'elességiik teljesitését
Az annálesek számos gyógysze1ész ne\'ét je.g-yezték f-el, aldk ezekben a vérzivataiOs
időkben hajlandók 'olt al{ életüket is kockáztatn~ a szabadság \' édeimé-ben

g érUo•ill ''""kívánatra
a Salicyl
s6k és
IRI>Ietlildol
dll~--

'l
1
..

Orvosi vények letiliása

J

~e

Gyógyszertárak ellenőrzése és a nyug~iiintézet

u s Idusa

fér {•s idií 'égtelen .Az emb.::1 nem tud feleme-ll~ed
ui a ,égíelenség és Öiöklié\alóság fo_galmaihoz, tehát
darabokra tö1i a maga \ég2·s életének Idesinyes mérete~u Az időt ko1szakokm osztjuk, hog) emlél{ezetünket, vag.) képzeletünli:et rögziteni tudjuk és számolni
tudjunk az eseményE'lt eg,rm,ásutánjá\al. A tölténeti ese_
ménJ cliet Iuonológikus sonendbe szedjük, pedig a világtörtl!nelemben sem történt más, ha a nagy ·eseményei\
mögé tekintünk, minthogy ennberek születtek, szemed_
t:>k és meg·haltah:

A lJOtitGk első éS utol-só oldalán, hasábszéle;;ségben
l mm 2. 50 folint
A bot i ték belső r-é& z én hasáb szél% ségben
l mm 2.-~ folint
A lapban Ié' ő hit de.tések hasábszé:1eségben
l mm. l 50 forint
Apróhirdrté ..s legfe-Jj·2ibb 3 sorig 30.- fol int

•
~ ll "B a r ha l zs
r
l
a
~
U Bp. v.. Zoltán-u. 12.
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lrta : dr. Novák István e. m. tanár, IlYet. gyágyszertári filvegy ész, Szegell
A gyógysZJeontárak re]jenőrzésének he'lye,~
megoldása, a nyugdíjintézet létesitése és mijködése igen régi problémák, melyceket a maii kor
követelményeinek megfel.e1ö módon kell megoldani.
E két kérd~s tárgyalásánál feltétlenül viszsza kell tekintenünk a mnltba" mit :tettek elő
deink e:!lekhen az ügy~khen.
A gyógyszertárak e!lienő"ésének !kérdése
olyan régi, mint a gyógyszert:á,mk A XVIXVIII. századokban megjelent rendel,eitek tanuskadnak a:rról, hogy a gyógysz:ertárak ellenőrzése foglalkoztatta a hatóságokat. Val1amiko.r
.a városi tanács gyakorolta. a fe!ügyelet,et "
gyógyszertámk felett. iSzámos városi tanácg-i
határozat sür g ette a gyógyszertárak ellenőr z'ésének helyes mego']di\ISáil;, mert igen sok gyógyszertá:rhan ~elhalmozott régi, idejét multa, hatóanyagát vesztett gyógyszert taJált.1k. A
gyógyszertárak
ellenőrz!§séve~ igyeilleztek a
gyógyszertártulaj donosokat,
v•ezre.tőket,
ar Uli
kényszeríteni, hogy mindig uj és hakóanyagb•an
ga·zdag, tehát jó és megbi,mató anyag:ok:•t es
késziffi1ényeket ta•rtsanf.!k rakltáron. A gyógy_
szertá.r.ak elJenőrző bizottságában a városi tanács, városi képvi·selők, egy-két orvos és gyógy.
s:rerész. vett részt. A gyórgyszertárak el!,enőrző
biz01ttságáhan az idők során hi@nyos változta.
tásokat észlelhetünk iés ~essa.n a. gyógyszerész.
kimaradt a bizottságbál
Száz, érvvel ezelőtt az első magy.aJr alkotmá_
nyos minisztérium megalakniása után, - "'mi.kor Klauzál Gábor lett a ~öldmüvelés-, i[Jar- é~
ke'!'eskedelemügyi min1szter, '" gyógys»erészetet az iparijzők S"oráhól kiemelték és közminősitették A
egészségügyi · intézménn;y1é
gyógysz.erészetet, mint kö"egé:szségügyi intéz-·
ményt a kereskede.Jmi tárca. körébe utalták
A centenáris év alk&lmával, mély meg.i!le-·
tődéssel emlékezünk meg az első alkotmá,nyos
minisztériumról és annruk köz.!,ekedésügyi miniszteréről, akik a gyó.gyszerész•etet az iparosok
sorából kie:rnelték és méltó helyre tették.
Klauzál Gábor nevéhez f'üződik '" a r end·elet tervezet, melyhen a gyógyszerészi pályára
lépöknél előképzettség ké.poen az lakkor megh
yánt középiskola 4 osztálya helyett a. 6 osztá!lyt
o·rta elő.
A gyógyszerészi kar nen fontos kettős kérdésében, ·-nevezetesen a gvógysze~észetelhelye
zése a társadalomban, továbbá a gyógysverészképz·é·s szinvona]ának emelése
tett lépés n a g y e l m é r e v a l J .
Arra köwetkez.etethetünk, ha Klauzál Gábor elgondolásait megvató'fitja., akkor talán a gyógvszerészet kérdései, prcblémái közül eddig már
számos megoldást nyer t volna. Sajnos a szq.badságharc kimenetele me;g:almdályozta Klauzá]
Gá,bort munkájában és el~?·ondolásainak keresz-

tülvitelében MindnyáJan jól tndjuk, hogy t\
szabadságharc leveretése után az o•sztrák .törvén)"ek visszaállitották a szaJbadságharc előtti
állapotot A gyógys:?Jenészet rejlődése sokszor
és ehhez hasonló es•e.tekhen akmdt meg.
A gyógyszerész,i karmk mindig voltak é-.;
vannak kiváló harcosai, de e2Jek sirha sz<á.l•ltak
anélkül, hogy megérték volna mnukájuknak
gyümölcsét, látták vo]na harc uknak, küzdolmük.
nek eredménveit
Jól tudji..k, hogy a gyógyszertárak vizsgálatá V•al mindig az orvosok voltak me;g!olizva, a.
gyógyszertárakat vizsgá!ló hi•zottsághan bennoe
voltak, ez?Rl sz•emben azt is ~udj uk, hogy elJiben
a bizottságban igen ritka eS"eúben s"er epelt,
\agy éppen nem, a gyÓjgwszerész. 1725-től a
ryógyszentárak vizsgálatát a hBlyá:artó.tanács
által kijelöit orvosok, 1752-től a tiszti orvosok
végezték 1770,ben megjel'ent rendelet szirut.lnJ
a tis·ztiorvosok kötele.sségévé te1tték a mü}{ödésoi
területükön levő gyógyszeJJtár ak évenkénti elIen6rZését, vi!zs;g1álatát,
A kö2legész.ségügy történetében ig,en fontos
fordulópontot jelent •az 1876. év. Ez évben Je..
fent meg a közegés·zs§gügy e]ső, ma már alaptörvénynek nevezett tör\'énye Az 1876 évi XIV.
te és a ké·sőbb 1893-han megje~ent 75641. B. M
sz . rendelet intézkedik a gyó1gyszertárak vizs·
gá]a.táról. Előírja, hogy a tiszrti~őorvos személyesen, ahol 1e;het még egy tisztiorvos, kö2lségi
v 1gy köwrvos és az elsőfok u köz,egészségügyi'
hatósá;g közibenjöttével tartsa meg a gyágyezertár vizsgáliatát Az 1885.cben megje]ent
66017 sz. R M nende1et értelmében nagyobb
városekban a gyógysz•ertárviz,sgálatokkal kap .
cso~atosan a főorvos igénybe veheti a· közegészségi vizsgálatoki a fel jogos.jtott nvilvános jO'ggal biró vegyvizsgáló ,lés vegykisérleti áHomásolmt' Í•s .

1919-ben tervez,eU nagyobb gyógyszer'észvalós>oinül'eg a I!(Yógyszertárviz.sgáratokkal kapcsolatosan is fordultak elő uiit>lsok
amelyre a 22925-1919 . N. M. M rendeletből
következtethetünk mely rendelet a gyógyszer'<'k, gyógyszert>árak vizsgálati mód.szereinek elmé'eti és gyakorlati okt•tá:sát a tisztiorvosi'
tenfolyamon eltöröite A gyógyszerész reform
ugy látszik késett, mert az 1920-as évek elején
a N. M M . felhívta a tőnvényhatóság figyelll'ét arra_ hogy a tisztifőorvosok a .~vógyszer
té.rvizsgálatokná!l - a szabzerüség bi2Jtositáe.•
végett - >egyék igénybe a törvényhatóságokran müködő egyes kiváló gvógvszerészek önként,cs segitő munkájá.t A felhivás után egyes
törvényhatóságokhan igénybe is vették a gyóg.vszerészeket, de ezzel a kéldés gyökeres megolchíst nem nyert.
Az 1925 . évi XXXI. tc. intézkedik az Országo·~ Közeg-észségü;gyi Intézet felállitásáról,
J efcrmhan
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mely:nek megszerveJJése után a kémiai osztály
pragr'ammjába fe1v:ette a. gyógyszertárak szakszerü ellenőné:sét iS. AJJóta az OKI a gyógyszertárak vizsgálatát végezte szakszempontbóL Ezen fontos tevékenységét csak az 1940.
évi VI. tc. 47. §ca szentesitette. Gyógyszerészi]
•szemuontból nézve, ezen tönény igen fontos\
in~ézkedést tartalmaz A törvény végrehajtása
tárgyáh1n kiadott 750-1940 B llL sz . rendeletben elő ir ato'tt, hogy a gyógyszertámk szakszemponbból való dlenörz·ésére az OKI csakis
teljesjagu, gyógyszerészképeidtésü gyó:gyszerész-, vagy vegyészdoktort kü!dhet ki. Ez a
rendelet igen nagy haJMást jelent nekünk,
gyógyszer észeknek, véig•re :el'iirtük, hogy gyógy..
szertárakat s:~:akszemponrl::ból nem orvosi képe1sités~sel, ha11em gyógyszerészi k-éTl'esités·SEil I en_
rlelkező olyan személyek vizs.gálják. akik kö7Ülünk, gyó~yszerészek közül. kerültek ki Az idé ..
zett törvény, illetve rendelert megfele!Ö §~ai igen
fontosak és jelentőségteljesek a ,gyógyszertá<vizsgoálatok történetében Azzal, hogy gyógysz:erészképeaitésü személyt j1E!löltek ki a: gvóg-vsziertá.r<vizsgálatokhoz, egy régi, bevett és elifqga,..
dott hagyományt törtek ált. mert mindig csaki
azt hangozta:tták, hogv a gyógyszertárakat csak
nvosok tudnak szakS'zerüen me:g'VizsgálnL E
törvény tervezői és végreh:1j1tói egyben elismerik. hogy a gyógyszer'észek kiképzése magas
ezinvonalon áll és w ,Q:yógyszerész a mai kornak
megfelellő és me1gokivánt tudá,ssal rende~lkezik.
1939-ben .,a gümőkór és nemibetegségek
elleni ,"<\dekezésről, valiamint a;, közegészségügvi
törvények egyes r<!ndelkezéseiomk módositásáról" c. töTVényiaNaslat tár•gyalásakor a javaslat.
tal ka"csolatcsan a gyógyszertárvizsgálatokról
irt közleményemben megáalapitott'am hogy a
owó.evszertárak ellenőrzés,e ~.nai a[laki ában nem,
tartható fenn, amit bizonyit a törvényiava:slat
idevágó :§_a is Ma majdnem egy évtizod eltelte
után megint mondhatiuk, hogy a gvá:g,yszerrtámk ellenőrzése nem lko"szerü Mie1őtt megadniiÍ1' " vála,sd, hügy a gyógyszertárak ellenőr
"ks'ét miéTt nem tartom k<Yr szer ünek, tekintslink viss·za a multba
Az 1876 XIV tc. megjelenését hosszas
tárgvaJAsok előzték meg sz:í:mos tervezetet ké_
szitettek Véig1ül is Grosz Lajos teTvezetét :fovadtiik el. mely alapiát kénezte a:z 1876 XIV
tc -nek Grosz Lajos az ő terve7!etében nem igen
vette tekintetbe a gyó'gyszerészi ka:r ki"ánsáe:ait .<s én n en csak a1zok.et tel iesitette, amelyeket elkerülni lrern Iehetett, de különösen ügveltek ai r a. ho~'Y a gvósrvszerÉ'-B'zi ügyek veretésénél a karnak semmiféle hatáskört- ne brztositEanak. Az eg:yik gyó_gyszerésztőrténe1mi munk~
ezen tervezetet iga7i egyoldalu orovo•si munkána:k nevezte. Grosz La ios tervezetének V -ik fejezete a gvógvszertárvizsgáhtokkai foglalkozik
A terv szelint a szé-ke.sfőv,ál os gyógysze1~i~1 ait

ezen javaslatot elfogadták volna, akkor rgruz
eleinte csak a székesfő!VIá,roS'ban mliködtek voln.o
az u. n. országos vizsgálók, de meg lett voiJ!!W:
az alap és mód ana, hogy ezt ldterj:esszék az
ország egész terrUleltér"
1919-ben ·- a Grosz..féle tervezet után
majdnem 50 évvel lésöbb -, a tervbe vett
gyógyszerÉ"zre.form miatt, a gyógyszertárvizsgálatokkal kapcsolatos tárgy"kat a tisztiorovsJ
tanfolyamon eltörölték, tehát jogg:a!l következtethetünk arra, hogy .a tervbe vett nagy •gyógyszerész reformban szerepelt a gyógyszertárak
ellenárzésének kérdése, melyet tisztifőorvosok,
tisztiorvosok kezéből kiiVettek és minden valószinü.s.ég szerint ezek helyett tisz,ti gyógyszerészeket óhajt01ttak kiküldeni gyógyszeritláJ.ok
viZ'sgállásár a) ellenőrzés•ér e.

A fentebb elmondottak előre boosájtásáva]
a centemár is év alkalmávi1! felihivüm az HletéJ{.esek lés a rDagyarO'rszági összes gyógyszerészek figyelmét arra, hogy a gy;ógyszerilá,rvizs.
gálatokkal kacsalatosan miig: mind>g van vala,..
mi kivánni való Az 1940. évi VL tc. 47. §-a
értelmében a gyógyszertárakat kö7legé.;;zségügyj
igazgatás szempontjá:ból még mindi1g tiiszti fő
O'Ivosok és tisztiorvosok ellenőrzik KijeJ.ent=,
hogy az orvoska:rt, a tisztiföorovosi és tisztiorvcasi lmr't igen nagyra becsülöm; gyógvcszertárvizsgálarl:okkal kapcsolatos
felkészül'tségiikeJt
kétségbe nem vonom_ de v€g• e SiZeretnénk, \Ja
a gyógyszertárakat közegéil'zségügvi igazgarl:ás
.szempontjá:ból irs fő- va:gy tis,zti gyógyszerészek
(bármi is legyen a eimül{) viz:sgálnák. A>:t a
régi hagyományt hogy mvos képesitésü [egyen
a gyógysz,erész és a gyógyszertár ellenőrroje,
végr e szüntes·.~ük meg
,
A régi r'Bndsrerü, de: főképpen az ujrendszer U gyó,gys•zer•észké;pzés módot nyujt a gyógv·
szerószhallgalbónak arra, hogy egy:etemi tanulmányai alatt a ,g;yógyszeroészettel kapcsolatos
tudományok minMgyikébe beláthas:son, azt elsajátithassa és adOII:itsá:ga szi8rlnt megfel10Jtö
ir ánybm1 tová~b képezhewse magát.
A régi és a jelen .gyógys~erészei között
számos olyan akBJd, akik rés>:ben szakmájuk
mellett, vagy más (Jályiikra me'nve . magukat az
elsők közé küzdöték fel A gyógyszerészek, akik
nagy gyakorlatta:l r ende\keznek, ugy lcép?Jelem
el -- egy tisztiorvosi tanfolyamhoz hasonló tan_
folyamon - venn·ének részt, hallgatva awkarl:
a tárgyakat, amelyek a gyógysrertárnk közegészségügyi ig,ozgatása szempontj ából \3zükségesek.
A tanfolyam elvégzésével egy kiküldött vegyes
bizottság előtt - melynek tagjai : orvasok,
)<vógyszerészek és a szakminisztériumból kiküldött - beszámol tudásáról Ha megfelelt a: kö' etelményeknek, akkor tisz.ti gyógyszerészi képesítést nyer ha pedig kinevezik tiszti gy;ógyszel ésszé akk01 a beosztása szerint kijelölt
g) ógy·szertá1 akat köz.egé~·zségüg)ri
igazgatás
a gyógysT.erésztuclmok ___ min:t o1-szá~~tü'.S vi&s- szempontj ábúl megviz·sgálja
Hehtelen az az okoskodás hogy gyó-gyszergálók, a kmmánv által nyert kikliidet-és f<>lvtán
Un
akat,
.gy6gysze1 eket a _gyógy~zerészek ne1n
___ vi,s·gálják. ellenben a vidéken is a tisztiortudják
ellenőrizni,
-..;agy ha igen, nem kellő szi\ osok végzik a gyógyszertárvizsgálatot . Ha
1
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garral. Számos gyógyszertár felelős vezetőjét dásra vá~ó , ügye a ny:ugdijinézet A GyOJA
tudlrám :pro és contra állirtani tanuként, akik a ugy2_;n segttséget nyujt az arra rászorult gyá'gytisztiorvosi tökéletes, ideális ellenőrzés voltát •szere:sre~ek, de. oly kev~t, hogy abbó_l. még a
vagy éppen az ellenkezőjét tudnák i•gazüilni Be~ le~sz;r~segoesel:lbre ,sem telrk A nyugdr.Jintézet
vett 1~égi .!rzokás, I:agy?~ny, ho_g:y a tisZJtifőor kfud~nek m~goldiása mo:st van tárgyalás alatt.
vos, tisztwrvos vrzsgai.Ja a gyógyswrrtárakat. ~t ;n:nden. evben hallJuk, de még végleges
Ezt valaho;gyan egyszer már ki kell küsz5bölni
elr;rtézest. mrr;d a m:;-i napitg nem nyert Éppen
végre a gyógyszerészi kar legyen önálló és sa' a~rt :w rlletekesek es m.aga az egész gyógysze_
ját magát ellenőrzö és vizSgáló szervvel eillilbva.
resz iS~~ksz:ervezet ne nyngodjon addig, amig a
A gyógyszeTtárvizsgálatokkal kapcsolatos nyrugdrJmtiézetnek ügye végleges m'8goldlíst
el:gondolásomat az aliibbialdJa fog1alom össze: nem nyent
a_z 1940.~ évi vr, tc 47. §, illetve: ezen törvény.J;-. gyóg~szr~sz köregészségügyi, karitativ,
crkk gyogyszereszrvonatko>:ásu rendelkezéseinek szocr~:t;s teve~enys~gének gyümölcsét _ kivéve
végrehaj-tása tárgyában kiadott 750-1940 . B . a gyo~ysz:e:tartula) donosokat - ha munkaképM. rendelet IlL rész 13. l§ (l) aJkként módbsi- tel;nne vaJrk nem élvezheti életében de halálal
tandó; hogy_ "!.1- ~Yjlván..os házi és kézi gyógy- u:~r; özvegye és ár'Vái sem a férj, a; apa munszentarak ,mukod"':et , sz':ks.zer:"f!ontb~I (T 47
ka )anak gyi.imölc&ét
§.) az 'OKI .. koze.aeszse,qugyt tgazgata.si szemA n:rugdijintézet megalapitására még an_
pontból pe<}ig a tisztifő,qyógyszerészek és tiszti- na~ rde]é~ a kolerajárványok inditották a
gyógyszereszek vizsgálják, illetve ellenőrzik."
gyo~yszereszeket. amikor a járványok a gyógy_
1939-'ben megjelent !közleményernben fel- ~zeresze~et sem kimélték meg. onnan i8 szedt.>
t.;ttem a kérdést ~rra nézve, ho•Q'v az eg}"éb te- atdozaitait, számos gyó•.o;vszerész halt meg legkmtetben amugy r-s tu[terihelt OKI képes lesz-e J;ag;'?bh n:v:ümorban lráJtr ahagyva özvegvét és
ennek a terhes felaJdatnak eleget tenni? Kriti- arvar.t Ez mditotta az, a1kkari gyógyszerészeket
kált nem óhajtok gya;korolni - mert az OKI hi- --: dT. ~and;ru bu~apesti, Vass Jenő berett)l'óvatása magasJ,~tán áll. müködesénék eredmé- UJfalnsr gyogyszereszreket és még go,kakat _
nyét, a gyógyszertárak közegéSzségügyi sz,invo" arra: ~ogy do_l'!<ozzanak ki tervezetet a gyógynalának emelésében iól Játhatjuk -"-- hanem szer.~zr ny~gdrJintézet létesítésére. Sainos ez
csak utalok 1939-ben i'rt cikkennben fel~tett ~z ~g~, mmt sok más g-yógyszerés'zi kérdés,
elgondd1ásra, oé!s~er'iJnek Játnám ezen virzJS,IÍ;á- evrvl-'BVIe huzödott és még 1na sem nyert ;vég-w
lato~ba 'belevonm a>: egyetemi gyógysze11tláraleges . megoldást Jelenleg, is mé~ mindig ott
kat Js. Az egyetemi gwó_gysZértámk rendelteté- t~r·:_un~. hogy ha ,a gyakorló gyógyszerlész ke
~üknél fap-va. minden szakkérd!ésben a legmesz,_
:eb~l krhull a kana] a mérleg. hiába töltött'
szebbmenö, le<>:maga:sabb döntő Rzóval bimak P.letene~ legnaP'vobb .részét közegés'"égü:g!YÍ,
·Az OKI - tekmtve egyéb viZI&gálari:Dkkal val ö kantatrv, szociális intézménvnél, ő az aki s•ént~lterhelését - az ország gyógyszertárainak k~re ~em sz·ámi,tihat és a leg1ragyobb nyomor
.vrzs~álatá! ellátni egy:~ül nem képes t<Jhát az var ra. Ha csak az évek hosszu során kis fizearszag negy egyetem! gyógyszertárát e1b'be a
fontas közeg~észségügyi f<Jlügyelet munkájlálba téséből nem gJ'üitött magánaJ{ öregségére Azt
be k~JJ kapesoln!~. Ezt ugy képzeJem e:l, ha:gv !hi:szem, il)l'en kevés akad '" országban vagv baz _OKI m2_;ga allrtana fel az egyes egwtemi \1án egy sem. A közegészségügy szolgája, ~vti
gyogysrer~arak keretén belül vi·zsgál\6 áHomá?edek szociá!is karitativ munkásáról a táJrsadasokat, arnmt azt a Közegészségtani intéretekkel lom nem gondoskodott, de ez érthető, de miér t
kapcsol:;tos VÍZS<ráló állomásokkal tette. Az 01_
nem gondoskodtak maguk a gyógys"er é>szek 11
'"'l~~ nyllvános, házi~ és !k\>~kgyógyszertárait öt
akik1~ek
~er;rletbe soroznák minden <'!Q1Y8S' kerül:et egv gyógyszerészek összeMé'<e azokról,
munkája
e.
gyógyszerészek
egynészének
.iólétém~ a~á tarrto~na. Igy az OKI és a néqy egyetemi gvogyszertar keretén belül' müködö OKI hez homájárulrl:
vrzsooa'lo'
'll omas
• mrnden
· · nragydbb megtethel éS!
/ ':.
a.
Hiszem é3 remé}em, hogy az a generáció
nelkuJ. mmd~n tekintetben megnyu~tó mó- amelyik már két lráborut megért, atvészelt, fo:
don ':s e,red!;Jenyesen tehetne ele,get a gyógy.
s~eo:m;v,zs:a!atok fontos rendeltetésenek Ma- kezottabb méJ'lilékben kívánia ezen kérdésnek
g-atól ertetodlk hogy az egyetemi <>Yógy.srertá- megoldását A gyógyszeréSzek összessége, a
rakat
" .. vrzsQ'a,
·
'J wcok
~•
,
·
. . az. ellenorzo
alol
egyszer
s g-vógyszerésZ'szakszervezet, az illetékesek e kér..
rumdenkorra ki kell vonni.
dést nem fogják a régi vény szerint elnapolni.
A gyógyszerészek másik fontos és mega!- Nem csak tárgyalnak, hanem alkotnak is..

~y R. R U B. l D. 1947. P. H.. IV.
hegyi málnaszörp 65%

KIVÁLO

Festetlen

BIRNA

cuko;tartal;;;;,;;;r- I!Yümölcsleoérold és likörgyár

Budapest, XIV.. Erzsébet királyné-utja 12.
MrNöséGsi:-N s•zÁLLí·r-,·A, Telelon;
29&-251 és 296-4!7.

148
A

A ma1yar gyógysxerésxek felszabadulási
törekvése 1848"'ban
lrta: Dr. Halmai János egyetemi tanársegéd
pircs-feh3r-züld lobogó
. Petőfi
1848
Talp1a n1a,2;yaT
f:ljtósz·alba.dSándor
felszabadulás az osztrák elnyon1ás alól
ság
nemzeti függetlenség
ezek a szavak
é:s a hozzájuk füződő gondolatek jutna~k esz1en1be alckm, midőn 1848-r a gondolok. A centenác
ris év méltóan fogj a fel•eleveni;teni, megünnepelni és mélyen ' nemzet lelkébe ,ésni 1848
g-I6riáiát Ez &Jkalcmn1al a
gvG~ysze:rész
szakma vona•láü szeretniék 1818-ból feli-tl!ézni
r éhány dicEŐ töPekvé:~:t é§ ezzel bizenyitani azt,
hogy- a m:agyar gyó:gy::.zerészet is n1e:lithet
1848-ból Van mit ün11112ipelnünk. Elődeink is lóv•ették résiüket azokból a. rén:yes napokból,
nemcs•ak mint hcnvéd:ek, haJcos k.1toüák, han-en1 mint a S'Zakn1a~ élő lelk~isn1erete, n1int a!
magya.r gyógyszeré~zet a:kko'li képvi,e,elete
1848. ·eseménve:inek ii11€gértésóhez és éTté~
Jéséhez természetszerüen gyógyszertári vomJon is szüikséges az előzmények és akkori állnpctok ismerete Az 1830--40. években az
oEztrák uralkodóház éS a'nemz:et kÖ'últt látszöloig jó volt a viszony, az:onban vez:ér go~ndol:atuk
-- a Monarchia gvarmatositó nolitiká.ia rrógis érvénvre jutott az nnltlézkedés·2khen. ElL
neik a vezérgondolatnak legfőbb képvisel 1 ői'
Metternich ka:nceHár nemcsak megakadáhozt.1.
~ ~1''<'1rryar aazdas'ági, ipa:ri és poEtikai !kéidés,eQ\:
kedvező kin1unká.Já.s.át. hansm e n1e@lnüzdulásokkaJ szemben a Igéolesebb támn·•l?.Jra ;s haiJand6 vo~t. A kc:r ve:ziéresi1l;::tg·a: K o S s u ~ h
L a _i o s i'11inde:nt elköYetert:it hf1'a·v 2 r·a?:::l1ság~
életet megindit>a. maid fe]Jcnditoe és óli.itsi
akadálvo'k9t küzdött le e téren Eloben i' gigászi munkáb:n1. mely a nen1z.et jgen -érté:1{€S.
erejét 1assan őröl1te a qy:órrvsz,::rész:ek ügvével
va,jmi keves~et tbörődtek.. Perlig' a gyOgvsz?rP:szelket is elŐSen sujtotta az. hng·v Bz:sreik hl~lT\;·o
mó részét Ausztriából kel1etJt beS7•2rezniök Kin1ent a sok é-rtékes nymsanvag é·s n1hlt dráq;R
készáru iött vi~sZ:a Ezenfelül gyógygz:elkönvvét, takoáját és rendeleteit is AnsztriábM kaph
már több mint 100 é\' óta Ez sértett9 nen"eti
cnénetét, kifelé ezüstteJ kellett fizetnie itthon
panír nénzért :il ult Kezdett m'ndinkátb nwo:erőEöd:ni " kollektiv érzés voodoJ.lta, tömörülni
igyekeztek érdekeik 111~e·gvédésére
Az 1840-es é>ekben mM egész, Európába'r
,,olt va1ami fon on )2-ó hangulat a levegőben. A
demoki3itiQ\:us eszn1é.k egvre nagyobh téd h6d1tottak Nálunk J(os81dh Laios yezetése alatt 1:'váló fét fiakból álló lekintéhes itábora !ett Az
ő n1uükájuk hat6E;ft1P. lwcikkelvezik a közteherviselést. az urálkodó J•ozzái:S.rnl ahhoz. hog:;
1844-től a törvémhozás, a kance!Járh, a helytarttlümác:s h1vnt~lcs ·nve1ve a n1L1.gyar }egyen,

r,

a köz2p- És fői::ko1ákban a 1nagyar nyelvet mint
tudományt t.mitsák, végül az 01szág határain
belül az iskdákban magyarnyelvü legyen a
közoktatás J\Hndezek e!lenére a bécsi kanrarilla
tovább do~'g'ozo>bt, a nenmeti törekvé·sek éS siker ek ellen pedig 1848-ba:n már Franciaországban, Olais:zországban, N€meltors,2lá,~ban, sőt Bécsben \is vo·lt fcrracJ!a,lom Meglmkik ~iettemich,
me-gje:Enik a 111.agyar,. nen1zet kivánsága 12
1Jcntban ~Megalakul az első felelős magyar minisztérlnm, me1ynek 1848 március 22-től
Klauzál Gábor a íöldmivelé'si--, ipari- és keres·
:kedehni n1inisztere Idetar~toztak a gyógyszeré~zek i·s. Közokta:táeügyi minisztere Eötvös JÓzsef !.ett. ki haeon!óképen nagy m2g•értéssel fogadta a gyógyszerészek kivánságait A felszabadult nragyar leilkek móhon wltik rá magukat
a n1unkár a és az alkotá,svágytói üziVB, rrnindenki'
s1iet ,,alan1i szépeit, jót, n1ar~1dJandót tere1nteni..
Először a nemrég: ujjászerwezett Budapesti
Gyógys~erész Testület jgyekszik a t,szarkma fügITŐ kérdéseit és fájdalmas pontjait orvo'soltatni.
Bcadvánnval fOJ:du1nak \.8.. "N.en1'zetgazdáS':na,ti"
1111ini.szter l;e;z. és ebben il gyógyszerészek sz·ánlára hivatalos képviseletet, országos egyesület
megalapitására engeiJJé]yt kértek Kérték továb_
bá. a gyógyszertárak dii1ta!an vizsgálatát, kine~
vezett és erre alkalmas gyógysz.erésze:k közt emüködésével; magyar gyógyszerkönyv és ár_
szabvány szer kesztését a gyóggS'z;3rtámk feláL
litásának szabályozását; végül a gyógyszerészet
"örök fájó se<heineik" meggyágyitását: a különböző nyi,lv~nos alapok számláihol történő enged·
n11ény-le\' O'násdk n1egszüntetését.
A szabadságharc 'előtti felelős magyar min;sztérium igen rövid ideig müködött E munká:::sága 'a n1agyar történe·l,enl örök sz.ép ,enU€_
kei közé tartoz.'k Az akkori beadványok, az
azckra adott yá._1aszck, rendeletek, a g y ó :g~ YszeJügy rendezésére vonaL
k o z ú törvényj 3.Vas'1atteT V8Z:et, melyet gyógy_
~z er ész keszitett, Ezakmai szenlponth51 nemcs2k l endkivül él dekegek 111'ég 100 é\ távlatitboJ is, hanem dokumentumok is ,1 gyógY-·
EZeJ··.~.sz,i centenáris ünnepi hét és kiállitás méltó
érték~lÉ3éhez l\lódunk lesz arra, hogy ezeket
teJ i es t~.l it~elemben nlegi.slrtl-er:te.ssük, n1ost
csak r ö\ iden utalok reá i uk és ·ezz,el is fel akal orn hl\ ni a 1nag~7 8.1
gyógysze1 észeket a ceniená, is het és kiállilás eliínnmkitlrrbiban való
n1inél ~1agyobb J észvételre
1

Buda-pesti

G:r.ó_gy.szEr-é-f·Zrek

T-tstülert~

Wü.rtzler Vilmos l. elnök és H olimann rózsej
2 ,elnök aláirasával !b<;ad'ványal fordnit az e'ső
Ú[relő·.s 211agyar m.inisztérium főldmüvelési- i~Ja
ri- és kereskedelen1ügyi miniszeréhez, Klau.zú}
Gáborhoz Ebben >ázoljálk a köze,gészEégügy 1és
a gyógyszerés,zet hslyzetét, röviden indokolják
kérésüket és kér ik:
L A gyógyS;z<erészet a,z Egészsegligyi Ta
nácsná1 .gyógyszerész~eik á1ita1 [képviseltes!sé:k,
mert csak fügrgetrlen áilllásu gy6gy.s.zs:r és·zek ké_
pe~ E-k a gyógyszer ész.i vi1Ezünyck n1iaden ágát
gyakorlati' ~g is megítélni.
2. A már <éltezö Bud'ap.esti Gyógyszer ész
TestülEt, me]y léteGülése óita több célirányus
eTedményt ctlwzott, C'Iszágcs testül0tté alakittas;;§k Célja és kötelesség.e., hogy a ,gyógysz.erészek€t az egéstz hcnban n1aga-s;::{'2b és ~udo'lnányosabb fckra emelje, a vonatkozó törvények

ki.Jürdetését szcrg~?,lmaiz:za:, a nlü,. e~öct:éshe:z:
szükség.e:s eszn1ecserét fc1y;tas:s·on, a gyógyszerlészek kiképzé·se felett el!enőrködjön. Kö:tel'egsége lenne időnkérut a ~niniEztériumnak hiva:t:a,'o.8
tudós· tásokat beadni, az onnét kibocsátmrdó parancoot átvenni és szétküldeni
3. A gyógyszertárak vizsgállatára fiiggslt'm,
a státtus által fizetendő felesküdt gyó.gyszieré. szeket kell a1loln1azni A vizsgálatok a. töTvényha!t'óság .egy tagjáva,l együrtt végz.endők érs: dijtaJ,anok legyenek A vizs,g:Mat eredményér ől a
minJ.'3.z~B.riun1ot hivatalo:san tudósitsák. ·
4 Kérik magyar gyógyszerkönyv szerkes:zc
tését, cé!s~erü árelvek relállitását és a kötelező
taksa időnkénti uj itását
5. Az ujonnan feM,laitandó gyógysmrtánk
hizcnyos elvek alapján [éte!Süijenek, a szakma
i:s n1eghaHga1tást ny,e:rjen és. csak a· s:zükség:·2·S
szaikértők<ből
alakítandó !bizottság javasJ,ah
után legiYell megnyitható
, . s;, A percentez-és ;sz,igoru ll1E!gszünteitrés.ét
kenk, mivel az erköks1ontó a s.z.a!kn1á:ra és a
~{{)zönségre ,egyaránt káros v'isSzaé1és, az orszáo•
méltóságá\"al ellenkező.
A miniszte1r váia~s~z,g, tő!Vid idő al:att nle:gétke-zett és a következő volt :
, "A budapesti gyógyszerészi testülebek a
gyogyszer észet 1eformj a irá,nt beadott folyamcdványa önökhöz J alatt mel.lékelve, azói1 éL
t€<litéssel küldetik át: hogy
1-ső Pontban fogiJait azo'll kéldernnek mL
raz.er ~nt a gyógysve:részi testület 1a.z eg:észséiügyi'
. osztalyban képviseltessék, Wagner Dániel kine_
veztetésével elég tétetett.
2-ik Pont ,ll,a.tti kérelem nem teljesíthető.
, 3-rk Pont alatt érintett gyógyszertári vizs_
galat f évi Junius W-én 268/10 sz. a innen kiboc;'á.tott r endelet által már ·szabályozv a ]é\ én,
e resz:ben további intéz1cedés jelenleg fe"esleges; a
4-ik Pontban khánt a gyógyszerkönyv (Dispe;:u'altoriuml és árszabvány készítése iránt
mar eddig is kellő intézkedések tétettek
5-ik Pontra nézve f é . Junius 21-én 859/86

1
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sz . a!atl ;endelcl bocsátatoiJL kL Végre
6-ik Pont alatt érintett, s ,eddig diva,lozó
százüóli eleng;edések ir án t maga idejlén intézc
ke dm fog0k"
A 2 pont teljesitésének m.s.mtagadás•a az;
akkori idök ckszerü következn1énye volt, Q11'mt
a kormány a felizgatott kedély1ek lecsirrlapodlí,sát várta é.s ez€1 t minden nagyobb mozgalom
,meg nditását ellenezte
, 1848 ·egyik nagy eseménye kari szempont-bel Láng A.. Fe1encz nyitrai gcYÓgyszerésznek,
a kiváló botanikusnak, később a Magyar Tudomán:yos Akadémia tagjának, a ,,Gyógyszerés~i
HirJap" cin1ü első [nagyar gyógyszerész szak~
lap meginditás,a, me[y a nemrég kivivott .sájtószabadSág 8!gyik dokumentuma vol!t. A lapból
egyesek szeiint 9, v.. 12, máwk szelint 7 0.zám
jelent meg Hazánikban csak a N€mzeti Muzenmban van meg belőle néhány pé~dány_ Bővebb
ismertetése és K:imlapjának kicsinyitett fériyké·
pe megjelent a Ma,gyar GyógyszeréSztudományi
Tár:s9.ság Értesitője 1937. évi 3 . számában és!
Láng Adolf Ferenczrő[ írott megemléke~lésem
ben.. A cent,enárium keretélben az első szaklap
emlékezetének méltó hely és keré van biztositva
erröl tehát később majd 'bővebben ]1e:sz szó
'
Klanzál Gá:bor valában törődik a szakmával, 1negj€len~k e1gy rendel~1be, meJy eJCtanu]mányul 6 iskolai é>et kicván,, a gyakorneki idő 3
év, a gyako·moki \jzsg.~ d;ijtalan, egyben megszabja fo!Ima,ságait is A gyógysz;er;tál vizsg á 'ata szmtén dijtaJa,n, bizottság előtt tőrténik, egy
közti-szteletben Mó ,gyógysz-el'iisznek is Jelen kell
azon lennie. E rendelet 1848. jun.lü-én 268;10.,
sz. alatt jelent.meg . .Juníus21-én kelt 859/86 . sz. .
r endeletében megbi>zza az egészségügyi osztály
magyar gyógy:szerkö:nyiV és ár.r1Emdszer kidolgo~.
zásával A gyógys"ertár felállításával kapcsolatban a 'következőket rendeli:
l. Jelentést kell tenni gyó.gysz,ert.árfelállitáskor a mi:nisztériumnak a feliállitá.st indokoló körülményekről
2. Ahai már gyógy:svertár van, ott az uj
gyógyszertár helyét is iki loe]] jelölni
, 3; Ui gJ;ógysze~tár_ t:eJál~itáoo;a~or a törvényhatosag ,gyogyszeres2!emek es segedeinek a folyamodók egyéniségéről alkotott véleményét is
fel kell te.rj.eszteni a főorvos javaslatával aminisztériumnak, döntéS végett
A Budapesti Gyógyszerész Testület Eötvös
József kultuszminiszterhez is intézett fdtel'-·
jesztést a kiképzés korsz;erü refmmálása tár.
gyáhan. A felterjes•ztés 8. következő cim2t viseli:
"A Budapesti Gyógyszerészek Testületének
folyamodása báró Eötvös Józ~,ef milüszterhez a
gyóg~szeré~zi _ok~atás &s orvosgyógyszerészi
kar [etesit•ese ugyebe11.."
A felterjesztést röviden ismertetem, szó.
sz1erint 111egjelent a Gy6gyszerés:zhaHO'atáik Értesitőjének VIII-IX. éd'oly:am 193'9 juniusi
szán1ában "A gyógyszerészkiképzés ügye a szabadságharc idején" cimü cikkemben ·
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Hazánkban egy tudományág »incs oly kevéssé tekintetbe ;néve, a Italadás kivánalma.tnak
oly kevéssé meg:J1elelő, mmt a gyógyszerészet
tanítása.. Ez az IE'lha.nyagolás <!ly nagymértékű,
hogy e téren Európa miR-den országa tulszárnyalt bennünke:t. Mig pl. Fmnkhonban külön.
egyetem van 10 tanárral és \hol a gyógysze:ré...
szetet segédtudományairval együtt, több éven át
kiterjedtebb éntelemben iJanitj\'\,k, addig nálunik
a[ig adjáJk meg a termés~et és vegytanból a
legszüks~gesebbet. Ezént korszerü követelményeknek megf~lelő tantecrvet bátorikodnwk elő
terj eiSzteni.
l. A gyó•gyszerészek tanu!:rnányaí a bölcaészeti tanfolyanna tétoosenek á:i;, a •l:eendő gyógyszerész felvétetvén az ol1Vosi tanfolyamra, köteies-legyen a termész!81ttarubó], mennyiség1tan!bó.l,
általános vegytanból és de,ák nyelvből próbatételt termi..
2. A gyógyszerész mwgasabb tudományo,;,
kképzésére és mütani gyakorlo:ttságára és az
emberiség javára elmutasrthatatlanul szüksége:s
következ.ő sz,aktudományo:kat l<lérik: a) az elméleti és gyakorlati gyóg~s";erlészetet és gyógyszer árutant, b) a gyóg~szerésrn, c) a kémlő, d)
a törvényszéki ve1gytant. Mindezek pedig gya.c
korlatilag tanittassanak! e) a gyógyszerészi természettudománJt, á:aványtant, füvészetet és állattant. Minthogy e tanulmányok a gyógyszeré.sa;et al-apjá,t képezik, r'el~des tanárok áltai a leoinagyobb tökéletesség1ben ta;nittass•anak E,z<Jl<en
kivül a törvényszéki és rendőri gyógyszerésze~
tet, :a gyógyszerészi könyvrvezetést, a gyógysze..
rész,i kereskedés tant rendes és r endkivüli tanárok tarriltllák
3 . A szigorló prób",tlé:teLt rend~s tanárok
áltaJ, a kari igazg1ató eil:lenőrzése mel"ett a
gyógyszerész tBstüle:t választmánya előtt tBgyék 1e.
4. A gYJÓgys'Z;erészi tanpálya 2 év legyen, a
gyakomoki idő 3 érv.
5 . A megtanult tudományok az mszágnak
és a gyógyszerészetnek 0sak ugy hozhatnak
ha-sznot, ha gyrukor~at!)avértel:üket aJlkalma:z,zák,
E:Zért a gyógyszerbá~ önálló igazgatáisM a jogositó okleVJelet csak 2 év.i szolgál:at 'llltán adják
ki, igy ez tapaszJtaJási gyakm lathoz i egyen köt-.
ve.
Miután a gyógys!llerészi tanulmányok maitásár a a jövőben gyógys7lerészek is •aikaimazha.c
tök, szabad hazában pedig minden polgár r endés álláskülönbség néJikül egyenlő hOJ'Ipolgár és a
gyógyszerészet az egészségtudományi . karhoz
van csatol~a: célirányos lenne ewn Jtestühe:tnek
c·rvosgyógy&rer é"'zi tudomány1kaná átváltoznia .
Ez a gyógyszerész,ek száJmára ösztiinzésül szolgálna és a ikét tes:tület közö:tt nagyobb roikon&ágot és összeo1vadá.st eszközölne. A ,gyógyszerész
az oklevM elnyerésével ne a gyógysz:nrészet mes.
terévé, hanem tanárává aVBJttassék Pesten
1848 május 20-án
A kiképzés rendezese sajnos ;ruem történt
meg Klauzál Gábc1 fels2;ó!itotta Wágner Dá-

nielt, a mini·s~térium egészségügyi oszt\'\l:váiba a
gyógyszerészeti ügyelk int:ézB&ére kinevezett ta-nácsost, hogy a ·aza:k:ma ügyének rendezésére
részletes ~ervezic:tBt dolgozzün kL Ez;t a te.rvezetet a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Értesítőjének 1936 . évi 3. számban tn~jelent
,,Id. zólyomi dr. Wágner Dániel emlékezete" c.
közleményemből idfuem:
"Eiő.terjesztésébe:n kiemeli, hogy "ezen tudományos szakma szabályovása .aJz időviwonyok
nak megfelelőleg, fontosságuk keNő mé!:tatásáva[ szűkségesnek mutatkozik. Ennek megfelelő
leg rendeltessék el :
A) A gyógysZiarész:ek neve]ését ]JJ.etőill~
l. § Jó eredményü VI. osztály, egé~zséges
érzék, tiszta er;kölcs, :természetes tehetség, mint
előfeltételek (mai képességvizsgálat!)
2 . i§. Három év gyaJkornoki idő, azonban ha
ugy érzi, két év után is tehet vizsgát
3. §. A vi20sgálat haitósági főorvos, két
gyógyszertár-tulajdonos., a gyakornok főnöke és
egy gyógyszer észsegéd jelemétében .e:szközlendő .
Vizsgadíj nincs!
4. § A vizsga jó eredményü ~etétele után
bizonyitvá.nyt kap és mielőtt az egyetemre
megy, 2 évig seg:édként miiködik (gyakorlati
kiképzés!) .
5.. §. Minlden gyógyszmtár birtokosa seged-·
ként egy gyakernokot tarthat
6 . §. A gyakornokc;t csak szakmájá;ban ,szabad fo.glalkozt.atnL
·
7 A gy&gyszer:ész köteles gyakarnokát j ól
kiképezni ; ha ezt nem te.szi, akkor a gyakor nak
tartás jogát esetleg végleg elvesztheti. A jog
kitüntetés
8. §. A köz<>l<tatási miniszter a magasabb
tudományos kiképzés ügyében illözremüködésre
szólitandó feL
B) A gv&gyszerésze:k eMenőrzése
9. § Habár a gyógyszeresz~k gyalo<Yrlati és
tudományos képzettsége az ál~amnak legnagyobb -erkő'csi biztositékat nyujt, mégis a közönség biztonsága érdiekében :sz;ükséges, adldi•g,
amig '"iránti irutézkedés foiytán or:szágos
gyágyszertárvizsgá:lók kineveztetnek, hogy hatósági főorvos 2 köztisztebetben álló gy&gysz,erész éS egy bir:6sági tag kiséDetében időrő!.-idő
re a gyógyszertárak&t megvi'l!sgáJ!da és arról
hatóságaiik utján jelentést terjesszenek fel. A
vi·zsgálati dij ak a közpénzmrakbóll rutalványoztassanak.
C) A :töry;éuyes gyógyszerkönyv.
10 . § M.iután hazánk eddig saját gyógyszellkönyvVId nem rendelkezik, célirányos egy az
orvesi és gyógyszerészi szak kitünő férfiai közül alakítandó bizottság feláliliitása s egy magyar gyógyszerkönyv halad~n kidolgozása
D) A gyógysze~észeti. ársz:abály
11-16 § Fenikölt szociális és szal.-mai gon_
dolkodás, vaJamint a jgyógyszerész biZJtos anyagi bá:úsának megteremtése jelJemzik a paragrafusokat
E) U j gyógyszertáraJk felállitása.

,4,

firldg.v-6-eeetáei D()eg.o.zák

S!Za.Ú-~6-etáe"a,

?'á~cius 31-é':l, szerdán d. u 6 órai kezdettel az árvízkárosultak
JllV~.r~ az Anz~na-mulatóban müsoros, táncos, uzsonnaval egybekot~tt m~lateágot rendez. A 10.-- forintos belépőjegy előre is

megvaltha to.
18.

r§

A gyógyszertárak számának korláto-

Ztáis:,a szükséges.

19 §. A felá!litái!hoz szükséges: általá;ban:
10.000 lélek; különieg1e1sen megfontolandó és
számításba veendő az mvoscJk száma, á!tal:á,nos
vagyoni állapot, }mkosság életmódja, éghaj;laü
y;iSzonyok, gyógysz:erfogyasvtás mértéke.. Fő
szem~ont: legyen ·elég for'g.alma a:z, uj gyó,gy~
szertárnak, de ne illegyen káro'S a régielmek
legalább is oly mértéillben, hagy a iétérwekét n~
ves-zélyeztesse .
20. § Jogot csak a mini-sztérinm adjon.
24 ;§ Gyógyszertártu['ajdonos, vagy volt
tulajdonos jogot nem kaphat.
·
25. § Egy gyógy8Zerész egyesl!ene csak
egy gyógyszentá:rt birhat
26 . § A _jövőben f1ók-gyógy.szert"ár n:em en-

ségi gyögysz,erész:et, gyógyszerész1eti üzle:ttan
könyvvitelta. n és árszabályozástan részére rend~
kivüli tanszékek szerveztessenek.
Az eddigi egy é\,es tanfolya:rn két évra
emeltessék..
·
J\!Iivel pedig a tan1tásban egységnek keH
uraLkodma és ez csak folytonos szigaru :Ile! ügyeLet által érhető el, wükséges a;z, egyetemen kü1ön gyógyszerészeti igazgaM alkalmazása
A szigorlatok az iHető tanárok, az igazgató
és a gyógyszerésztestület bizottsága által akként
eszközöltetnének, hogy minden .i·elölt:
a) a fentemlitett tudományokból szigoru
s:zóbdi vizsgát tegyen; ennek j6 sikere esetében:
·

b) a hivatalos gyógyszer-ek közül sarshuzás utjá,n mEgha:tároz.andó egyet felügyelet alatt
·,
27 .. § .. Törvényhatóságok, gyógyszertárak elkészítsen; végre.:
éS tul~Jdono-sok pontos jegyzélkét terj,e\Ss,ZJék fel
c) egy ös-sz.etett tes:tet el:emezzen.. Akár
haladéktalanuL (Kartoték! Alkalmazott? !)
olyant, amilyen a közéletben mérgezések !követ, loert.ében szakett előfordmni, akáJr ;valamely haF') Gyógyszer•ész--te.srt:metek
.. ~8.~ §. A s.~ma o;n~g;asabb tudományos ki- misított gyógyszert vagy táplálilki svert.
f~lod;senek elomozdrtaswm, a gyakornaki ki]\l[iután a jelölt mindezerr követeLményekkepzes gyakorlati egyenlővé-tételém cé!.szerü 31 n~k megfelelt, értekel!ést nyujt Ibe, nyilvános,
budapesti központi gyógyS'Zieré'sz-tesUHet mellett vrtatko·zá.st tart, azután febvattatik és tanoortort11:;
négy kerületi testüliet alaku[lá,sa
magaS8ib!b képzettségnek m<jgfelffiőleg gyógy-.
s;oerész-tudori o:k)evelet fog nyerni.
Wá~ner Dánielnek a ki:képzés.re vonatkozó
t:>rvezet·et a következökiben ismertetem szósze-·
Intézkedett még Klauzál GáboT 859-86 sz .
mnt:
rendeletével gyógyszeriJáR·ak felállimsának fell. Altalános vcegytan helyett - mely ugyis tételeiről A kérvény,ezés jogát tisztázta 5840a ~ölcsészeti karhoz ta!tozik - gyog:yászati és 666. szám u r-endeletével és kimorudta, hogy
gy~gyszerészeti vegyf,.an tanitbssélk és pedig eL
szükség nélkü1 a gyógyszertáraJkflt nem szabad
m~_etileg ..'és gyakorlatilag akként, hogy a tanár szaporitani (1387-137 . sz . )., Bizonyos vonatko·
mmden tetelt krsérletekkel világosi1oson fel.
zá:sban a gyógyszer észeket állami tiszmselők
2. Az á:ltalá.nos növénytan és ásványtan he- ne,k minősitette 210-236 sz rendeletéV1eL Vé~tt- melyek szintén a bölcsészeti karhoz, taL gül 837/92. sz. rendeletére hivatkozom, melyznak -,:ezek a ta:nok a gyágyászatra és a ben úókgyógyszertámk felállitását nem enge.. eszetr e atkalmazva részletesen adas- délyezi és 1eJi.smeri a városoknak azt a jogát,
e!o,.
hogy a gyógyszertárakat maguk vitóSgáljá!k
kü!" 3 . Elmé}eti és gyakorlati gyógyszerészettan
, 1\1:ost röviden csak ennyit 1848. gyógyszelat_oln t~ns~et nyerj•en és a hal~gatók gyakoL
resZI vonatkozilim törekvéseirőL Utóhangként
1 ag rs kepeztessenek ki
megemlítem, hogy a Bach-korszak gyűlölködé
:veoov4b"E!ly külön tanszék: <Íllo:tta·ssék az e'•emzéo] sének céltáblája nem ,E 1gyszer a gyógyszerészi
1
a mérgezéstan Pészére szintén teljes szakma volt Elnyomott mindent az oktatást a
nlűtúellveleskapcsolatban.
·
i{özegészségügyet, és igy a szabna kifejlőd~ét
vényké.szités adagtannal is . Hosszu évek teltek el, mig megjel:ent az első
szintén külön tanszékről adassék magyar gyógyszerkönyv és a taksa, megalakult
az országos érdekvédelmi szecrv, a munk:wál-,
6. Ezen rendes tanuJ:mányok mellett kivá- laléké azonban csaknem f.élévcszázaddal késilbb
m•to~·. a gyógys'Zierészeti törvényicsme, rendőrvagy inkább 100 évvel később.
'
gedélyezhető
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székesjővár~s

köz,egészségügye
1947 másodtk feleben

cim~nel most 1egy igen értékes és tartalmas, grafikonok_.
kal és statisztikai adatokkal gruzdagon illusztrált 71 ol.
dalas könyv látott napvilágot a t"ISztifőorvosi hivata[
kiadványaként a neonégen megválasztott k:tünő uj bn-:
dapesti tisz:itfőorvosnak, dr·.
B a k á c s Tiborna~
tollából. De nemcsak ez a demonstratív kiad\'ány· az o
munkája, hanem az is, amit annak tartalma n;:ut~at . Bakács Tibor és nagl'szerü !munlmtársai fáradozasanak az
er edmén;ve.
,
Valóban csodála.tos az a fejlődés, ami szép fővaro
sunk közegészségügyében a feJszabadulás óta :eltelt 3
é\ alaH mutatkozik. Látja, kell, hogy lássa ,e·zt a laik~s
közöm.ég is, ha csak 3 évre v:sszatekint s összehaso_nlitja azt, ami akkor· volt: a pusztulást, a,r~n:ténytele~se·ge~,
azz-a-t ami most l'an, a.z oly sol{Szor sovargott telJeS. bé·
ke.beli állapottal A szakember·,. 3:z egészségüggyel htv~ ..
tásosan foglalkozó, méginli:ább elántul a látottakon, .k~~
számokból, a. statisztika
l o''nös en ha a reál''s
'
, adatatboi
l
'
arról értesül, hogy -a z l 9 4 7 é v e g e s '1,_ s e g.
ü g y i
e r· e d m é n y If.\ i
7 5, e• v , o' t ..a ' , a.
z
é
k
e
s
f
ö
v
á
r
o
s
k
ö
z
e
g e s ·z, s e g u g ) 1
8
adatszolgáltatásának
megte_
remtése óta a l e g j o b b a k
·
...
Erre az u·edményre nemcsak annak megteremtOI,
de m:nden magYar ember valóban méltán büszlie lehet,
A- kiadvány igen sok -érd·ekes tényre mut~t rá , ~
1
nép~ozgalmi adatok sZ.Dri:nt Buda-pest lélekszama e:-en
a békebeli sz.invonala.t, amennyiben az ezidős'OOr nt, mtn_L
ami a nagyfoku ter n t=szeLs
1 100 OOO-re tehető
egy '
'
· d l'
l
szaporodásna-k és az egyre fokozódó Pestreva_n or asna. ~
tudható be. PersZ!~- a lakáshiány a sza-pomdassal egJ e.
nes arányban emelked:·k, jóllehet a háboru a.Ja.tt e~Jmsz.
tult minteg;y 60 OOO lakás nagyrésze már helyr,~ van
állitva. Sajnálatos tény, hogy a nó1~ min~~gy, ~30 oo_o_el
tö-bben vannal{, mint a férfiak Az elveszuletes.~k s~ama
1947..ben 16 ezrelék volt - a rége-bbi 10-11 ezre!ekl{~l
szemben s ezzel a háborutól jóval kevesebbet szenv :de~t
~ k k .. lföldi nagyváros aJ"ányszámán tultett Budapest
~O Igen
ll
h }'~ , '·
örvlo_ndetes jelenség az is, hogy a a a.oza~o~~
száma tekintetében (9.9 ezzelék) csak Stockholm v~ro·
sa mútat fel Európában jobb eredményt, A csecsem~h 1landóság pedig Budapiest történetében először 10 szaza_
léll alt\ esett,
"
A fertözőbetegségek stat:sztikája. is igen ked~ezo
Sol< tanulságos adatot közöl még a k~~~~~, az anyaés kisdedvédő az idegbdeg.., a nemi· és tudobeteg.. gon.dozó flttézetek munkájának érté-kes er-edményeiről s kOzöttük a tbc elleni B C G. oltásokról, a~elyeket.. a
XIII. kerületben végeztek. Eszerint az emht:tt ke~ul~t,
lalwssága- a 22-, 23--!k Hetévéig csaknem telJesen atve"'zelte ezt a szörnyü betegs-éget.,
Sokat lehetne még írni a szakoivosi rendelöintéze_
t._k értCkes munkaeredmén~·éröl, a Székesfőv~rosi ~Ö~
e.gészségiig)'i Intézet fáradságos és nag)'szaba~u muk~
dés.éröl, a halálos\égü balesetek és öngyilkossa,gok .sza,
mánali alakulásáról, a hatósági-orvusi szolgalatrol, a
Széln:sfŐ\'árosi Élelmiszer· és Vegyvizsgáló Iniéz.et,
a
Fertőtlenítő Jntéz'et, az üzemi
Egészségvizsgáló Intézet, az· Iskolaegészs(g\édelmi szolgálat és a fővá.rosi.

liözkói"házak helyzetéró1 és efledményes mük~désér·öl.
amel,) ekkel ugyancsak igen részlef.esen és <behatóan fog.
lalkozik a beszámoló..
Ez utóbbival kapcsolatban a gyógyszerellátásról
szóló rész érdekli leginkább a gyógyszerészi közvéle_
• t , m1er
.. t"s
men:r
1. a z tJ'de"zziik··
" A g~:ógyszerellátás
~
• 1947,
•
második felében is kielégitő \olt .. A gyógyszer_~md~sok
l " " f'le'vhtez viszonyitva több m;:nt 20-s.vazalekos
azeozoe"fl'
csökkenést mutatnak, ugyanis mig az 1947 . ev e~so e e_
ben ápolási naponk'nt 2.72 Ft -ot- költöttünk gyogyszer ..
·v rU 'sodik felében ez az összeg 2. 17 Ft.-ot tett
re, az e
a
.
kl' k 1
ara na{
ln.. E z a csökkenés a közkórháZil· gJÓgyarura
• Ih
adott azon utasitásunk eredményének foghato f~,, o~y
lehetőleg a gs·áraktól vásároljon és az ampullazast es
a tablettázást. házilag végeztesse el."
A kerületi orvosok tevékenJ-ségéről szóló alábbi jelentés is nagy érdeldődésr-e ta.rthat szán~ot:. "A sz~kes
főváros szegénybetegellátása., mely a k~mleh o:vosi, kar·
feladata, a stabJi'z,áció bizt.ositotta feltetelek ~~~tolm~an
ujból a háborut megelőző évek folyamatossaganal{ le_,
ében történt Na.gy problémiát jelent azonban, hogy az
gy
·
• segi
• · bi zonyit alacmnY
cenzussal megállap:tott
szegelll
vá ny é~ tékhatár még sok ob an ·embert zár ld a s~e~
génJ betegellátásból, a.kilt részben azált~l, bog~ nem tat"-tagok' másreszt
sad a.l om b•IZ t os1'to' ~:·ntézeti
'
, mzaltal, ,hogy
,
vagyoni helyzetöli magánorvosi rendeles felker-:~es;r,e
. kik lehetőséget nem nyujt, sok tekintetb~n orvosi el a:
n.
,
"
\"OSI
tás nélkül állanak. Ezen a tér·en egy eszszer~, ~z or .
magángyakorlaltot nenu\ sértő, a szegotiny nepret2·g v~
gJon·: helyzetével összeegJ·eztethet.ö rendezés okv _tlenul
szüliséges.
A Formulae Normales uj k" adása. sajnos ~ég mitt··
di késik Ez a késedelent a szeg~nybeteg_gyog;rszereL
g
.
' l t l
<C
látás te 1 én korilo ly nehézse.ge ie 0 mz
•
Tudjuk, hogy az egész világ megcsodálta azt a ba.
mulatos teljesitlllllényt, amelyet a f~1Z1ilmi és szellemi dolgozók országunit ujjáépítésében produkáltak, dokum~n ..
táha ezzel a nagy magyal" vitalitást, élrtialmrast,
"l
el··smerésl'e tarthat méltán számot
ug;}am~en
• .. demokra... ..~
tikus országunk szép fővárosának egészsegugYf una~
é:tlitése és annak fentinél nem'kevésbbé csodálatos ered.
mindazoknal{
n_+en.)e,
m el>• hez· melegen gratulálunk
•• ,
, ..
Aa
dolgozólmak, akiknek annak eler·eseben n.szuk ,.an.
legszebb centenár:s ajándékot adták ezzel
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ElőfizQtési

di,j:
15- forint
1 hóra
Negyedévre
45.-· forint
Fnlusr t-örpe gyógysz·ertáraknak:
1 hó 1 a
10.- forint
3 hóra
25.- fo-rint
Szakszervezeti tag-oknak:
7. - forint
l hóra
20. -foriillt
3 hóra
Posta.t.ukarékpénztáü csekk§zámla szám: 1412:

/üta,~".,.

A kiaclóhivatal kérelme

e~lg. 1-~eeetett

A hátralékos előfizetők felszólitó le\'elei liillön ki..
adást jelentenek, amit természetesen a hátralékban lé\TŐ
elöfiiZ-etö .li:artozik '\iselni Ezzel szemben akadnak olyanok, akik önké~yesen levoúják ezeket a jogosan felszámitoU .1-2-3 fodntokat
Ana kérjük az érdekelteket, hogJ-- ezen felszólitási
díjakat, amiben Csak -a kiadóhhatal k é s z k i a d á.
sa i fogJaltatnak, legközelebb beküldeni sziveskedj-enek~
Itt kell megjeg~eznünk azt a ffi:rpegJ:ÓgysZeresziCk
attai tév·esen értelmezett elöfizetét;;i .múdot, h()gy a\i:kor
is ig-ényt tarthat a kedvezményes előfizeésre, ha a 'di)akat utólag fizeti; ez ~setben neg~edévre· nem 25 forlnt,
hanem 3xl0 forint,

~~t

. Ott kezdem, hogy L91,5. júniusában érett. ségíztern n k~cske1néti piar·ista gim"!'rízi!!'r;!:ba':,
"eles eredmenn1f'el. Sa7nos, anyag' kö?ulme:~y,;im folytán '(hiszen teliesen vagyontalan és
. ,rva vagyok, édesanyrím 7 éves ko1 omban,
tdesaprím pedig 13 éves koro·mban halt meg~
pestre imenni nern tudtam 13 éves karomtol
elég volt nyryan?cént ruh;?a és k~nyv~kre ketesni, hol mtnt ládaszegezo, hol pedtg 1mnt ?"'P'számos. Igy az érettségi letét·elekor tel7esen
. • <nilrtz nélkül álltam .
U gy érz;em, lwgy 21 'év.es korommal még
Ezért kényszermegoldásként, addig, amúg nem vagyok elkésve a pá,lyár·ól és a.zt remélem,
vakonit össze nem ikuporgatok, ar-ra gondoltam, és his"érit is, hogy ez a demokrácía harnw.dik
lwgy ez az idő 8e maradjon kihaszná.latlanul.,
'évében sikerü'lni is fog
bei1;atkozni a heiybeU Egyetemes Ref (]ogaka..
Mi'ndezt csak azért 1nondtam el, hogy tiszdémiára- Igy is történt Ut nagyon kedvelnek telt .szerkesztő ur leqyen segitségernre (nem
professzotai1n, we hát sajnos, én nem kedvelern anyagiakat értve itt alatta) e m a o a s z t o~
egész jógtudomrínyt
rpályannk 1948
őszén vala
.
Hisz ez terntészetes is az én esetemben:
megkezdé.séh,ez
·: 't:desanya1n halála óta t . i nagynéném vett maRemélem. hogy egv tel]esen rírva és vaga lmezlé. aki viszont egy kecskeméti gYÓ.qyszer ~ '(lyontalan fiu tanulmányának . megkezdését
1nint l a b o r á n s van alkalmazva ( egy.s.zetü
k ö m ü v 1e s - ic r s r p a r o s
.. immár 30, azaz h a ,. m i n c é v e! Maid- p r o l e t á r fi a v n g' y o k), valamikénem azt lehet mondani, hogy kiskoroml!ól fogva pen })ziveskedik előmozdítani.
· itt nevelkedtem fel.. Ismel'em a gy<5gyszerészi
Nagyon kérem tisztelt szerlce.szt& mat, hooy
pálya minden örö·mét és nehézséqét Mi sent
a
felvéóellel
kapcsolatos tudnivalókat, továbbá
természetesebb tehát, ho,qy már első gitmna.
.zi.sta koromtól e.qyedüli almont és rre:ménuem, ,,alam,eZy kollégiumban való elhelyezkedés mód'hogy g.yó(Jyszerész lehessek és ezen a prílyán ját IpáT sorban megirni sziveskediék
dolgozzam hazám érdekében és a társadalom
CSABA-~FERENC
iavára
Ill é Y fo,ghal/gató
Nagynénémnek segitve siirögfem-forogtam
•
a gyógyszer tár 'fiatal tulaj'donosa rnertett ~s &
üzenjük neked. Csaba F1e1enc kartársunk, mim.dent
lát~t1. vonzaimomat a pálya iránt, megigérte,
elkövetünk
h,ogy a gyó:gyszeré'sz,i nályáJ a ke1 üllhess
hogy ha ~eérettségizek, kitaníttat gyógyszerész .
1\·Msolcnaik: ped g njánljulk. !hogy ió1 olvassák ~e[ ezt a
nek:
l€i\ elet" kétszer is eg:;,-más után. Csaba Ferencet nem
Igy semmi nélkiil allva, 1945. nyarán é?etL nz npja patikájoa vonzza a gyógssze1'é:szi pályáJa Csaba
ségi1>el a kezemben. lminf /,ádaszegező. 1946-ban Fe1eucnek mindös-sze egy i67 éves J.abotráns nagynénje
a 'kecskeméti. rézgálic q11ó.Tban. mint kifutó. van, ott, melle-tte kedvelte illlEig g}yen, szi-nte- remén,yte1947-ben 71edig az A'szódi-Woqrincsics-Berényi len szei'et.Pttel ~- a gyógyszerészi hivatást . A gyern1ek
cégnél a pálin/w főzdében dolgoztam Köz ben Csaba Fen ene ott csenett-botlotlt a laboráns nagynéni
időmben a ioaot vé_qezve, naqynéném.
kö1 ül és seg:tRtt neki n spatul,ák 'tfórlésében. 1\..fin~össze
.
. l.s se.aitettem a paUkában spatulát itörölni, ennyi szakma~ őse volt Csaba Ft'r-encne'k mindössz~
desztiílálni. stb , stb , hiszen li már nem nagyon ennyi szakmai örökségft kapott - eg,} ÖJ E.tg labo:ráns
birja 30 é11i megszakitóB nélküli munlw után. nagy-n:énitő1
különben is már 67 éves. én p(}dig ua'!} érzem,
A napakban f' gy eg,5 etemt tanár mondta: me-nnyivel
. tud;)k a ,q11ógy.szertáTtól megvif,lni lés ha több eredményt lehf>t elérni ,már a:.: E,g·~·etPme.n jiS:, hn.
ha szakad, k i t a n u l o m · 1 a j o rL J,assankint reHünnek mn.,jd a tulajd-onos-gyelekek. Ez a
násig szer etet t pályámat
pl'ofes-szor a}:t frliwnygwtta hogy ,eze-k a tulajdono-S_gyeJelenlea 21 éves vagyok, l/l. é1>es j'oghall- tE:kek nem tgy~zer má-1 az egy(>temen kész -g-~'Ógyszeré_
.Qató, félévi kötelező maqánio_qi koTlokquiumo .. sz-elnw:k képze.li!k magukat Ug-y gondaliák hogy 'ök
tnot kitüniien n büntetőiogd 1pediq jelesen tet- már mindPnt tudnak, hisz>en -az apjuk patik·ája/ várja
tem /.e. Egé8Z éven át állami 8mciális ösztiindi- Uket
is élvezek ió elihnenetelem/Jől és szegény sot·
Csaba Ferene c~:lk tanuln-i akrn, n~:m vár_ia semm;,
•· ~<•maot kifolyólog
·
csak ~ ~Y'Óf;} ~~részi hivalt_ás,
~
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A GYóGYSZERÉSZ

IJari és gyugynövényeink termesztési terve ma
és száz év előtt
lrta : Dr. Turi Pál egyetemi tanársegé~
A centenáriumi űneps<.gek aikalmáhól társadalmunk érdeklődésének középpollltjában állanak a száz év előtt események. A történelmi
és politiami vonatkozások mellett nem érdektelen a 48-as korszak gazdastági állapotáJt vizsgálat alá ;venni: kétségtelen ugyaniS, hogy a ffi'1·
gyar nép s:ro.badsághatr-ca nem csrupán érzclmi,
haJHlill -- ta[án e!sősol'balr - gazdasági okokra
vezethető viiSSza és a 48-as forr:aoolmi események hátterében a feudális Magyárország gazdasági összeomlása áll. Mind a poMikai, mind
a gazdasági helyzet elszromoritó: előbibit a jabbágytömegek teiies kiszolgáltatottsága, utóbbit

/.

~=-m,

''~-~-~~--·í~!-\\\)
(~

~

( BA,AII lllliA~
i!

puli p1!j ~~diün ~ mrlHrlt~tk

mm.m nnArll mliiJ:i Pnlat~)~ fi t1'nu qtlll ll\' UJ hr a l1111h.
po ll k 1n· ell e~)'t! úln) 1lnllt!llt Ind ~lliiD)I ltmlat rrndu h t~
~

·;,. J";>..-.
"'"'"""'"'-

---....
A jegyzőkönyvel<ből képet nyerünk az ország akkori állapotáról swciális, kulturál':' és
g-azdasági tekintetb® egyaránt. A g~ülesen
31)5-en ·vet~k rés2t: köztük 22 gyogyszeresz, ll
méwök, száma> orvos, tanár és ,,termész<Ottu-

~----

szahad embereket, virág"ó gazdasági életet akartak a !kassai ",tmmészetvizsgálók" is.
A ,, GazililJsági és b.a<ranászati szakosztály" negyedik ülésén Virnau János, a magyar ~pa:regye
sületnél füvészeti oktató, előadást tart()l\;t; "Némelly iparnövény terme52tésének és lffiivelésének figyelembe ajánkí.sa" cipren. Ezt az előadást
tekinthetjük a gyógy- és ~pari növénytermesztés száz év elö:tJbi .,,hároméves tervének", a "füvészeti oktató" elgondolásai közül szánws mégl
ma, a centenárium évében is alktuális, részben
mego1dásra váró és meg'Valósátlásra méltó eszme.
Virnau mindenekeiőtt kifejti, hogy a l:ermészetbuvárok fő feladlata: a természeti kincse. ket, köztük a hasznos.-növényeket is, a közönséggel megismertetni, ahogyan ma mondanánk :
hatásos propagandát fejteni ki• az iparnövények
termesztése és a vadon rtiermők begyűjtése érd<Jkében, hogy azután ezeket a kereskedelem és
ipar fe!használhass·a. A si'Jővetkezeti eszmét h~r
deti Virnau és ajánlja, !hogy ezen a téren vegyünk példát más, !J,,l2Jdottabb nemzetektől.
Az értekezésből megtudjuk, hogy a pestr
vásárokon évről ..évre l<a'[ihatólk voltak a követ, kező termények: ánis, bar·ackmag-, bor·, dohány,
édeskömény, fehér s vörös szappanfü, gabonafé.
lék, gubaes, tárnics, ziliz, kemder, vad komló;
kömény, lóhere, luceJina, !k'mmllig, vadr'epce_ vetett repce, kendermag, felhér mustár, p.aprika,
V•adsáfrány.. Virnau rwt aJ vá~rusmtékot ilrevésnek
tartja "A fenn érintett vásári jelentéseket lehetne véleményem szerint festő vagy egyéb
iparnövényekkel sroporlitani, s azokrut a betvagy külpiacokon jó~ eladni. 'és igy gazdlá!LkodWJJ
földeink többet jövedelme?Jhetnének, ily nÖ!Vények te~mesztése és mivelése .rnéha csekélyebb
erőbe kerül, minthogy azok közül többen vadon
is teremnek hazánkban."
Az értekezéo; ezután számos növényt sorol
fel, amelyek termésOZJetes festőanya1got tatitalmaznak és igy a textil- és bőriparUm jól felhasznáihatók. Egyi:k-másik ipamöyénynél a feldo1gmás E:ód;j át is megjelöli: pl a vad sáfrány_
ról (Carthamus tinctmius L) megjegyzi, hogy
vizes kivonata sárga, mi·g szes1Jbe láztartJv-a és leszürve szép vörösszinű folyadékhoz jutunk, ;"'ég-ül citromsavval ikülönösen pompás rózsaszint
érhetünk eL Ma, a szimetikus festékeik korában
a növényi festékeknek alárendelrt a jelentősége;
mégis kulturwrténeti s=pantból érdekes visz
szaemlélkezni Virnau tervére . Eilll!i~és'Ie rnélt6,
hogy a kutyabengélt (Rhamnus frangula) szintén a festéknövények közt soro]j a fel : lugos ldvonata vörös szinü Ma ezt az értékes anrt:hra.
glykosidákat tartalma:zó növényt legfontosal>h
hazai gyógynö,·ényeink köv{, smoljuk
• . A festéknövények mellett néhány gyágyes Iparnövény termesztésére hívja el a figyelmet Vin.au, kiemelve a4 wesgyökeret, a ~ent és

a kendert. Ni>pszerü kézikönyvet kell kiadiri a
földrnüvelő nép Í!zámira ·- javasoija és ismiítru..
ten a gyülés figyelmébe ajánlja az iparnövények fokozotmbb termesztését, "hogy e téren i's
édes hazánk oltárára és szegény népünk boldo..
gitására 'némi áldláSithoZó mozgony ,indittassék
meg . "

Virnau nem .n egyetlen, ruki a gyül>ésen alz
iparnövények hazai termesztése mellett fog'alt ál
lást Igen érdekes ördög Dániel jav·aslata: "Kivánatos volna, misrerilllt gyógyszerészeink a
hazánkban is előforduló gyógyszereket ( ér·tsd
gyógyövényeket) ne külföldről, hanem harránkból szereznék be . Követendő példának hózza fel
a pesti gyógyszerárus Wá-gner urat, "egyik leg_
jelesebb hazai 1!egykémünket, aki többrendbeli
növényeket kijelölend haZJánkfiairrak, mellyek
- mint gyárilag felhasz:náil'hatók - hasznos éi\
kivána'bo>s, ho,!!!_._il:ernnesztessenek"
A mezőgazdaság és ipa:r felvi~·ágoztatásá
nak, az -észszer·ü termeléanek, ugya:nekkor a
széles néprétegek emberhez méltó életének
rularp~eltételei azonban a nag<jbirtokok rendsze
rének megszüntetése, a jobbágyter'hek, az urbériség eltörlése, a nép politikai és gazdasági S'Z&
badságának biztositása A haladó gondolkodásil
értekezlet jegyzökönywé!Jől már 1948. szelleme
sugárzik ki . Irásba veszik, hagy Magyarorszá:g
felvirágzása attól a naptól veszi keroetét, amikor a nemzet külön osztályai közt a valaszfalak lehullanak és a:z államrpolgáro'k mindegyike
egyenlően osztozik az áliiann terheiben Kimond.
ilák, hogy a fejlődé3 akadályai a szak\smeret és
hozzáériks hiány:iban, ·a hibás birtokrendszerben, az urbéri viszonyokban rejlenek; követelik
ezeknek a hibáknak megsz:iinteté&ét a demokratikus eszmék szellemében

•
A kassa-eperjesi érd::ekezlet pályadlijakat
tűzött ki a felmerüilt problémák megoldá:sá:ra;
a pályamüveket 1848. május 18-ig kellett benyujtani _ erre azonban nem került soT 1848ban kezdődötit meg az a hatalmas küzdelem.
amely esa.knem száz esztendeig tartott és arnelv
két világháboru öldölrlere után teremtette csak
meg a 48-as szabadsá<(esmnék megvalósitásának
lehetőregéL Mezőgazdaságunk és a vele l<a]JCSOJatos ipar ma ismét a fejlődés utján hálad
Vizsgáljuk meg a hároméves terv számadatainak tükrében hog-v mennyi valósult ·meg la sZá~
?v .,Jőtti tervekből és hogy milyen itányuak al
n-jabb célkitüzéSek
A világgazdaság follltosJJ'bb tparnüvényei a
követke>w cso>pOrtokba sorolliatók: J<·ahonafélék,
rostnövér.y<Jk, butorf~, lm:rgonya, kaucsuk,

r
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mesztési tervből az olajos növényekr e, továbbá
a kultivált gyógynövényeket is magáiba fog 1aló
"szántóföldön termelt kerti- és füszernövények,
riz·s, valamint egyéb növények"-re vonwtkozó
adatokat emelem ki.
1949 50
1948/49
1947/48
19 38139
b
a
b
a
b
a
b
a
912
126.2
274
387
500 153 5
63
R5 9
500 23 o
500 23.0
500 23.0
14.7
349

o)ajnövények, cukornövények (rép.e, cukomád,
cirok), gyantanövény;ek, cserzőanyagtmr talmu
növények, festék- és füszemövény~k, gyógynövények A magyar földön csaknem valamennyi
csoport képviselői meg;teremnek, mégis a ter-

Olajos növények (főtermény)
Olajos növényeJk (mellektermény)
Szántóföldön termelt kerti és füszernövények
Rizs
Egyéb növények

}171

a = vetéstermet 1000 kh
E néhány adatból Játh,.tjuk, hogy ,~ hároméves te·rv milyen előrelátássaJl gcndo.skodir{ az
crszág várható szükségl:eteiről. A nemzetgazdaL
S'ági sz;empontból döntő fontosságu ipamöv·i'
nyek .temreltésére szánt vetécsterület álta}ában
emelkedik a gabonaföldek terhére*, de főleg
ipa;rr:övénnyel fogj'ák a gazdák bevetni a j elenleg ugacron álló terület 162 OOO holdját is. Az
intenziv termelésre való áttérés a rnezőgazdas&
!'i népesség életszintjének további emelkedését,
ezzel kap·csolathan pedig az ország álblános
gazdasági megerős'Ödését fogja eredm.ényezni..
Ez a rövid vis.szapil]runtásna:k szánt köz.leU11~ny nem lüv·án az ipwrnövények ternieszté·sé.

Ber uhá:zás célj a

279 4

Mint a kérdés spedáJis gyógy~z.erésú vonatkozásár a, utalok itt az antibic1ikumokkal
kapcsola•tban szaklapunkban is megjel>ent korábbi közlenl'ényekre. l8m,eretes. hO'tzY ujabban
a magasabhr endü növén}"ek vihí:gál:Yói is sikerült szám os hatásos antibiotikumot izo·lálni;
gyógyszeriparnnk megoldandó ~=!adatai közé
tartozik kellő kisérleti •előkészítés után 2:2 ipari

Kivéve az olajnövények et, me1 t ezekben
a szülksé:glet csökkenni fw az á'lart.l zs1md3kban előirányzott többtermelés következtében

155 286.9
19 34.6
145 78.3

180 345.9
22 40 o
187 1010

b = összéiték millió Ft.
vei kapcsolatos r észletké-rdésekkel foghüikozni,
n1mrel ez nem tfntnzik a gyógyszer ész szo.rosan
vett érdeklődési területhez: utaJlok a:~onhan a
fö1.dmivel€sügyi n1inisz,té-riun1 -és a kÜilönféle nö·
vénykisérleti állomások kiadásáJban megjelent
kHünő szakkönyvekre . Ez,ck a régebben megjelent munkák azonhan bizonyos kiegészitésreJ
szorulnak: a.z ipar fejMdés·ével, a uhytochemia
tudományán,ak
nailadásával
pár huzamo•an
uj abb lehetőségek nyilnak egyes nöV'ények ipari
felhasznállására A kutatáJs munkáját a kormányzati szenek erőteljesen támogatják. A
tervezett bemházások közül kiemelem az. alábbi adatokat:
3 év alatt
111

15 uj növénynemesítő ~e]ep rétesité·,e
Növényegészségügy
Mezőgazd"-Sági szakoktatás

130 236 8
15 27.3
105 56 . 7

10,0
5,0
90,0

1948/49
1947/48
n
1 l i ó
f o :r
4,0
3.0
5,0
29,0
25,0

1949/50
t
30
B6,0

termelésre is berendezkedni: ezáltal tölib, jelenleg csalk külföldről beszerezihlető gyógyszer
_ le;!alá:hb Pészben- póto1ható lenne és szabad
devizában jelentős meg>takaritást !•elwtne elérni,
sőt a felesleg exportjával külkereskedelmi mér_
Jegünk javitás3hoz is hO'zzá lehetne járulni.

*

Száz év előtt az intenziv iparnövényter-·
n1esztés néhány j ószándlékü ~mber m.egva[6s-ithatatlan álma volt. J\1ost, a centenárium eszteiL
dejében, a gazdasági és politikai előfelilételek
meg,t.eren1tése után reményünk van .'lna, hogy
ez az álom <;Sakhamar való3ággá válik.

·------------

Sze rkesztöség'U n k'l'21 és kiadóhivatalunk

Megjegyzések egy nemzetközi
gyógyszerkonyv
, .,
margo}ara
'
E eimen jelent meg DL N St.anciu román kartársunk cikke a román "Gyó_gyszertár folyóiratá''-ban
Rámutat arra, hogy a g}ógyszerkönyvek eg;\ségesL
tésiSnck, illetve ;nemzetközivé tételének szükség--:sség.e,
·már igen régi vtgya, nemcsal{ a laboratóriumi kutatók'-Dak €.s gyógJ·szerkön;Vnk sz•zrkesztöinek, hanem a gJ3-bórlatot folytató azon gyÓgJszerészeknel~: és ot·\osok_
nak is, aldk ;küiföidön "·ég1eztéli:: ta-nulmányaikat és igy
egész sereg, a hazájukban érvénJ ben lévő hi\ata,:os ada_
iot kell, hogy mcgszok,janak s már küiföldön megtanultak~al szemben"
A gyóg~'Szerkönyvek össZiehangolását szolgáita az
cls_ő ne.mzef.l{ÖZi megállapodás 1902-ben, mel:yet 1906-ban
el, ez a.z erőshatásu készitmények -egJ·Sé.ges
dl<-észitését 1rendelte el
Ugyanezt l'l: célt szolgáita az 1925-ben megtartott
brüsszeli nemzetl{özi konferencia, mel;vnek határozatait
1929-ben 1egészitették ki. Ezek a határozatok mát érez_
tették hatásulmt az ezután megjelenő gyógysz-etr·könJ _
vekre. Előhta ugyanis több erős hatásu készitm~;ny
ugyanazon %-os össz-etét,elét, az a-rzenobenzol készitmények hatásának biológiai -ellenőrzését, át;,,éve 77 erős
hatásu késútrnénJ eg~ séges állandóit, metvle éitékmeg_
határozását, valamint a. nomEnclatuiát és -egy regész sof
inaximáUs dózist
Annal{ dacára-, hogy ug.} látszott, hog.} a bl'üsszeli
nemzetközi egyezmény rölid ~dön belül a gyógyszerltön~·vek egységesítéséhez fog v1czetniJ nuégis csak kez_
deményez;és maradt, mivel a ~{ülönböző országok egy ..
részt tekintettel voltak a spzciáiis nemzeti adot-tságokra, másr.észt pedig ta szerJmsztő bizottságok .,a hagyományokat ápolva vette-k át készítményeket ,elődeik mü~ei
bö!,
Mindazok dacára, hogy a brüsszeli határozatok nem
· hoztál< meg teljeSI_en a kivánt eredményt, \IHégis azzal,
hogy a gyógysz;erkönyvek egységesitése céljából '@gJn<cmzeti{Özi sze! vnek a !felállitásá t rendelt·e el 1\.önnyü
volt. 1937-ben a Népszö~etség Imretén belül, ~z Jegé~z
ségügyi osztálJ-nak egy bizottságot. életre hh:ni, e1mek
technikai és gyakorlati kivitelezésére.
·
l

.. Ez :a bizottsá gy a belga nemz!etközi gyógJ szerész
szavetség titkár-ságával kiegészítve Genfben 1938-ban
össZeült é-s elhatározta, hog~' a ~rüssze:lben lefektetett
e~vek alapján hozzál\ezd a nemzetközi gyógysZíezkönyv
lndolgozásához..
·
. Kiindulási alapul a brüsszeli legyezménJ- 36-il{ paragrafusok követl{ező pontjait fogadta el:

l. Az erős hatásu szerekre vonatkozó függelek ki,
egészitése és kidolgozása.

uj. telefonszáma:

422-12

_2- Az erős hatásu s:rerek tit-rálási módjánai kidol_gozasa és javaslatok tétele ezek fó'hatóan~:againalt
IUennyiségi ntegj-elölésére.,
3. Javaslatokat tenni a gyógyszer·könyvek nomen'Clafurájának egységesitésére.
4., A~ eg.}ségesités céljából javaslatokat temü a
'.clténlikállák egységes leir·ásár~ azonassági rea-ctióira,
--analizisére stb.

A bizottság tagjai a kö\ etkéző progr-ani kid.oigozásában .állapodtak meg:
L A nomenclatunira vonatkozó általános szabályo-tr
a gaLnusi készitmények hatóam·agai, válamint nj.á;
gyÓgJ ;;;zu iszi és on--osi problémák lkidolgozása.
,
2. A gJÓgJ'SZerel{ szokásOs és maximális dosis táb_
lázatának a kidolgozása
3. A különböző nemzetek gyóg·yszerkönyveib'.:n feL
vett főbb g;l··ógyszer'[lknek egységes ·leirása
összeállitották egyben 272 gyÓgJ--szerl{észitmény listáját, a nemzetközi gyóg}Szerkönyv lészére történő egységeiS Ieil:ás '"é_g1ett Ezek közül a Genfben 1939-ben meg.,
ta-l·tott 2'-ik ülésszak aika-hnábót az első 73 készitrnény
·lehását felül is \izsgálta..
A h~boru kitörése megakadályoztru a tudományos
eg,riittmüli.:ödést -és 7 év telt el anélkül, hogy bánniben
előrehaladás történt volna 1e !téren
Annak dacára, <hogy az 1940-re t-ervezett 3-ik -össze_
jövete!en a bizottság l~gjai már nem talállmzhatta-k és
hog~ 3 j.-J::s munkatárs: R.. 'Eder, E. Zunz és H. Tiffeneau -elköltözt-ek az éió1\. soiából: az angol és amerilmi
tagok folytatt-ák a piOblémix: tanulmányozását várván
' ,•
'
a beket és a bizottság ujbóli összejövetelét1 hogJ ratifiká!ja m-unluí,julmt
A Népszövetségból fennmaradt tudománJ-oS szerv
áHal kiadott ,,Egészségügyi Szerveze.t Közleménye" a~
1945~!6-os
utolsó számban, ezen technikai bizottság
heszámo!óját tartalmazza azzal a céllal, hogy részb-en be_
mutassa. a megli:eu1ett munl{át, valamint hogJ utat 1 ~u
tasson a Jövőbeni folytatásához
Ez:c:n közlemén:r a nomecla,turára. vonatkozólag tartalma,z szabályolmt és néhány galenusi készitmény -elő.
ha.t.át, 1a közhasznu és maximális doziBok táblázatát valam~nt a még 1937-ben elfogadott gyógyszer-ekrö't 47
monografiát és a, kidolgozás alatt álló J160 készítmény
listáját.
A továbbiakban részletesen felsorolja az idézett
közl :ményből: a. chémildliák, o-ldatol{, tincturák kivonatok, állati és nÖ\,ényi eredetű drógok nomencÍatur·L
jám 'ona.tlwzó szabályokat, valamint az erősha-tásu
galenusi k,észitménJekről a követ-kezőket:
A, finetmák készítését, áztatással percolál::i.ssal vagy
f'Setleg meghatározott mennyiségü ldvonat feloldásával
ren~eli el
Az erőshatásu dr·ógokból készült ,tincturákr-a vonatkozóan elrendeli, hogy arntennyiben %-os hatóanyag tar_
talma nincs megadva, ugy l : lO . hez készitendő,
B, F
(Fol)tntjuk)

Tichler János
..:Jyogyszereszell
-
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Ha.]du vánnegye
Debrecen 1 igazolÜbí.Z::.OttEJág, IHB'tlékeSsé'gie kiteTjed
-Debrece11 thj város és Ha.jdtu ·wrme;g_}'1el egész: terüJ.e_

Az igaliSágügyminlsriertó1

Hirdetmény.

tkJ.'e.

Az igazoló eljárárok tíflgyában kiho=í.:tott 10 OOO /1
11.147 Korm számu remleiliet al!\Pián megal!ak:lt<>tt iga-2oÍóbizottSá~ok Széldleilye, sZ!ánn\a és illetékességi köré_nek közzététele t.ár.gyábarll.
A·z igazoló eijáx'ás uj sza\bályozása i:iá1-gyában kiJboCsát-cltt Hl.000/1947 . Korm.. sZ!ámu rendiellet alapj-rán
m~alakitott igazolóh-:zottsáJgQk szé:kihlelye, s-Z!áma és iL
Jetiékességi köre:
Abauj vár·megye.
Illletékessége kiterjed
Sziikszó. 1 igaz.ol1Óbi7Á)ttság
Abauj vármegye €gész területére.
Baranya vármegye..
Péc!;!,, 3 ~gazolóbizotl\SáJg.- .Aih l számu ~azolléhizott
gág illetékessé~Ei Batanya vármle!g:ye, ~ Il ié\s III s~'llU
igazolóbizottsálg illetélkessége Pécs thj . várros területére

Heves vármegl·e..
Eger 1 igazoló-bizottság . Illetékességie\ ldlerjed He_
ves vármegye egész területé!·e.
vár-megye.
Szolnok. l i:gazolóbizottság, I1]ettékesséie Szo1nok
megyei város, rtisz..'ti kövép, tisz.ai aJis-ó és a központi
járás-ok területére terjed ki.
Mezőtur . 1 iga'z.olóbiz-ottság, D'l!etékessége MezőtuF
és TlmkJEtve v:negyei '' árO'sdk 11:.e.rületére teJjed k:.
Kisujszál1ás.. l igazolóbiwttság ]llerekessé~ Kisujs:zállíá.s és K~arrcag megy-ei városok, vallamint a timal
Mső játás területére tetjed ki.
Jászbe&ny. 1 igaoolóbiWtts.ái.. n1m!éJk1essége JJász...
})erény megyei város, a jáJsz.Siág.i f:el!ső- és: alsó j-árá!s te-

terjed kl

BáCS··B{)drog váruleg~,
Baja. 1 igazollóbiZOitt~g. Illl~rtékessége ilcite1jed Ba..
ja thj. vár os és a hajali járás te:rülletére.
·Bácsalmás. 1 igaoolóbizottsáJg.. Hletékes!Siége kit~e-1·
jed u. bácsalmási lés ,a jánoshalmi j.ámáook terüleitlére
Békés vármegye·.
Gyula. 1 igazoOObizottság
II\leté:keSistége kit\en jed
Gyula' és Békéscsaba megyei ,,ful_·osok ~- .a gyulai j-árás

terül'ef:lére:
Owsháza . 1 igazolóbzoiJhsáJg l!Uetékl~ssége k terj ed
az oro-sházai és a sz.a,rvasi jálrásoik teirületére
Békés 1 i'gaz:olóbizottság. ]lTieté!kesslége lkit-e1 jed a
béltési, gyomai -és sz!f.·ghalrmi jtár&sol~ teJ ülelttéi1ei,
Bihar l'ármegye,
Beretty6Íljf.nlu 1 igaz.ol!Ób:izottság. lllet-ék~sé.ge ki_
terjed Bih,ar várm:lg~e eg.ész it:Jei"Ület'ére,
Borsod-Gömör vármgye.
Mii.skolc 8 'gazolóbizotság', Az [. számu 1igazotóbizottság l~leté'kes1sége Mi'Skole thj v.álros, a II és HI
számu i.gaz{)l6bizo·btstá;gok illetékessége cr_yedig Borsod·
Gömör Yármegse !~,gész teiü1étére terjed ki
Csanád ·vármegye
M~Rkó. 1 igazol6ibizottsáJg.,, Illlebékessége ki1h:01"jed
(',.sunád vármegye egész. teirületére
Csongr·ád vármegye.
Szentes. 1 igalz;olóbi:zoi:1t:!sáJg, IJaet-é:kess·ég€ ld tN· j P<l
Csongrád várm~gye egész tel:"Ületétie és HódmPz.ővásál
hely thj. városr-a"
l1Jet€keS3:ége kiterj;ed
' Szeged 1· igazolóbizottság.
Szeged thj, '\álos területéne.
:Fejét- vármegye.
Székesfehét·vá.I 2 igazolóhirottság
lAz I. számu
igazol&biz~g illletékessége F'etjér várrriegye, a III sz.áJllU igawló:b:zottság illetélress~ Széllrestfehérvár thj.'
vá1·o-s területére terjed -ki..
Győr_Mo-s{)n vármegye
Győr. 1 igazolóbizott::tság Illetékessége G~·ő-r-MosJn
várttn:egY? (Mosonma·gya·róvár- és a m::t~gy.aJ:óváti _járá"
kiv.ételével) és Győr thj, város terüfteté1e terjed ki
Mosonmagyaróvár. 1 :\iamolóbiz.ottság. Illetékessóge
Mosonmagy-at'ÓV~r és· a mRlgya·róvá.ri járás területére
1

terjed ki

.Jász-NagJ·kun~Szoln{)k

tiüetére terjed ki.
Komár'Om és Esztergom vár·megyék
Komiátom . ll :igaz\Ol6bizottság. D\iJc\tJélkessége Komárom megyei vár-os, a geszt:Jesi és a tatai Járások tertiletére terj·ed ki,
E.sz.tergo~ . 1 ig:azoil.óbiz.ottsi§Jg Illebékesslé,ID2· .Esztet_
gom megyei yá tos ~s az esz-te11gomi járás 1te:rüle-té1 e
texjed ki.

Nógrád-Hont vármegye.
Salgótmrján. 1 iga:tolóbi.zott:.s~ág, Illetékessége a s-.algótatj'áni €s a sziráki jávásolk. te-rill~té-r-.e Iterjed W.
Balassagyarmat. l ig.azolóbiz~ttS'ág. I1ll.e!békesség~ a
bal.assag;y arm.~ti és szJéesényi járások <i:'eirüll21tél e terjed

ki

Rétság. 1 igaz.oló:biz-ottság . lllC::tJékessé~ ~l nó-grádi
és a ·szo'bi já.lá!Sok tJea ülebére texjed ki
Pest-Pilis-SolLKiskun vármegye,
Budap:~t. 21 lgarolóbJIZJOttság. Ill'etéiklessé·ge kiterjed
Rudapest sZiékesfőváras·, v.alll-üminrt Budai'Ok, Kispest,
F~estszenterzs-ébet, PestsrenHő.rinc, Rákospalotta, Ujpest,
ALbertfaha, B-&koM~egJ-IEil', Budatétény, Csepel, MáJty,ás_
föld, Nagytétény, Pesthi®glkut, Pestszen tim:re, Pest-uj..
hely, Rákoscsnba, R'ákoshlegy, Ráko.sliget, Riákasszent.
mihály, Saslhaílom, SorO'"lffiáa·, 'Budak12!S'Zi~ Cinkota, Ve.
esés és Fót területére.
Nagykáta . l igazioltA)twttság' Illetékessége ikitetjel a nagjk.átai -és a :gl~-ömrői j,átr-ások terülletére.
Kiskunfélegyháza. 1 i!gazolórb;zotts~g,. JlllEitékeS'sége
kiterjed lüskumf-é!l.eg~házm megyei vá1os és a ldslmnfélegyh:ázai j1áráls területére.
Mon.or. 1 igazoJ.Qb;·oottság Illetékessé w~ kiterjed a
nwnori jál'·ás ;területére.
K1alocsa.. 1 igaz-olóbiz.ottsá!g IliJetékessége kite-Ijed
Kalocsa ,m:egyeii város és a kaloesad: járás területére
Kiskunhalas. l igazolóbizottság Illeté'kessé~ kitR.J'·..
,jed KiskunhaM.'S' me-gyei vá.I·os tlerületére.
Sztentendre. 1 iKazolóbizottság.. Illetékessége kitex·jed Szentendre megyei vát·os, a szentendre-i j.á1-á:s és a
budakörnyéki játl: ás ter lüetér!E'J" 1
Gölöllő. 1 igazolóbiZ10ttság. Illetékessége ikite1 jed a
g-ödöllői járás és az_ aszódi jál'á:sok terület-éL'€
Rácli:eVI:;~ l igazolóbizo-ttság. Illetékess-ége kiter-jed
a ráckevei é~ ,a kÖZt)(}nti j.áJ:ás területére
Nagy<kőt·ős. l iga!wlóbizottság Illeték-es_sége kiter..jed Na-gykő:rös mcgyei váa:·-os területére.
1

:ouna~ecie . _1 iga.z.olót;z:ottság íiiet:e.~OOge kiteT..
j-á.F.i-s teiülété~ ·
Vác. 1 ig8ZúJóbivott8'ág, IlletékieS&ege 1lciteijed Vác
város és a váci ját:ás te~rüiletére.
1 igazolób:zott..ság. Illetékess;@ge. kiterr jed
megyei város és a'J; abonyi járás tenü11:1tél e.
~iskfuös 1 igazolóbiZiOttsá:g,
Dleté!kessége kitexjed
_kiskőrös'i és R k:u:nszentmiiklóSi járás területér,.:~
ö csa l igaz:oil.óbiiottság L1letékeség:e ktber jed az
járás területéi·e.
(A Sz.eni;Eind'l:e, Vác, Gödöllő- és Ráckev-e székhellyel
i.gamolóbiz-ottságok illetékessége ralól ki-vett
a Budapest szlékihelly-el me:gakukitott j,gazoló.
. bizoiJsiigc>knál vannruk feltüntleltve . )
Kecskemét l igazdlóbizottság. Illetékessége k:tei _
Kecskemét thi v.áro:s terül:eik:net
S{)mogy vármegye.
Kaposvár· l igaJwl-ó'bizot.tsáJg. IÜet~kesskge kiterjed
;i'))onJo~ry vármegJ -e eg-ész. terü·l€tér e.
Sopron vármegye.
Sopl'On, l Igazolóbioottsátg. Illetékessége klterjed
>&>pron vá.rrmegye és Sopr-On thl vár_os terület~r<:t
Szabolcs vármegye.
Ny:oregpháza. l igazollóbizottság
IUetékes..<>élge kiSzab-olcs vármegye ~egész te1ületére.
Szatmár.Bereg vármegye,
'MátészaJka l ig-wz-olóbi-zotts~ .. I-lletlélk~ss<ége ki ter_
Szatmár-Bereg várm~ye ~ész; ter1Ületé1re.

i :dUDaveCsei

,
Tolna vármegye
SZeksr.áa:·d. l igazolóbizottság. Ililietékessége kiterjed
;$z~~:~g:megyei város, a dtilnaiöidvári, a I~özpo:n:ti -és
;n
járások területé1-e.
.Tamási . l igazol6bizmtsiág,. Illetékessége kitel}ed a
és a1, &imontoa.nyai játr:ások területlér€{.
l igazolÓbiwtt~!ág . Iilletélkesség.e kiterj-ed
Járrás területére,
Vas várn~gye,
2 i;gazolóbiZJottság.. Illetélkes·Siége ki~
vá-nneg:ye egés·z te:rilit:!tére,
. :-·
V eszprém vármegye,
,Yesz.pt-ém. l igazolólbiz.ottsá.g,. Illetéknssége h.-itetjed
zirc~ enyingi és balaitonfüredi já-i4sok t;e_

. _- . Devecser l ig'ázolólbizottság,. IllEitékessége !kiterjed
, devecseri ját~~ területéi-e
•
Zala vár m<egye,
Zala€!g'erszeg, l igazoLóbizottság. rlletéJ;:ess-égle
_, a, zaf~aeger~zegi, a nov~ 1a lenti járások ~ ,a
Járasból a bucsusZJenrt-lá:szlói, ruagykaponJ18.ki és
kör·jegyzőség :te:rületéx·e,
N'~·krunizo<"
1 iigazoló!blzottsáJg, llletékessége

~

kipa_.
za-

ki-

~:::~~~:~!i
a Jeúe:nye~ és a pacsai járások (a
nagyka[>Orno!ki és a z;alaszentmilhálvi
kö:z-sége-inek kivételével) t€11 übet~re,
~
l igazol6biz-ottság. Uletékessége kiterjed a
keszthelyi és sürrn!egi járások ter ület ére .

, . .
Z~mplén vátinégye.
tora!JaUJhely l Jg$olóbiwtts4g
!lletlékessége
a s4tor aljaujhe!yi, b<xiro:Wcözt ' és sárospataki
tf.irÜJ!etér-e.
.

Sá

~:=~;

l igazol6hizot!aá.g

ll!etélk~SS<\&'8

'es tol"'aji járások tet1lüet.éx'el:

I!Pterjed

, :C

közjeg3zilk (he!yetta-<ek, jelöltek) rgm;o!8& iigyei

~yetJetne~ ug_~ a lakh~1Y, ®nt a. kö~}egyz.öi hi-vatal !Eik~,

~rese ~-ennti lgaz;o-lÓbiztOttság illetéke~ W,~l s .a,_lk(j~
:eg:~a. kama.r~ sz,é!lcllelyéri_. mükÖdő
alá utaitatnak

igazo-Jióbitzottságok

IllE:l~lressége

Ezek s•erint

Budapest, DebrecetJi :P<les, Sze!(€<1 bí

Szo~hat~ely . -~zékhellyel mEgalakitott

ig~oló'b:rzotts.á..

gok Illetekcssege kite:rjed a }{'~ta terü_llet.é
közjegpök (helyettesei<, jelö!velc) IgazoJási

:ülklödö

~re,

Budapest, 1948. éVi febtuá-r hó 23-án

A ~ter helyett:
Dr·. Hajdu Gyula s. k
:i,llrurutitkár,

HIRIK
Igazolási hir-ek AZ!. 1948.. febr"'~"
"t" fil'!'•-en
~
.,._
meg.
tntrtot igazoló biz-ottság! táirgya1fuson a köv-etiklezP h:atá_
1 ozfutokat hozták.
Dr.. Fonay Tibor·né (feddés),
A~afi Angerman Ferenc {iigazolNa),
Nadasdy János
(iUetJélkes;sége vé.:,.<>'€tt áttéve Zala
megye főispánjiáho:z),
Szlenkay Arisztid (elhalasztva. M~ az ál.
Iamvédelmi osztá-I}"h1űz nyilas tagsága usztá:zlás
' végett),
·
a
E
Heydrich Károl}· (illetJélke..<>s,lélge végE,U a't•'-·
....,ve
sz •.
ter1gom ~gye főtspánJiálhoz),
ifj . HI"abéczy Tamás (tgaZIOlva).
Az 1~948. március 6..00 megtalitott i.gazdl6 !:üz,ott«
.sági tár gyal!áson igazolJálsta kevü.lt:
\ri~ol)·i Ilona gyógyszerésznő :(Gyógysz.el'tári gya.
korlattol egy :évre eltiltva.)

.. A KOMMNISTA KIALTV ANY. A SZovje~
által kömléúett adatok szeritlit a
~{o;mnumsta Kiáltvány a szavjethatalom fenn;:~llasa árta 220 kiadást ~rt meg a Szovjetunió~;;n. A badások együttes példányszáma 6 mil
Ilo 154 eze: A kiadások közill az on>sz nyelvre
81, a" ukran nyelvre 13, a. gruz nyelvre 8, a
b)elorus~z nyElvre 6, az ésZt nyelvre. ugyancsak
6, a _kaz;an .:'Y.elv~~- 4 kiadás esik, mig a többi
k~adaaok kulonbö;ő .más nyelvro je!enwk meg.
A ,Mar:x;-Engels JU~rleum alalanából ujaJbb ki..
.adast keszttenek elo 200 . 000 példányban '(M
Sz. M T . )
. '· ·
Konyv~a:nara

Helyreigazitás. Legutolsó l&psl'ámunkbrun
székes.
feltétváti
Sz.it,
Hár'O!OlSág
gy~Mrutc:zertá.r
hatóSá~
~- l'
'ek'
-·o~. g1 ~eze o ..
J . ent Fod-o:r· istválnt- jel!0'1tük meg.. Nem Fodor István,
hanem Fodor· Sándor'. és netn hatósági kezelő, han€Jtl
felelős vezetö,
·

A, FIZIOL6GUSOK, biokémikusok és faT·
m_<:fco,logw;ok VII. kongresszusát a Szovietunió
kozvelemenye ,ér_de,klődéssel figyelte. A k<ntg.
r€';szus munkáJabol kiviláglott a szovjet tudo ..
mo_ny alapv_o~a: a k u t a t á s o k k o ll e k t 2 v 2 t a s ~· c. é Z t u d a t o s s á g a
é s e s t m e i 2 T á n y z a t a, (M Sz . M.
T)

FELKÉRJüK KARTARSAlNKAT, SZlVESKED
.fENEK JELENTKEZNI AZOK, AKIK IRÁSBAN ÉS
SZőllAN RÁRi11ELYJK IDEGEN NYELVET TÖKÉ.
LETESEN B!RUK,

&ágo~ méT1!eg-ér-e; attól ta;rtU\l1k, hogy a jobb serpenyő
rem-ényt€lenül lent m'ara.d. 1\.ié_g ha a.Z. összes kardükat,
karabélyokat, rnordályakat is fá,ra!kják a ·IID:ásik ofd.al!'a·
(sz.)

Régi rendszerü: r&bbsz!ö.t lU>egüzEJntük már, ho:gs a
gyÓgJszer~áli gyakmUHtot csak .a'tl- uj 11endlszttrüe!kn.éll
.sz.ámitják a·z okllevél meg,sZ€J.iésétől A J<·égi rends~~lÜ
gyógysze:részf!k munkaév"e,inek n\egál]wpitásánál a Üro:..
cin:ális_.bizonyit\ áns kei.tkt \eszik alapul,
V:déki gyógyszerész: A kérdezett eim; Bud~p:esti
Gyógynövéuykisédetd. Intézet, IT., H€1Imann Ottó_ut 15.
Szatmáii főkel:tész. - B4rmil~·en gsógynövénybei1meszc
tési problémái vannak, ott kté:szsté?g€11 adnaik felv~1ágo-

Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetb-en fel.
'átlitrmdó injeqtiós iabomtórium rtszér e folyó
évi február h(J 5-től március hó 5-ig beérkezett
adományok:
Forint
Vallá~- és Közoktatásügyi Minisz;ter 10.000:-sitást ..
Gyógyszerészhallgatók Segéily- és ön- képző Egyesülete
Apr6hlrdetések
Egy magát megnE1\'ezni nem akaTÓ
MAP
vagy
MYOSTON injekciót veszünk vagy eSte200-- '
gyógyszeré-sz
rélünk Muzeum gyógys·z~rtá:r, IV, Kossuth Lajos_u 20.-.
20.-Pósfat Ferenc gyógyszerészhallgató
11..220 . ~
Vidéki bédetet (keresek.. Cim a kíadóhiv:ata~ban,.
összesen
5
~ ·-:: ~~
Dunántulon els&rendü gazdasági helyzetü vidékEin;,
A legutó!Yb közölt adomány
összesen:
14.345 . --/ jó fo'rgmlmu gyógys~ertá,:r:am elcserélném --, r·áfizetés··

h t' • · ~~ l' b
J' ..
•
\., sei is - olY'annal, mely k!Ö·zépísíkoláv:al biró hellysé!gbe-n
Hely•ob "te's
a a -osag~ 1\.eze es en evo gyogyszer - ~'
. .: találiható Cim a kiadóhivatalhan
•
• ..." 1
taraknal.
Az
uj-pe!Sti
Oro:szJ,ML-mógys,.;ert-áJr·
{hat
kezelője
1;
.
•
•
· ~ ~ .·
·.• .
• ·k
E1gy ügy:fielem átve\Illllli! s1ZJá,ndékoz'ilk a nagykőrösi
Ha!du Ala~.ar --. A szélk~~~~r-~a,ll Szent ~aioms(lJ:·· ,,~ Megváltó-gyógyszer'tár· bé:rletét. Felhiy·o~ ezért Zsögön
Fe1elo:s: veu~to: .;-~~Árpád gyógyszerész· ur (Nag;\·kő.r'Ös, Megv:áltó ..gyógygyogysze1 tm tulaJd S.ay otoökö.slOk . Fodor Sándo:1 gyógyszeJ. ész.
!7~ sZlertái) üzleti hitelez'Őiit, hogy a gyógyszertár ÜZ<€1!llé·..
____:::__= - - -vel kapcsolatos üz:leti követelé-siiket irodárobrun 1948. évi
málrd"us hó 2{), napj1ái.g bejel'enWni -sziveiSl.:edijen'E!k, mert
későbbi 'be:jelent·ések.et nem ;illi módomban- figyel('!llbe
venni.. Dr KékE:s I!a j os ~gyiV-éd, Kispes t, üllőí..i.lt 164Sok évi gyakorlattal rendelkező laboránsnő, a.ki a7.
·Ö's~-:.r..es szakha'\-'ágó munlk:áilmt. ·önállóaiil vég7i és takm i..
L. I Bp.: A 'bel\:ötiési táb]lát a Cen•tenári.umi-hétn~.
1:ást is d.llal, aika1maZiást keres buda(pesii vagy köz.v;eJL
tervez:zük és pedig sz.eu~1.uénlc egy disz-es: külső'be elhe ..
len budapestkÖJ nyélki gry_ógy.sze:rUáríban. -~·- C~m1: özv.
lyeznt Ugyanarm az időrel esne a tarta1omjeg~.zé'k- -@sz.
GJ ulai Jánosné, Budapst, XLI , MárvánY··U. 40 l 10
sZieáUitása is,
Eladó 1 drb H . MAASS~tfé~ szignáló k'éS1Zü1-ék,
Több vidéki érdeklőd6neli: ~ vi.déki kollégák fel,jö_
teljf\Sen felszerelve, 'hüzY.áHuló beitH~ és siámsoToz.a-i:.-o!k~
kat 'Jiovábbá 1 dt b . PRO NTó k-en-őcs emuigátor, Mind~
kettő igen jó állapoi.Jba!UI, utólbibi teljeslen uj. BőVJe'bb fela: G~ntenáris B ·zott,ságnak Több elgondolás yan kialu,,Hágositást ad: Megvált-ó gyógy&.tertár, FeJ1sőgaHa
kui..Slw.n, - ugr szerefrll.énk mC-gold:ani e ~ekünlk i•gen
f~ntos kérdést, hogy a lmrilá.Jl sak n;yug,odtan OOgyhass:álk.

gyógyárunagykereskedés
Ismét a békebeli felkészdltségével áll

b. vevői rendalkezé::iére

Simonyl Pál

UJ!

gyógyárunogykereski.dl>

JOOzölmi fogják, :mi is publikáljulk.

G P . : ön vitá~ba szállt egy elvtár.su.nikk:nll, ·akt né;gy
é\ig volt orosz hadifogságban és meg -..olt e1légedve a
tábori éieJ.mez.éSS!el, ön egy barátJáira :hivatkOZ'Ott, aki
ennek az ellenkezőjét mondta. Ebből vitrl táma~lt <és ön
a ,-,r-ossz élelmezés'' védeltriében ,,!lehazug ·ozlta'' haza tm· t.
ehtál.sunkat, PersZ1e ő sem hagyta 111fi~gi Lt, mire1 ön -ezt az ügyet lovagias Utr.a akarta 1terelnli Pedig_ az ön
\·iselkedése, ka:rtárs m, Ln1káibb a népbir~ iság el-é tmtn
zik. Ma uem párbaj-ozunk, ik.aitá:rs ur, S€1U t karddal, sem
pisz.toll;\ al. De ha önt 1 á teszik a népi del; ndkrácia igaz..

Hoffmann J·óz-sef nyomC'tt'jat VIli KatzinezY-utca 6.___-·

Megsxllntetl a megbizható fej beezerzésének &s ellarfósának gondj.it.
Korlátlan mennyiségben kapható.

lmml!eeber Tépmi'I!Vár l!íszfhúll\'fl.

Influenza éiii meghiUéses betegség
es etén nélkü öxhetetb n :

L

De könnyen

B. L. Bp.: A drebrecetnl centenaris pro,g\ratnmot még
n(.6J. ;smetjűk Aminit ezt v:eliiink. az érdie!kelt kartál:sal~

normál c:mecsemó táplálék.

SJ:Oitlt.

G, Z. Va.: 1\>Jrmész:ete.sen a muzewní táJ gyHk fel--

Megjelenik havonta kétszer .
Szerkesztöség és kiadóhivatal;,
VII, .Akáda-Uc 45. I 2,
Telefon: 422--129
Hivatalos órák: d. u.. 4--6-ig.
Felelős sz~xikJesztö és' kiadó:
HARANGI SÁNDOR
Telefon: 344-311
Szerkeszti:
SZÉKELY .JENŐ
l
'Telefon: 1;6!,2~8156.
Laptulajdonos:
a M M. Sz Sz;Jkszerv-eze-te Gyógyszeriári Dolgoz-ók ·
Szak{)sztálya.

+rizsnyák +dco!drin·maltose

liiCJORIZIN

Wo!dheim tabletta és lea magyororszdigÍ
lerak a ta
Az Összes b el· és k ü 1f ö 1d 1
gyógyszerlcülönlegességeket
dr'?~~t, chemiká!iát ralctÓrrol

ott p.a l iktájukat.

törhető tárgyakat p'atikusgondossálgg:al ikell csomagoi:ni

Teht6ntej

Budapest, VI., lókai-tér 3

Gyors és pontos expediálás
helyben és vidékre.
Telefon: 123-269

l<lellels~er!NI.

U 11---3lilíl, ! U-lll 5

Táviraticím: Phorm.,chemia

··-·----

szállillisi költ:::légeilt m~gunkn6 vállaljuik,

Gr.

(Deseplyl

MG1fi5!liYOrslt,ia a

-CHINOIN

+ ocatylsalicylsav + prochinin

l~folyáf!~

és megakadtlillifOlllUI
klf~jlödéllét

1O és 20 tabletta

