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A MAGYAR

SZABAD SZAitSZERVEml

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA

Seak~ k~k(l,
7~: Stz~ }ehG
Janwir 16-án délben 12 óra 20 perctől 12
óra 35 percig a tiszahalmi "Aroany Angyal"
gyógyszertároban utoliára csilingelt a Magyar
Rádióban a palika üvegajtajára szerelt csengő
Körülbelül tiz hónapon keresztül élt, hatott hét.ről-hétre a tiszahalmi gyágyszer tár N e'Yn sokat
beszéltek benne gyógyszerekről és gyógyszeréBzekről, de anruil többet a ntagyar nép go1Uliairól, problémáiról, öröméről, ter·veiről. Sokszor
· ugy ére~tii_k, hogy amit ott hallunk, nt;mcs!Lk
. egy község, hanem raz egész magyar vidék, gyiLkran egy •eghz orszá.g, a szoci!Llif;rnust építő magyar népi den;,okráciq. keresztnwtszete is .
Mi nuir· megírtuk szaklapunkban s ne>w
egyszer köszönetet mo1Ultunk érte szakszer·vezetünk nevében is B é k é s István iróelvtár'
· sunknak, hogy ezt ·a messzir e sugározó hatóerőt
éppen egy vidéki gyógyszertáron /oeresztül
'éreztette meg a nagy rnagyar közösséggel
Hogy éppen a gyógyszerész és a köréje csopor ..
tosult (1rnberek voltak !L.zok, akik példát mutat~ak, hogyan lehet és hogynn kell a felszabadu.JM utáni Magyarország érdekf:ben munkálkodni. A reakció minden rnester·kedését elnyomta
az a pus:da tény, hogy Ungvár·y Menyhért
és a leánya, UngváTy Katica a Magyar Rádión
keresztül állandoan a mi igazságainkat, a felszabadult emberiség igazságát kiáltották vi1/tggá
.
De ha sok szó nem is esett ebben a tizhó'tUZpos 'folytrztólag.os rádiójál;ékb!Ln a magynr
{Jyógyszerészetró1, annak ut.iáról és jövőjéről, a
döntő pillanatokban mégis megtalálta a módját
B é k é s István, hogy egy tiszta és erős kollektiv kicsengéssel ennek is kifejezést adjOn
Igy született meg már hónapokkrzl ezelőtt Ung . '

váTy Katicámak az az e/JuLtározása, hogy nemi
él azzal a jogával, hogy az apja patikáját 19~9.
iunius 30-ig magára irassa Mert nem akar· tu ..
laidonos lenni, csak dolgozó, a közösségnek
rtlunkálkodó gyógyszerész ' Pedig akkor még
Ungváry Katica semmit sem tudott aTról, hogy
hónapokkal azután meg fog alakulni az Allami
Kezelésbe V ett Gyógyszfff'tárak N emzetí V állalata. Egyszer·üen megérezte, hogy IJ!'8kinem szw
bad élnie azzal a iogával, amelyet nyilván a tu·
Zajdonasi érilekeltség közbenjáTására bevette/c,
bennhagytak, szinte bent fébejtettek ra töTVény··
ben.
Ez volt UngváTy Katica első tette és ezen
az első tetten ker esztül alakul ki szakosztályunk
rn u n k v á l l a- ..
végleges állásfoglalása
Zók vagyunk és rnunkavállalók akarunk maradnt
Eb•ben már az is benne volt, hogy nem akarunk tuladdonosok lenni;. Ekkor kezdődött az a
folyamat, hogy a N épfóléti Minisztériumbó'l
egyre-másm kérték és vették vissza a pályázati
kérvényeket. Ekkor jöttek hozzánk fiatalok,
hogy ők se ILkarják az apjuk patikáját és sokkal iobban örvendenének, hogy ha mint gyógyszerészek a kétkezük munkáiával ker·eshetnék
meg kenyer'iiket

a

MEGALAKULT A NEMZETI VALLALAT
B é k é s István azonban nem lékkteleniíl
per g ette le az eseményeket IL tiszaJwl,m:i "A~ any
Angyal" gyógyszertárban, : hanem amint Ungváry Katicának komoly elhat&rozása is bizonyitja, álla1Ulóan figyelemmel kisérte azt is,
hogy mí történik ebben a szakmáb!Ln . M&d aJ.ig
alakult meg az Allam:i Kezelésbe V ett Gyógy.
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kise higyje, hogy itt szóbeszédről van szó, vagy
'szertárak Nentzeti Válla,la,ta, Ungváry Meny· ar ról, hogy mi itt szaklapunk nyilvánossága
hi/tt kartársunk máris észbe~pott és !-ela jánlot- előtt "r eklá..mot" csináiwnk a N entzeti V álla!at.
w gyógyszertárát a N entzeti V állalal=k Ha nak Err e mncs szukség. A szocializntnst épit-KMíoánctk nem keU gyógys;rertá-r, akkor semnú iük és a közösségi célkitüzéseknek nincs szuksé.
értelmét sem látja annak, hogy ő, n,únt tulajdo- guk &enrrniféle hangwtos hir-verésre.
nos, a termelési eszközök birtokában 11mradjon
FelJönnek hozzánk ernberek, Pestről és vi·
V egye csak át (LZ állam a gyógyszertárát és en- dékről De rnaradjunlc először Pesten Feljön
gedje meg nekik, hogy 11tint al:kahnazóttak to-- hozzánk egy pesti nagy gyógyszertártülajdonos
vá bb dolgozhassa=k a népegészségügy érdeké- és azt rnondJa, hogy neki nem kell, ő egyszeben azon a helyen, ahol eddig dolgozwk Ezért rüen nem tud rnit kezdeni vele, neki teher és.
közölttik le Békés István iró-elvtóxsunk engedé- meg akar szabadulni tőle- De ott van az apja,
lyével ezt az egész január 9-én elhangzott rá- közel 70 épes, akinek ez az élete U gy él gyógydiójátékot. Hogy tovább é!jen és hasson és pél- szeres üvegei, állványedényei, ménegei között,
dát mutasson minden kartársunk szántá-r a, akik rn i n t v a l a k i, a k i n .e k ö r ö k j omég ma is annyiszor rnegrekednek, ]ta a közös· g o n ez a hivatása, ,ez a kötelessége s a kenyeség szolgálata kerül előtérbe, de szabadon szá. re is Felveti a pr oblémó..t, hogy szabad-e neki,
guldanak az egyéni érvénycsulés utján. Akár önhatalmulag rendelkeznie addig, amig az ap:
nyilt, akár politikns sPernbehelyezkedéssel az ját nem bíztoszthatja ar-ról, hogy q,z élete-végéállami, tehát a közösségi vonallal. Hadd közöl· ig, vagy amig az egészsége birja, ott marad és
jük itt le mégegyszer· a következő szavakat: -· ott rendezkedik hajdani birodalmában. Pedig
"-:tizért 1rtértent a rner~egen, 11'/,eJ't az enyém nem vet fel semntiféle különösebb igényt . Nin:
volt? Nem Azért 11wrtern rajta, hogy elkészül- csenek kikötései. N eki nem :;c,ell, azzal már lejön a gyógyszer. Attól vagyok patikus hogy ez számolt, de az apja, hát igen az apja .• Igy
a szekrény itt az én tulajdonom? Nem Patikns kerül szembe egyntással a 11tult és a jelen vagy
vagyok, mert megtanuUa11t a mester séget, mert ha ugy akarjuk, a jövő Az, aki val(kmire el·
hivatást érzek ahhoz, hogy az entber,e.k egészsé- szá11ta magát és sulyo"s hátizsákot cipel a válgét, a nép eg-észségét szolgáljam, ennek sentrni !rin és abban benne van mindaz, amit polgári
köze sincs ahhoz, hogy kié a szekrény · Min- csökevénynek nevezünk és ami gyakran annyi .
den ugyanugy loesz, ahogy eddig volt, rni az Ál· embert megakaszt, hogy egész er--ővel, telies
lami V állalat gyógyszerészei leszünk, biztosan> lendülettel nekifeszüljön an=k a harc=k, amiigen meg leszenek -a·· ntunkánkkal elégedv-e és ne: re állandóan szükségünk van a szocializmns épi-künk semmi más dolgunk és kötelességünk nem tése közben Mi tudjuk, hogy ez a kérdés meg
loesz, minthogy az "Arany Angyal" patikát a fog- oldódni Aki dolgozni a~r, az dolgozhat is.
legjobb tudásu11k~l vezessük Ami egyes e11t· És aki elindul egy közösségi gondolat felé, az
berek tulajdo=, 7tém a ház, antiben lakik, nem nem fog megállni féluton ..•
a ruha, amit hord, nem a rádiója, a biciklije, a
kiskertje, hanem anúvel másokat dolgoztat LÁSSUK A VIDÉKET
az mill ó meg rnillió szalgát teremt
Anti
Nem egyszer (LZt kell hinnünk, hogy mi itt
mindenkié, az ;millió meg rnillió szabad e11rbert "A Gyógyszerész" szerkesztősége, valósággal mi
tesz. boldoggá:· Maid Ungvliry Katicának ezek- vagyunk az előszobája a Nemzeti V.állalat=k.
re messzire világító szavaim Ungváry M-eny-- Az ernberek rajtunk próbálják ki a terveiket.
hért néhány tiszta nwndata következik; - "Ér- Rajtunk és velünk mér·ik össze áldozataik=ID.
zent, hogy nem mult el jeleti!Bin az idő .
Ér·· nagyságát és jelentőségét Feljönnek vidékről
zem., hogy élek, együttélek ezz;el a szebb, szaba- és csak ugy buzog belőlük a szó" -és kolloektiv jódabb, biztatóbb világgal • , "
akarat Megmozdult a vidék és nem (LZ történt,
arnitől egyesek féltek, hogy most azt,án varáZS•
PÉLDAMUTATÁS
ü..tésr e kiürülnek a vidéki patikák gyógyszeresSen--kise gondolja, hogy ilyen szavak csak edényei, hanem megindultak azon az uton, mely
nyomtalanul elveszh-etnek a Magyar Rádióban a közösségi vonalhoz vezet Egyesek gyakran,
Már régen megbukott az az ér·v, hogy könnyü a szinte gyámolwlanul tapogatóz=k, kérdezős-·
tiszahalmi gyógyszerészeknek. amikor ők csak ködnek, alyarwk., ntint a gyermekek, akik vala·
egy rádiópatikát ajó..nlanak fel az állantnak, de mi ösztönö.s adakozási vággyal már odaadnák
mutass_anak nekik egyetlen olyan husból és vér·-- szegényebb pajtásuk=k régi babáju~t és kiol-·
ből való gyógyszertártulajdonost, aki a saját veuott könyvüket, de félnek a felnőttek köziso
örökjogunak hitt t·uiaidonát felajánlja az ál-- rner t gyűjtő·.szenvedélyétől. N em rnernek hatá,.
lam=k Azóta bebizonyosodott, hogy ez az érv 1 ozni, amig a szülők feléjük nem bólintanak.
véglegesen és örökjogon rnegbukott Mert lánt,
Mások adnáruik ugyan, de cserébe kapni is ·
nincs smnrni kénysze1-, 1négis i önnek az e1nbe·· szereinének vala,rnit.. Ha nern is nyilt üzletkö-rek, jönnek és wpogatóz=k, hogyan szabadul- tésről van szó, de valami megriadt tervről,
hatnának meg gyógyszertár;aik tulajdonjogától amelynek keTetén belül ar·ra szer-etnék kér-ni
és hogyan kapcsolódhatnának bele rnunkáiuk-- vagy rábír-ni a Nemzeti Vállalatot, hogy nekik
kal és hivatásszereteUlkkel az Állami Kezelésbe olyan megélhetést bütositson, hogy rnagu"IQ
Vett" Gyógyszertárak Nemzeti Válla,latába Sen·
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Irto : Mihaíl Zlatagorov
·-· Az a lehetőség, hogy szerelett vezérünket,
Moszkva • . Vörös tér, A régi Kreml-fa~
ha
nem
is mint élőt, de láthatjuk, némileg eny-·
mellett Lenin márványmauzoleuma'
Alacsony felhők usznak el felette\! Mintha h]ti bánatunkat és további hrucokra és győzel
mekre buzdit bennünket!
kék fenyők rajzolódtak volna ki belőlük
A nép akarata teljesült" A szovjet tudósok
A mauzole~un mögött, a Kreml falánál pi-·
megtalálták
azt a szert, amely valtozaotlanul meg .
bennek Lenin hü bajtársai és tanitványai: Szvertudja
ődzni
Lenin tetemét.
dlov, Dzerzsinszkij, Fmnze, Kalinin
MelletA második szovjet kongr essznson Sztálin betük sötét, simára csiszolt tábla és rajta arckép,
fekete és vörös szalagokkal átfonva Andrej Zsdá- szédet mondott ' és esküt tett a friss sir felett!.
Többek közt ezeket mondotta:
nov friss sir ja .... .,
"önök látták e napok folyamán, hogyan zaMagasztos hangulatot áraszt a szocialista forradalom harcosainak ez a temetkező helye' Em- rándokolnak Lenin elvtárs koporsójához a dollékeztet gyönyörü, még most is elevenen élő tette- gozók tiz- és százezrei. Kis idő mnlva látni fogikre, azoknak a tetteikre, akik fenntartás nélkül ják, hogyan zarándokolnak a dolgozó milliók
adták nemes, lángoló szivüket a dolgozó, emberi- képviselői Lenin elvtárs sirjához. És ne kétellijed" ·
jenek abban, hogy a milliók képviselői után fel
ség boldogságáért vivott harcnak
fognak
sorakozni a tiz- és százmilliók képviselői
•
is.
a
világ
ruhrden sarkából, amellett tannskodvli;
Azokon a napokon"' amikor Lenin Inauzoleuhogy
Lenin
nemcsak az orosz proletariátusnak,.
ma nyitva áll' látogatók számára, a bejár at előtt
nemcsak
az
európai rnunkásoknal4, nemcsak .ai
hosszu, messziről kigyózó sor alakul
Néhány embeHel előttem egy tiszt, aki ké- gyarmati Keletnek volt a vezére, hanem a földzenfogva tart egy kis gyermeket Szabadságra ér- kerekség összes dolgozóinak."
Sztálinnak ezek a próféta szavai teljesültek!..
l<ezett abból a városból, ahol csapata állomásozik
Vladimir
Lenin mauzoleuma a történelemben
és családjával, feleségével "és fiával, mindjárt az
példátlan zarándokhelye lett a dolgozó tömegekelső nap eljött Leninhez, Mögötte két nő szőrme•
nek
bundában Már váltoltunk néhány szót és megSzibériai kolhozparasztok és párisi kommntudtain, hogy tanilónők, Krasznoja!szk szibériai
nár ok unokái, ! m ali bányászok és angol dokkvárosbóL, Moszkvában átutazóban ,annak. A pályaud,auól a Vörös-téire s\ielltek, hogy ,,beriézze- munkások, szovJet katonák és amerikai sz;Ikszer vezetek kiküldöttej, kin ai nők és kis nttöről<
nek Iljicshcz'',
Egy leány a Volga-vidékről, egy fiatalember a napos G1uziábólt minden nemzetiségü, hivatá..
Gruziából, ~gy moszkvai vasas~ egy kieVi öreg su és életkoru emberek jönnek, hogy rneghajolja- .
tudós - valamennyien a legtisztább és legmé- nak a legnagyobb ember maradványai előtt.
Az emberek a mauzoleum meglátogatása után
lvebb érzéssel tartanak a manzolenm felé ,
többnyire
elmerinek egy közeli palotába is, a Le· Az emberek kettesével lépnek a manzoleumnin~mnzenmba,
Ebben gyüjtölték ·Össze Lenin
ba
Irány balra
Lépcső vezet lefelé ,
Gyászterem, körülvéve a falak mentén vörös lo- f;éziratait, könyveit, okmányait, leveleit, fényké-· ·.
bogókkal ,
Lenin a szarkofág üvegkupolája peit Itt a többszáz darab kiállitott tárgy feltárja
a dolgozó e1nheriség nagy tanitómester ének eg és~
alatt alussza örök álmát
Mellén rendjel • ,.. A felülről jövő lágy vilá- életutját.
Abban a könyvben, amelybe a látogatók 'begitás fényt vet Lenin domhom homlokára, szoro-•
irják nevüket, láttam bejegyzéseket a világ Illinsan zár t ajkaira .
Millió és millió ember járt már itt ... , las-· den nyelvén: oroszul, nkránnl, holgárnl, csehül,
su léptekkel elmentek Lenin mellett és áhitatosan magyarul, angolul, fr an cián!, kazánnL Vallll3i<l
itt kinai hieroglifák és farszid beJegyzések
néztek a vezér végtelenü! rqkont ismerős arcára:"...
A szebb jövőért folytatott harcban a világ
•
minden
dolgozója számár"! a mélységes bölcseség
Huszonöt évvel ezelőtt az egész világ' mély
forrása lett C1J az egyszerű, lelkesiló
és
szivósság
gyászának napjaiban, az ország minden tájáról
ezerszámra érMeztek táviratok Sztálin eimére. Ki- név: Vllidimh Lenin
fejezést nyert bennük a nép bánata, mely Lenin
•
halálát pótolhatatlan veszteségn~;k érezte. LeninA nép ünnepnapjain örömujjongás tölti be a
gr á d dolgozói azt kér ték, hogy Lenin teslét ne
adják át az anyaföldnek, hanem őrizzék meg a Vörös"teret Biborszinhe öltöznek az épületek,
amelyek szegélyézik A Lenin-mauzoleum mel•
jövő nemzedékek számára. A kievi vasutasok azt
ja,asolták, bi~zanak meg tudósokat, hogy talál- lett, a Kreml falainál, vonulnak el a tüntetők,
· A manzoleum tribünjén a
janak olyan szert, amelynek segitségével é\Szá .. vonn! el a nép
nagy
Sztálin..
A
szovjet
emberek benne ünneplik
zadokra meg lehet őrizni Lenin testét A Donyec··
a
halhalatiari
Lenin
müvének
dicsőséges folytamedence szénbányászai szintén kér ték, hogy
tóját
őrizzék meg Lenin tetemét A kormány eimére
Sztálin a ma Leninjel
táviratozták:

a gyógyszerész
·

~zempontjából fontos ujabb

gyogyszerekröl

(A "Gy6gyszerésznapon~ laltoll eiőadás)

Irto : Dr. Mozsonyi Sándor
A gyógyszerekkel való győgyitás hosszu időn
• na~ré~zt empidán, .tapas~talaton alapult. Valoban_ ervenyes volt lehat az a megállapitás, hogy:
"Medtcns c~raf, nat~~~ sanat." Az orvos gyógykezel, a termeszet gyogyrt Ma már a kémiai és or_
vosf !ud?~á~yol~," ~ far mak)ológia, a racionalis
terapra onas1 fejlodese folytán az előbbi mondatnak csak a második része áll továbbra is fenn de
~ első része jelentősen megyáltozott, lllPit az ' 01 _
is ~okszor szinte csodákat müvel és- meggyónemcs.a~, operativ._ uton, hanem gyógysz~r~~
kez'.'.' ésse..l .~'". A ~ egyésuk és orvosok alkotó
egy?ttmnk.odese ugyanis egész sereg hámniatos
. ~~tasu gyogy~zert produkál napról-napra,, Közöt. l~k .a legcsodala tosabbak a penidllin és más anti·biOhcnmok, . h.ogy a kemoter apeutíkumok, a széru~ok, .vaccrnak, hormonok, slb.. csopmtjába tartozo gyogyszerekről ne is beszéljünk
olvasunk nemcsak az
a n~pilapokban is n.i
UJabb hatásáról és
amelyeket aztán az
'ag): ~ beteg a gyógysZCJ tár ban ér '
azok n ant .
készülő V.. Gyógyszer.
. . ·- amelyhez krvanatos volna, hogv karlats~mk. a gyógyszerészi gyakorlat szempo;}tjából
lll!~el tobben hozzászól janak, - ,,zintén szám os
eddrg egyáltalán nem, 'agy c.sak kevéssé ismert
fog felvenni

!'

lö.leg öt~ves ter:v keretéhe beépített tervgazdálko?asba:n_ rgen fontos szerepet tölt be a nemrégoo
eletr chrvolt Magyar Tudományos Tanács és· az
azt orvosi és gyógyszergyártási szakvonalon hat..:
hatósan támogató "Magyar Orvosok Szabad Szakrszervezete keretében i Inüködö Orvosi és Termész.~ttudo~á~yos . E~rcsületek és SzakesoporÍok
!'ozp.onh Brzottsaga , amelyben a gyógyszerészet
Is szohoz és komoly szóhoz jut
r

• . Ne~csak i!lő dolog, de a hivatása magaslatán
allo gyogyszeresznek önmaga, valamint a köz'!,gészségügy és a népi demokrácia iránti mulh,.,_
tatlan kötel:ssége js tehát az njahh gyógys~rek
l<el, azok mmden tulajdonságával megismerkedni
,~ e tn~á~ál .a ~egb :teg~dett dolgozók javára fel~
~1asznahu,. erv~nyesrtenij Nem csupán recepturai
es galennsr-gyogyszerésztechnológiai szemponthól
font?s az, ho!!Y kellő ~~~á~sal készítse el a gyógyszeresz aE • a~lala eloalhtandó gyógyszereket s
azok adag<>la~aval, használati módjával is tisztában leg):e~t, h!s~e~1 az Ol'YOS is nem egyszer fordul
sz~ld }vrlagositaser t a gyógyszer észhez és ezért
szukseges, hogy .a far~akológiában is Járatosság?( szet·ezzen, ann azl:UJOnnan ldképzett gyó;zys~
~·e~zek gyóg~szerhatástani tanulmányai · folytán
•7;amukra ma~l nem probléma többé, a régebben
v~gzettek ~ drg Dr . Issekutz Béla egyet ny. r·. tan~r: :,Gyogyszere·k és gyógyítás'• cimü kitünő
;"m;~'Venek. h.eszerzésével,
amdynek egyen,.,
igyogyszertar boi sem volna szabad hlánvozni sze~·ezh•tik meg ezeket az ismereteket, i!Íetve 'azzal
alihalnak az orvos 1 endelkezésér<l. De eltekintve
a sz~k'?ab;li ~s. Iel~~ismer•li sz\emponttól, anyagi
felelosseg es bunteto,1ogi tddntclben se közömbös
az~ h.ogy a gyógyszerész Jól ismeri-e mindazokat
n gyogyszereket, amelyekkel dolga van. Hiszen az
orvossal együtt, sőt sokszor nála is fokozoltabb
~uér.ték?en . felelős azokért az esetleges egészség-'
ngyr l<arokerl, amelyek"! netán tudatlanságból'
okozott ember társának, Ene csak egy példát bozu~k f~l Sokan emlék•znek még arra a thallinmmer gezesre,. amely két kisfiu halálát okozta a
rendelőor~os elirása folytán és azért~· mert nem
vo.~t !eltun.telve a l'(yóg)lszerárszabáshan az a
'<zu~seges frgyelmezfetés, melyszetint ez a gvógy~zer, ~m~lyet gombás hajb•tegségekhen csak l2
eHsn~l fratalabb gy<rmekeknek rendelnek test•nlykrlogr:ammonként' 6-S mg -nyi mennviség-·
he?, egy~hen adható és csak 3 hónap mnlva ismelelheto meg. Ha akkodban a gyógyszerészek
farmakologiát tanultak volna, a lragédiá nCJn kö~
.efkezett volna be'

A világh~'?~ ma~ya~. g~.ó!fyszer vegyészeti ipar
demokr acrank lp<jrugyr es egészségügyi korcéltudatos h:áríyitásával, az államoa profitot tekintő kapitalizmus kii .!~~~::~l:ís~.~:·~.!; to'.á?~á nagyielcntőségü beruhá 11á.
.r ~cr.onahzalasokkal, ter:vgazdálkodással,
. fe.t~odest. és f ell?ndülést mutat.. . Igy /gyre
es t.obb U.J~h!> gyogys~ert produkál s egyben
)l<ik:üs:<Ör>öli. a ~egr prodnlwo . terén mutatkozott
.'.''''"'"chiiit IS Illind -az 01 ':os, 1n~nd a gyógyszuész,
. n. beteg, végeredmén~rében tehát a köz, a
J~vara akkor, amikor az eddigi több gvár álszamtalan variációban előálli-tott azon~s ösz;<:~zetéte!;; gyógyszerekből e>ak a legjobhat hagyja
s .az rgy felszabaduló mergiát, mnnkaeszköVég>:és,eérs·e munkaerőket hasznosabb t~vékenysé~
·.••
forditja.
· "
l{ülönös figyelmet éÍdemel az a tény, hogy a
• t."~V u!olsó esztendejében a Tervhiva...
mrlho fonni beruházást irányzott el/í' a
J"!triip,trba.n. s hogy minden bernházoU forint
•:;•~rtnf•lP<fonnt termelési többletet jelent, Ezzel a
az 1949 evben 32 százalékkal felülmnlja
-'~0<Hrs és 37 százalékkal az 1947-48-as ter-!
E~ek. :"'ok a f~ntos szempon tok, amelyek e
szinvonalat E nagyszabásu, a h ár om, ill~~ sorok IIÓJat arra kesztették, hogy kartársaink mi·
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nél szélesebb körével ismertesse meg az egyre nagyobb számban felmerülő fontosabb nj gyógyszereket, egyrészt a gyógyszerésztovábbképzést szo.lgáló "Gyógyszerésznapok''-on tartott és ezutan
tartandó sorozatos előadásokon, másrészt az ott
megjelenni nem tndók számára e lap hasábjain·.
Ez alkalommal beve~etöül az izotopcelomekről és azoknak az orvostudomány fejlődésében
várható óriási jelentőségéről, sőt gyógyit ó hatásáról szer-etnék töviden meg.emlékezni
Tudjuk, hogy egyes dernek különböző atOll\··
shlyban fordulnak elő .a természetben, igy pl. az
egy atomsúlyu hydrogenen (1H1), kivül isme~etes
a két atomsúlvu deuterium (1H2), sőt a barom
ntomsúlyu hiÚum (1H') is, Ezek közül a dnt!et'ium adja a nehéz vizet, mnelynek igen_ nagy sze<"t·epe volt az annyi szenVedést és pusztulást okof<olt m:isodik világhábomban. A megszálicH Nervégiában a németek által több vagonnyi mennyiségben előállitott nehéz vizet ugyanis az angolok
felrobbantották és ezzer oly nagy veszt,eséget
okoztak nekik, hogy azt az atombomba előállita
sáért folyt versenyben többé.már be nem hozhatták
Visszatér ve az izotópokra, tudjuk, hogY) azok
közölt kémiai tulajdonságokban ·nem, csupán az
ntoJnsúlyban és az -atommagban lévő neutronok
számáb~n van különbség.
Az izotápok közölt természdes rádióaktivHással birók is vannak, de ezek igen Jit\<ák, ellenben
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gokkal megállapitant
óriási lehetőségek, és tudományos megállapi-.
tások váthaták e terén Hevesi György atomku~
lato, r égen külföldt e elszármazott világhir ü ha•
zánkfia már ezelőtt több mint 30 évvel loezdte
meg első nyomozóelem-kisérleteit, amikoris megállapitotta azt, hogy pL a rádióaktiv foszfor-tartalmu foszfát 60 napig időzP.kl a patkány csontjá-l
ban. Gyógyítási vonatkozásban is nagyjelenh'íségüek ezek a felfed ezések s azt mondhatjuk, hogy
e megállapitásoktól a kemoter á pia fonadahl!ositása vár ható Tud.jnk, hogy a pajzsmiri~' a jórlot
szelekthe halmozza fel, e megállapitás alapján
siketült a káros pajzsmirigy szöv:etet rádióaktív-·
\'á tett jóddal elpusztítani az ép szÖV'et kára nél•
kül és ~zze] a pajzsmirigy karéin omát is meggyó"
gyitani. A rádióaktiv 32-es ~to_msulyu .fos~f~r. pe··,
dig a fehétVéliiség (leukemra) gyogyttasaban
használható fel credményesen, stb.
,
A rádial<ilivitással t ehát nemcsak az alkimis•
ták régi álma, az elemek .egymásba alaloitása: az

mesterségese-n is ritd,ióaktivakká lohet tenni azo-

lm!, nagyfesziiltségü genlelrá:torokkal, mint amilyenek az atombombagyártásban oly nagy szetepet,
játszó Cvclohon, vagy a Hetatron. Ez a módszeJj
á.zonban · igen dr ága és nehézkes., Az lTránium,....
oszloppal egyszer iibbé és olcsóbbá vált az el jár ás
Itt emlitjiik' meg,. hogy a világhir ü Cm ie-házaspár utóda, Curie Irén é~ ~~ri~.~i~rro .foliot,,nlr~'knek a mcster sé!(es .t adroal<!ti!wtas felfed!ezesé~
köszönhetjük. am,Jvnek seg;itségével az izotápok
r ádióakli~vá tétéle is sikm ült1 - a közehnnitban
előállitották és az egész világ közkincsévé tették:
az atombomba-gyártásbim is oly nagy szerepet
_játszó és addig féltveőrzött titkol" az Urániumoszlopot
Elvben minden elem rádióaktívvá tehető, a
mestet ségesen rádióakthvá tett dzotópok p~dig az
Aston-féle tömegspektÍográffal már igen kis

,a1anycsinálás

valósult 1náris meg, hanem az 'zo~· ·

,tópok révén még a "bölcsek kövé"-nek fe!f.edezése
is megvalósulni látszik
Sok érdekes dolgot lehetne még e kérdéssel
kapcsolathan

111 egc'Inliteni,

azonban

az e célra

Jendclkezésre álló hely korlátolt volta ezt nem ~~
szi lehetövé s igy a "Gyógyszerésznapok" témarJiak ;:tz anyagát a jövőben is csak össZev?n;a t~r-.
gyalhatjuk itt. Kér~ük teh~~ a budapestr es kor• ·
nyékbeli érdeklődő karlársamkat, hogy a gyogy-·
szerésznapokra, valamini a Gyógyszetés:tudomá··
nvi Társaság előacló üléseire, ahol e~ek10l és has~nló, a gyógyszet észeket közehól érdeklő témákról bővebhet hallanak, jár janak el
A következő közleményiinkben, a sebészetben
hasz~ált. ujabb fontos, kotszerü gyógys~C.lektöl 'és
narkotikumoktól fogunk szólni,

1nennyiséghen is kimutathatók. ,és meillnyilegesen

is könnyen meghatározhatók
alapján az élő szelvezetek

E

megállapítások

anyagcseiéjének igNl

bonvolnit folyamatai nyomon követhetők oly mó·-'
don·: hogy ilyen 1ádióaktivvá tett izotópokat visz-

nek b, a különböző vegyületek, gyógyszerek, tápc
lálékok, sth. molekuláiba és igy azok utja, elheiyezkedése, a sejtekben, molekulákban való időzé
se is ellenőrizhetit Igy pl. rádióaktívvá tett kryptonnal a vér keringés!, kénnel a mustát gáz absorptióját, vassal a ferro- és fenisók közül az
előbbiek jobb felszivódását, . sth, stb lehet e
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VÉGRE OTT T AR TUNK, hogy n ·mcsak ithalunk, hanem ki is értékelhetjük az Aliami Kezelésbe Vett Gyógyszertarak Nemzeti Vállalatának
husznapos

müködését.

ugy oldhatjuk
gyan, milyen
Vállalat Csak}
Judott ez ktől
lyen gazdasági
sét a kezdeti

Természet:sen

ezt csak.

meg, ha kissé \Ísszatekintiink: ho-·
tervekkel indult meg ·a Nem>J>ti
igy állapithrutjuk meg, mennyire
a terhektől megszabadulni és mikilátásokkal folytathatja müködé-·
nehézségek céltudatos leküzdése

után.

ENNEK A CÉLTUDATOS MUNKANAK és
az elit követő Ptedményeknek legkomolyabb biz•
lositéka, a nli k!onununista miniszter,ünk, a köz~·
·égészségügy legfőbb őt e és irányitója. Mert nem•
csak a Nemzeti Vállalat m ,gindulásánál éreztük
ö irányitó kezét, szellen1ét, hanein abban is,
ez a N e1nz ·t.i Vállalat a szocializmus épit és e
, '·"'-"'"' éppen akkm születCtt meg, amikor· ei 1 e a
szoci3lis példamutatásra a magyar· kö~~ii€szség
ügy területén Jnár elvitathahltlanul szükség voJtl.

l::s nem szabad megfeledkeznünk an ól sem, hogy
.a ;;!VÓ~ysz 'részi osztálynak az éH~n és a; Nemzeti

Vállalat élén két olyan kitünő szakember, ember
Cs kommunista .áll, mülf H a t v a n i B é l a
es N á n a s s· y S á n rl o 1 rivtársaink Az
ó feltétJ!en becsül~tességük és szaktudásuk 'ujabb
biztositékot n vu it an a, hoay az, amit minisztea szocializmust épitö n1agyar népi demo-·
a magvai

~özegészségiigy

é1'dekében {>l-

rendelt, nem fog elsikkadni. hanem ugy épül fol,
~gy épül tovább,
hogy a1mak szociális, erkölcsi
és .r,azdasági ereje hasson és győzzön is példamulatásával:
MEG KELL TUDNIA mindekinek, hogy ezeket az állami kezelésbe vett gyógyszet tárakat ·a
~emzeti Vállalat körülbelül 600.000 fotit;tt teher ..
yette át, A 157 gyógyszertár közül 60-nal(
egyaltalába_n nem \'olt forgó;lökéje, a rezsi gyakbár omszot
volt, mint a bmttó bevétel
~Z:.~ 60
ame h nek nem volt forgótoke.]e,
meghalt a közegészségügy számára, Azt
hogy hatvan községben volt
és mégsem vel t Met t ha gyógyszer
gyalog és szekéren, gyakran
klellett vándorolniok, mig a legpatikához érte~ ne nem •egyszer innen
tovább kellett vándm olniok. Természetesen eb·
a nagy teheiben nagy adótm·tozások is \·OlEzt az adótartozást n1ost, bánnilyen 1 égi ter-

l!ti!szotü is, a Nem~eti Vállalat kifizeti

A KISEBB GYóGYSZERfAllAK vezetői, különösen az emlitett 60 gyógyszertáré, egyáltalában
nem vették fel azt a fizetésüket, melyet a koUek,
tiv szerzódés előirt számukia..

Nvilván ebből a

lényböJ származhattak egyes hely~k·n kiilönhözó
szabálytalanságok is. Hogy milyen mértékben, azt
a legközelebbi néhány hónap szükségszerü lev~ltásai fogják m ,gmutatniL Tény a.Jf hogy ma
nunden felelös-ve~ető és a többi alkalmazott
gyógysze~ ész és a segédszernélyzet ís, megkapJák
a kollekhv sz 'rződés szelinti fizelésüket Ezzel
nemcsak az: dőlt meg, <>az a szándékos hiresztelés,

hogy az államositott gyógyszer tárak alkalmazottainak !fizetését leszállit)ák, hanem inkább beigrzolódalt, hogy i Nemz ,ti Vállalat még azok szá-·
mára is kifizeli az előirt összeget, akik eddig valamilyen •okból nem juthattak hozzá fizetésük··
höz . Ehhez nyilván a gyógyszel'lárak rentabmtásának a kérdése is hozzájáruL
A NEMZETI V ALLA LA T ed!li~;i husznapos
máJ:· tiszta képiink van I'Óla,
hogv a januári forgalom a gyógyszertárak dec om·
heri forgalmához viszonyítva 4 () s z á z a l é k k a l rmelkedelt Ez a husz nap elegendó
volt. ahhoz, hogy a sulyos leh•rrel induló Nemjzeti Vállalat gazdaságilag legyensulyba insson
Hogy ezt ennyke rövid idp alatt meg tudták vaélete ism~retében

P.ósitani. abban természeteSlen hataln1as része van

a szecialista t'ervgazdálk<>dás fölényének a magán.~azdálkodással szemben .. Egyszerre kiderült, rni~yen sokfit tudunl<

1

használni a közpgészségiiey-

üz-

nek, ha nem profitra dolgozunk, nem tartjuk
letnek a be!el\ek gyóeyszerellátását, han•m
~yógyszert adunk
minden rászorulónak és ott,
azon a helyen, ahol ana 'sz.üksé~ük"';:;yan, És lám,

mnollett, hogy mindez ily,en kápdf.qtosan rövirt
idő alatt megoldódott, mégis éppen most lettek
ezek a gyógys~ortárak gazdaságilag is rentabilisak
BEBIZONYOSODOTT és ma már közism'ert
tény, hogy az állami kezelésb' vett gyógyszer tá·
rak, illet\f 'a Nemzeti Vállalat· ezek után a gyógy··
szertárak

ulián

janu!ár l-től kezdve háromszor

annyi adót fiz•tett be, mint eddig, amikor még
ezek a patikák bent voltak az adóközösségben. Ez
egészen pontosan azt jelenti, hogy a N'emzetf Vállalat gyógyszeitáia:i hárornszOl annyit fizetn"k be
ali állami pénztár ba, mint amikoi még nem tar-~,

toztak a Nemzeti Vállalat..Hiötelékéhe
OLT KAROLY miniszterünk mondotta, hogy
a legeldugottabb helyre is el akarják vinni a
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gyógyszertár akat és meg akarják valósitani a köz.
egészségügy minél teljesebb, minél zavartalanabb
szolgálatát. Már ma ott tartunk, hogy ez a terv
alig egy hónap 'alatt megvalósult :Met t ~ze~. a
gyógyszertárak már a legtökéletesebben_ telJesilik
közegészségügyi feladatukat, Nem Ismer,etlen
előttünk annak a vidéki ! kis gyógyszertárnak a
helyzete, ahol a felelős-vezető alig tiz fodntos napi bevétele utári egyszene szédületes arányban
eikezriett rendelni, mihelyt 'a Nemzeti Vállalat kötelékébe sorozUik Ezt a felelős-vezetőt természetesen leváltoíták, de kiküldtek oda egy uj gyógy
~zerészt és ellátták it patikát gyógyszexrel olyan
rnértékben, ahogyan a többi, törpe-gyógys~e~~-
rokat is ldelégitették, Eppen egy olyan palikarol
van szó, ahonnan ugyan-«;sak messzire kel}ett kocsizni vagv gyalogolni a -következő patikátg. 1\lost
·egyszerr e i,nindent megkaphatnak Kidobolják a
község ben,' és egymásnak adják hir ül, hogy ez a
patika ujjászületett és, hogy_ vége ~an már . az
örökös vándorlásnak a legelemibb gyogyszerekert,
ami nemcsak egyes felelőtlen felelős-vezető hibáija, hanem i!(en gyakran a H'atóságok ne'mtörődöim
ségén is mnlt

' kialaA SZOCIALISTA MUNKAE~KöLCS
lmlása szinte napról-napra er~eljt~eb!J lesz ezekben a gyógyszertárakban. ' Es nem igaz az ~em,
Jiogy ezek az állami kez,elésbe vett ~yógyszertárak
ter hér e lesznek az államnak, amikor már most
'Olt tartunk. hogy helyreállt a teljes gazdasagi
egyensuly, Már most ott lart?nk, ho~y a legk~•
molyabban gondolnak u.i gyogyszer titrak felálhtásá~a is, elsősorban azokra, amelyeket \:t pályázat annak ideién nreghit detett Ezei>et a vatikákat
.a Nemzeti Vállalat a sajá~ erejéből !fogja Hépileni. Abból n profitból tehát, am,elynek ~ll!itóla•
gas elmaradása miatt olyan keserves liiönny~ket
·ejtenek magángyógyszertáratink tulajdonosai,
'
TERMÉSZETESEN, amint már meg is irSOl fog kerülni hamarosan egyes f oleJötJen
felelős-vezetők leváltására is.
Főként azokéra,
akik a magánpwfit jegyében dolgoztak Megk~
rositották az állan1ot és igy a hároméves tnv SI·
kere és eélkitüzései ellen munkálkodtak A Nem--,
~eli Vállalatnak általában az az álláspontja, hogy
amilven ir g.rlfuatlanul leváltja azokat" akik ed-dig ;osszu! dolgoztak, annyira megbecsül minden
rendes munkást, aki velünk együtt tud és akar
dolgozni a szocializmus építésében a kö.egészség>
ügy eszközeivel1
NANASSY SANDORRóL, a Nemzeti Vállalat vezérigazgatójáról külön is mog kell •emléke~-
nünk e tájékozató köziLbs keretében, mert amit ő
végez, az mindm tekintetben utiörö munka Az.
nemcsak a közagészségügy vonalán, nemcsupán
az állarnháztartás megjavítása frontján, hanem
a szacialista átnevelés területén is, 1Szinte hihetetlen, hogy milyen problémákkal monuek fel
gyógvszerészek és hogy kik. milyen csalafinta
·eszkÖzökkel próbálják keresztezni a Nemz,eti Vállalat munkáját Elmrmdnnk --~gy esetet, 'de me-'
gint csak névtelenül Hadd lássa ez a szakma,
luk,

A GYóGYSZEMSZ
milyen nagy szükség van itt még err e a nevelöm unkára és hogy milyen megfelelő embeit álU,
toll oda miniszlet ünk Nánássy Sándor elvtár•unk személyében,
FEDIEGY HOZZA egy most államositott
<>yógyszertár felelős-vezetője, aki 1940-ben vette
~· gyógyszertátal a deportálásban kbsőbb ,elpusztult zsidó tulajdonostól Felmegy és felviszi ma-·
gával ennek az elpusztult gyógyszerésznek a leá-·
nvát, aki igazolja, hogy az illető felelős-vezető
a;;nak idején szabályosan és teljes összegben ki•
fizette a gyógyszer tár árát az ó apjának;i Egyen-'
idnt, de egvre ltervszerübben nagy, közlis mesével
hozakodnak el és csodálatosan egyezik miuden
szaHÍk minden multra szóló megállapodásuk.
Sőt, egyek miudke~ten ,. ab~an is: hogy ez! ~
gyógyszertárat tehat surgosen kr kell venm a
Nemzeti Vállalat kiötelékéből és vissza kell adni
magántulajdonba 1;eki. a jelenlegi felelős--vezet6nek
NANASSY SANDOR vezérigazgató néz, fi-:gvel, engedi őket beszélni, 1\legállapitja; hogy
a;;nvira meg akarják győzni őt, hogy ~gyr-e jobban" belezavarodnak a történetükbe és egyre in-kább egyedül az domborodik ki az egész elöadá-sukból, hogy ők ketten, az időközi engedélyes e•
a depo1táláshan ·elpusztult gyógyszerész leánya
tgyetemlegescn kérik, hogy ezt a gyógyszertárat
pedig ne államosilsál<:, mert ez ali' ember megét·
demli, ez az eurber kil'lzette .. ,,
'
IGEN, EZ AZ A TERüLET, ahol igen komoly
feladat vár a Nemzeti Vállalat vezetöjét'C, Ana a
bizonvos nevelőmuukára" 1\lert a vezérigazgató
hamar osan megállapito!ta, hogy ez a két ernher
ugy jött fel ide, hogy már előre megállapodta'!<;
már előre üzletel kötöttek egymással a Nemzell
Vállalat .terhé1c és •egy deportálásban elpusztult
gyógyszerész emlékének meggyalázására, Talán
már az összegheu is megállapodtakj, Te kapsz eny-·
nvít, nekem jut ennyi Mondják, hogy amikor·
kimentek a Nemzeti Vállalat vezérigazgatójának
szobáiából, m:ir a lépcsőn mcssze elmaradtak egymástól A leány, nyihán magába szállt, a gyógys.i'erész p ,dig belátta, hogy rossz uton haladt.
-.,~s MOST PUSZTAN AZ ERDEKESSEG
kedvéért hadd mondjunk el egy igen komoly és
jellemző esetet aiiól, hogy egy nemzeti vállalati
"yÓoyszertár vezetőjének anyagi helyzete hogyan
~~ól\ele, hogyan alakítja a fiatalság helyzetét a&
Egy apa a leányáét Egészen röviden an ól van 1
szó, hogy egy gyógyszerész leánya megrekedt a
tanulásban, abba kellelt hagynia tanulmányi éve•.
it, mert az apja nem tudta tanittatuL 1\lost, ez a
gvóg,•szerészhallgató ujra jelentkezett az egyetemen.- Elmondta, hogy amióta államositották azt
a patikát, amelynek az ő apja a vezetője, azóta
megkapja a kollektiv szeiZődés szerinti fizetését,
és igy most már az ö nevelése sem ütközik aka·
dályokba
IGY ÉPüL, Nö, IZ:-IOSODIK, terebélyesedik az Aliami Kezelésbe V ett Gyógyszer Íárak
N emze!i V állalatának élete a szocializmus utján
(sz.)
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.·Népdalok Leninrel
Leninben a Szoovjetunió \ alaan-ennyi tnré1w nagy feL
szabadítóját t~szteli, nagyságát netTicsak azo orosz kOL
tOk. hanem a Szov,jetunió~va1amen;n;yi népének a kiöltői
hirdetik És ne.."!l is csak n1 hivatásos költők, hanem a
nép ajkán élő népdal1ok is Április 22:..,én, Lenin születésénék 77. évfOrdlt.rlóját ililneplik .Ebből az alkalomiból
néhány népdalt k'özliirlk, ameJyeket a Szovjet Tudo·
mányos Akadémia népi aJzl biZottsága az altájvidéki
sorszk nép kör:ében gyűjt öt t.

1

Sebes folyó a Tom, nem volna az,
Ha meg nem h{zna bő foHásain,
Szabadságunkat nem hozta volna
Az ui tőrvény, ha nem volna Lenin.
Mikm a fényes nap kisüt.
Az egész vilá.g felragyo g,
Mikor az igaz párt vezet,
'Lesznek a népek szabado/t..
Rab volt a sor szk nemzet idáig
Kolházba állt és élni lcezd
·
Rab volt a sor szk nemzet sokáig,
A kelyes utra tért é" élni kezd
2"
Lenin mutatta az igaz utat
És október vitt minket gyözelemr·e.
Járjunk az uton, amit ö mutat.. ·
És ugy JUtunk az uj életr· e.
3-

Ha le is szakították a virágot
Illatát megőrzi a föld,
Bár elköltözött elvtársunk, Lenin
Dicsőséges neve, örök
4"
Bár meghalt elvtár sunk, Lenin
Dieső neve köztünk rnaradt.
S hogy tovább is míértünk küzdjön
Lenin igaz pártia köztünk mar-adt.'
Bár meghalt elvtár sunk, Lenin,
Nagy tanitása köztünk maradt,
S hogy tovább is győzelmekre vezessen
Igaz elvtársa, Sztálin itt maradt, , '
Fordította., V ÁG .SZABOLCS

MunkanéUdiliség
, Nem is olyan tégen ugy ittuk még Je ezt a
~zol, hogy közben lehetetlenül ver gödtünl<, hogyan
es hova tudnók elhelyezni munkanélküli kartársainkat Akkm még szinte 1en!'énytelennek\ Iá~
szoU, hogy ezt a kérdést hamarosan meg tudjuk
ol~ani. Azóta történt valami Nem az, hogy a tu}a.Jdonosi testüle~ néhány gyógyszerészt,\ valóban
csak néhányat, munkába állitott mer t másképen
ne1n tudták megoldani és szakszervezetünk ügyelt,.
hog~ ne is tudjá!< megoldani, hogy 8 ótánál töbJret ne dolgoztassanak munkavállalóikkal Nem
az csökkentette! Ie a munkai)élküliek számát, :mer~
a tulqjdonosi kegy, csak mi tudjuk milven keser>es huzódozások; finy:ískodások után," belement
abha, hogy lehelőleg válogatott munkanélküli
gyógyszer észeket beengedjenek
gy ógyszet táraik
váraiba A'.mi szak!l1ánkban, a mi pályánkon tax
sziintette meg és a legrövidebb idő alatt, az fogja
me~s~üntetni a mm~kanélküliségel, hogy alig 160
jmhJ,aval megalakult az Aliami Kezelésbe Vett
Gyógys~erlátak Nemzeli Vállalata. Es ime, alig
egy honapos miiködése alatt bebizonyosodott,
hogy egy állami 'állala't pusztá létezése, mely
egyértelmii u szoeialis!á tervgazdálkodás maga~
sabbrendüségélel, nen1 engedi me'g, hogy munka-·
nélküliek lézengjenek és éhezzenek akkor, ami:kol egyre fokozottabban sziikség van és szüksé«
l
• .
.
o
esz. UJ meg UJ munkáskezelue. Ma már nyilván,valo, hogy a Nemzeti VáHalat keresi a dolgozni
tudó és dolgozni akató gyógyszerészeket, fiatalokat és öte:geket, és nincs 1nás kikötésük, csak az,
hog~ ~ki munkára jelentkezik, magáévá tegye a
szoctahsta munkaerkölcsöt.
,
Nem kell sok idő és ebben a szakmában csa!!(
azok lesznek munkanélküliek, akik benn élnek >l
R_azay Endt e Gyógyszer ész Ol!honban), Ehhez pe'.
d1~ nem k~I_Ie~t több, csak annyi, hogy egyelő 1 e
a~1g 16~ pahkaHI, megalakuljon ,,az All'!mi Kezclesbe \ett Gyógyszet tárak Nemzeti Vállalata,

---~----------------
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A GYóGYSZB'liEst

A Természettudomtlnyi TársulatreSI
a gyógyszerésztársadalom nem sokat tudott a felszaba-dulás előtt: öm~élu egyes~et volt~ elefántcsonttornya
azoknak -a természetkedvelőlmek, akik, noha természet.
tudományos gondolkodásuk éppen alkalmassá tette voL
na őket polit'ikai harcr a, ~helyett ·visszavonultak a
passzív szemlélődéSnek társadalmi szempontból improduktiv területére. A felszabadulás után ez a helyzet
gyökeresen megváltozott: a Társulat intmár a köiösség
céljait szolgálja· és jelentős részt vesz a népművelő, felvilágOsító munkában.. A d:0lgozó tömegek tanulásr a
vágyódnak: nrindaz, anút a letűnt rendszer elnyomó r·étege elrejtett, szelleml monopoliumként kezelt, most am
egész ~P közkincse" A Tár'Sulat egyik legfontosabb
célititüzéBe az, hogy a társadabul haladást a természet.
tudományi ·gondolkodás népsze:rüsitésé;vel szolgálja: fel- ·
világosító előadáso·kkal, népszerü folyóiratokkal, tagjainak önkéntes és lelkes }llwtkájával A Természettudományi Társulat rendszeres kapcsolatot tart fenn a tömegszervezet-ekkel, azoknak sajtóját é.rtékes anyaggal
látja el. A gyógyszerész hivittásánál fogva természettu··
do~ányokkal foglalkozó ember;
sokszor rámutat;unk
arrlt, hogy különösen faluhelye1;4 a természetismereteknek egyetlen ,.professzionista'' képviselője, ~·A qyógy.
szerész'' örömmel kapcsolódik be a Természettudományi
Társulat felvilágosító munkáj ába é:-; ez alkalommal egy
szemelvényt közlünk a "Ne légy babonás· .. " eim ü kis
értekezésból
A babona elleni küzdelern a gyógyszerésznf}k arnugy _
is ·kötelessége, hiszen éppen a gyágyitás ter'é-n számtatan képtelen babona for·og közszájon, ezek közül nem
egy veszedelmes is Nézzük meg, mllyen csokrot kötöttl
ezekból a Társulat munlratársa össze és hogy a felvilágositás terén milyen feladatoh: várnak ránk
\

Dr T:. P .

•
.. BALLÁBBAL KELT FEL AZ ÁGYBóL ,
s
szer·cncsétlenséget jelent
hát igen, ennek a ma~
gyaráza.ta igen messzii"e nyúlik vissza és mégis lgen
egysze.rü
Sok-sok nép a bal és a rossz fogalmakat
egy és ugyanazon SillÓval fejezi ki; mi is hallottuk mlár
a ·kifejezést: balul ütött kl, nem?

Könyves Kálmán kir·ály szüntette meg a boszorkányége~.
téseket,
de ez csak ·félmunka Volt..~.
mert az okozatot. szüntette meg,

a z

o k o t

n e m.

Nem világósiwtta fel az embereket a dolgok valódi oká··
ról.. Nem ébr·esztette fel bennük a tanulási vágyat.. Ma

már tudjuk, hogy a slró babá}lak a zöldkeresztes
beöntést, ricinusolajat ad,

nővét:

Régen az emberek nagy tudatlanságban éltek.. S
mindennek. amit nen!! ismertek, 'bermészetfölö~ titokza..,
tos
tőle.

erőt

tulajdonitottak,

s mivel nem ismerték, féltek

A víznek, a tűznek külön istene volt s kisebb dot.

goknak:: vadászatnak, halászatnak is állitottak egy-egy
külön ístens~get. Az istenekkel beszélgettek, 1 ajándéko-·
kat, áldozatokat ,
termé;ny, állat, gyaJnan még em·
beráldozatokat if' mutattak be nekil{, csakhogy haragju.
·kat magukra ne vonják A r·égiek ói'ákon át beszélgettek
isteneikkel
ezek a beszélgetések voltak az első
imádságok
A tudósok segitettek a dolgon . A csillagászok meg_
mondták. hogy a !ll-ennybolt nem ódási fek~ gyász.·
lepel, amelynek lukacskáiból égő csillagok villámlanak
elő,

a fizikusOk megmagyarázták a viz, a tüz jelensé-

gét
Jöttek az orvosok, a felboneolt állatok és em.
berek testén tanulva. naptóLnapra biztosabban tudják a

beteget gyógyitani s igy hátrorbe szorHottták, eltüntették az "~rdögöt".. A.!Zt ís megmagyarázták az élettannal,
élólények életjelenségeivel foglalkozó tudósok, hogy báj,

italtól nem lesz szer·elmes a Jancsi a Jutiskába ,
Könyvel;: jelennek meg, amelyek ugy a növények, núnt

az állatok életjelenségeit mu:tatják a tanulnivágyó emw
berelmek, s ma már tudjul{, hogy nemcsak olyan mirL
gyeink vannak, amelyek nyálat. könnyet termelnek, de
olyanok is. melyek váladékukat befelé a szervezetbe üri..
tik, s ezeknek a lllirigyeknek müködé;se magyarázza
nieg az élet különböző, eddig nem értett és é.PPfn ezérii
titokzatosnak gondolt jelenségeit

A KISZóRT SóTARTó, és a veszekedés közötti
összefüggés magyarázata pedig az, hogy a só· valamikor·
igen becses é_s dr ága portéka volt, médöldeken keresz!'"
tül hátukon cipelték .
pedig tudjuk, hogy a ~közm~n
dás is mondja: nehéz, mint a só, PerszeJ ha 1-dönnlött,
nagy lett a veszekedés. Közben ·a sót vasuton, tengeri
hajón, teherautón szállitják1 fillérekbeJ kerül s a régi
babona szokássá csontOsodott..
De nem minden bahonás szokás ilyen ártalmatlan
ám . Nézzük csak a sirásó feleségének esetét. Az öreg.
asszony megnézte a kisbabát . • a kis baba története..
sen elrontotta a gyom r át, vagy az édesanyjának kevés
volt a teje és ezért sirt MEGVERTE SZEMMEL

tessük meg a babonás szokásakat is

hangzott a magyarázat ,

már nem félünk a 13.as számtól, ha nem rezzenünk meg

l\fiért?

Mert a sirásóné

szemöldökei sürüek voltak és borzasak. szemei mélyenAz ilyen emberr·e azt mond:ták régen: az ördög cimborái és sor·suk nem lett r"OSszabb, mint a mág.
lyahalál Még a pöfögő mozdonyok korában is voltak·
külföldön boszorkányperek. Nálunk Magyarországon

,...fekvőek

A gazda

ballábbal kelt fel az ágyból,

előtte

átfu-

tott a fekete macsl{a; .JuliSka kiöntötte a sótartót, a sir·~
ásóné megverte a babát szemmel . . .. ki gyózné felsorolni a sok babonát, a.z emberi tudatlanság szOm.oru hl··
zonyitékait.

-

Nem történik a természetben semmi sem ok nélküL
.
csak a.z ok néha kissé messze van. N e legyünk lusták,
inenjünk: vissza, bogozzuk ki a szálakat, bárnlilyén.
messzire nyuJnak is .
s ha az okot ismerjük, szün..

a

kidőlt

sóilutótól való féJelmünkben,

szürét a Vajákos Flór áknak

s

Csak

akkor_, ha

ha kitesszük a
dugjuk 1Q.

nyugodtan

.reggelenként a balláö'Unkat a paplan alól,
leszünk valósággal .szabad emberek."

<$.ak akkor:.·

.·'A

GYöGYSZEMSZ

Hogyan kapcsolódhahmk be
az V. Gyógyszerkönyv
m.unkájába ?

Juttassa el a lapot
egy olyan kartársnalc,
aki nem tud előfizetni

Az Y Magyar Gyógys~er könyvr ől a mnlt
Érsekvadkertről kaptUk az alábbi levelet:
,;4Iiiban jelent m~g egy, tájékoztató. Ebből érte,,Alulitott Weszelovszky .János gyógyszerész késültek a Kartársak arról, hogy a gyógyszerészek!
széles rétegének bevonásá"al készül, de azt nem rem a Szerkesztőséget, hogJ· ré,szemre a ,,Weszelovszky
tudják még, hogyan is kapcsolódhatnának be eb~ János gyógyszerész; Megváltó; Érsekvadkert'' eimére
be a munkába
~üldött ~·A Gyógyszerész" lap ·küldését szüntessék meg,
A készülő Gyógyszer könyv a lY. ~fagyar
meit a Nemzeti Vállalathoz tartozva, a központ elő··
'Gyógyszerkönyvvel elleutáthen, nemcsak Szerfizet'i a gyógyszer tárak számár~ a lap egy példányát.
kesztőbizottságból, Szakbizottságból, Albizottságból áll, hanem· mindazokból és mindazoknak a Mivel magam ··vagyok a vezető, alkalmazott, labor·áns
\Véle~ényéhől, akiket a Gyógyszerkönyv illet, te• stb., a lap egy péJdán;va a gyógyszertárnak elég.. VI ..
bá,! a gyógyszerész,ekből is. Az V Magyar Gyógy- sz-onb, mint Szakszervezeti tag, továbbta is szeretnék
szerkönyv Szer kesztől>izotsága c véleményadásra
megküldte SiakosztálytHlknak á; első 35 oldalas előfizetője maradni a lapnak, mert érzem és tudom,
elabmátumát. Szakosztályunk a munka elvégzé; hogy a gyógyszerész munkásokért.. tehát értünk küzd.
sére négytagu bizottságo! alakHolt Ez a bizott-·
Azért kérem a szerkesztöSéget, hogy juttassa el a
Ság, bárm,ennyire is sZieiette volq:a a Kartársakat lapot .egy olyan kartái"snak, aki nem tud előfizetnl, vagy
belevonni a munkába. az idő I övidsége miatt nen1i
irja a szerkesztöség a francia bánYászok, vagy eJha_
tudta meglenni• A jövőben ilyen nem fordulhat
gyott görög gyermekek ,megsegitési alapjának javára
elő és nem is fog előfordulni, mert e bizottság
minden tagja meg van győződve an ól, hogy a Minden negy~évben az élőfizetési díjat, 20..- Frt. ~t be
Kartársakat érdekli a Gyógyszetkonyv smsa, sőt fogom küldenl,. A mai levelenl!'mel egyetemben feladtam
akad a Kartársaki közölt olyan is, akinek vala~i a 20. - Frt ·Os előfizetési dijat. Weszelovszky János 8 ,
javaslata van akár egy galeniknm' egyszerühb k gyógyszerész. 'r
~lőállit~sáta, akár egy uj készítmény felvételére .
Az V . Magyar Gyógyszer könyv Szerkesztőbizotl'·sága nem tudna valamennyi javaslattal külön·~ülön foglalkozni. Azonhan a \Szal<(osztálynnk
Amikor ezt a levelet lcközöljük, kissé vissza
•Gyógyszerkönyvi BillOltsága utján mittden jav~s,
<i>
latot el tudunk juttatni az illetékes helyre . A ja- kell mutatnnnk au a, hogy éppen a volt hatósági
'vaslatok Ileérkezése után a Szalwsztálv kiértékeli gyógyszertárak felelős vezetői llligy általánosságazokat és tovább adja, illetve a hozzá. vélemény- han megelégedtek azzal, hogy a gyógyszertár elő
adást a megküldött Gyógyszet könyvi r észekre a
befutott javaslatok figyelembevételével ad fizetett a lapra és nem érezték külön kötelesséVHtas,zL
güknek, hogy ők maguk, mint szakszervezeti ta· A ·.Közegészségügyi Alkalmazottak Szabad gok is járassák szaidapunkat Nem egy olyan
Szakszervezetben lehe:tőség nyilik arra, hogy l\ nagy, budapesti, hatósági kezelésben lévő gyó!D'.Szakosztályunk gyógyszerkönyvi ügyekben elő szer táu ól tudunk, melyben csak a gyógyszertátadásokat tarthasson a Kartár'saknak, sőt ha szük- nak játt a lap, de a hatósági kezelő nem tartott
mutatkozik, a Szaklapunkhan állandó rovat-·
. visszük a Gyógyszetlllönyv ügyét a nyilvános- igényt a szaklapra. Ugy mondják, még olyan
ieset is volt, ~hogy a hatósági kezelő ingyen, tisztesag elé.
Arra kérjük a Kartársakat, hogy "' gyógy- Vetpéldányként kapta a lapot és ezt a tiszteletpéli<.·szerés,zet nagy szellemi tervéhen olyan lelkesedés- dányt elegendőnek tartotta arra, hogy a gyó!D _
vegyenek részt, mint szociális problémáink szertárnak ne rendelJe Ineg "A Gyógy~zerész" .. f.
megoldásában. Kezünkben a fejsze nyele, lássunk
rnunkához. Mntassnk meg mi, dolgozó gyógysze- Éppen ezért tat tjuk ma követendő példának Wer~szek, hogy szellemi téren is megérdemeljük a szelovszky kartársunk ajánlatát, amikor nem V('. btzalmat.
~zi egyszerüen tudomásul azt, hogy a Nemzeti
Addig, mig Szakosztályunknak nem lesz al- Vállalat előfiz~t a szaklapra, hanem ő maga, a
helyet biztositani a gyógys2Jerkönyvi ügyek saját személyében, mint szakszervezeti tag is telrnl:éz_i'sér·e. kérjük a Kartársakat, hogy javaslataLtráshan juttassák el a Szaklap szerkesztósé- jesiteni akarja valamilyen módon kötelességét
Ha máskép nem, hát legalább ugy, hogy előfizet
< ··s•••e. Fel~ünő helyen irják rá, hogy a Gyógyszer-·
,egy olyan kartárs részére, aki csak azér'! nem
BIZottságnak szól
·
Dolgozók S*'kosztályának járatja ,,A Gyógyszerész''-!, mert még azt a né(.li;róg;ysz<~rkiinyvi Bizottsága
(dr. &' E.) hány forintot sem tudja erre a célr·a előteremteni
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Emelkedö Heroin fogyasztás külföldön
Most adták ki az Allandó Nemzetközi Opimnelső
háboruutáni je!enk>ét,
amely érdel<es fényt vet főleg a Heroin nemzetközi fogyasztására A jelentés. csak a legális ká-·
bilószer gyánásk'tval és elosztásával Jfoglalkozik
A H'"roinra vonalkazó adatai azonban /igy is elég
nyngtalanitówk A jelentés rámutal wrra, ihogy a
Heroinnak tgyóg.Jszerk<int való használata l'l'zd
komoly problémává válni, mer t a fogyasztás
emellredö tendenciát mutat, ugyanakkOl egyes
államok nemhogy csökkenteni igy2-!keznének a
fogyasztást, hin .m mind nagyobb mcnnyl1ségek~t
lgényelnek Már 1931-ben egy n:mzelkozi kon-;
:ferencia _pvaslalot tea az egyes kmmanyoknak,
hogy dolgozzanak ki olyan mEgoldást, amely az
annyira veszedelmes Heroin h"sználalM pótolj;<
45 államban, iLetve önkormányzatban egyállalán
nem fogyasztanak Heroint, 1946-ban il államban
a 1-Ieroin-fogyasz~_ás: egy rnilliO lakosra szánlitva,
.egy ki! ogr ammon al nl volt, öt ben egy és kél illiloellenőrző Hi,vatal

g'ramm k,öz-öLt mozgott, további ötben ke.itlő ,és
ö·t kg köz;ött, egyben, Finnországban, ez a fo-

gyasztás a 2:5 kg-ot is meghaladta. Éppen ezért
a jelentés különös figyelmet szenuel Finnország1
nak:
'
1946 óta a Heroin-fogyasztás itt megháromszorozódolti A világon itt ,fogyasztanak legtöbb
Heroin! 19J9-re a finn kormány ál kg-ol iránya;ott elő mindlen millió lakos1a számítva A nen1-·
.zetközi ellenőrző szerv. k.érdést int-éz.elt e:miaHt a
finn kormányhoz. A válasz az volt, ihogy a há:boru következ,Lében a f~nn nép egészs1ÉlgÜ.gyi áll!apota romlotl, a HeroirYl főleg köhögés csillapitáls-ára használják Finnmszág után második he1yen al! Olaszország. 1947-ben ez a ket ország a
~ilág Heroin-termeléséneik a felét fogyasztolta el
Olaszország 1936 ota 50 százalékkal emelte a fo.·
gyasztást. 1nig s,rédorsZág ugyanezen idő alatt
100 százalékkal, Érdekes, hogy ngyanakkot a
hasonló éghajlati viszonyok között élő no r vég.ek
és dánok csakiT>crrn beszünte\ték a Heroin fogyasztását :Erősen emelkedett ennek a kábitó·
szernek a fogya~zlása mé.g U j Zélandban és p·e.dig
az 1936--'-1946 közölti időszakban az ötszörösére
Japán, llimely azelőtt ugyancsak alaposan eJőJ,
járt a Heroin fogyasztása terén, ajabban csaknem teljesen lernondott rola Romlott a helyzet
Németországban W39-ig Németország egyike volt
a legnagyobb kábitószer termel&knek, egyben
!egyik jelentékeny központja . a tmott kábitószer
kereskedelemnek Pontos adatok most nem álla~
nak ngyan rendelkezésre, azonban a nemzetközi
szerv értesülése szeri!ll.t a helyzet ott ebben a tekintetben elég snlyos
.
A jelentés ,foglalkozik""még a Heroin •fogyasz-·
tás teljes megszünletésének 'kérdésével. A 2! or·
~zág közö~t, amely a H:roin-fogyasztást t<~1Jesen
kiküszöbölte, van olyan, arnely }\özegészségügyi
szempontból erő~en 2lmaradt, de van olyan is,
arnelv ebb n a tekintetben vezet A legkülönbözőbb- éghajlati viszonyok vannak itt képviselve és

a gazdasa.gi
' fej!et;:ségnek legkülönbözőbb foka.
Számtalan ország, n1ondja a Jelentés, ametynük
~özegészégügyi viszOn J ai elS-őrendüek, az e"imult
20 évben csaknem teljesen lemondott a Herrun
használaliir-ól Ebből a tényből á jelentés .azt ~
következtetést ,.onja Je, miszerint semmi akadálya
sen1 lt.het anna..~. hogJ a nenlZetek tel}esen mel-·
lőzzék ezt a veszedelmes káhitószert. Ugyanakkor nem hallgatja el az olyan stakvéleményt s'em,
arnelv korlátozolt használatál főleg a snlyosabb
Ibe es·etekben ajimlja, egyrészt mert könnyen k~
~elhelő, gyorsan hat és aránylag olcsóbb, mint
n1ás helyeül:S-ilksérc~ alkahnas szer Vélgül ul.~ .a
j.eJentés a Heroin haszllálatának sulyos szocrahs
!<öve!kezményeire, 'amelyek lényegesen felülmnl-·
ják arinak pénzügyi előnyeit A jelentés lnlajdonképpen a Vi~g Ésészségügyi Szervezetc számára készült, aine'ynek kebelében jannár végén
egy szakbizottság ,fogja azoknak a gyógyszerekr'
nE[{ a kérdését meg:árgyalni, amelyeknek fo-··
gyaszlása könnyen szenvedéllyé válhat
TA.

6,531/13/14,

A pénzügyminiszter 170.400/1949. X. b.
P. M számu rendelete \
egyes gjrógyszervegyipar·i válla·
l a t o k
részére kluta,lható szesz
kedvezményes
egyedámsági eladási árának megállapitása tár gyában.
A szesz-egyedáruságról szóló 1938:XXX . tc,. 58. §ában kapott felhatalmazás alaJl,ján a következőket rendelem:
L §.
A szeszegyedár-úságr·ól szóló 1938:XIX.. tc. 75. §-a

iihoz tartozó utasitás VIU. és IX. fejezetei alapján
itali céra nem alkalmas cikkek iparszerü előállitására,
illetőleg a kéna-ether (etilaether) é,s ecetaether· (etilészter) előállitására a Szeves és Gyógyszervegyipad Központ ellenőrzése alá' tartoz1ó vállalatok részérő a szer···
feS \'egyipar céjál:a a Szeszérté,ke:iitő Nemzeti Vállalattól kedvezményes egyedárusági eladási áron beszerezh-ető szesz árát - forgalmi adóval ,együtt - hektóliterfokonkint 4,.- forintban állapitom meg.
'

IV.

Irto: Vad im Szafonov és Alekszej Ruszockij
(Folytatás)

A FEJLőDÉS FOKOZATAI .Forró. aszályos vidékm a legjobb fözelékfélék kitermesztésével bizták meg A fözelékfélék
a természet mostohagyermekei voltak errefelé:
,nyáron ','em vo~! elegendő viz számukra, a gyapot felsZivott mmden nedvességet Merész és ere··'
deli ötlete lámadt a fiatal nö,énynemesitőnek:
llfiér .ne lehetne, .meghagyni a nyarat a gyapot
számara? HasznalJa f~l a fonó, száraz év'szak
minden nedvességét, ,;iszon! a főzelékféléket ősz•.
szel és a csapadékos s aránylag miele« délszaki
télen ü ll essék ki a földekr e. Az voll csu~án a kér·•
d és, alkalmazkodnak-e ma j<l a főzelékfél ék az uj
rendszer hez.?
c
·
Lisz-enko mnnkásságát siker kisérte. A leg-·
több, télen kiülletctt' főzelékféle megeredt. Mégis
volt a kisérletnek egy r észlel e, melyre egy ke·
vésbbé elmélyülő, kevésbbé t ugalmas ·és a természet titkos nyelve iránt kevésbbé fÓgékony kutalóna~ n,em terjedt volna ki a figyelme. Egy kései
borsofaJta a legkorábban ér ett be a tél körülmé·•
nyei _közölt, A hideg me~válloztat!a sajátságaK
, , • E~.kor kezdt~. ":'.eg Lrszenko különféle gazda .•
.agr novények. koztuk a rozs. bnza és árpa veté ..
séf 10 naponként, négy évszakon keresztül közel
két, éven át.. ~~ eredmény meglepő volt Voltali
.ószr ga~onafa_J~ak -.buza, rozs, árpa, - melyek
dus kalaszt n~'·.esztet!ek, annak elletJ.ére, hogy tavasszal vetettelL Öszr gabonaféleségek tavasziakká változtak át és viszont. Az atöröklés nem uralkodott a növények élele felett
Miért nem ·fedezte fel senid ezt a megdöbben·IÖ lényt azelőtt? Lehetséges, hogy csak' azért
mert a tudósok előr e kJgondolt, hamis elméletek,:
tól vezetve fogtak a növénvel< életének tannlmáo·lly.ozásához és luiságosan biztak is ezeknek az elmeleteknek a csalhatatlanságában Liszenim izá•
mára világossil vatt, hogy a természetnek mind-

azok a "játékai" és ,,eltévelyedései", melyeket a
fo~mális genetika hivei nem vellek fi~elembe,
mmthogy nem érdekelte ők~! a növényi szervezel
egyéni élete, mind egy, a tudÓmány ~zámára is~·
mer·etlen, uj tönényszerüségnek megnyilvánulá ..
sai..

NyilvánvalÓ, hogy a növényeknek meghatározott. szakaszokon,. a fejlődés meghalározott fokozatara ke[! átmenniök A növény fejlődésének
Hső szakaszát Liszenko hőmérsékleti fokozatnak
nevezte, amit késöbb vernalizációs fokozatnak
neveztek el
A Liszenko felfedezte törvényszerüség lé-·
nyege a következő:
A növény növekedése és fejlődése két külön ..
böző dolog. A növény növekedhet fejlődés nélkül;
más szavakkal, fejlödése megakadhat a ,.gyermekkorban'', vagy a "serdülőkorban'', Zöld lev,elek;et h. ~,it ~supftn ekkor, azonhal}, nem virá!'(·
Zik es gy,umolcsöt sem hoz.. Másfel6l; növekedés
n,élkiil is ,,.felnőtlé" válhat a növény, mely virág.. '·
:.rk és utadokat hoz létre.
Régebben azt hitték, hogy az őszi bnza edzett. f~gyálló változat, mely jól lűri a zordon te!etJ K,rderül! a_zonban, .hocy egészerr másról van
tit •zo. Az oszr bnza fe.1lődése a vernalizációs fok?,za~ta~ kezddi~, , amikor is a növény alacsony
ho Jn et seklelet kivan, és ez alapozza meg további
feilődését, a beérésig.. Innen ered Liszenko ulmutatása: elegendő. ha a csir áztatott őszi bnzát hi~
Ileg halásának treszil4 ki, mégpedig nem a földeken
hanem ,a , n~ag!árakban. közvellen ül azután. ho~
a mag CSI,razm kezd."tt ~s a magot nyngodtan el
leh~t velm tavas~zal Kr . ~og hajtani és még
ug, an~hban. az evben beeul{~1 H;:t vernalizáció
nélkül vetik el ugyanezt a magot, nem szökik
kalászba. és zöld, fejletlen hajtásai, hivatásuk
betöltés<! nélkül pnszlnlnak el a hó alatt

2 §.

(1) Az l. §-ban megjelölt vállalatok at kedvezmé:
nyes egyedárusági eladási áron átvett szeszt -· a
szeszegyedá:rusággal kapcsolatban kiadatt--és a jövőben
kiadandó jogszabályok figyelembevétetie mellett -- a
Vegyipari igazgatóság rendelkez_és:te szeJ int kötelesek
felliasználni
(2) Az l §-ban meghatározott célra; 1949. éVi de..
c-ember hó 31:.ig le.gfeljebb 200 vagon . absolut szesz.·
nltmnyiség utalható kl
3. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.,
Budapest, 1949, é~i január hó 15-én.,

D& ANTOS ISTVAN s. k
államtit! <ár.
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EGY MILLló TONNA TERMESTöBBLETET
EREDMÉNYEZ A VE&'\'ALIZACió
Sőt, a vernalizáció megváltoztatjá a tavaszi
buzát is, melynek a beéréshez nincs szüksége aí'·
ra, hogy átmenjen az alacsony hőmérsékleti fokozaton, Ha a csiráztátott ta~aszi buzát hideg hatásának tesszük ki, korábban fog beémi és hektáronként átlagosan 100 kilogrammnál nagyobb
termést fog adni a szokottnál. A Szavjetunióban
~lymódon · elér<! egy évi terméstöbbletet, kevésset
a háboru előtt e g y m i l I i ó t o n n· á r a
becsülték Alig tiz év alatt tehát egy millió tonnál kamatoztak egy tudós kutató megfigyelései, s
Jl'Z. mindep. bizonnyal "' !egkézzelfoghatóbb igazolása a felfedezés hatalmas jelentőségének
GYAPOT UKRAJNABAN.
Rájöttek arra is, miért nem honosodott m"g
régebben a gyapot Uktajnábad Ennek a növénynek 20---30 fokos hőmérséklebe van szüksége. fej-;
lődésének vernalizációs szakaszához.
Az uluajnai nyár hőmér séklet•e t~mek teljesen megfelelő
A gyapot tehát nem azért nem honosodott meg
Ukrajnában. mert általában tulhideg volt az ég-•
'flajlat számáia, ··hanem azért,, mert a saijadzás
rövid, de döntő szakaszában nem jutott elegenelll
hőhöz.
'
•
•
-''
Nem hat Ielkesitően ez a felfedezés?
Mikor Liszenko, 1929-ben, a genetikusok konólresszusán azokr ól az uj lehelőségekről b_eszélt;·
melyek a növény fejlődésének irányitására nyil~ak, a konokfejli tudósok elleriségesen hallgatták
Liszcukonak még sok kemény csatát kellett vivnia a tudomány lmnzervativ elemelveL J<;zekbeu
a csatákban volt a kezdeményező és az idő az ö
szövetségese volt A szavjet kormány és a Kommunista Párt a népet szolgáló haladó tudomány
egyetlen magját sem engedi let mélretlen talajra
hullani..
A SZöVETKEZÉS A FöLDMűVELESBEN ES
A MEZőGAZDASAGI TUDOMANY.
Eljött a nagy fordulat éve Az első sztálini
:()téves teTv sodróiramu épitömunlill.ja n1egváltoztatta az egész ország arculatát Meglelemtetlek
minden előfelételt ahhoz, hogy a kis magukra•
utalt egyéni gazdaságok a szavetkezeli földmürne,zőg3.idálkodásrm térhesországnak vetőmagra volt szüksége.

velésre. a szacialista

senek át Az
A földmüvesszövetkezetek parasztjai, hogy tul•Számyalják n régimódi gazdálkodás Jegmagasabb
termései ed1nényeit is; a mezQgazdasági tudo..:
mán yhoz fo t dultak Es Liszenko \felfeclezései nem
maradtak felhasználatlannil
A "rnalizádó lett a jelszó/. Es a tudósok el~smert tekintélye csak ezután vette tudomásul ai
felfedezést, miután a szövetkezeti parasztok milliói már a gyakorlatban alkalmazták
. Nem nehéz elképzelni, mi lett volna ennek a
IeJ,fedezésnek a sorsa kapitalista országban . Elv~zett volna az Ismeretlenség homályában A tu•
d~ok hallgatása, halálos itélet lett volna, mert
~::;:,_,;,>:,e:c:o'·J~ ,·r_~,·.

más nép nem hallathatta volna hangját.. Nem
akadt volna semilyen szervezett társadalmi erő,
mely kifejlesztését és alkalmazását segitse.
Jl.iinthogy a kis magángazdálkodás számára
nem lehetett fontos, a vemalizáeió i's osztozott
volna a kertészek és ujitók számtalan, ismeretle~
nül és felhasználatlanul maradt javaslatának ,sorsában. Ujabb hóbortos eszmének minősitették
volna, mely nem ér dem es komoly tudósok fi-gyelmére.
;
"Sokszor kéideZik tölem, kik a szüleim", -mondta Liszenko a Legfelsőbb Szavjet képviseilőjeként mondoU egyik beszédéhenr ·- "Azt szok·
:tam 'álaszolni: parasztok, 1929 óta egy földmüvesszövetkezet tagjai.. Azonban más szüleim is
vannak: a Kommunista Párt, a Szavjet Karmany
es a földmüvesszövetkezetek. ők neveltek fel és
faragtak embert belőlem . "
Egy másik alkalommal Liszenko ezt mondta:
"Nem volna veinalizáció, ha nem lennéneM
földmüvesszöyetkezetek és . állami gazdaságok. Es
ha nem volna szov}et hatalom, talán magam sem
foglalkoznék tudományos mtmkával.''
A GYAKORLAT BIZONYSAGA.
Liszenko csupán akkor ismeri el er edmé-nyesnek kisérleteit, ha azok a földmüvesszöHtkezeÍek ezer és millió hektárjain a gyakorlatban is
beváln ak. Igy jár t cl annakidején a vernalizáció
kérdésében is
Liszenko azoknak a tudósoknak egyike, akik
teljesen tudatában vannak az orsiág előtt viselt
óriási frlelösségüln1ek..

A

növénynemesitőle és

agr ohiológnsok feladata, hogy megtalálják azokat
az utakal és módokat, amelyekellJ emberek millióinak élelem-ellátását bővitimi lehet Az ország
eredményeket vár tőlük, Ezért nem magán-viták
a tudományos ellentétek. Nincsenek külön "tiszta'' és "alkalmazott" tudományok IJiszenko szá-

mára mindcn nj felfedezés gyakorlatilag is megvalósilható fegyver és éppen ez szahja meg ér!ékét. Az ujitásnak mások javát kell szolgálnia;
ez a haladó jellege.
A növények szakaszos fejlődésének felfede-•
zése közvetlen eredményeket hozott a inezőgazda
sági tudományok má~ területein is. Az egyik
ilyen eredmény a csiráztalolt vetőmag vernalizá-ciója. A másik a par adicsom meghonosítása Dé-len
MIÉRT SATNYl'L EL DÉLEN A PARADICSOM?
l
· Chile déli részéből, az Andesekből szár\nazó
bevándotló mal<acsnak és szeszélyesnek mutatko ..
zott Egyszer ü en nem akart meghonosodni a me-leg déli sztepéken. Az itt ültetett palántákon sat-nya gyümölcsök termettek A második évben
egy-egy tőnek alig negyedkiló termése volt és az
is összeaszott n1ogyo1 ónagyságut a,. Ez a pt obléma
nemcsak az ukrán és a francia kutatók problé~
mája volt; ugyanugy Olaszországban és Ameri-
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kában hiába próbálták megmagyaniznl. miért
sorvad él a paradicsom termékeny talajban és a
tüzó déli napon.
·
Vasutakra, hajókra, rakodóberendezésekre
volt szükség, hogy paradicsoroot szállithassanak
.délre. Krim piacain a paradicsom ugyanalvan
drága volt, mint a szőlö. Az északról délre sz:illilóU pazar paradicsompalánlák tizezemyi tonnája vált satnya korccsá..
·

Tudományos Akadémiák
a Szovjetuniöban
. ~y~lc tudományos alosztály, 54 'tudományos kisérleti ~ntezet és 4 szakosztály tartozUr a Szovjeiunió Tu.
do-man~,os ~kadémiájáho-z, amelynek 164 rendes és 269
levelezotagJa van..
A l'udományos Akadém'ia minden
egyes intézete számos tudományos-kutató állomás mun_
k~ját ir~nyiija . A Szov,jettmíó Tudományis Akadémiája
mmden szakához laboratóriumok_, obs·z.ei:vatóriumok
muzeutnok és tudományos egyes-ület~·k tartoznak. A Tu~
dományo-s Akadémiiának a köztársaságokban és az 0 r_
s~ág ~ülönféle körzeteiben megvannak a maga leán~
tézetei, amelyek fejlődésük foka szerint az eg,Jes köz...
társaságok Tudományos Ah:adémiáivá alakulnak át Ma
már· 10 szovjei; ~zocialista köztársaságban van Tudomá.
nyos Akadémia"
. ~ napólrb~ volt öt éve annak, hogy rne~yilt az
örm~ny Tudomanyos Akadémia., Ma már ez a nagy tudomanyos köz~nttá vált akadém!ia 30 kutatöintéze6et
foglal egybe, 25 rendes, 20 levelezötagja, 250 doktora
és jelöltje van,

Milyen gyilkos tulajdonsága volt a szteppe
földJének? Milyen titokzatos kór ásta alá· aZi
északibb lapályokon bevált nemesitett paradicsom
életerejét?
. Liszenko találta meg a választ A szakaszos
. fejlődésról .szóló i elmélete' megmagyarázta a parailicsom e~esz életfolyamalát és bebizonyította,
hogy a tovek eisainyuJása nem egyéb, mint az
aggkori gyengeségnek időelőtti beköszöntése. Li~
szenko kimutatta, hogy a növény kiiJönbözŐ I észeine~ különbözők a fejlődési szakaszaik és a
paradrc~?m ;selé~en ~ növény koronája idősebb
volt a lovénel Mrcsurm már régen ismerte ezt a
jelens~get és a gyakorlatban is hasznosította.
, 1949 . januárjában ünnepli a BjelorusSz Tudományos
paradiesom eisainyuJása onnan eredt. hogy a
Akadémia fennállásának 20 -ik évf-ordulóját., 16 tudo.
magvak • gyorsa? öregedtek a forró nap hatása mányos lmtatóintézetei: egyesit 27 r'endes és 29 leve.
•a!~lt, amrkor meg esnpán a jövendő növényneki
lezőtagja van .
reJlelt magzatai voltak. · Már méhükben elgyen1945-ben nyilt meg ~z Azerbajdzcsán Tudományos
'gülle~ és csupán satnya ivadékokat Indtak létreAkadémia,
l945-46.ban a Litván, Kazáh és Észt Tuhozni.

A

HOGY,AN LEHET KűZDENI AZ öREGSÉG
ELLEN?

.~o!q'an l~het .leküzdeni az aggk01t? Van-e
az •f..Jusagnak valamilyen bájitala, mely kézzelfogható

eredményt tud felmutatni?

Az ember

~égóta álmodott arról, hogy nná lehet az örege~ést;n és talán
jövő tudománya ki tud.ia majd
til~m. az aggkor beköszöntésének idejét és kiküszö-

a

:. .bölm a velejáró szenvedéseket A jövő e tudo-csiráit már ma is megtalálhatjuk és a
,. P,~,,~,li~s?rn esetében már sikerekről is beszélhe ..
Liszenko azl tanácsolta a parasztoknak,
ne tavass~al, hanem a Jegfonóbb nyáron ül.· .
a paradicsomo!. A pyáron ültetett paradi.csom. g~'!' ölesei csupán ősszel . kezdenek hajta~i
és a Jnhusr és augusztusi hőséget elker-ülve, a kö-vetlrező nemzedék magja nem válik kor a éretté.
A déli lapályokon ültetett paradicsom ma
... ;.·.>n••· az egész világon az északibb vidékekéhez hatermést hoz.
i'''·ietnnTiir,;ofim Liszenkót, aki 1939 óta tagja a Szov"•<!entesiTite"!td!•éokmányos Akadémiájának, és kétszer
..
a Sztálin-diir~, 1945 junius 10-én
Mnnka Hőse" eimmel liintette ki a
tudomány fejlesztése
·.••..• !~~:d~~::~,,~~a:;ti "'rn1e1< et<, különösen pedig a
\<·
nö-

(Folytatjuk)

dományos Akadémia . Kirglziában, Tadzsikisztánban a
Tatár Autonom Köztársaságban a Szovjetunió Tudo~1á
nyos Akadémiájána-k leányintézetei müködnek A Karél~JI'inn és a Moldvai Szovjet Közársaságokban) a .Ja.,
kut, Komi és Degasztán Autonom Szovjei: SzociaJ!ista
Köztársaságokban a Szovjetunió Akadémiájának tudo ..
mányris-kutató állomásai dolgoznak. Ezek joggal fog.
lalják el ma e köztársaságok legfőbb tudományos kü~·

~ontjainak helyé_~,

1

t·.·

A Szovjetunióban mintegy 100. OOO tudományos
munkás van, Köztük több, minf 10 600 pi'ofesszor és
doktor, kb . 28 OOO docens és jelölt .Jelentékeny tiibbsé.
gük .a dolgozó népből származik s ·Iö.~épzését már a
szovj et hataiom alatt szerezte.

Igen tisztelt Kartárs U r!
Relhivjuk szives figyeJrnét az OMA·
gyomorrmész készitményünlae, !lllclyet napilapokban állandóan hirdetünk, igy a közönség keresi Saját jól :J1eJfogott ·érdekében ne
hagyja kifogyill ezt a régi bevezetett kézi
eladá.si cikket
Beszerezhétő: az összes nagykereskedők
nél, vagy a HUNNIA..gyógys:rertárba..n,
Budapest, VII, E=ébet-körut 56.
Kartársi üdvözletteJ:
Kalán Gyula és dr Ball9 Lajos
gyógyszerésook.
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Iulturtörténeti talló?:ás régi

gyűgyszanek

történetében

ll.

lrta ; Dr. Molnár lllllert, egyetemi adiunktus
Talán né_hányan még emlékeznek rá, hogy legutóbb '-egy ma-r·ék fahéjat. ütközet előtt fél evó'kanállal jó bor·az arany régi gyó-gyászati alkalmazásáról is volt szó.
ban elkeverve, vegyünli be beló1e Hősi bátorság szár.
Az alchimisták, akik a mes~erséges aran:y keresése köz_
nmzik ebból, ;Főleg, ha j-ó sok bofban keverjük el az
ben kétségkivül soh: értékes és ma is gyógyszerként
előbbi csodálatos szert.
használatos vegyülete-f találtak, az aranynak rendl{L
Más változat szerint.. ha a desztilláiumot disznóvüli gyógyitO erőt tulajdonitottak Bizonyos lllértékben
fügyökérbó1 sajtolt olajjal keverjük el és csatába inminket' rnag,rarokat is érdeh:elhet egy tö:rténet, mielynek
dulás előtt bekenjük vele kardunkat. Az igy felkésziUl
hőse sokáig magyal ernherként \Olt·:·elkönyvelve Dániel
hadfi 10-12 embert könhyedé.n legyőz.
Transsilvanicusról, Etdélyi Dánielről ''an szó, A XVII.
Az sem rossz, ha a. már tmegsebesüli katona feg)'század elején miut csOdadoktor jelent meg Páduában
ver
kenöcsöt
alkalmaz.. Ennek receptje a kOvetkezQ: Vad. -'
Szel!''encséjére senmill. orvosi képzettsége nem volt, nem
kan,
házi
kandisznó
és. medve háját ö~szekeVetjük,
kinozta betegeit az alikor szokásos gyÓgJmódokkal, ármajd gilisztákból készült szenet koponyamohával, vér~
talmatlan porokat adott neldk, igy a "natura sana t« elve
kővel és ~antalfa porá~al gyuiunk össze, A lteveréket
Szabadon'· érvényesülhetett, betegei g~'Ógyultak Eg~'
bonal és az előbbi zshadékkal vegyit]ük: Igy nyerjük
szé}l napon "felfedezte" az "usufm·'q, m inden betegség
egyetemleges gy ó g~ szerét, melyet a firenzei gyógysze_: az Ung.. armariumi_ot azaz nemes fegyveikenőcsöt
Nem kell megijedni, ezt a kenőcsöt :nem a sebre ~enték,
részeken keresztül árusított, Az usufur azonban nem.
hanem
a fegyv'ene, aml a sebe.t ejtette, - Persze ,ehhez
csalr grógyitott, de amint ezt a toscanai malkodó nagymeg
kellett
lmre~ni a bajthozó fegyveri . A seb igy job.
herceg előtt be is hizonyitotta, minden tovább'i nélkül
ban
mleggyÓg;}'Ult,
ami nem is csoda. hiszen békében
képes volt ·egyéb. féme·ket atannyá alakítani. A titlmt
hagyták
és
nem
kezelhették az akkori orvosok és
eladta, }Jersze borsos árun a nagyhercegneh: ·és távozása
gyógyszer·észék csodáJatos gyógyszereiveL Igy a ter·után tiszteletteljes levélben I{ÖZÖlte: ·fl·Z usufur nem
mészet gyógyitóere.iéneli senmti sem állott utjábau
más, mint aranyreszelék s ha a patilu1soh birtokában
levő készlet elfogy, ujabb aranyat nem fog tudni elő_
Iünőcsökről lé,,én szó. a rengeteg különbözö furcsa
áHita-ni senki
EgJébliént a. nagyhercegnek még elég
kenöcselőirátot (,~oszol'kánykenőcs, Ung . Vi.r·ginum, Ung.
ad éoitum~ stb ) egy mrás alkalommal gyűjtjük össze é,s;
pénze mar ad,,_ mellesleg Q nem erdé,lyi, hanem oJa&!l, de
azért mindeli. _jót ldván a nagyhercegnek (Szatmáry:
t;ál'gJaljuk le,
Magya1· alchim1isták, Ráth--Négh: Uj butaságok)
A bevezető részben említettem volt lliiik doktm:
által Máyás ldrály részére irt pestis elleni receptet.
Nem egészen érdeidelen lesz a hősi bátorság és a
sebezhetetlenség elérésére alkalmazott szerek 1·eceptje
Lássul<, hogl nfz ez ki, (A recept eredetije a. bécsi
sem.
Nationalbibliothelt~ben
található Cod. la~- 11 . 20 szám
alatt.)
?;
A sebezb;futlenség c,sodaszerei liözé tartozili pl. a
1

Johaunes Starizius által 1615-bgn :Geheimnissvollm· HeL '"
.,Praeservatio a peste p(ro) Ser (enissim) o Uil.ga.
denschatz eimmel kiadott kÖllf''ben olvasható következő roi (um) rege
recept: l{eressük fel akasztott vag:\ lierékb'e-türt embe-I"
Ma.thia ex secr-etis D. Vb·'icl
koponyáját, melyen már moha nőtt Jegyezzült meg jól
Rp
a helyet, ahol találtuk és másnap helyezzük a lwponyát
Bolt armeni
olyan helyzetbe, hogy arról a moha jól leszedhető le;..
Cinam;nmi
gyen . A legközelebbi pénte!mn napfelkelte elQtt kaparZedoariae
juk le a nwhát a koponyáról, kössük a kaparélmt ken_
Rad . tonnentillaedőcskébe és varrjuk a zubbon,runk bélésébe a bal kaRa.d. Diptami
runk alá Mig a zubbony rajtunk van, lövés, szurás ·és
Rad . Santali an(a)
/ vágás ellen eg_Jaránt töliéletes biztonságot nyujt
Cro"ci
Ugyane recept más változata szelint a· moháhól üL
Spodll
közet előtt borsónyit nyeljünl{ le s 24 órál'a sebe-zheteL
Acetosa-e ana
!enek leszünk
"-Corticum citri
Ha már csatába megy az ember, általában félni szo_
Margar (itarum) an(a)
lwtt, főleg a kishitüek A félelem 'leküzdésére, illeh-e az
Smarag(di)
oroSZlánbátorság me.gszerz-ésé.re való az "aqua nuagnaRubinj
nimitatis", azaz a bátorság itala Receptje ez: Egy hauR
Hyacynthi
gyabol.;rt ostorral addig csapkodunk' mig a hangyáli
Saph\ri (ana)
ijedtükben csipős nedvet nem eresztenek Szedjült ösSze
Caiabe
a hang)ákat, belólük jó marokn)-it lombikba tegJünk.
Vnlcornu
COiall(orum) rub(rorllinj) an(a)
öntsünk rá erős pálinkái, zárjuk el jól a lombikot s tegyük a napra . 14 nap elrnultával desztilláljuk le a hanOss(ium de corde cerni
gyák felül a folyadákol és a desztillátumba tegyünk
Auti & Atgenti an(a)
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Zucchari in Aqua ms(ar'lllll) & Scabiosae disse
lUtl & S
Fiat e(on)fectio in rotul(is) vel moi·sell(is)e~
(Magyaty-Kossa gyűjtése)

ujabb hatalmas, nagJ jelentőségü 1-Ppéssel haladt előre

Ha valaki ezt a receptet megcsináltatta,_ a gyógy"'
·szert szorgalmasan szedte, amellett tisztán és hygienL
kusan élt s a pestisfeitőzé.s veszedelmének sem volt ldtéve. e-gészen biztosan nem kapta' meg.
"''Eddig csak anól beszéltünk, milyen furcsaságokat 1
ma már Prtelmetlen és érthetetlen' gyógy~Zereket alkaL
maztak eleink
Leg:közelebbre nliegnézünk néhány első
pillantásra nevetséges receptet és megpróbáljuk awl{ai
a ma moiÍern pharmakologusának nézőpontjából megmagyarázni.

Nemcsal{ az orvos~ársadalom Itanem a. legszélesebb
IÍépr:étegek is felfig~eltek an~ a nagyfontosságu Kfsér~
letre, amelyet M a n d u l a Ferenc doktor·, az Országos KözegészségügJi Inik.zet osztályvezetője- ,,égzrett
a napokban a MÁVAG 4000 munk~sán A kisérlet lé- .
UJege abban I·e,jlik, hog.J az eddigi Wassermann... \izsgálat helyett sokkal egyszerübben, olCsóbban -és t ö m eg e s e n végezhetik el -a vérvizsgálatot
Emellett a
vizsgálathoz szüksé.ges felszerelés elfér e.gy kézitáská·
ban.,

l magyar orvostudomány

Ei volna röviden a dolog lénye'ge. Bizonyára akadaldk'' egyszedi vállvonogatással napirendl"e tfrnek az ügy felett Ez-e-k azonban neu~ gondolnak ana, milyen s~t~lJ-Ü csapást jelent az ember1ség
száiitáia a legborzalmasabb betegséiek egJike: a v é L
h a j
amely ,.heted-, sőt_ tizediziglen" is Jdhat a szerencsétlenek ivadél<aira Ma. miár tudjuk:, hog,\ a betegFlé-g hosszas gyógye-ljárással kezelhető, de - és ez a
nak olJanok is,

31 éve ~yitották meg' az
első összorosz szokszervezeti kongresszust
Január 20-án 31 éve, hogy elsó"izben ült össze az
öss:t.orosz szakszervezetek kongresszusa.'
A szovjet szaliszervezete·k a mlllnk:ások és tisztvL
selők önkéntes tömegs2íCrvezetei.. Több mint 27 millió
tagjul{ van M:inden munkavállaló~ teldntet nélkül polL
iikai, lallási, nemzeti vagy faji ho;;ata.rtozáSái-a-, tagja
·lehet a szakszervezetnek

szürövizsgálat megszenezése az eddigj •il:lód ..
szer·ek alapján ór-iási nehézségelibe ütl{özött, sőt leh1L
tetlen volt.

A szakszel'l'ezetek vefetőit ·, titkos szavazással választjáli, kik számadással- tar·toznak munkájukJól

Mandula "'doktor kOiszalmllwtó kisétiete azzal biztat, hogy ezt a 'liérdést rövidesen megoldhatjuk
llllL

legl~nyegesebb kérdés -

a tömeges, egész országokiR

kiterjedő

•

A.

Valamennyi szal<szervezet legmagasabb test_ülete a
gyar· népl d-emokrácia, a tudományos életben is meg.
lwngresszus, mely központi bizottságot választ és ez az
nyilvánuló uj szellem, az a támogatás, a-melyet a. Jwr·
egy_es kongresszusok között a szakszervezeti munkákat
mán)zat a tudomát~;ro"s kutatások -és azokna}{ g~ akorlati
irán;1--itja . A Szo-vjetunió szaliSzet·vezeti mozgalma a
allialmazása számára biztosit. egyszersmindenkor1·a
Szakszervezetek Központi rranácsának ir·ányitása alatt
szakitott a mu~.~ hibáival Magyarországon ·nem forduL
áll
/
hat többé eW hogy h1dósok, feltalálók, ujitó·!< a köúiny,
A szaliszervezetel< pénzügyi alapját a befolyó tag_
sági d'ija~ képezik Ezen ldvül a szakszeivezeteli kezea felülefesség és nem lJ-tolsó "sorb~n az a.nyagli"-támoga_
lik a társadalombiztositási alapokat is. Ez 1947-ben 14
tás hiánJa miatb az ismeretlens-ég hOJl}ályában maradjamilliárd 875 millió rubelr·e rugott, mely 3 mílliárddal
na}{, mint ahogyan az a IJn'Ultban nem egyszer megtör_
több az előző évinél Ebböf fOlyósitják a különféle segélyeket, anyálmak a szülési segélyt_ az utt.örötáborok és t'ténf. Az álla-m milliós összegeket fmdit a tudományos
Indatás céljaira.
népoktatás költségeit.
A szahszmvezeteli tagjai a Szovjetunió }{ommutlis..
ta (bolsevik) Pártjának vezetése alatt, szintén: részt.
vette-k a Nagy Októbel'i Szocialista. Forradalomban A
legutóbbi háboruban is tanuságot tettek hazafiasságuliról Ps fegyelmliiluől.
A szakszervezeteken
keresztül lndultak meg a
nagy munlm-' er·senrek a N agy Honvédő Háboru alatt is
és most is folynak az uj sztálini ötéves terv előírásai.
nak te-Ijesitéséért és tulteljesitésé.ért,

Es a iudománJ emberei sem vonul~ak többé az ele~
fántcsonttolimJba: a közösségért dolgozna}{, az ország
a milliós tömegeli, t:tem pedig az emlferek egészs-égéből
is dusan profitáló, néhán) tucatnyi Iiiváltságos lény
anyagi érdekeié-rt.
Biztosra véhető, hogy a magyar tudós kisérlf'tl' he
válik 'Eredményeit nemcsak az ors~ág, hanem az egés1
világ onostársadalma felcsi~ázva Yárja,

A szovjet sza-ks;rervezetek élénk r·észt vesznek a
Szakszervezeti Vili'igszöve.tsé.g munkájáball

(Uj Világ)

CAUSYTH·tableHa
O Tl - r a

s:z a b, a' d e n

rendelhető
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Egyesitő

taggyülés az OTI-ban

Folyó hó 21-én este 8 ór".kor .tar~ották meg
OTI Péterfh; Sándor-utem Intez•tenek dolgoünnepélyes· keretek között egyesítő taggyúl~"
süket abból az alkalomból, hogy ebben ~z Intezetben is megtörtént az öss~es ?t~~ol~ozo alkal~
mazottak csatlakozása az Eges~segngyr . Szaks"e~ ·
vezethez A taggyülés szinhelye az. ~ntezet ~el~I
:Szitelt csarnoka volt, mclyet zsnfolasrg m·~toltot
tek az Intézet dolgozói. Le!Wes arco\<~t. lattun~,
kik közül számosan kiszorultak egy masrk hely_•ségbe, ahol a hangszóró segitségével h~llgattak
:végig az est prog1mnmját Nivós kult~tmus~r v;·~
zctte he az ünnepségei és ennek ker e~en belül __ho-·
.dolt Lenin elvtárs emlékénk il a .1 a. s z G~orgy
elvtárs. Utána R o s t á s Oszkar foorvos~rg~z15ató elvláts isinertette az ij}~Ii, szervezk~d_;s ·!e~
lentőségét, ki·nlelv~ a szoe1ahzmust .é~to -~epr
demokrácia négyé\1es eddigi me~én~ert es ]OVO-i
beni feladatait A köHtkező felszolalo H a I t·
m a n n 1 Thadar eh társ, szako~xtálynnk '?"V~"

:i

ben- gyógyszei észi vonat~ozásban __Jár_ul t lh?z~a. ne->

bánv mondatban a szenezl<edés Jelentosegenek
ism~ 1 tetéséhez. Rámujatott a •régi szervezetlenség
hátrányaira és a gyógyszerés~dolgo~?k. fel~da
taira a szocializmus épitése terei~,. öromet feJe~te
ki a csatlakozással kapcsolatban. Az Intem_acuJinale eiéneklésével ért véget az est prog•amm]a

Az

az egyesü1ési ülés.
~---

G~JIIbiotikum-kutatás

• • •

tanulságai

lrta: Dr. Turi Pál egyetemi előadá

L ILJIN: A NAGY FUTóSZALAG.
Ennek a re~énynek nemcsR~k a cime, de tár·gya. és
··
· ~~
'dekes · Az
a tárgy feldolgozása is meglepoen
UJ· es
,
<esemén:rek egy épülő traktor.gyár és a futosza~ago~ ké:·
sz ülő trakto-rok köré csoportosubtalj:.. De a regeny .~gaZI
hősei m'égis csak a munkások~ Az ő s~~sukat, ~el~
müket.: a munkáhoZ:, s a munkán ker·esz~. a szoct~ta
társadalomhoz való viszon~uka.t ismertet-t .m~g velunk
• ó ·Bemutatja a dolgozók birodalmának U]. m~gasaz Ir ..
b "Iti
rendü típusait. akiknek nUnden pó-rusáií etö
a szo_
cialista önt·udat. .
.
. •.
Nagyszerü tükör· ez a mü, amelyben a, s~~a
társadalom minden épitője r:áisuter· a ma~a ele~~e, hivatására gondjára, örömére és roppant leheffisegeket
r ejtő jövőjére is.,

ALEKSZANDER BECK: A VOLOKALAMSZKI
ORSZÁGUT

'

:záj

t~ler'?

!l"'

.(f _
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A Centenáris Hét anyagából

jai: Czirák Jácnos, dr. Imre Gábor, Fórizs M<>r ..
git, Németi János és dr . Ac2lÉí! Gy_ör~y leHe~
Czirák János köszönte meg a megnyrlvanult _hi•zalmat s az Internationale eiéneklésével ért veget

A könyv szezője voltaképen nem is Ale~sza~er
Beck. hanem az élet, a valóság. H őse: a SZOVJ~t nep,
helyesebben a Vörös Hadsereg, nrely egyetlen•.ISZttnyu
erejü ököllé kovácsolódott. hogy szétzuzza a g~lkosság
Debrecenben is egyesült az Orvos,
nevelt fasiszta betolakod&kat.
Siinhelye:
• ·
mes t.ersege,re
~
k tak
Gyógyszerész és Egészségügyi
a volokala:mszki ors:cigut, melyen a nemetek -~ a ~r. ,
szakszervezet
törni a birodalom szivébe, Moszkv.ába, ~ogy osszezal]ák
a várost szoritó' harapófogó-t.. De a fogó két k~~etlen~
A központi egyetem aulájáhair vasáma;p, ja- fegyverekkel és tankokkal kiver·t á~lka.pcsa _kozott:. ot6.
n~ár 16 -án tart~Üa egyesi tő ülését az Orvos, 'Ut hétszáz vörös kátona, s a harapasra. feltatott v-eres
Gyógvsz.erész és Egészségügyi Sz~k"zer.vezet d~b
sohasem csukódhatott össze. A náci
meg.
recenÍ csoportjaJ Dr Aczél,, Gyor g: T~,·~s.Ja!,n:> hátrált és ör·ökre elkotródott a főváros falat alot
.
. tmegválaszlottá-l(.az egyesi~ő ülés elrrokseget s. e:Az Ir ó al,ázatos krónikása ennek a legendás hant
nöknek _.. az ülés J:evezetesere - Al bei
RoZiflt tettnek. EgyszerUen, de szuggesztiv er·övel ,id~zi fel.~
• · l"] fel
:Az elniJk üdvözölle a megjelente!oet,
,. H éd •• Hábor·unak ezt a dicsőséges fejezetét es barati
!!WIC<
,
"'][]
onv o
•
kiJ!
majd a Himnuszt ~énekelték el: .az ·~~Y'JJegyu. 'C {
közelségbe hozza az olvasóhoz a hé$záz ~ton~t, a
· A ~öztársasági induló,.' egy ~MaJalwvszl~I v.e:rs emberségük kedvességével, derüjéve1 ies~ ..meg s~e:
és a Marsailles 1után Totka Bálinl, az Egeszseg...., sbbé' ezt az izgalomtól s az élet elevensegetől feszulo
ügvi Szakszervezet közponui. kikü!d?t:>e . tart?tt irást

beszédet hanooztatva a nap Jelentoseget es '?eltatta ~z egy·esÜiés fontosságát Dr.:. L~ka.tos Gyor··?Y
a21 Orvos Szaksz2rvezet budapesü, Jlt~ara tZiutan
az onos dolgozók vélernényé) tolma~solta Beszéde során 'hangoztatta, hogy ·az onosok helye~
nek ta1álták az egyesülést~ mert .1i:t1t, ~b~·e~. az 'e! o~
szakszervezetheu professzorok es kh':1ka:r dolbo
do]oozhatnak
a szocral!~mus megza'k egvüttesen
..
~
valósitásáé!It!
Cseh István a debn~ceni eg~zs~ügvi dolgozók neveben beszélt. Dr Kovács LaJ?s az 0.'"~
-sok Takács Lajos pCdi~g a g~: ógyszereszek .. l esze•ől 'üdvözölte az egsesülést Ezután az ebnk feltette a kérdést: akarja-e az ülés ~z e~yesulest. A
·~en" .. ból naov lelkesedes kozepette Jef lel zugo. ,.l:,
tt .. ,
.
t t .
J.entette ki, hofr' az egyseges s:ak~z;>ryeze ". me" ·
alakultnak nyilvánítja ki Az mte2l0b!Zottsag tag·
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DOBROVOLSZKIJ: A HAROM SZtlRK~~ö:EN~ES
A HO~tvédö Háboru az eg,yetemek IfJusa..gát JS a
harcterekre szólitotta. A volf iskolások megte~k a ma.
gukét: végigharcolták egész Európát és .~.z~nát, ~aguk
előtt üzve a náéizmus halálrasebzett szoo:nyetegét.... •
A
őzelem után követ}rezett a másik nagy eroprQba. Felg~ellett építenlök a rombadöntött iskolákat. de
.. , kellett épiteniök a maguk lelkét is A hőssé ma·~~saztasodott fiataloknak vissza: kellett térniök az isk~la-·
padokba, hogy a tudás fegyverével küzdessenek tovabb
a Szavjetunió jövöjéért,
.
Ezekről a liatalokról
szól a ,.,Háronli szürkekűp«;
nyescr" Izgalmasan teljes őszinteséggel ~~ja fel a haborut átélt ifjuság valamelllll'i Jlf'Obléma].at, ..s megmutatja, hogyan találják meg az utat, a feJliídes, a ~ala
dás és épités 'igazi utját ·

Tisztelt Hallgatóim!!
A gyógyító tudomállJ', amely az emberi betegsége_
ket-évezredek óta a növény-, állat.. és ásványvilágból
,·ett g;.róg,lszerekkel ig,;reksiik megsgüntetni, nag;,. ál( talánosságban ezekkel a gyógyszerekkel kétféle hatást
ér el: 1.. megs.zünteti a betegség tüneteitJ pL a fájdaL
m~t, 2, meiszünteti a betegség o k á t Ha törté_
nehni szempontból vizsgáljult: a tüneti és oki kezelést,
nyih~ánvaló, hogy az orvOstudomány ke?;detén, amikor
az ember a betegségeit: okaival általában még nem. le_
hetett tisztában, vagy ami még rosszabb, egészen téves nézetei voltak ·- ebben a periódusban elsŐSOTban
tüned kezelésról lehetett szó, amely azonban jó esetben
egybeeshetett a causalis gyógymóddal is.. A fejlődés
sotáil azután, ahogJ· az anatóm~ai ismeretek tö-kélete.
sedtek, ahog~ a fizika, kémia tudománJa tért hóditott és különösen ahog-J megismerté-k a.z: élettan és a
kóréJettan törvén;rét, egyre nagyobb mértékQ.~n tör·e_
kedett az orvosi tudomány ana, hogy iminár ne a tű·
neteket, hanem -a betegség okát küszöbölje ki.. Mai állás_
pontunlt: szerint az eredm'ényes gyó10itás alapfeltétele,
hogy a kórokozót ismerjük A klasszikus l{óro-ktan a
betegségei{ oka-it belső és .külsö kórokokra, ez utóbbit
pedig élettelen és étö kórokozókra osztja feL A lnik_
roszkóp felfedezése ~ a természettudomáliyolmak ez_
zel kapcsolatos óriási fejlödése hozta magával, hogy a
kutatók eiö.tt kitáJult az addig láthatatlan télölények világa és felismerték, hÓgy igen sok betegséget éppen
nek a parányi éJ ö liórokozók, bakteriumok és virusO"k
'okoznak Ugyancsak r·endkivül nagy azolmalí ,a kórképelme.k a Száma, ahol az elsödleges megbetegedés, pél.
dául külsö sérülés) znzódás, égés stb. mellett másodla_
gosan lép fel bakteriális ferWzés, amely azonban a
ltórlefolyás ~,;zempontj<iból sokszor
jelentösebb, mint
maga az erede:.i sérülés. Él'thetö, hogJ a bakteriális fer·_
tözés ib en óriási jelentőségének felismerése, Pasteur,
- Semmelweis és más pionirok alapvető mtunkássága óta a
kutatás középpontj ában álltak azok a törelt:vések. hogy a
bakteriális fer :.özés ellenszereit megtalálják Néhány vakmerő tudós egyenesen ·azt tüzte ki élete céljának, hogy
eg~ olyan univerzális g,rógysze1 t találjon meg, amely
képes leg.len lehetőleg azonnal vaJamennyi pathogen
bakterlornot elpusztítani A ,,therapia sterilisans magna"
kutatóinak fén,Jes sorát ERRLICHnyitja meg, csodálatos
-h~tásu saharzánja azonban csak bizonyos spirochétás
m'egbetegedések gyógyításában h,a.tásos. A "csak~~ jelző.
·veJ természetesen nem akarom Ehrlich jelentöségét leki..
csinyelni; hiszen a spir!Jchétás megbetegedések közt van
egyik legsulyosabb betegségünk, a lues, amelyne·k
;;zuverén gyógyszereméK ,ma is Ehrlich salvarsanja. Két_
Ségtelen azonban hogy a generális g,l'ors baktériumpusz_
.titőszeit Ehrlich "nem találta meg. Domalgk sulfamidia
már szélesebb ter ületen alkalmazható, ig~, mint ismeretes,
<{ legkülönfélébb streptococcus, staphylococcu~-o-lirizia
megbetegedésekn-91
4. suifamidok sokoldalu hatása anJ

Halt: tudható be, hogy a P. -amhlobenzoesa,at h·elyettesL
tik, illetve azt a komponenst, amely a halkterium éle:funiL
ködésében fontos szerepet játszikJ kiszorítják és ilyinó~·,
don baktericid hatást fejtenek ki. Ehrlich büvös gol)ó~
ját, a therapia sterilisaus magna ideális eszközét azonban
leginkább a Fleming által felfedezett penicillin 'lt:özélitette .
1
meg. Ennek antibalíterlális spektruma, vagJ is bakterium_
u:átló hatástel'ülete ia IegM,g)obb az eddíg ismert g)ógy.
szer·ek közt, A penicillin 25_:_-30- féle kór olmzó ellen ha_
fál'ios, lt:öztük tulajdonságaikban ann) ha ·eltérőek vannak,
mint pld. a diphteria bacillus. a streptococcus, 8taphJ lo··
c:occus_törzsek nagy része, külÖnf€le spirochéta~fajok, sőt
részblé:n nagyobli virusok ~s, mint például a psittacosis, az
n n, papagálykór· \irusa. A penicillin tehát:,- ha nem is
univerzális csodaszer. mint sokan nlég ma. is hiszill, d~
lt:étségtelenül az a gyógyszei", amel,~ széleskörü bactefio·
.staticus, sfit· hacterieid hatása, alacsonJ toxicitása és
egyéb előnJÖS tulajdonságai ntiatt meglepően sok meg.
beteged~.s gyóg_3-itására e.Iedménn,)el alkalmazható. Jelen.
töségét illetően nllég e.gy számszer-ü adatot szeretnélt: em_
liteni
A mult hónapban leza,jlott Centenáris Orvosi
Nagyhét. nemcsak a. magJ·ar· orvostársadalomnak. de az
_egész világ haladó oi·losi társadalmának iinnepi talállw
zója volt. Az onosi hét proglammJát ennélfogva, méltán
tekinthetjük az orvosi tudomány jelenlegi problémái hü
iül{rének, amely egyben az orvostársadalom érdeldöd·ési
területét is híven vissMtülnözi.. Nos, tisztelt H~llgatóin~
ebben az egyébként rendlrlvül változatos proiraromban
n.em lmvesebb, rnint 96 előadás foglalkozott a penicillin_
nel és egyéb antibio-ticumokkal, egJ. es sz3.kcsopox·tqJ{ pe.
dig, mán-t például a szemészeti és a nőgyógyásza-ti ~zak_
csoport az egész centenáris programm fötémájáut az
a:Jltibioticurn-kutatás-t választották. Ezt'>k a puszta. siám.'
szerü adatok bizonyitják, hog.)' az antibiotir.umolt: gyó_
gyás:iati alkalmazása valósággal fonadal;nasitotta a
gyógyszeres therápiát, uj perspektiválmi ~t)itott, ugyan.
ekkor u;j problémákat vetett fel, röviden: az antibiticum_
lwtatás ma már· a mikrobiológia tudománJának egJ Ö11·
álló ága, amei;vTiek fejlesztésén például a S.Zo\ jetunióban
önálló- intézetekben SIJeciális kutatócsoportok dolgoznak
Gyógyszerészi Szempontból riézve, egyaránt jelentős a.z
antibioticumok ,. előálitásának, hatástani vizsgálatának,
gyógyszeres feldolgozásának lés !pha.nnakológiájának kérdése" Mindezek á tiekintése azollban a rendelkezésr e álló
rövid idő alatt nem lehetséges: ennélfog~a mai előadá_
50mbail, amint azt eimében is megjelöltem, csupán az
antibioticum-ku-ta.tásnali a gJ·ógJ szerész számára levon_
ható tanulságaira fogok kitérni és ugyanekkor rá sze.ret_
nék mutatni az:okra a 'g;\:akorlati feladatokra.. amely~ket
nti gyógysgerészek ezen a tudo-mányos munkaterületen
megvalósit hatunk
Az első ilyen tanulságot Seholek professzor urnali a
Centenáris Gyógyszerész Hét megnJ.itásán tmondott brs_zédé:hez _kell 'füznöm. Ebben a beszédében Schulek pro_
fesszot, a gyógyszerészi hivatás jövőjével foglalkczva,
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az uj gs·ógy!zer'észtörvény végrehajtásának e!-edménseként remélhetó1eg nemsokára a kisebb községekben
is _ mükő<lik egy vagy több gyógyszertár·, és a gyógyszerész h~ az antibioiicumokkal kapcsolatban tágitani
fogja ;mktikus bakteriológiai ismereteit, l{~pes ~esz ~
~-szu
"k seg
• es _L"el· -· VI"z -• talarnizsgálatokat
is elvegezm, am1
;~•~
•
•
rövid~n azt jelenti hogy minden gyógrszertárból egy kt·sebb biológiai vizSgálóállomás fejlődhet majd ki. Az an ..
tibioticumkutatás mai foka tehát mindenekelőtt azt a
tanulságot rejti tn11agában, hogy végleg és visszavonhatat ..
Janul elmult az az idő, amelyben lehet~~es volt, ho~Y. a
• s~re'sz kilépve az egyetem kapu]an, sutba vag]a
gyogy ""
•
"l •
a könyveit. hátatfor ditson a tudomán}nak .~ u~szo .v~n
mechanikUsan végezze egy életen keresztül a htvatasaval járó tennivalókat., Természetese:n nem álialánosi-t~a
tunk~ hogy ez _a multban min~ig i~ vol~; ..d~ a ~doma?y
haladása, a gyóg)rsz:erészi htvatas feJlődese b1zt?si~~a,
'"vó'ben SOHA nem lesz igy. ~hogy ,a mernok,
hogy a JO
•
~
k"'
az orvos rendszeresen tol'ábbképezi magat, ugyamgy
telessége lesz ez a gyógyszer-észnek. de !tneg lesz hozza
{.15,

leszögezte, . hog)' fejlödö tár·sadalnnmknark ~]tipus~
gyógyszeré!lízre tan sziiksége, ugynevezet~ .~ogysze:_:
rs:zakértőre aki széleskörü ter-mé.szettudoma?JI I~m~~eL~
révén a g3 ·ógyszerel{ egyre táguló bir odalmaba~. 1'S ~ol k
tud igazodni.. Enn~k az uj gyóg:rszeré.sZile~ el~os~~·ban ~
biológia területén kell eddigi tanulmam axt kit.er]~z:e~I
1
_
és éppen az antibioticumok egyre fokozodo terhod1~
tása a nyomós ok, amely sürgőssé teszi a gyó~Ysze_
rész és a közegészégügy érdeké.ben egyar án~ -:- t·esz~n
ujabb 8 tudiumok beik~atását, részben, az_ .led~Igie~ speCia.
lis lriterj€sztését Kartársaim ma mar JOl tsmer~k- a ~~-·
• ·11· t L.d"Ják
hog".r. ez a legkülönfélébh_
!kémiai,t •ÍIZI.··
OICl In , ~U
, ,
·
-kai hatásokr a:- n-dként reagál ·-- igy sa~ i, Iugos ha asra.
oxidálószerekre, fényr-e, bőre . H~ nál~nk mé~ ~i:kábban
· d k""lf""Id""
· kite!J'edten rendehk a pen!ic.IlliDt ma..
JS,eUOOlltnat:
•
e • -'-·'1' feldolgozásban LA. penicillin befecsk-endezesr·e
gisua IS . ,
k' •t" l•
~ 1 '16 oldatát rendszerint az <-orvos n1aga esn I e-·
-p
.
.
'k
'b
azonban· egy penícillines kenőcs, pork~ver-e , vagy e~ye
gyógyszeralak szakszerü elkészité~e ktmondott~n- gyo,~
:Szerészi feladat. El lehet-e képzelm, hogy a ~-yo~JSZe~esz
ezt. a feladátot jól meg tudja oldani; ha nem ISll1Wl. az
antibioiicum l{émiai, fizikai tulajd-onság~ít:.~a D.íncs t1sz ..
'tában a bali:teriológiai steiilitás techml{a)a;·al, ha nem
tudja, hogy az alkalmazott antibioticum m~ely an):ago~
kal összeférhetrtlen'r El kell isme:rnünk:·· ezeknek .az L<ii·
mereteknek a hiányában a gyógJ-'szerész ~El\! fog].a tudni a gyógyszert Jege artiB, a hi_vatás szabalyat szermt .ell{ész'iteni Az antibioticumok g~ors, helres alkal~~zasa
sok esetben életmentő . Milyen következményekkel ]athat
~ betegre nézye, ha életveszélyes állapotban az. orvos egy
hatástalan, vagy csökkent- hai'ásu s7.errel kezeli abban-·~
hisz-emben, hogy a.zt a gyógyszerész· hel~'~":n. sz~kszeru·
en }{észitette el? Egy il;ren hiba katasztrofahs lmvetk~~
mén}ekkel járhat és ezért a gyóg)szerészt suJJOB erlmL
si és anyagi felelősség terheli. De tovább megyek: neml~sak a helyes ~lkészités, hanem a }{ész pr~e~a.ratum el~~"~
őrzése is 'gyógyszerészi feladat
A pe-nlcdhnes kenocs:
szem.kenőcs, hintőpor minden bizonnya~ be fo~. Hmulm
a kidolgozás alatt álló V . Magyar GyogJszerlm~Jyv. g~~
. ,
. k'*oze· - ma·r pedig a gal·enust . lceSzJt~
Lenusi k>ésZitmen)et
.
• menl'-\.
• ,n,J· .,!J~,...
·:;..,.áO'áért
a gj-·ógyszerész felelős, tehát ismenne
1
G·
·
módját. Mig a IV. !Magyar yogYkell ~ezek~ vizsn-~Ja:ti
' '
• k' . . . fi
szerkónv '!.{ 'gyógyszerész szá.,mára csupau" erntal es ~
zikai vizsgáiatolmt ir elő, addig feltehető, hog:\ ..az.. u~
ó s:zetkönyv -- hasonlóan a modetn2bb kulfoldl
gy gy
· • ·
'
. ógysze
g;\-·ógyszerkönyvek-hez .___elő fog]~ :rn~ reg)- es .gJ..
. k 'l k"" tük" bi"zonyára az antibtoitcumoknal ts --:-.a
re ne ' oz
l 'l r .
" l'<Yiai vizsgálatot Ehhez pedig bővebb e me e I es gyab10 o~'>~
.
'k b" l' . ter"le
korlati ismeretekre ''an szükség a nu r? 10 o~ta . u ."
tén. A gy~korló gyógyszerész szánt~t-a dy.enfele vizs~~-.
Jatok elvégzése meró'ben uj feladatkor, de ba e~t el~aJa:
tit'a sokat fog nJetni vele ö maga ét: ez a iud·asbeh
tö~bÍet je~entős lesz a közegészségügy _s~ámá~a .is Itt e~y
nehany SZŐ\·~1
l a•tszo'lag távolabbi problémára szeretnek
. • t • ....... • · k ~"'-'lk
, t tn' A fővárüS közegészségügyi m ezc~_,ene
o~•
ramu a t..
k" d" • 1 f
t,..
közelmultban a tejvizsgálatok- er eseve o g_
veze oJe a
.
• t "ed" 1......t gségek
hogy a tej réven er·.J o
e
.
l a lkozva kifejtette
'
.n.l
•
a• fns "
kiküszöbölésének egyetlen et1Xlmenyes ,f egyv ere
.
s-en yég7..ett . bakte.dológiai vizsgálat 1\lin~az a m~dszer •
amellyel ezt elkerülni próbálták, csak felmegoldast í&
•
at számára •megoldhatat
lent Természetesen a kor manyz
. • .
• :
lan feladat volna minden faluban egy biologJal vlzsgalo
"ll • t felállitani. e-rt'e sem anyagi fedezet. sem szaka om.as
. .
.
bbk" , ben
ember nincs elegendő . De minden nag~o
ozseg
-l}'<.:

o:

n módja is
• •
Van azután tisztelt hallgatóim, az antibiOhcumkuta..
tásnak egy má~ik !Jlem hevésbbé fontos tanulsága. is.
gyógyszerész nemcsak készen vett ~lapanyagokbol kesziti ·el a gyógyszeti hanem ilyen alapanyfgokaf - le..
gyenek azok növén)i, állati extractumo'-<, vagy egysze_
nübb k'émikáliák -·, maga is előállit.. sőt éppen EZ a
praeparativ rrtunka a legtöbb gyógyszerész kartátsam
szemében hivatásunk legszebb, legértékesebb feladata.
Valóban a.z alkotás bizonyos örömével jár~•• ~mint f,ortnálódik kezünkben az anyag, amint a saJat munk~nk
nyomán a növényi, állati drógokból ~agy a ve~yszeiek
bŐt életet -őrzö. életet mentő gyógyszer keletkezik.. A
technika fejlődésével azonban a gyógyszerku~ató mu~k~,;
amely valamikor jelentős hányadában a gyogyszertárak
kis laboratóriumaiban folyt, - egyre inkább átment a
·r k gyóg,_rszerkutatásra ber8ndezeH speciális labor-a··
"
.
•
, . h" ·t·
gya a
Ugy·
látszott , ho'"-"
a gyogyszer·esZI
lVa as· f
•
· a"ba
I
.
,
eo~·
•
,
.. ••
t onum
•~·l"d'sének
egv
bizonyos
fo'l\án
megali
es
a
kulonleges
t"t::J o e
,
·
k ..
.ségek elterjedésével a pálya ,tudományos j~Ueg~ .a om. .
merdális jelleg mögött háttét be szaru~ . Az a..n~biOtlcu~n
li:utatás ezen a területen is forradalmi ~ehetösegeket ]ehog)' varrnak microor·ganizmusok,
Jent · Régóta ismeretes.
·
· 'k az e'le:_t•~nmelyek e~p-mást
l{ölcsönösen támogatJa
m;:;.o..ma-:·
·adásért
foiytatott
harcban,
de
hasonlóképpen
nagy
1
• b
,a~ak ugynevezett antagonista 'lnkroorganiz ..
Fizam an
'l~ ··
musok, ameb-ek közül az_ egyik a ~áslkn~l\ az e -c;~~~a megszünteti: ezt a ]e,enseget nevezzuk
1w··d'ese't aátol]'
h
,
.
'l""k k"" t
•
b"
l'
·a·
oz
m1cr0 10 Ogi l antagoniznrusnalt és ezt az e o
olyan jól ismert küzdelmet' használja ~el az ember· akkor amiimr kiválasztja a microor·gamzmusok hatallnas
bir~dalmából a kórokozók aníagonistá.it i$ ezekei 1 eze~
nek termékeit használja fel gy6gyitási célra, A pem . .
cillinnel elért gyógyászati eredllFények ma már közism~r-~
tek '""":- és hasonlóképpen ismeretes az is, hogy a penicillin felfedezése tután óriási mértékben indult meg a ku·
tat.ás ujabb antibioticumok után . Ezek a kutatások nem.
ontos gyakorlati er·edmén:rekhez vezettek. de b&·
csak f • .
k h t'
pillantást eniedí'ek számunlua ~z, a.ntibi~~.cumo
a.~hallizmusába is és ma már· viiagos kepunk van arrol.
e
m c
'
tib" ti
hogy mil~. en uton és módon gátolják ezek a~ an ~o ··
cumok a ve-Iül{ szemben érzékeny urlcr{)O-rgan~zm.~s e)e~
mükátlését, Egyes' aniibioticumok, mint P;éldául a ~
c;illin is, a sejtosztódást gátolják meg és igy az oszto- ,

!'-

'

dásra képtelen fiejt elpusztuL l\-_lás antibíoticumok ugy
hatnak, ·mint a sulfamidok: heéptunek a k6rokozókba. kíszoritva annak valamely lényeges tápláló anyagát, vagy
fermentumát .. Ide tartoznak bizo-nyos polypeptidek, többek ~özt a tyrothricin egyik komponense~ a gramiddini
amelynek hatását ·'annak tulajdonitják, hogy aminosav·
komponenSe, a d_leucin,. helyettesiti a ba:ktérium növekedéséhez szükséges természg-tes balrafOrgató leucint. Elő . .
fordul, hogy az antibioticum a bakteriális sejt vasfelvételét gátolja és igy akadályozza annak é:letmüködését;
ilyen az aspergillus_sav" Lehet az antibakteriális hatás
oxidációs lagy redukciós folyamat er·edménye. 1\:laga a
pen. notatum is termel egy enz,rmhatá$u antibioticumot,
amely a glukoset gluconsavvá alakítja, miközben hidr-o.
génh-iperoxyd keletkezik, amely azután a baltteriális sej_
tet kárositja,. Előfordul~ hogy egyetlen an.tihiotic11;m kü··
Jönféle módon fejti ki bacteriostatikus vagy hacterieid
hatását . Jó p-élda erre a tymthricin, amely a benne levő
gramicidinnek már emlite~ hatásán kivill még 'a kövét ..
kezö módon gátolta a micro-organizmusokat:
l. Meggátolja a baktérium nöVekedését, fó1eg Gr-ampoz. bakteriumoknáL Ez a hatás még 1:10 nüllíó arány ..
ban is észlelhető.
2 Baktericid hatást is fejt ki. elpusztitván ~z osz..
tódó sejtet.
3. Streptococcu!ilokra erős é,s kifejezett bacter1olyticus hatást gyakorol
4,. Megfigyelték, hogy Granll-pozitiv coccusok, ame_
Iyel{ glukose jelenletében a methylé,nkéket r·edukálni l{épesek. tyrüthricln jelenlétében azt a tulajdonságukat eL
vesztik A tyrothricin megakadályozza a baktétium különfél~ enzymrendszereinek müködését, elsősorban a deh.ydrogenáz enzymét Mindezek a hatások együttesen ad.
jál{ meg a tJ rothricin liifejezett r·endkivül erős antibiotikus
jellegét. Az- elmondottakból látju·k, hogy ma- már· széles··
körü ismereteinit \annak az antibfoticumok hatásmódjá;- <:i\
ról Ezek az ismeretei{ ujabb támaszpontot nYujtanak az
ujfajta antibioticumok kutatásának irányáról és ujabb
lendületet adnak ennek a fontos és szükséges munkának..
Az ujabb antibioticumok után való kutatást r nemcsak
szigoru értelemben vett medicinális szempontok tették
indokolttá, hanem kimondottan gyógyszerészeti okok is .
Mint az előbb említettem; a penicillin igen érzékeny,
laborálás }{Özben·"könnyen tönkremehet: az ideális. antL
blotikunmál pedig az is fon~, hogy stabil anyag legyen,
amely, gyógyszeres feldolgozásnál _nem változik, hatásértéke nem esöldren.. A kutatás meglepő eredményekre
vezetett: sokezer· antibioticus hatásu anyago-t sikerült izo-..
lálni nem egyet magasabbrendü növényekból is, Szaklapunk egJ-ik legutóbbi szám,ában hos~zabb cikket közöL
tünk enó1 a kérdésró1, a leningrádi Tokin professzor toL
lábóL E bból a cikkból ki der ült, hogy a Szavjetunióban
kezdeményező kutatások indultak meg különösen 'a magasabbrendü növényeit által termelt antibioticumok, az
u n. fitoncidák irányában Ezeket a növény azért ter~
tne1.i, hogy védekezzé:k a növényt kárositó microorganiz_
.tnusok ellen. Számos ilyen fitoncidáró-1 azonb&n kiderült,
hogy nemcsak növényi paraziták~ hanem emberi ·kÓr.
okoz6k ellen is hatásos . Ilyenek egészen közönséges DöVényekben is előfordulnak. mint például a hag:rma, pa_
radicsom, répa: sőt a közönséges burgonya is. fi::ppen
'hlivei ezek a felsorolt fitoncida_te~melö növények köZÖnséges ~táplálé-kaink. a Szavjetunióban előrehaladott ld..
·
folynak vékonybél--fertözéseknek fitoncidákkal

{aló g.}:ógjkezelésére. Hozzá k-ell tennem hogY nálunk
Magyarországon is intenziv kptatómfU~'_fplyik killön.
féle intézetekben, hogy csak egyet emefj-ek ki: a budapesti bőrgyógyászati ldinik&n a sterygmatocystis nevü
pené:szgombából izoláltak egy anyagot, ~mely különösen
a staphylococcus növekedését gátolja.. Az alacsonyabb·
1·endü gomb<ik világának azonban rengeteg antibioticu ..
mot köszönhetünk, különösen a perúcillium_ és aspergiL
lus.. fajták, valamint a sugár-gombák ilyen antibioticum·
termeló'k. Ezelmtán · fehető-dik a l{érdés: mit tehet ezen
a területen a gyógyszerész'? Bekapcsolódhat.e gyakorlatilag az antibioticum-kutatásba?
Erre a kérdésre határozott igennel Válaszolhatunk
A phaTmakológiai kisérlet lehetősége általában a gyógyszerész számáia nehézségekbe ütközilt - föle$ azért,
mert a mai phánuakológiai oktaitás~ anyagi eszközök híá.
nyában, kis-é;leti kiképzésre nem nyujt lehetőséget . Az
antibioticuinJmtatás " azonban egyszer-ü biológiai és
phal'makológiai ellenőrzésre ad módot: a kisérleti nyul
itt maga a baktérium-tenyészet, amelJ-· kev:ésbé érzékeny
törzsek esetéu _egy kémcsőben eltartható, nem Imrii-l
pénzbe és amelyen az antibakte~"iális hatás egJ szer·ü mód.
· sz enel, közvetlenül lemé,r hető,. Fiatal gJ-'Ó gyszerészeirtk,
akik most kerülnek majd ki az egyetemró1, némi izelitőti
ka·pnak ennek a szép mmllrának }{étségtelenül ér-deltes és
tanulságos elméletéből és gyakorlatából A IJályára Iti_.
kerülve. majd akad" ezek közül a lmr.társa;k közül, aki
gyakorlati mUilkája mellett effektive be fog lmpcsolódni
az antibiticum-kutatásba. A megoldandó feladat óriás~
hiszen számtalan drógunk van, amelynek gyógyhatása
még nincs tisztázva; és még_ soldial nagyobb azoknak· az
állati" növényi szervezetelmek a száma, amelyek hatáso!t
antibioticun110t tennelnel{, ~de ez a tulájdonságuk m~
ielderitésre vár. Azt is hangsulyozni kell, hogy az antL
bioticum-kutatás tipikusan 'lmUel{tiV munka, m-ert nem
elég in vitro kimutatrú, hogy .mondjuk a ·Pinus sihestris
kér gének a főzete antibioticlls hatásu, hanem ebből a fö_
zetből izolálni kell a hatóanyagot1 tl!léghozzá ugy, hogy
az bomlást ne szem7edjen. Nem kö1myü feladat például
a penicillinnél cs·aknem egy évtiZedig ta'ttott, mig rájöttek a módjára. De ez nem elég: az izolált hatóanyaggal
n1osi már· állati, majd ember·_kisé;rleteket kell folytatni:
mert nem minden szel' hatásos IN VIVO, ami kémcsőben
esetleg intenziv hatást fejtett ki A biológiai~ ldsér lettel
párhuzamosan meg }{ell állapitani az anyag pontos kémiai,
fizikai tulajdonságait, vizsgálatának módját: mindehhez
több Ituta-tónak szoros együttmüködésér~ van ~zükség
Az antibioiicwn-kutatás tehát ugyanakkor, amiimr az
egyéni kezdemén)ezésnek és rr,runkának szinte l{()rlátlán
teret nyujt, egyben megtanitja a gyógyszeré,szt, a ké_
mikust, a milmlogust, az otVQSt arra, hogy a tudományos
munlmterület rendkivüli kiszélesedése szükségessé teszi a
különböző szakemher·ek inknziv együttes munkáját.
Csakis ez a kolleKtiv kutató mu~a biztosithatja az
eredményt A gyóg)-szerész ebben a munká;ban kezdemf
,nyezö, illetve döntő fontosságu szerepet vállalhat azáL.
tal, hogy egymaga rendelkezik ieénúai, fizikai, botanikai•
bakteriológiai istneretekkek:és ezeket szükség esetén spe~
dálisan a mikrobiológia-i kutatómunka irányába fejleszt_
heti is. A jövőben tehát a gyógyszertani kutatás terüle_
tén is visszaszerezheti a gyógyszerész azt a szerepét, amit
sokak szerint már régen eljátszott és ehhez éppen az
orvostudománynak az antibiotlcutilok felé való f-ordulása
adja meg a lehetőséilet

A GYóGY'SZERJ!:SZ
Tisztelt Hallgatóim, az elmondlltiak alapján megállapíthatjuk: nem haszontalan, ha- mi gyógyszerészek
különös fi g~ eleni>r::el fordulunk az antíbioticum--kutatás
felé A természettől még mindig nagyon sokat tanulha~.
tunk Szer·etnék befejezésül Fogarasi Bélától ·egy mon~
da tot idézni:
"A társadalmi haladás feltétele és feladata: a ter ..
nbészet fel~tt \'aló urabnunk fokozásának felhasználása
az egész e-niberiség javára Ez a lehetőség a Szociali7.musban l-'álík lalósággá,-"

Társadalmunk biztosan és határozottan halad aszo~
cialízmus felé, Ennek a haladásnak a szolgálatában iL
Junk mi gJ.ÓgysZerészek, ha munkánkat a term..észet. eröL
nek, az emberíség érdekében való felhasználására irá~
uyitjult:. Ilyen felada~t teljesitünk akkor·,_ amikor a nö..
vényi állati drógokban rejlő a.ntibioticm; anyagok vizs
gálaÚval u,i, hatásos g)jóg}szereket kuta.tunk fel és ig)'
aktívabb részesélé leszünk annak a harcnak, amely az
egé-sZséges, boldog embet•ek tá:rsadalmát teretl'lti meg.

.J. T, BAKER: RUTIN A FAGOPYRUM (HAJDINA)
GLYCOSIDAJA. (American Pharm. Assoc. Vol
. IX/48)
Mintegy száz éve, hogy Weiss a ruta (R.. graveolens) l~veleit vizsgálva, a rutint felfedezte,. Az azóta
\'égzett vizsgálatoli még mintegy harmincnyolc növény~
ben talált~k meg ezt a -glycosidát. Nagyobb mennyiség_
beh it hajdina, dohány és a Forsyt!üa tartalmazza" KJi_
nikai vizsgálatok az.t bizonyítják, hogy magas Yérnyomásu egyéneknél hajszálér-elmeszesedés, szélütés kezelé~
sénél, ill megei:Ozésénél a t·utin jól fehasználható" Hatása abban nyílvátml, hogy az erek permea-bilitását állitja helyre, anéBiül, hogy vérnyomástsökkentő hatással
birna A rUtin sár ga szinü por, mikoszkop alatt vizsgáL
v~_ldcsin)·, tüaiaku Iuistá(~ok halmaza. Szag és· szintelen, fényél'Zéken} és igen erősen nedvszivó. Oldódása
vizben 20 C foknál O. 013 száza-lék. 20 százalekos ecetsavbau (25- C fok) D, l százalék acetonJ.>an O. l százalék
M,ethyl-aeth'Yta,Jkohol) PY;idin -és gyenge lug jól oldja,.
B-enzin ben .;és chloroformban nem oldódik . Olvadáspontja
192 C fok Kémiailag a rutin quetcentinnek rhamnose_
.val aiiwtott glycosidája, Sal'ak hatására igen könnyen
alkotó elemeire' bomlik Gr1ffith 1944-ben kelt beszámolója 14 magas vérnyomásu beteg ·J;;:ezelését ismer~
teti . A rutin adagolása naponta kétszel 20 mgr, volt
per_orálisan.. Ké,t héttel a kezelés kezdete után az egyik
beteg ~él ütésben meghalt, másik kettő a kezelést beszüniette A megmmadt 19 beteg 12-16 hóna.pig állt
m'2gfigyelés alatt. A betegek érpermeabilitása a kezelés
negyedik hónapjában teljesen normálissá vált. A meg_
figJ el és alatt JromplikáciQ.. ; nem lépett fel, a vérnyomás

! :-

észlelhetően

nem változott. A kerelés megszünte után
két betegnél visszaeSés TOlt észlelhető, de .ujabb rutin
adagolására ezek a betegek .is meggyógyultak. Toxikus
hatást a rutin adag-olásál-tál nem észleltek
- Be. ·R BECHNISCH,

F ~!IETSCH

H.

SCHMIDT:
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Beszélgetés a debreceni Gyógyszertani Intéllllet kutatóival
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KÉNTARfALMU CHEMOTHERÁPIÁS KÉSZITc
MÉNYEK (Angew. Chem. A. 1948 . 60. 113.)

A nagy laboratóriwnokban csak a gáZvezetékek,
fénycsóvái -lángolnak és ebben a különöS világitásban
olyan a terem, m4tt a régi alkimisták mühelye. Az ár~
nyak megnyulnak, lassaU a mennyezetig emelkednek,
aztán hirtelen "egy kattanás, --tejfehér fény önti el a
szobát. Debr·ecen legkor:szerübb tudományos intézetében,
a gyógyszertanl labor·atóriwnban vagyunk Itt zajlottah
le a k~ilföldön ~s óriási érd.eklődést kiváltott vérszegé,zy ..
ség elleni gfógySzerkutatások.

A szerzők rövid áttekintést adnak a harcr·ól~

mintegy 65 éve folyik a Tbc ellen

mely
Fel-sotolják a lús

számu organikus kötésü arany és

ezüst vegyületeket,
sikenel használta-k fel
a gyógyászatban., Ezután térnek csak át az ujabb
er"edrnériy-ek ismertetésére. Az ant'ibioticumok
Tbc.
gyógyszeréül \&ló felhasználásáról Do-magk kisérietei
számolnak be A szerző szerint Jegjobban a sulfathiaz'ol
vált be., Azok a kisértetek, melyek a heterocyklus változtatásával akarták a hatást emelni, rneddőek marad.
mel.Jeket

aránylag

kevés

tak. 1\lá-s kéntartalmu vegyiiletek kipróbálása alkahnával ~ legjobb eredményeket thiocarbazon és thiosenücar_·~
bazon vegyületekkel é;rtek el E többszáz vegyülettel
foglalkozó kiséiletSQroiat eredményét ponto-kba foglalva
a

követlwző

er·edrnényeliet kapjuk: 1,. Thiosemicarbazon

vegyületekben a kim nagy szer·epet játszik, ugyanis hasonló felépitésü kénmentes vegyületek hatástalanok. 2
Az aldeh)d származékok hatásosabbak,

származél;.ok,

mint a keton

3. Awmás vegyiiletek hatása er&ebb az

aliphásokénál. 4 . A ,thíose.m.ica:rbazonban végzett substL
tudó lánchosszuságával a hatásfok for-ditva arányos . 5.

A,. heterocyklusban megfelelő n H,, s . tartalmu gyökök
kel végzett substitu~ió a hatást folmz,za. Isiner tetnek a
szerzők még 23 különbözö vegyületet~ melyek ldinilcai
ellenőrzése .most

van

folyamatb~n

FU N GIN
PENICILLIN tartalm u magyar:készitmény,
Penicilim érzékeny baktériumok okozta
gennyedések helyi kezelésére.
Forgalomba kerül : 3 x 5, 5 x 10,
10x5 és 1 x 5o kcm·es livegekben

Phylaxia
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GőZöLGő LOMBIKOK
A ketrecekben néhány ostob!t nyúl makog, a s~ba
k~ie-pén, 1nint a sebészeten_. három mütöasztaL Ide kerülnek a kisérleti állatok, mert az uj tudományos fel_
fedezé.st rajtuk pr-óbálják ki először.. Dr.. U 1 y Jó_
zsef' tanár segéd és dr V á l y i - N a g y Tibor
pr·Ófesszor kezdte itt először a kutatást, az uj gyógyszer
után, amely olcsóbb, hatásosabb, mint minden eddigi
\--ér szegénység elleni gyógyszer·..
·- Tulajdonképpenr,.hol kezdődött a dolog?
- Már· hosszabb idő óta folyt az intézetben nove..
nyi anyagok kutatása.. Kisé.r'letezés közben jöttünk rá
an-a, hogy a spenót kivonatából értékes vér-képző anyagokat nyer hetünk.
- Megvallom - mondja U r· y tanársegéd elvtárs -- az els() gondolatunkat az adta, hogy a nép,kö_
r'ében nagy elterjed.tségnek örvend a spenót és ugy ismeri a köz-tudat, mint fontos tápszert a vérszegénység
~~len,
Ezt a köztudatot tudományos alapra helyeztük
és igy inditottuk meg első kisérletünket~ ami, ha nagy
m·edményekr ól sZámolhatunk is ~ még most is kisér·__
letli stádiumban van
V alóban ~ terem:ben még lombik-ok sustorognak"
sárgás, lilás gözök emelkednek a fortyogó üvegkatla..
nokban, pár4juk- leülepszik a kristálytiszta jénai üveg
oldalár·a" Ar·rébb egy fiolában sárgás port rázogat a
milU'oszkóp górcsöve alá egy ·asszistens. Ez már a majd~
nem tökéletes anyag, majdne.rn a kész gyógyszer', de
még szennyezö anyagok vannak be1me. Hátása igy is·

rendkivüll.
A CSODÁLATOS GYóGYSZER
,__ A gyógyszer annyiban jelent óriási fejlődé.st,
m.ert az eddigi májkivonat<>k csak injeke\ó alakjában
voltak haszruilhatók és \gy is ropp!IJlt fájdalmat okoz..
tak a betegeknek NeD> volt tökéletes hatása a vérsze.
génysé-g elleni harcban a vassal való kezelésnek sem.
De eddig csak ezt a ketrot ismerték. Az uj gyógyszer
hatása a májénál tartósabb és nem azonos a vaséval.
Ezt a száz házinyúion végr-ehajtott kisédetünk is megmutatja, Előállitása sokkal __olcsóbb, mint az eddigi
gyógyszer·eké,. mert a spenót iliillegcikk és igy, ha több
kiló sPEmótból nyerünk is egy m'illigr-am.m gyógysz~rt"'
m.ég mindig gazdaságosabban jártunk el Első alkalom.
mal óriási meglepetést keltettünk a debreceni piacon,
amikor eg;y:_szer-re. egy mázsa spenótot vásár'oltullk fel.

EGYü1~ AZ IPARRAL
-- A mi intézetünk természetesen szük ker eteivel
nem kf,pes egy ilyen hatalmas_ arányu kisérletet önerejéből Jebonyolltant · :s,egitségiil kellett hlvni a Rex
gyógyszervegyészeti gy.ár~t. ahol a kisédet kezdeti stá·diumát, a n3.-gymennyiségü spenót kifözését elvégeztük
l~iár csak a kivonatok kerültek át hozzánk, amit m,in ..
denféle alakzatban és módban kipróbáltunk a kisérleti
byul~kon. Az eredmények ana buzditottak bennünket,
hogy a kisérleteket emberekre is átvigyük és ma már·
teljes síkerről számolhatunlr be a belklinikán végzett
gyógY:szeres kezelésünkról. Hatalmas előnye a szernek,
hogy ize semleges és nem mér·gező.
-- A kormány támogatása lehetövé t~tte, hogy in·
té.zetünlr mánden eddiginél hatalmasabb apparátussal
végezheti munkáját Igy egy esztendő alatt többet fej_
-lődtübk, mint a Horthy-rendszer 2o es-ztendejében,. Az
intézet szo-rosan égyüttmüködik az üzemekkel, amí a
multban lehetetlen volt,. Uj utakat tud nyitni a vegyi
anyagok termclése számára,

KüLFöLDI SIKEREK
--- Tudományos kuta.táSunkra felfigyelt egész Emú.
pa. A kisér'letezés története megjelent valamennyi külföldi orvosi lapban éjj a szaidrodatomban is. Módszereink azonban egyelőre titkosak, igy a kisérlet mozza-naiairól részletes felvi!ágositást nem adhatunk.
Bizo.
nyos azonban, hogy állami támogatással minden eddigi.
nél hatalmasabb lehetőségek nyilnak részünkre a tudo.
mányos kutatás terén Máris folyamatban ';annak ujabb
kisédeteink, amelyek növénykivonatokból baktéii iumölő
szereket vonnak majd ki . A népi demokrácia több gondot. fordit a tudományos kutat.ásokra s. ez mindenlri1
még jobb. még lelkesebb munkár·a ösztönöz..

•

Bucsuzunk.. A nagy laboratóriunl!ban ·kihuny a
fény, csak a beálllitott elektromos gépek monoton zugá_
sa r·ezeg a levegőben és a homlokfalon lé,vő vörös lámpa toinpa félhomályáb;an ugy csillognak a ldséileti lom..
bikok, mint egy _egy pici piros rubinkö, mÜlt a becs~e
tes munka- vörös csillaga.
K. A,.
(Tiszántuli Néplap - Debrecen)

Előfizet>és!

dij:
1 hóra
15.-- forint
Negyedévre
~--- forint
Falusi törpe gy6gyszertáraknak:
l hóra
10·- forinte
8 hóra
25-.- forint
(Csak előre való fizetés esetén!)
Szakszervezeti ta.goknak:
l hóta
7..-· forint
3 hóra
20 -for!DJt
Gyógyszerwi segédmunloásoknak és
egyetemi hallga.tóiknak neg.v:edé-.:re
10.- fOl'ÍII'l
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Keniesik mikroszkopos vizsgálata
l

Irto : Dr. Csipke Zoltán egyetemi c rk. tanár
\ izsgáJat nélikül ra-ktározz-a el, vajjon ki fogja vállalni
a f-elelősséget az esetleges :össrecserélésért, iiiJU_)leálási
té' edésekért vagy állás közben bel;::övetkezett, bomláso·kéJ t! Hog;yan 'fÍllapithátó meg a tóbbiZ:ben hozatott
r.::gyazon S'Z·ert összeikevet·edése eset-én az. hogy az áll-·
\ám-edénvben
talált nem megfelelő gyógyszerben m>e~
.
.
lyik szállitmány volt ar r-ossz.
VégÜl a f,e]elős vezető s,zemélY~é100n történ!Ő valtozás
esetén a gyógys•zettár'b:am Waradt -gyógysrerek azonoS~··
6 á,gáét t illetve iharoisitatlan. voltáért ki fog felelni 1
FélŐ, hogy ha ezt "a ké;rdést megnyugtatóan nem
:rendiczzük, komol~,ab!b követk€<zményelk nélkül is, s~lyos
tör:é.st sz~m:ed a
g~ógysze1ész. presztizse,
mett a
g;rógyszervizsgálatnak,
mint
fontos
tudományos
feladatlabor a tóriumában
Vannak, akilk ennek a kérdésnek a megolcilás,áta körnek a be nenl tartása vagy t-örlése, mül{!Ö'dését olyan
mértékben mechani~áln:á, hogy -egy kis tulzás.sal bár,
kö'zponti anyagviz.sgláló labo1 atórrium létesitését j~~·va
de egyetemi tanulruáinyaihól aligil"*L ik:ellene több a gya.-.
soljáik, mások Viszont a gJ' Óg:y"árwua.gslkereiSkedők viz·skollat folytatásához) mint alruit 'a gyógyszerészi techgálati kötelez-ettségének elrendlelését kérjlk
nol'ógia eg:yes· fejez•e.teiből elsajátított.
Felhozzáile indokoLásul ez utóbbiak, hogy ,;a győgy ~
- -· A gyógyárunagykereskedó'k szállitási ltötelezettW~.
szerek és gyógyszed!élék ker.es!kierl.elmi forgalmárólu kio·ére hivatkozáknak felhivarn a figyelmlét, hogy a
ad<>tt 21 000-103G, K K l\'1. sz, m~d~let vú!truklécp]l€!ll
elő is il ja, hogy a gyógJ·árwnagy!keresl>Jedő ,,.a gy?gy;y.ó1gyszetek kelE'SkedeLmi forgalmát szabályozó 21.000'
es rendelet ezirányu 1·endel.lkezés:ét, mely sz·ednt a kesze,rkön.\' vnel;;: me-gfelelő vajgy annál jobb minő.ségü án1t
l es ked ö köteles megfelelő
·árut szám tan i, általában
köteles sziállitmui ''
Nem feladatom és célom rö-vid előadásom keretébe~ gyógyszerészi k:örö:"klbem. tévesen értelmezilk
az'oknak :az általános avagy ikcmlnét indokoknak a d:elA gyúgyát unagykereskedői müködlés bincs 'fiyógyM,
soroM.súra kitétni, amelyek .:Szükségessé tes:zik a jelenISZN'észi képesités'lwz kiötve,
an1111ak veZiet,&je teh:át hl)_"'
legi egyeiJet:ni kik~z.és fenrntatrtását. Eliben a lkét·désben vetk-ezésképpen a s-z-üJkséges ellenörzőCJvizsgálatok eL.
i Hetékesek s az eg és?. .g~ Ó'gyl:'ze.J'észi km ~~..t~I1J omó tölibvégzésére ne1m~ klötelezhetö. Az idézett kötelezettség te. .
gége -éppen a ~özt:.Imultban szegeiZte l!e ismételtt-n kedhát kizáró-lag Jreresked'ó0'1mi vona-tiko'ziásu s ugy élt'elme.
vező állásfoglalását s ezidősze.rint ez' a \kérdés elint:é~
zendő,
hogy a gyógyárunagylrereskedés vezetője csa:k
zettn-ek tekintemdő'.
arra -y.an lkötelez.-~e, hogy a gyógy.sz.ert.féh~Jk beszer-Z'éseElőadásommal csupán azt kívánom igazolni a
kor valamint eltalrtásakor külöiliÖsen pedig les·zállitá ..
gybgyszerészet
egy kisebb tel'~letén végze-tt tudomá1sak~.r fok-ozott, ~. ru k(l,r~Sikedői gondosSJá.ggal köteles
nyos vizsgálataink alapj.ám is_, hogy megfelelő változtaM
eljárni N tán megfeleLő áru tat tása vagy SZJállitása es-e..
tásob: be~ezetése után a gJ'Ógyszerelk ellenőrzö viz-gálatéTI ugyan 'kihágási elját•ás 1al:á vonható az eruilite~t ren.
tát több oklhól nem lehet
de nem is kell S'Zámü-zni a
delet büntető szakasza alapjá,n:, de a helytelen smillitáJS..
ból e1·edő következruénye:kiért, - aiká,r sulyos·, akár kegyógys·zertái'Iból!
vés'bbé sulyos - ettől függetlenül a gyógyszerész fellel
Erre ,, alóban nincs is szükslég! Ha ugyá.nis a vizsgálatok utjiá.ból elháritju'k azoikat aJz akadál:, okat, ame.
A fentiek ellenére azonban mégis tárgyilagosan
ly-ek ma még megnehezitik az oe tárgJ-ban kiadott jog~
szembe kell néZ.nünk awkkal a valóhan fennálló amSz~bá1yok maradéktalam: v·égr·el"l!ajtását, ugy a yizsgála:ti
dályoklml, amelyek -~jelenleg megnehezitik gyó,gyszettákötelezettséget illetőleg valamennyien egy véleményen
ra:kban az ellenő-rző viz.sg.álat·O!k maradéktalan- 1 elV:ég?...éle-szünk majd
sét és nem ikevésbb'é zavairják felelősSiég-ének tudatában
~gyetem1 kiképzésünk egyi\{ célja
az, !t-ogy a
álló gyógyszertár· y-ezető lelki nyugaln1át
'
g~ ó,gyszerész elsa,játitsa mindaz-okat a módokat, arrneBizon:ros, hogy a gJÓg~ szerész kitünő előkészitést
lyekkel a vá&árolt illetve készl~tben tarlott ,sze.rek azokáp az egyetemen a viz.sgálatok elv-égzés-éihez, de az is
nosságáról, Usztaságától, ha~itatlan és boruJatlan >OL
igaz. hogy gyakorlati kivitel~ését ténylegesen akadiátá1ól meg tud, illetve meg is kell g~r-őződni~.
lyozzák bizonyos dolg-ok. ~
Ennek a szüks-~esSége azt hiszem senki által sem
Igy a gyógyszerikÖnJVi vizsgálatok lrolts~esek,
vitathatól
na""oy a~nyagfo~ asztással jáma:k: módszerei tulnJ arnóMert tegyük fel, hogy a g~ 6gyszet tár központi la ..
tészt nem 'gazdaságosak Jelenlegi ·- főként gravimetboratórium által 'tizsgált 1 vagy a keieskedő által ga ..
l iás módszeret hosszadaimasságuk meliett ai- gyógy·
mntált árut ka:p e~ a ft>-1e1ős .gyógySZBrész azt elle-nőrz-ő

Baráti körben, s-őt hiyatalos tárgyalások során is
ne:..'ll €2J'szer hangzik .el KJÓgyszer<és·zek rész-étől az. a
kél:dés:~ hogy voltaképpen miért,· v-an szük~ége a gyakorló g~ógyszerésznek rura •a !kimélyült, mag~&abb
eg~:etemi kiké}Jzésr-e,
amelyet az. 194(Hyen megjelent
32,9ű0. számu VKM lendelet előir
Kifogásolják - több-ek között - eg~ esek a gyógyszerész anya~gviz.sgálati kötelezéhséginek _előilásátl
Hivatkoznak az a:nyaghiányra, a költséges gyógyszerkön;yd el?i:tatokra, a gyógyszertári l~bota_:ór~u~i
felszexelések, a fér-őlhelyek korlátozott voltara le!S n ~g
-,sok olyan dolog t a\ a~melyek szedntük megne'luezitik az
előitt gyógJsze.rvizsgálatok elVégvését a gyógyszertá,t"

1
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szertári laboratóriumi felsw:t'l€d&hez n-eni minden ~et
beri·- a-Jkalmaz;kodnak .
Amennyiben tehát az egyeremi ok!atásunk";t össz"
hangba. akartuk hozni a gyakorlati élettel, ugy az el.
vOnt pxdományos s:rempontok me-Ilett a _gya!k:orJati eL,
veknek fokozatosabban kell érvié.nyesiilniök ugy
a szakoktatásban. mint lkülönÖSOO

.---------------------------

Figyelem!

&JJ,a,m-04-ito.tt

az uj kiadásu magyar gyó:gyszer·könyv megszer·..
kesztésében.
Nem szabad tovább mélyüln[e annak a szaikadék·
nak, mely ma ·- le;galáfb-hls bizon'Yos vonatkoZiásokb-an
a gyakoxlat' realltásai és az .egyetemi tananyag lroz:ött
fennáll.
Ellenkezőleg! Meg kell- bmemtenünk k5W-s erövel
awka\ a hidakl]l, arnlyek az eyye\em! szakoktatást a
gyakorló gyógysze.rész munkájával sz.or-osa.bb-an ·öss:re-~
kapcsolják

Be kell ezen a téren is és be iS tudjuk bl-z<myitani,
hogy a gyógyszeTéSzi pálya gyakorLati jell-ege mellett
is vitathatatlanul megklvámja a kom:Oly tudományos
alapot
A vizsgálati kötelezettség maradléktaLan megköve.·
t.eléséneik előfeltétele azonban egy;r~zt a korsz.erüsitet~
!'l i gyógy,szerkönyv, másrés-zt a gyógyszertárak ikülön~
leges, közegészségügyi jellegiének megfelelő fokozottarbb

i)r;. lg-g-er;
ll LGEDRl N

d.f4.to.m.e.sitla.f1i,tó.

kúeitm.éhfjéne.k.
&";61; h(/,9-fl m.ériék..
&en
2 drb
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szakcllenő-rzése.:

Az uj gyógysZE>-rltónyv lkiadásáli1Jalk előm!Únkálatai
már rég~?-bben folynak abban a szellem.ben és irányit~
mellett, amelyet a sz.erkesztő'b-iz.ottsáJg 1ehíöke, Schulek
professzor. már régóta képvisel és van ma_,gáJéna:k
A Gyó-gyszerkönyv készliUO·ref;rmjával megszünnek a nagy ::mya;gpa!zadással járó miUikro módszerek;
kimaradnak nagyrészben a hosszadalmas, Iroltséges g'ravkne1:dás el,járások A tová:bbial~brun az. uj Gyógysrer
l.:önyv nem fogja! terhelni a gyógysz,e:r€.sz~ felesleges
vizs.gálatokkal, mert kÜlön lesz választva a _gy-ágyszel1 ész és az ellenőrző vizsgáló áÚal végz.endö vizsgálati
l"ész De bizonyára lesz majd az uj gj;.Ógyszerkönfv..
b.en még sok olyan v.álto-zás, amelyek együttesen
Plegendők leszn'f'k majd a gyógyszerbáti viz·sgálat' aka~
dályainak végleges teltüntetéséihez!
T,. Hallgatóság! Nem kétséges tJehát az, hogy a beérke;r..ő Tag-y elkészitett gyó.g-ys'.zerek tisztaságát, helyes:
készités-e-k ellenőrzését
csak
kevés anyagrit igénylő
1
gyors, egyszerű módszerekkel s -egyszerü eszközöle alka1mazásláva.l lehe-t a gjÓgyBWitár1 laboratóriumban elvégezni
EgJ-l'-s készitménycsoportok ellenörzéSéhez, kitünó
t'..s,zköznek bizon~'U'l a meglehetősen !háttJé-rr:be SZIOrilott és ezidőszel int ésak a drogok vizsgálatához használt - mikr oszkop.
' Jól használható gyóg~·szertári eszköz ez pl a kenő~sök ellenőrzésébell'. Ezen a területen munkatársam.
ntal, Molllár Albert adjunctus&1/l e,wütt végzett yizsgálataink alapján sok, gyakorlatilag is jól értékesit-_
hető tapasztalatot szen:·-eztünk.
Eredményeinkről részletesen majd al szak-~-ajtóba.n
fogunk beszámolni.

Mostani röVid tájékoztató előadásomban csak atliD\!k
bizonyitására szoritkozom, 'hogy a milkroszkop min.11
gyógysze-rkönyvi vizsgálóeszköz az -eddiginél
szene-..

~&f

ee.~eeito.tta..

Fogyasztói ár : Beszerzési ár:
1 02 Ft,
UO Ft.
4.53 ..
8,.- •
1~%
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sebben beilleszthető a gyÓgl szerkönl v eg) szer·üsitett
l'izsgálati .rendszerébe.
A kenöcsök
mikro-szkopikus viz~álatával a IlV
kiadtásu Magyrar Gyógysze-rkönyv~be:n egyáltalában nem,
a külföldi gyógyszru~klö\n:yvekbelll is csak elvétve t.alálkozunk.

A mikroszkopot ellenŐizÖ
vi7.sgálatokn:ál a1~na!;;.
megállapitására, hogy a ~·alseltn ·nincs-e: k~ven~ mes.
t-erséges vaselinnel, u 111 ung paraffiniyel, már régóta
a1kalmaz·z.uk. Ha ugyaJ1!is a t,á..rg~'lemez.re felkent va.c;e_
li nt mikr oszrkoppal megnJézzü:k, ugy ai tiszta vasetinben
te(jesen egynemü, fimom }uistálytüket látunk, mig ar.
ung.. pal"affini va(gy azzal h.:amisitott vaselim látóte1'é·
ben szemcsés, durva nagy krist:ályokat 1észlelünk.
Az ellenől'zésnek ez a módja gyakotla~i szen}pont.
bÓl kétségtelenül egys?...erübb és m~bi-zhatóbh i3 az;
ugyanezt a célt szolgáló viszkozitás méréséJ11él, amihez
v!szlroziméteire van s"Ziiikség

Nagyobb jelentőségük Yan azolmak a kenöcs vizs
gáJato-kJIHtlk:, amelyek mi!aoszkop segitségé\el meg~né
Ilk a ·gyógysreres vag,y kozmetHms k'el"\:Őesökben az ala
ld elemeik (.sz~11csék, .k:rist.álydk; vizcseppek stb ) nagy,
ságát Ez a vizsgálat mikroil méré.ssel történi!{ és belöle
gyorsan megállapitható eÍfyrészt a kenőcs 11-elye.S el
készit-ése, má.s1·észt azok a ne-m kedvező elv.áltoz.ások.
melyek állás közben készletben tart-ott kenőcsben be_

követl•••hetnek
Az alaki elemek nagyságám.ak kvantitativ JI}ie_gáL
lapitásár·a a milliméter ezr~'rész.e, a mik:ron SZQlgál
Elvé«zésére a IV, kiadás-u Gyógyszerkönyv által előirt
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800--sz:ot·os nagyitásu szemlenese.mikrométerrel és- mik-.
l"ométer· tárgylemezzel felsWrelt mkoszkop teljes- egé..
széb-eh m~gfelel,
r.
A mikr oszkop hasw1álatát, illetőleg a szeru~enű&t'
milnométer beosztisáitak értékét a g)rógyszerkO.nryv 12
oldalá_n részletesen leirt módon vég&z:ük el.
T. Hallgatóság! Azt kérdezhetnék mármost, hogy
veltaltéppen miért van sz:ükség ilyen- vizsgálatok heve-·
zetésére? Azér-t_<e illeit adva van a vizsgálati e-.sz:köz,'·
vagy a tudomlányos vi·z.ssr4la~.ok alapján Uj sr..ennp-ontok
/ meí:ültek fel ennek a szükségesség'ére7
Amennyiben javaslatot t•eiS'Z'Ünk a mlkx:o-szkop ilyen~
it~ányu hasz:nálatáxa, az utóbbival tudiuk ezt' megindokolni! A ·kenőcs therápiának nagy tud0!11ánJ'-OS irodaima van, amelyből lépten-nyoonk:m ki+ünik,
'ho-gy az.
er·edményes dermatológ-ini lkez.elés milyen nagymlél:t-ékben Qssz.efügg a kenöcs helyes elkiészité.siével vagy an·
nak xaktátozásáv-al:
A most következŐ rövid beszámolómból lá'-ni fo·g~.
juk azokat az indok01kat, melye'ket fig:yelembe kell vennünk ezen a téren. Tudnunk ke11, hogy akár' f-elületi
hatásu u. n. fedöken&rsökl~öl, a'kíár mélyebb l:'éteg:p,kr·e
t,e~rjedő hatásu resorpti&s vagy pemetr.áló kenöcsökről
v-an SZ'Ó, a hatá..:;;fOik nagy1'1éiszt attól f{ig.g, hogy a hatóanyag az alaprun.yalgban oldott állapotban vagy vi7JeS
oldatban emulgeálva vagy eMörzsölve u. n. suspensió~
ban van ·,jelen .
A hatástani vizsgálatok ·szerint a hn\l-.6any.2.g res011p
tiója a k·e<:nŐcs a1apai11yag- helyes me~gválasztásán kivül,
legtökéletesebb al\lkor. 1ha •a ihatómyaíg a kenőcsal•aip~
anyagban fel van -oldva, rmer·t a hatószer ez esetben éri
el 'a legnagyobb u n, mQl-eku1á1 is disper--si.t.ást
·
Amennyiben lehets€:ges,
t.ehát a1 ra lkell t.ö1·eked·
nünk, hogy 9.·z mvo·s által :remdelt hatóanyag-ot o1diuk
fel az alapanyagban
Az oldatos- k!enőc-sik'és-zitésnek
azonb~n komoly akadályai vann•ak igy elsősothan: az.
hogy n haf óan~·agdk abban 1a konoonlná~ib'bau, ahogyan
azt az 01 vos rendeli, hi-degen az· esetek narryrés2ié:bem
n·em oldódnak, 'hn meg me.legen kész.itjük el öket enh,ek n z lesz a követk~zmény~,' hogy a i'lllteli~·ett olda'-h5li
kihrülés után a hatóanyag egyrés7--e
kristályok vagy
::;z-emcSék alaldában kiválik E·z.zel pedig a ken&;.,.~~ek
n hőrre gyakotolt hatá-sa m~gváltoúk, s nem egy dermatolbgiai. folyamatnál komolyabb ltö..-etkezn1ényelkkef'
jál'
Ahhoz tehát, hogy 11 n old-át os kehócsöt ·:tres:iit.sünk,
elsősoI ban is~ei nünk ikell, hogy az eMil t kenö-csalap ..
anyaghan a megad•ott gyógysz.e:r hideg.em milyen kon~
cenhációban oldódik. Az oldódás megá1lapitá!Sáia g-yors
és megbizható eszkö-z.nek bizonyult · a mikt os·zkop
Oldódási viz*.':"álatokat a ~vájc,i Büoh~..~. Schlwmp.f,
valamint más an agokkal mi lS vegezbetunk
Büchi é.s mu katársa vaS-f'Jinnel mi pedig ade-'pS
]ana'e'c·ban, \alamint adeps la:nae es vaselin a-a kevel'-ékébm állapitottuk meg gyrukrabban előforduló 14 ha~
tóanyagn3.k az ol<klsát
Vizsgálati eredményeinkbó1, _ melynek technikai
kivitelét majd publikációnlkban fogjuk ismertetni
kiderült az, hogy ,a többek között pl
a salicylsa' vaselinben csak 0.00.%-ban, adeps la ..
nae-ban pedig 1.31S'Lhan; t

iletr.ddfe. '"'ef Szeek.e.s.etó..ségiihkkn

a kámlf.or' és menthol v.aseliniben 15'% •.ban, ad!e-pS
lanae . .ban 20%-lban·;
a resor·cin vaoolinben nem oldódilk, ezzel szemben
adeps Ianae-baf!. 4:%.
Lényeges e!t<lrest láttunk a beta naphtol oldása,,
kOT, ame-1y'böl vaselinrben, csak Ol%, adeys lanae-ban
visz Qnt 3% oldódik
Már ebből a néhány adatJból, valamint a többi
vizsgálati
eredn-ényekből is megállapitható hogy a:
der-mat.ol6giában ~as:rnálatos hatóanyagok kÜlönösen
ásványi zshokban oldódnak rosszul
Helytelennek kell tehát mlnősitenünk pL azt, hogy
a saUcylsavas vas<elint meleg uton ikészitiik el egyes~
mert a hidegen kiváló vastag tüal·aku kristályok bö-rr·e
gyakorolt kedve:?..őtlen habása n~m marad el (dermatL
tis, ekzema veszély!)
De -

vizs;gálatai.:nk r-;z:erint -

or. Hantas László: "Synonima ·Védett nevek"

nem engedhető meg

a salicylsavnak előzetes a.etheres eldör·zsölése vagy tietherben való oldása sem
Nevezetesen atért, meTt ha
az aethert -csak eldÖ1·zsö-Jéslhez használjuk, elpárol1gá-Sia
után a benne oldott minimális' viz vissz3!m:arrad és a'-...
salicylsav tapadós;
peru potitiható szivós daraOOkban
a mo:r.sár falához tapad. Ha meg az actheres oldatoi1
visszük bele az alaP'anyagba s az aerther utó}ag páro·
Jog el. a salicylsa1v még dlllrvtá!bb laistály-ok :alakJáiban

válik ki
E-bhöl az egy, de g_ya[k)orta elMoiduló példából is
megállapitható hogy bái' a !ruat:ás az oldatos kenöesök..
nrél a leg t- ökéletes·ebb. m-égis leg.tfölbbs·z.ör kénytelenel(
vagyunk eldörzsöléssel készült u,. n. suspensiós kenő.,
csöket előállitani a finomra eidiÖ~ziSÖlt,. megszáritoU és
átszitált p01 ból.

Ezen a téren viszont -

(ha( milu·oszkopunkikal kösok,

zelelYbiől ibeletekintünk a kenőcs strukturtájáha -

uagyon sdk hiba fordulhat elő.
A suspensiós kenöcsök helyes elkészitését szabad
szemmel vagy ak~r luPeval tÁI'gyilagosan megitélm~
nem lehet, ehhez már mikroszikóp1a. va:n svü.ikség.
.A suspensiós kenöcsök szeme,senagyságár-a vonat:.
kazólag sr.klesköiÜ viz.sglálatdk é:s hodalmi adaltok al13;p~
ján bizonyos normát állithatunik fel Büchiék szeiint
az eldörzsJöléssel ké.<:>zült
:kenőcsök alaki elemeinek
nagysága 150-·200 tnikron lelhet.
A szerukenőcsö1mél
már, a,agy kcmm1et.ikaii készitményeknél a megkivárirt
v,ondosabb h.-iészités fo lJ tán a soo'!llcserua.gyság nem hahala.dhatja :meg a 10() m~ki·ont Ezeiket a nornták·at eL
sősorban az ad hoc készitett receptm-ai ken,öcSÖkre vo ..

natkoztathaljuk
Por:fidzáci6..-·-aL
kenőcsdörzsölőgéppel,
telhát ntag~ ob gondoss·ággal készült kenöcsök eset-ében s-okkal
sz.igorubbak a követelmény~,
amiennyiben a svájci
gyógyszerkönyv pl az Ung, hJ-dl-argyri cinereinél rneg-·
kivánja.
h() gy a higanJ- golyócskák :na-gysága a 20
mikront nem haladha t ja meg
\
A svájci gyógyszerkönyv jóval [később (1947) meg..
jelent ko·mlllRntár:ja me_gemliti, hogy a higanyoxyddal
vagy mercu:rius praecipitatussal készült kenőcsökben is
alatta' legyen a szemcse nagysága ,20 mikronnak
Ugyanakk0 1 ámutat tUl a\, hogy a mikwsz.kop-os vizsg.álat alapján megállapitást nyert, hogy ha ez.-eket a
kenőcsöket frissen lee.saipott ~reUii.oxydból, ill. ugyan·
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csak recente paratum Ireszült mercmimnidochloridból
~és~itik és pedig olymódon, i hogy a i kimosott nedve:;
csapadéko~ hasznláljiáik fel a ,keuö:cs előálli~sára, ugy a
szerncse'nagyság még az 5 mikront sem éri el
A k'észletben tartott suspensiós ken-öcsök későbbi
haisz.nálhatósága tekintetében a 0t:Ö-vábbiakban fi,gye.-le;:nlbe kell vennünk azt a nülcr·oszkopos
vizsgálattal
észlelt tényt~ hogy a készletben tartott suspensiÓs _,ke ..
nöcsök eldörzs·ölt szemcséi, ill. kiist-ályai ál~ás közben
vándorolnak, majd.' összetapadniaik és nagyságuk foko ..
zatosatn mJŐ .Egyes kászitm'ényekben l~ év elteltével a
szemnagysá:g az eredetinek ~b t_izszeresét is el-éri
Mindezekből az következik, hogy kenöcsökett bele-·
értve a galenusi készi.tményeket is, huzmnosabb idön
k€JI·esztül Q1em a;jánlatos készletben tartan-i ~ég aikkol'
sem, hogJha a.z alapanyag tör·ténetesen nem avasodó
zsiradék
Végül be kell számolnomj röviden a. folyadékot tar..
talmazó u, n. emulsiós kenöcsökkel vég,zett mi'kroszk()·
vos vizsgálatol;;: ,eredményeitől. i-s·, am-elyek gyakorlati
szempontból fig~-elmet és nniheztait:ást -klüvetelne!k
FoP-.nteb'b e~litettem, ho-gy a resorptió, azaz mélyl'e
tei jedő hatás telki-ntetében ha!tláistani vonalon az. oldatos
b~úőcs után közvetlenül az 1e:niulsiós keniÖcs ikövetktiZiik
Ennek ~llenér·e az emuls'i1Ó:S kem&.söknek szélesebbköt ü használatát gátolja egyrészt az, hog~~ a 1tem)cs'ö:k
hatóanyagai általában viziben sem oldódnak 'jól s be.
lől ük töm-ény viWs olda~tüt 1}{.észiteni nem lehe'-; más~
:részt. az e!llul•siós ken&sök ~Zit1éséhez csak emulgá~
tor tartalmu, tehM drágább 1renőcsalatpai11Y2igok, m;int
pl adeps la nae, vaseli n . cholest ., stb f.elelnek meg.
Nem nélkülövhet&k azonban ezek a kenöcsök a
bötápolás:ban (lásd különböOO k·r'émek sth), valamint -a
i.hmápiá~an Sf"m, mint -gyulladások csökkentésére SZ!Olg.áló antiphlogistiku6 hatásu hüsitő kenÖcsök
Az emulsiós kenöcsöl{ értékét - !bármilyen c'élra
is hasz.nláljá:k -- a vizcseppek dispersitásánalk faka
adjaitb meg 1\-iinél több csep]_)CCskére osztjuk feí a ke~
nőcsh:öz szükséges úllyadékot, arinál na.gyobb lesz a ha_
tásos felület Példa e1 re a követk-e7.-ő sz.áinitás: Eg:y 20
mikron na~yságu vizcsepp felülete 1256 m:2, ha ezt nl 2{)
mikronüs cseppet 2 mikr onüsokra bontjuk fel, ug~· 1000
cseppet kapunlk, amelyeknek egyesitett felúlete- a 20
mibonnál tizs-zerte nag.'oobh. azaz 12.(5·60 m2 s igy a: f€lüle~ megnagyobbodása ar-ányoSMl emeli. a hatásfokot
,
A folyadék cseppek dispersitása, azaz az eloszlatás
foka - a készités te:chnikáján kivül - függ elsősor
han n kenőcs alapanryag szerke-z.etétöl, összetételétől.
Mi az adeps lana-e·t találtuk <a legmegfetelöbbne-k,
amennyiben a >izcseppe:k átmérője em1~1 volt a legkisebb, ·azaz 2--4 miJkl:on közö't moz.g-ott
1

Az állás közben törté-;nt változások mikroszkopos
viZsgálatai sol'ám itt is kitünt, hogy a: sus.
pensi6s kenőcs-ökhöz hasol):lóa:n á1lás iközben a hatás
magját képező folyadékcsepP még fo!kozott.abiban igyek~
súk egyesülni a mellette lévővel Hog.'' mi'kor és {nih en mért-ékbBn köVetkezik be ···ez· a konfluoálás, az a: töh
buk között a; kenőcs al'apanyag:ától függ Vizsgálataink
szer-int a leg.o;tabilabb emlli.•siós kenő·csöt az adeps Ja_
nae-val lehet kapni, mett miég 2 hónap elteltével sem
találtunk b~ll~·e· 15 inikronnál nagyobb cs-eppet
De nlég ebben az esetben is a csepp eredieU nfllgy~
.ságának csaknem Illég~ s7,eres-é1~e növekedet. t, ami a ha~
tásfok .!én.r·egP.S gyengülés~t -jelenti.. Ez.ekb·Öl az adatokhól tehát az következik, hogy az emuisiá-s kenöcsök
készletben tmtás·a n:bég ke\·ésbb_é ldvánatos, mint a sus.,
pensiós keJ:öcsöké
Mielött azonban ebbein a il'>!érdésben végl·eg..-sen dön~
tenénk, mindeneset:1·e me-g kell adni mikron mérés·S~j&i.tt
i.s azt a nor-Ínát, ameddig az ilyen ikmöcsök még 'leL
használhaták
(BUiow kenőcs, Adeps Iunae bydms
stb)

ellenőrz-ő

1'~isztelt Hallgatóság!
Azokból az adatokból, am,elyelmt vázlatosan hall·

gatóim elé tártam, megállapíthatjuk, hogJ a gyógl.
8zerl{önyvi mikroszkop a hozzá tartozó szemlencse-·
mikr·omrtenel és mikrométer··tárgylemezzel a kenőcsölt
vizsgálatában nemcsak tudományos müszer, hanem
fgyben egyszerü eszköz a kenőcs helyes k·észitésénelc

és felhasználáSának m~gállapitásához.

Aranyérnél

a'

ajánljuk

·Posterisan
--

kúpot és

kenőcsöt.
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Uj Magyarország
A festett por t1 é jellemzöbb kiépét adja arrma.k, akit
ábxázol, mint a fénykép A müvész meglátása adj11
hozzá B képnek azt a ldff•jez€~. mehet a gép lencséjie
csak .kívételes esetben tud e:llesnj, amikor igaz-i aJk(ltÓmÜ\ é-F.:~ kezéb('n 'an. Ezé1 t adta a szovjet fi1mmü-\ré_
szet Magy.a 101 sz-ágról készitendő· filmjének r'emdeziéi'\ét
Isidia Sztyepa,nm a kez'éhe. aki - é,-; ez nern v·é~etlen. J947.Jben azzal a mü-."év;el
n;rett SztJálin...O.ijat., amely
, Moszkva, a Szovjctwnió főrv'áJrO'S:I'' cimet viseli
A kiváló Jendezőnő .swvjet és trll'H.g:var munka.tát··
sai,~al bejártri az egé:..sz orsz:ágot <és f.elvételek.et Lkészüetb
az utcáikr61, a gyáraikról -a t1i:i1dJő·J, müema·ékeln:ő(

Csup,a iSmerős város, ismerős ház és táj, a
megszokott arcok es jólismert
esemén;rek é~
mégís, egy csodálatos, uj 1\iagyarorszá·g képe
pere.g a filmen,
~ Szabadság! -- m-ombák a koi-a reggel munká._
jukba ~.:dtő munkások -és 'f'-llUek a sz.ónalk a tartalma t.Öl:ti meK a fil~ mind(>lll· kockáj·á( ·A 57..-ovje~ H>.JH'tező szeme a lelkes márciu·si fömegünnepsé.gek páxhuz:a~mián
~ne.glá' ja és megmt~Ltaíja az lS4S~as dicsőSéges ('seményeket A -Iozzmü kupoláju, kihalt vár festöi épülelt'·
mögül néh..á'll:Y pillanatra ·él,eü'CJ kelti a; közeJom:u,li söléV
ámJ'ail: az utat, nwly a népelnyomás, z.san1oks.&g állo-má.sain a htáboiUhoz a főv~ár OS és· 'aZ OI'S'Ziág ·l O:nbadŐ
/éséhez ' e-.t.ctetl

A szovjet hadsereg felszabadító harcai elüz:il{
a. fasisztákat s a magyar néiJ háláját jelkéJte7-Ő pálmaá~as, hatalmas női bronzalak a felkelő ll8Jl fénJében ragyog a Gellérthegy csucs~n
~ Szabadság! köszönnek a munkások és do1gQs
kezük nyomán felé'{)ülnf'lk a házak, teJ melnek -ill g-y árak,
a bányákban keményen ie..szü1nelr a furógépek a tárrnák falához
ls.~ét néhány filmkocka a multból. Az ot sz.á,guton
szalgálatot teljesitö csendőrőrszem tiszteleg a kQcsikázó földesmnak A föld€sur 'b1 icskája kimegy a ké~ből
·~ Szabmdság!
A görnyedt parasztok der-eka ki>egyEnesedik"l é:;;; a
városból jöYŐ traktorolk: segitenek mlUnkájuikban A dus
aratás és bő ~zü1et után 'ig ze.ne és nótj'.Íszó nreliett
szinpompás népi viReletban ,-idáman já'Ija a ·tá:n~ot a
faJu apraja-nagyja.
A v-á1·osok, bánJák., gyáraik
falvak és t-anWrmek
népe lélegzik. alkot és épit

uj -~Ia~arország Európa -gJÖng.}szeme,
ahol céltudat.os munka, b-éke és jólét ar-anyoz~

Az

CsodáJatos filnt ez, az iguzság és ntüvészet
csodája Ehől u ftlmről ugy beszélnek, hogy
dokument-filnt Mi inkább uz;t nwniihatnók,
hogy u felszabadult Mugyaronzág hősköltmné
nye és a hőse éppen a magyar nép.. Egy or·szág
épül fel valósággal a szemünk előtt, egy ui és
felszabadult ország a rfgi 11ilá.g TDm.iUiból. Aki
ezt a film·et rnegnézi, az rádöbben a rnagyur
nép halhatutlan alkotó,erejére. Vannak jelenetei, arnelye/c valósággal jönne/c utánunk, követnek bennünket az utoán és 11an egy jelenete,
am.ikOT a kis uttör ő vasut, tömve: apró utasaival,
eliniiul utjám . .,És utána, egésZJen váratlanul,
mintha a kis vasutlwz tánmszkodna, ott álL
előttünic békésen, rnosolyogva. a Szo11ietunió
nagy vezére, Szüílin marsall. Ott áll nwsolyogvu, minthu a gyermekeknek, a 'tnugyar jövőnek
integetne, núntha hozzáJuk beszélne és csak Msőbb alakul ki körülötte a rnag'Y4r-szovjet ba' átsági és megnerntó,rnadiá.si szer·ződés aláir~á3á
na/c szinhe!ye. De ez csak egyetlen kép az e,qészböl, a film csupa , müvészi meglepetés Csupa
nwg1•á.zóan e11~beTÍ őszinteség aTról. honnan indult ez ·a nép, milyen hősies munlcát végzett a
felszabadu.lás óta és merre visz az utja a jövő
ben Ez a filnt a felszabaditó Szavjetunió és a.
felszabaditott Magyarország közös produkciója..
,1z ut o teremtő az alkotó világbé/ce felé vezet.

A pártszervezetek és üzemi "lőadások müso'>ának összeálliM.sánál núndenkor komoly gondot
jelentelt a zenei anyag összeállitása és a kották
beszerzéselJ Eddig rendkivül korlátozolt szimm
dal, egynemü} vagy vegyeskóinsra irt zénemü állott a knltnrvezetők rendelkezésére, EZen a gondon segitett az U j Magyar Könyvkiadó, amlkor
megkezdte a szovjet dalok és kórusművek sorozatos, rendkivül olcsó kiadását, A már megjelent
müvek közölt szerepelnek:- a Szovjet Himnusz,
Alekszandrov Sztálin kantátája, az Október~ Forbdalom dalái, a "Leninről itt dalok egyrésze és
szebbnél-szebb népi énekek.
·
Az Uj Magyar Könyvkiadó az oly régen vár!
zenei anyag megjelentetésével valóbim hézagpótló
mun!<át végz,u. örömrriet várjuk a jövőben r""dszercsen megjelenő további dalokat, kórusműve
ket és indulókat; melyek a pártszenezelek, •szak.szervezetek é.s munkássz.injátszólé előadásait szi~e
siteni és gazdagitani fogják

Az aranyswmii homok, amely nyáron beleörnlesz ..
aranyát a buz;asz('mbe, és ősszel a szólöszembe,
viláman tapadt Jarrnilla meztelen bol{áj.áhOz;
Az alvó
akácol<, félig 'kipattant szemii pipacsok mind régi isme:_
rösei ~oltak A juliusvégli bizonytalan égbe belenyuJtak
a ]Jartszéli jegenyék és figJ"eltél{ .Jaruüllát, amint tág
pupillákkal mered egy kártJatrükk-öt mutogató- fiatal-

HIRlEK

lt'.sz~ette

A lhmzeti Vállalat gyógyszertárai

l

kivétel nélkül megkapjak szaklapunkat és igy a
jövőben neJeünk Joell ,qoniioskodnunk ar-ról, hqgy
•a szakma rruínden ,jelentős, de emfben gazd=ág·i
természetil kérdéséről is (Ülandóan tá.jékoztassulc őket.. Ez&rt határoztuk ;el, hogy a jövőben
minden olyan közlemi.nyt, tehát árvá!tozást és
egyéb hireket is, le fogun/c adni, arnely egy
gyógysz6Ttár· vezetőjét és anna/c személyzetét a
legközvetlenebbül érdekli . Ez természetesen azt
is .ielent·i, ho,qy eze/c a gyo,qyszertár'ak ,azzal,
/wgy a Nem.zeti Vállalat kötelékébe tartoznak,
végér·vénye.sen kikapesolódtalc az Országos
Gyó,qyszerész Egyesület érdekköréből Az értesitő ugyan mi.g egyeWr el fog .iutni hÓzzájuk,
de az<mnaU hatállyal rnegszünik awn a napon,
amikor szaklapunkat a jelenlegi papirte-r:iedelem megjelelő elosztásával hetilappá fogjuk átulakitani Ezzel nemcsak azt a célt Jciv.ánjuk
szolgálni, hogy az állMni kezelésbe vett gyógyszertárákat minden fTiss a1tyaggal folyamatosan ellá3sulc, hanem, hogy minden szakmai
pr-oblérnát a leggyor·sabban rnegtárgyalhassu1rk.
Reméljük, hogy szaklapunk mánius l-től n~á·1:
hetenként fog rnegjelenrri,

e

A

MUNKANÉLKüLrEKHEZ.
munkanélküli kartársainkat
hogy önéletrajzuk Ul~lléklésével, irásban ~ürgőset~
jelentkezzenek Harimann Tivadar kartársnál, Szakosztályunk titkiüánál, IV., Ve1:cs Pálné-ut 3$

F•elbh juk Yidéki

a

Sejtelem

r.mben·e"
Né-ha lehunyta szemeit, furcsán szédült
Nem is
sejtette, ' hogJ· hipnotizáljál{, esal{ másnap ijedt meg,
amikor ugy elhatalmasodott rajta a fejfájás, hogy fo ..
r ogni lfe.zdetf ''ele RZl osztály
.Jarm'iHa jskolatársai a nJári szünetben
munkás ..
brigádot alakifottalí, hogy segédkezzenek a termés be~
takaritásánál. A kislány, akit sz'inte megbüvöltek, alig
Hsz részt a munkáb~ Egyre a l{ártJatrükkös ,,fiura
gondol És bár egy szóval sem tesz emlité,st róla; a ren
dezü mégis olJ- kitiinően sejteti 'elünk érezlmeít, ho~
a néző mindent tud.
A film eg,yébkéx~;t ~s nagyszerü emberábrázolásoL
és Iéieidani megfigyelések sorozatára épül
Ugyanak
kor tehe lan tisztásQkkal és pihenőkkel, ha aJmak lehet neveztil azokat a fájdalmasan árnyalt, de végül is
optiulistán kicsengő életképeket, amelyekre ráÜl a kis~_
város párás melege és egy erdei séta eszméltető nJug_
talausága Erre a n.} ugtalanságra van egyébként is fel-építve a tört-énet. És nem szükséges, hogy ez a nyugtalanság a külső világból jöjjön Sokkal nagJobb a feszültség, ha a szereplők jellernéból fakad Ezt Játjuk

FELHIVAS

Jarmillánál, aki szinte transzban indul szerelmes-éhez,
de végül rossz 5ejtelmei dsszatartják Ezt látjuk- a ci..
nikus, ~unkaker ülő suhancnál, aki a 15 i éves iSko-láslányt erdei lakására akarja- csábitant De ugyanez látható
S-vájcba indtdó professzornál is, aid egy tudom::i ..
nyos konferenciárá utazik f~lesé.gével, V áltakoz:ó han...
gulatok, álomszerüeu- fotografált képek váliják egy·
mást. De m'inden képkockábói a valóság- lehelete árad.
Ezzel válik a ,,Sejtelem'' c firn azzá, amit igénye céi·
ként ilizött maga elé:- -realista filmalkotássá

za ünneppé a hétköznapokat is. Ez sugárzik az
,.uj Magyai'or·szág"-_ból

Január hó 18-án a Népbiróság 19--es számu felleb_
bezési tanácsa
Csete Ambrus
tisZ<aJloffi -gyógysÚrtártul'ajdonost
jogosit>·ányán:)k g~ akorlásiától ö évre eltilt-otta;
Molnár Antal pestszent:imei gyóg:yszetfu tulajdo_
nos ügyének táirgyal:ását január hó 26-ra halasztotta;
Szigeti Im.ll:·e elsöfoku haüozatát a 26ü0 . sz rend.
2 S:Zaikas·za alapján megsemmisitetle A Földmi>elés_
ügyi Minisztéorium Igazolóbizottsága határozatát, melyl~el őt igaz-olta1 jogerőr·e a--nelte;
JeszenszkJ Viktor gyógyszetészt. SZJeg;ed, Roméeltér 8 sz, f-úglalkozásárnak gya:konásától 2 évn:~ eltiltotiJa .
Állatgyóg)áSzati késrltmén,yek
5.30.
Ohinoin, 3 x 2 k0.."TT
4 (j{):
-.- Chinoin, lx 5 k-cm
(52.397-1948 )
18F-enozin Richter, 10 g
170
7()
Richtef', 10 x 10 g
( 52.(!9·6-B48. )
Fun~in, Phyll:'l'xia, 3 x 16; 10 x 5 l x 50 kcm
(170.507-1948. F . M)
20%-os kevert szérum (.seJtésrpestis+sertésolbánc)
Phylaxia 100 kcm
15 50
(52.·977--1948.)
Eni<-'.totonin inj

f

Uj gyógyszertári eln.eve~tések.. Az a._,;;;zódri "Mag~a1
Kü ály" gyógyszertár a jöv;őb.en ,,Szabadság' gyógyszertát név alatt müködik
AN. ujpesti "Magya-r Koronáihoz' cl.mJZRtt gy:ógy.
szertár pedig ,,Petőfi" gyógysz.ertár név alatt teljesiti
tovább köZiegés·zségügyi hlvatását..
Kozmetikai cikkek árváltozása
Hormocith készitmények

1j2 krém
1/1 Jaá-n
csal:ádi lcr~ém
kis té-gely

9.'&0

14.40
30,00''
16.60*
950
Pudier 1.6 I égi csom
14.40.
Pude1 ~·~ r•égi csom
30 00''
Puder 1_11 ré"gi csom,
ll.BO
Puder lk )l'.i csom.
16
SD''
Puder lj2 uj cSom
3!.30*
Pudt>-r 1/1 uj csom.
220
Leveles puder
12
70*
Emulsió :Ih
25.40*
E"'ulsió 1J2.
A6.0D'
Emul:sió 1/1
19 30*
Areyiz ljz
32.40"
A1·c~iz 1/1
39 00'·'
Hor,mocith kölni
l l 00
Dr . Blitz kőln! 20 gr
2400*
Dr. Blitz kölni 50 gx
40.00*
D1 Blitz kölni 100 gr
A csillaggal jelölt cikkekhez 50 fillé1 fény\i.Zése adó~
bélyeg járul.
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R~ndelet

a paraffinolaj haun.álatá•ól

AZ ORSZAGOS KöZEGÉSZSÉGüGYI INTÉZET
CH, lll/1949 SZ HATAROZATA A 470-1943. ~I, E
számu rendelethen kapOtt felhatalmaiZás alapján a IV
kiadásu Magyar G~ógyszerkönyV hivatalos Paraffinwn
liquidumra vonatkozóan ugy rendelkez-em, hogY további
intézkedésig a . Gyógyszerkönyv- szövegétó1 e:térően
ob-an paraffin-olaj használható, amelynek jódbróm száma 0,.2 {;~ amf.IJ kémlőcsőben egyenlő térfogatu tömény
kénsan:;t} forró vizben tiz percig rázogatás közben iD~
legíhe alig szineződik, a sav pedig legfeljebb világos_-

bRrna 'If~sz"
Csal;: egyetlen könyvet. A Kazay Endre Gy6gysz.e._
rész Otthon 1:észére a kÖvEtkező könyvádománYok érkeztek SZ(ll'kesztőségünkbe:
Dr . Bak Lajos gyógyszerész, Dég, két kötet könyv

Mérész pyözö gyógyszevész, Petkáta
Biró ~stván gyógyszerész, Bud1ape:st, ]Il, La~os-u
114. sz. "Angyal~' gyógsszertárbói 10 kötet könyv"
Szinetá!' Endre gyógyszen~Sz., Bikl&s, Szentléleltgyógyszertá!, 4 kötet l;:iölflyiV.
l)r·.. Schperláglt Aladár .gyógyszet1ész, ZalwgJe~r,sz~,
B !kötet kön3í v.
Far kas István gyógyszerész, Budapest, Akadémiantea 3 9 kötet könyv
Igy ·épül a Gyógy;szerész Otthon !könyvtára A könry_
velret hama t osa;n 1kisz.áUitju!k a Gyógyszertlész Ottholliba
és ott átadjuk H10Ily ka1 társunknak, a' Gyá'gySzeJ-ésZ
Ot.tho-n könyvtáwsánalk, ihogy melgifelelő la,jstmmo·zás
után adja át a Gyógyszerész Ottihön közűsségén€1k,
1

Ásványvizek ára
Az Országos Arhüatal megállapitotta az ásv.á!n~yyi
zék haszonlrulcsát és pedig egységesen 1.310 százalékiban
Vidéki kartá1 sak a b6s·zetzésti :ádtO'Z hozz.ász·á.Jm[that}ák :1 szállitás, csomagolás sth igazolt önköltségi
á tát 8 az ebből adódó á1 ho Zi kell a 30 százalék haszon_
kulc"ot hozzásztámitani
AI:ant közöljük a Bud!~;lpest területére é1 vényes á~
ványviz. fogyasztói árakat:
A'Penta l lit.
4 3'2
7 dL
352
6,60
Bilini l lit.
248
·- 3 dl
4.62
Ferenc József 7 dl,
432
Hunyadi János -7 dl.
5.02
lgmándi 7 dl
298
3 dl
5.55
Mir a ke set ü l lit
5 55
--· giaubersós l lit
7,92
Cige:ka István l lit
7'. 92
--- · Lajos l lit
7.18
Katisbadi 7 dl
792
Sal, a tor l lit
350
~ 3 dl
A fenti árak Ü\eggel eg)Üti é-rtendó'k,
Patálli viz 1 5 lit.
4 30+üwgbe.tét 3'.1 )it
296+üvegbetét 3.~

'

-

5 <ll

l,6S+üveghetét UO

A Nemzeti Vállalat hirei

Ujabbarr a következő gyógyszer·tárak ker'ültek az
Állami Kezelésbe Vett Gyóg';rszertárak Nemzeti Válla..
latának kölelékébe: Budapest, Gizella gyógyszertár,
Pestrnegye: Monor, Szent Háromság gyógyszertár, Bé..
késmeg)e: Elek1 Segitő Mária gyógyszertár·. -Szolnok
megye Mezőtur~ Magyar Király gyógysztrtár:, Jász_
Nagy-Kun-Szolnokmegye: Jászkisér, Magyar Korona
g;róg) szertár.
A. Nemzeti Vállalat kezeléi*be kerillt a monori
(PCEt:r;egye)
Szent Há.romság gyógyszertár, mely
gyógJ szei tár felelős vezetője ideiglenesen Ant_al József
gyóg,}sztrész 1\'Iegbizás kelte: 1947 . junius l l
A mezőturi (Jász~Nagy_Kun..SzolnokmegJe)
Magy:tr Király gyógyszertár, január 17én kelt véghatáro:
zat éltelmében a gyÓgJszertár felelős vezetője ideigle..
nesen Jankovich Zoltán ~ljesjogu gyógyszer-ész, mező_,
turi lakos lett,:---

A FEBRUÁR 4-ÉN MEGTARTANDó GYóGYSZERÉSZNAP PROGRAMMJA: l) KaJán János:
Izotoniás injectiók és szemcseppek .elkészitése "
recepturában. 2) Dr. Mozsonyi Sándor: A gyógyszerész szempontjából fontos ujabb gyógyszereW,i
{Folytatás.) 3) Dr.. Vitéz Isfván: Vaccinák és ojtóanyagok. (Folytatás}. 4) Kún Ferenc: A r1ektá-l
1isan all<aimazolt gyógyszerekrőL
Az előadás
helye: Egyeremi Gyógyszer észeli Int.ézet, B pest,
IX, Hőgyes Endre-n 7,. ~ Kezdete fel 7 olakoL
Gyógyárunagykereskedői el~dási

Am."n'onium bromatum
k_;!liurn bro"!llatum
na~1 ium bromatum
ch.inin hydrochloÚCUilll
c:hinin sulfuricum
natrium sal:ycilicum
Oleum jecoris
Coffeinuru 'PU'l um
Coffeirmm purum

áralt
28 ..8(! Fl/kg
24.86 Ft j leg
26 84 Ftjkg
745 68-Ftjkil
720 82 Fljkg
40 76 Ft;kg
17.70 Ftjkg
243. 70 Ft jkg
2510 FtjH

~
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AZ EGGER-GYÁR ÉRTESÍ'IÉSE. A MagMmal
tabl. és Barballyl tabl készitményeinket, tovabbá Teggoplast gyorskötés késZítményünket ismét -for galomba
hoztuk

DR DABIS LÁSZLó ELö,H>ASA. A Gyógy~zer észtudományi Társaság f,ebrnár hó 11-én,
pénteken este fél 8 órakor az Egyetemi •Gyógyszerismereli Intézet (üllői-ut 26. UL emeleti tanleimébeu) előadó-ülést tart. Előadó: dr .. Dabis
László, a Szé~esfővárosi Közegészségügyi Intézet
igazgatója és az Egyellenti Közegészségtani Inté~
zet megbizott vezetője,. Tárgy: A városiendezés
egészségügyi VOfWtkozásai.
Felhivás·t A KollOohemia gyógyszer·- és Vegyiter_
mrékl,ahora.tólium kifogás tágy:áv~ tette, hogy egy.es
gyógyszertámk Diu:raz~n enterosolvens dltllig~ée: ne.vü ké.
szitményilket az egyjk fövá!I'Osi orvos 1~ptjé1'e nem
szolgáltattik

ki . arra

való ·hivatkozással, hogy ez a

gyógys'zer nincs raktá10111. Felllivjuk a kartái.%1k figyelm~! á 8.220-1947. M R.,s•ámu 'rende!<tref ame]y szr-·

tint a gyógys~erész a _:_,~teg ikivániitágáta r;ruk;tároJ?- U:em
Irévő gyógysz·ert tat tozik beszerezni, A t;ö:I;zskönyvezet;t
gyógyszerkéstZitmények r aktáron taJl"tása nem köteJ.ez.ő,
a g_vakutbban előforduló készitmény.e!k raiktáro!DJ tM'tása
azonbanr a ~r~-ársak él·de1kéhen ajánlatos.
Zalaegerszeg;n nem~sak. a betegek, haruem az, e:gészséges.ek is há:thorzongw.'l veszik tudomásul ha a
' .
Schperlágh _Lóránd .. féle gyógyszertár é:jJeH szolgálatot
tart. Arról Jtl€·vezetes a gyógy,szert·M:, hogy a Ieg:eg~ze
tübb 'innógys:zet, mint például a bt-óm, orvo.si receptr~e
szoolgálható ki
Az indok csak ennyi: "Sajn.álom
kérem, nincs" . Tür'hetetlen állapotm:ak taTt,juk, ll:wg;y a

8em.

megy-eszekhely dolgozói

rulinden hrurnadiJk nap este-éj_

'
Gyóg)·szertárcsere.
Kov!ách Tihamér gyó.gyszet ész
ariól éttesit benn.ünkiet, hogy a -es,ffilsziovák-magyar·
}akosságcser·ével kapcsolatban
áh~ette al mezőbm'ényi
.,Isteni Gondvisélés'~ gyágssz.ertá'l·at.

jel szinte te<Ijesen lb'"YÓg,yszer nélkül maraddanak Illeté..
kesek fig)1lelrriét felhivjuk ennek a tarthatatlan állapot_,
nak a meszünrtetésére.
(Zala1 Nagykanizsa.)

KÉZIELADÁSI ÁRAKRóL A mult év juniusában
szétküldött és a 202,100·-1948 N M . rendeletben foglal.tak figyelembevételé,yel kiszámitott ,;~ézieladási ár..
szabás ·• be\ eze-tőjében írottakra ismételten felh'ivjuk a
kartársak figyeimét kézieladási cil{keik ármegállapitá..;
sakor. A kérdéses mondat a következő: "A felvett
mennyiségektöl az eltérő mennyiségek kiszánúttása a
202 . 100-1948. N . M. számu rendelet első paragrafus
4-5~"6. pont szerint számítandó ki."

ZET FELHIVASA A SZAMLAZASSAL KAPCSOLAT·
BAN. Gyógyszerszámlákkal kapcsolatban a gyógyszerész
Kartársakat ké.rjük utasitani a követlr.ezőkre: Az ŰTI

Rovar·gyüjtemé:ny. Dr. Pozson;\ri Ferenc orvos-gyógy_
szetész ka 1 társunk édesapjának Pillich F.erene gy6-gy·
S'zetisznek nagyoértékü rovargyűjtemény~t a Magyal:
Nemzeti Muzemh állattá'I··ám~k ajándékozta A Magyar
Rovartani Társaság jarluár 21. ~i é1-e.kezletén Csiki Ernő
a Magym Tudomán~os Akadémia r-endes tagja méHatta
Pillich "Ferenc érdemeit é.s az előa:dá"S ker.etéOOn elis~P1·ő szavakkal emlékezett m~g -enől a tudományos "\ona~
kozásban ig-en nagyértékU gyűjteményr.ől

AZ ORSZAGOS TARSADALOMBIZTOSiró INTÉ..

MABI-...:MAHABI

egyesilléssel

~a:pcsolatban a szám-

lázás az OTI szándáz~si módszerével törté,nik. Mégped:ig
ug)', hogy az eddigi háztartási ágazat is megszünik.
Tehát az OTI~MABI~MAHABI~HANGYA vényeket
egyszámlába

vesszük..

Rendszerezésük a liövetkező: I.,

Ipad ágazat: Ezen belül magi. , speci., netto, kötszercsoportok külön-külön összegezve és magi_. speei., stb
csoporton belül a vényeket az orvosi bélyegző szerint
is csoportositani kell, -· Il Mezögazdaságl-ágazat. Ezen
belül magi., speci, netto, ·kötszer· csoportok, és a csoportokon belül a vények or vosi bé_lyegző szerint is ösz_.
szerakandők
Más megkíilönböztetés nincsen! Tehát sem MAHABI,

se.m MABI ~tb szer·int nem kell a t·~nye~t:t összusoportositani, sen11 külön-külön összesiteni.. A kötszer-~é.
nyCken a taksálásnál az alapárakat vesszük, nem a 3
százalékkal emelt árat.. A számlán a nettó összegezett
kötszer ár utári. számitsák ki a 3 százalékot és adják
azt a nettó összeghez GJ'ÓgJ.-szerkiadásnál a vényekét
alá kell imtni az üTI vél'llyelíhez hasonlóan akár
MAEI, akár MARABI vénJró1 van szó
'
EudapeBt, 1949. január 19.
Szines film MicsurimÓL Moszkvába:il meghivott kö·
zönség előtt mutattá<k be a· ,,Micsurin" cimü uj szines
müvészfilmet, a~ne1y Ivan VladimiJ.'ovics Micsurrin', a
t.ermész·et-et átalakitő nagy tudós életét €,<:; mlln'kásságát
tária fel A sz.cenádurn:ot Alexander Dovzsenkq itta. A
wndezés mrmkáját J Szok1~:,eya végez.te. A filmen Mi·
csurint- G. Belov sz€rn:élyesiti meg. Ealinin sze1epét V.
Szolovjev alakitjH Az ünnepi bemutatón tudósok, irók
szinészek, rij:Ságü'ák, a földimü'Vlelésügyi minisztériul'l\ a
szoyhozok, főiskolá1k képvlselői jelentek m12g. Rövid időn
beJte·.- megkezdik a film vetítését a nagyköz,önség- részére is
140 liagon mákgubóból morfinbázist g)árt a sarkadi
cukor·gyá!'. A sm'kadi cukorgyár karácsony előt t fejezte
be ezidei, minden -eddiginél nagyo'bb cukoika:npányát
Az idén azonban, ellentétbeiJI az -előző é·n:~kkel, a ,gyár
gépei osak egy lds idei9 :piliel111hetneik meg. Mindlössza
addig, rumig a munkáso;k rkitisztitj,ák alkatPész€iikJet fás\
az üzem egyrészét átállitják Az átálliási munka beifrjez-ése után, januá1 15:-éq_ uj nymsanyagok gyát tására
használják fel a sarkadi gyár gépe:it. Az -ősz, fol~, amán
szerte az orsz.ág1ban őssZegyűjtött rell.g1eiteg má..kguiJJ.óból
- e16szö1 molfinbáziscikat gy1á11 t31J1Jak. Ezt a inunkát
az -egész mszágban k<ét gyár :végzi, ezek köziÜl ,a~
egyik a sakadi, Az e.d\:Ji,gi tennek szelint liTl--integy
140 vagon mákgubót dolgoz [el a gs ár és· az ebből
nyet t motfinbázisrnennyiség a ibüdsoontmjhályival együtt
bőven elegendő az ország motfineUá,tásán.a

Gyógyszer -

tengeri

káposztából

A moszikvai

gyógys:oortá:rakbilln szátitott tengeri káposztából készült'
1gyógyszer kapható.
A tengeri (káposzta jódot, bt·ómot,
roagn:éziumot, vasat és különféle vitaminokat tartalmaz.

Az uj készitményt ISiker'l'el aljk,a1matz·?Jál< reuma, pajzs
mirigy.beteg;s'é._gJek, érermeszesedés é~ m.ég nléihá:ny 00
Degkég gyrigyitására. ~engri !káposztát a szovje_t cSe:n~
desóceáni par tokon
bőSiég'gel találnak.

és SzaJhalin

félszi~et

déli részén

Az insulin gyártására Magyaroisz.ágon az elmult
idiÖben ke'i és ,_gondot fonlitottakJ -ezért l,egnagydbb !'észt
külföld1·ől kellett beh·ozni0 ·ezt a. fontos gyógyszert.
A
Chinoin-gyát korszerüen átalaikitott ·üzkuében most
megkezdte az insulin na.gybarú gyár:ását s a jel'enlegi
hawi tizez.er fiola texmelést tizenhétezerre emeli..
Rákkutatás céljaira 4000 fontos -összeget bocsátottak d't. Pól~:a János, a tasmaniai (Ausztrália) eg-yetem
lre::nÚ_i prof,esszm ának rendelkez;ésér'e most megjelent
munkája' alapján Az ismett tudós, d.T. ~Pólya Jenő, a
mártirh.:1.lált halt budapesti orvO:Hprofesszor fia, aki
máT a háboru előtt is végezte kis'érle.teit külföldön,
atyJa munkái nyomán Most a-ak elleni gJ ógyszer elő~
állitásán dolgozik tasmaniai intézetében.

A GYóGYSZEMSZ

-,d,
z(
III
l

T

su
lurn
ked
1 p:
02

C. e

'

cs
z (
d ek
D

"4

yóg

v ek'

és
0!1
u\1Í

zé
h
á
k

Sza.kmunkás:.- Panaszolja., hogy ai sza.Jri:llwnkáiS. .tan.
,)oó Julia Dunaföldvár:
Amint Ön is tudja';. in.o&t'
f·olyi:k az első féléves szakmutnlká$tanfoly.am és :az eddigi ter vek sz er int kÖzillbelül májusban kézdOOik a m.álsodik sza!kmunkás tanfoly&."ll Addigra talán Ön is ki-·
tölti kétéves gyógJ s?..;ertári gyakorlaiti idejét, Mi miiJL
deu e.seüe számon tartjuk jelentk.ezését_Jés még aikikO'l"!
is bet·exjeszt}ük ·a ,lelentloozők között, ha ön esetleg elfelejtene ,jelentketZJni.. Elisn$-rő sor·ait ,.A Gyógysverés:z"
nev.élő és hányitó munkájákrt külön is kös-z!önjük

N. N.: Nagyon jól tudjuk, hogy ön az a bizonyoBI
n'évtelen Ievéliró, aiki ugy ~tzi, h.o.gy ujra döntő szerep-·
hez. jut?tt társai és elvtársai rbetfiekletitésére. ön ,az a
féleLem é:s gáncsnélküli lovag, aki már· a negyvenes
éV-ekbeli. is rtévtelenh.-.edett és minden szállillt felfedez.:ett,
csak ,a saját szemébern és személyébert nem vette észre
a gerendáinyi hibákat Megitja levellét és· rendszeJ.int_
olyan em!bereket p'écéz ki, akik begsületes munllcálj~al
ép'itő targ,jai népi deanoka.'lácitá.mk.nlak a szocfalizmlt@? ut ..
ján. TehetetlenS>ége és k{nlátoltsá.ga rendszérint olyairu
>eml>eOOket vesz cétro, akik hittel. tehetségesen és ]ó
szociális lkoponyával dolg,oznolk Mindegy, hogy önt omr
k;i.Zárták-e a Pártból; vagy csalk ez.után fogják ki?Dnni,
ön ir és is és ruindllig névtelenül ~e;rmészet~n éppen
szelleuni sz.egénysélge folytán, R sugalrmaz.ói nJéHuü.l nem
t miJnden ese-tben képes önálló :akciólrra, de ha jól a szá.~
· jláb3J 1ágják, !hogy éppen azokat az emberekJet kel~
megtámadnia, arkik a h.-Qz.össégré!:rt dolgom.aik:, Öi111 talán
még ~nnek a megértésére is képes.rue'k mutatkozik~ Nem
hasOnlithatjuk önt Anony~mush.oz, V:~gfeljebb egy letűnt
ikors:rok besugóihoz, akik egy !képzelt m:a~gy cél érdeloében, j-6 pénzért ;mindenre hajlarnd&k voltuik. ön nem fog
szohrot kapni, s ha igteJn, uz;on a ISz.obron önnek csak
annyi szerepe lesz, mánt egy kis r~csáló egérneik, mely
átfut a ~zinen. miköziben ~gy nagyjelentőségű é~tetooz~
lt>t zajlik 11e othm,

Dr. Sz. T . : A fasiszta kol\SZ'akbaln! levitézlett s:rel'kesz.tő apjának mé,g van amlllyi :r~gi embelr.e, hogy önrti
vigye, állitsa oda, ·segitse IedJ~orálni 1és dicsöltse sajá.ti
maga hel3nett.. Arról ytszonrt kevés emlberr tud, lllogy ifju
P.mber létére, ét·dem€'k nélkül, legfeljebb az, apja érdem~
tt"lenségéért, hogyan l:eihetett ö:nhől €gy hatalmals beteg··_

folsam gyógyszel;észelőadói ugy különböztetik ineg a
gyógyszertáltulajdonosQik fele:s~geit ~ a tec11uXkláka.t,
hogy a.z egyiknek azt mcm.djálk, kösz.önöm~ kezétcsóko··
lom. a másikna.k pedig, elég volt,. üljO"'n le kérem.. Ra
ez igaz, akko!' kétségbe kell esnünk az illető gyógysZle·
[ész-előadó vagy előadók ,nem szocialisba IID3:gatartásán.
, "'"la éppen itt lrell r-ámutatni arra,
hoJ!V· !liám.yszor :lés
ménnyit tiltakoztunk az ehen, hogy ereD. a s~<r
lyarnon Tlésztvt:iliessenek a tulajdonos..feleségclr és_ a
tulajdonos-gyei,mekek is. Vregyük végre tudomásul,
hogy ez a sza:kmru:rukás..taniiQlyam- al munlro.soké. Az.okié
a mookásoké, akik ·éveken vagy é'vtiredleken ikeresztül
velünk eJgyütt dolgoztak a ~yógys1Je'rtátraJdban.. ~s iit'.
nincs kezétcsókolom és ha RösZ1önöm van, akkor ezt n
köszönet elsősot~ a sz.rukmul'llci;fanfolyam hallg-at-ói·
nak jái·, akik kemény és komoly mrui11lrojuk után e1..'Uen~
nek este a tanfo'lyrunra, hogy a szocializmust éipitö n!é···
pi demok1·ácfa éldekében lés soonemében t-ovábbképez....
~k magukat,

x Megvétebe l<ieresek:

Ismét a békebell fel~el áll
"
b. oev6l rettddketéaére

gyógys:;m:atári porcelllán felszerelés-i cilclooik:, poreellán
tégelyek előnyiis besrerzése,,
IV, Veres Pálné-utca 31.
Telefon: .185-·071.

x Gyógyszertárat bérelnék vagy társnlnék
"Vidéken is" jeligére.
1
x (Jyógyszertári edények sign~lás\lt olcsón
váltarja "STYL" festlőmester, Zala·egersveg, Ady
Endre-·u1ca 21i,

Megjelenik havonta kétszer
és kladóh!va,tall
IV, Veres )'álné-ult<:a 3®. L l,
Teléfon: 386---126,
Hivatalos órák:
9-5-!g,

Szarkesztőség

!211-311,

UJI

Simonyl Pál
gyógyónN>D9yk&~k~dó

Egy centígrilllilJilOS és

(kel, ~gy kisebb és egy n"{lyobb ;porcellán dJörz~"
c:silszét d&rzsölővel és két drh kisebb és egy na""
gyobb szaÍukanalat, elfogadhaJtó armeg}~lölésse~
,;Körorvos" jeligére a kiadóihivatalba

Gr. KletiuhWI·B. Í

fáyhall elm: Pharmocbe ... ia

<~rammos kézimérl·e""<ll szabványos súly€gy~k.;

segélyz.ő !ntézrm~hy házi.gyógyiSze:rtárámiak :t'ele1ŐS-1'"BZ•IL
tője. De ha már I.ett és {)tt núnden alkallmazott gyógy-

sz,ruésszel é.'J segédmUJil'1Dálssal sz.eunben az urat,. a ka-rtárs urat játss~a.- sőt megkövetel;i, hogy legyó,gy.szerélsz~
u1azzák., akkor truiért".megy még ki, imért lk:Lvánikozm.ak
az ön felna.g:yitott hőstettei a napilapok h..asábjalra
Vagy dicső apjának a lreze lés fasiszta szelleme~ talán
még ide is el>é1· ? :A.hogym elért az egyetemre, hogy ön
ledoktor:álhasSon és elért a Póstál'.a., hogy ott ön, m.ID~
f>tlelös.vezetö mükl:i·d.!hesren.. Mi:ért engedi meg, -.hogy
ö ut portá1,iák, 'agy miért portátja !On..."11:3.g'át,
aúg
huszéve-s fiatalembel ? Miért ~ tud megelé~i az··
zal, hogy illegálisart beke:rult egy hatalmaS intézmény.-·
hez és miért nem iparkodik szoeiális magatartásáva)
kiérdemelni a tár sai m8gbecsülés-ét? ön ell.ent~en gyo-1 s ..
taksát gyá1 t és 3/datokat szelgáltat ahhoz. :P.og;r az ár·
tatlan napisajtó afféle csodapatikárust fabrilOOljo-n dr.
Szász Tamásbó1, Szász.-.:-'fihartnér ur nagyratö.rö cse.me~éjébő\
("" )

gyógyá.runagykereskedés

TehénteJ

Budap&si, VI., l6kai-!9r 3
l
,~,

' J

l

Waldheim lablena é• t&a m<>g;ororu<\gl
l erakata
Az öosz"s b el· é$ kiil föl d i
gyógysrotrki\fönl&g.,.. ~.,k.,t,
dro{IO!, ch"mikm!ill roktér•ói
nóllit. ..
Gyor• •b pontos e,J,eöiáláe
beiyf:ron és vidék,.."
·
TelefoR: 123-269

n1Hmól csecsem6 táplálék.
Mo~tetl
s:;;;~rzá_1ll•ttrk

Er~~ Upm iíÍi' fih!ltdllt&.

Szarves JOD-vegvcuet
49'/e jodtcwalommal

ALJ

CHINOIN

Laptulajdonos:
a M M, Sz Szakszervezete Gyógyszertári Dolgozók
Szakosztálya.

____ _____

Tobiette ?C x O 75 ;"

"

Hoffmiillll Jó•sef.,nyomda, Bpest, VI\

\,

a m&gbhhotó mj be·
ck eltart*n+aalt ~t.

Kori4d.". ..<H>f~Y!r~ k.... ;ó

Főszerkesztő:

"

+ rlnny6k + dextrin•maitose

ll CIDRIZJIN

SZÉKELY JENö
Felelős szerkesztó:
HARANGISANDOR
Felelős kiadó:
HARTMANN TIVADAR
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