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D szovjet egészségügy harminc éve 
Szavjetunióban n1inden lehetőség meg van 

meg'mlostiiJ.' m:tk az mvosi tudomány 
>'·> halarlós.zNleJJllU kép' iselőinek legmesszebbmenő 

ldvánalmai isr. A foi:Iadalomelőtti Oroszország 
egészségügye jelszavul liizte ki az "ingyenes ál
talános és minőségi egészségügy i segits éget", Ter:

. mészetesen az éleiben ezt a jelszó t egyáltalán nem 
hajtolták végr>e .. Az 01 szág egészségügyi intézmé• 
nyeinek hálóz~ ta ol) an hiányos volt, kül~nösen 
a··fahaldmn, hogy helyen~ént egy mvos1a né
hány tízezer főnyi' lakosság jutott. Az orvosi se

·gélynyujtásét t fizetni kellett és még hozzá annyit, 
hogy 1 endszer int egy pm aszt. mnnkás vagy kis
tisztviselő számára elédtetetlen volt .. 

A szol jet I endsze.r fennállása 6ta az ~gész
Séi(ÜII.VÍ szolgáltatás ingyenes lett a Szovjelunió

Az ország lakosságának állandó egészség
·védelmét a legjobb or vostanár okra, szalwrvosol(
l'a és ápoJónökre hhták A nép •egészségügyén~ 
fejlesztésér e 1 öglön J'l!len!ős összegeket folyósitot

. Jak A szovjet állam megerősödésé,,ej a nép 
egészség, <idtelme is fejlődött._ Emelkedett az egész
ségügyi íntézetek szán1a~ , amelyeknek; Inunkája, 
szigoruan tudományos alapon folyik A km1nány 
évrői-éue megadta azt az összeget, 13-mcly a la
kosság 1 észét·e eléthető és Ininőségi orvosi segit
séget biztositott Csak az utolsó hat évhen (!940-
lől 1946-ig) az •egészségüggyel kapcsolatos álla
nu kiadások 9.4 milliá1 d mbelre emelkedtek 

A>; Októberi Fonadalom. óta elmnit ha1minc 
alatt a szov jet egé.szségvédele.m a lakosság ha-

. jól s~eJ vezett egészség, édelmí rendsze:-
~evé alakult és fejlődött ki, amely megfelel a nép 
er~ekeinek A hábow nagy kátl okozott a szovjet 
egeszségügyi szolgálatnak A megszállt területe
~en a hitledsták negyvenezet kórházat, klinikát, 

tanácsadót, ~secsemőotthont pusztítottak eL 
Ezeknek az intézményeknek az ujjáépítése hatal" 
.lllas nehézségekbe ütközött, de ennek ellenér e. 
1946 elején a ·Szovjetnnió egészségvédelmi iintéz-

ményei kh hétszázötvenezer kórházi ággyal ren-· 
delkeztek 

A népegészségügy szolgálatába állitva az or-· 
vostudomány és technika Jegujabb vívmányait, 
feHedezései,t, az ol' osz 01 vostudomány megalapi-· 
tóinak elvét valósirt\.a_ n1eg, ~ nen1 a betegséget, 
hanem a beteg embert !gyógyitani - gondosan és 
figyeimresen bánni vele - a szovjet orvosok nagy 
et edménycket értek el a •Széles néptömegek egész• 
ségvédelnie. ter én. 

A szovjet rendszel fennállása óta ·a falvakhall 
elhcly ez ett kór házi ágyak száma negyvenkilenc
ezenői 1946-han kettőszázthenkenő ezene emel· 
kedett A klinil<1ai ·és amhuiatóiiumi intézmények 
hálózala több, mint huszezer egységgel . növeke
tlett A Szovjetunió lakossága mindenütt meg· 
~apja az ingyenes, minőségi mvosi segit~éget.. 

A fonadalom előtt, az orosz hirodalom kis 
nemzeliségek !akta \Ídékein a lakosság sokszor 
ne!In isJnerte n1agát az,t a szót, hogy "kórház" .. 
Például fent, az északi batárvidéken a lakosság• 
nak fogalma sem 'olt a mode111 orvosról Jelen. 

'kg az északi tundtákiban hetven kóiház, haiminc 
~;zülészeti intézet, négy tüdőgondozó, fogorvosi 
r·endelő stb. van. 

1917 -ig a; oiOsz birodalom területén csak 
négyezerhátomszázhetvenhat falnsi kö1zet volt, 
;tgyanakkor ma tizenötezer A felcseri sziilészetl 
segélyhelyek száma is ötezerről ötvenezerre eme!~,· 
kedett 

Ilyen hatalmas egészségügyi hálózat megfe
lelő számu orvost és más egészségügyi személy~· '" 
z det követelt Ezzel kapcsolatban teljesen átszer
vezték az onosi kiképzés rendszerét és lényege
sen növellék az egészségügyi tanintézetek számát 
is. A fonádalom előtti Omszország egyetemein 
tizenháiOm mvosi faknltás volt nyolcezer hall
gatóval;. Jelenleg a Szovjetnnióban hetvenkét or • 
vosi faknltás, illetve intézet van, amelyel;jben kb 
egys,zázezer diák tanul 



Külön tizenkét intéZietet állitottak fel. az ~~·· 
vosok szakmai továbbképzésére . A_ Szovjelumo
ban az utolsó é"kben megalapították az or~os·. 
tudományi akadémiát, amely az orvostudomanyJ 
gondoiat központja.. . 

Ezeknek a harminc év alaU foganatosttoll 
állami intézkedéseknek er edmények~ppen a Sz?'·· 
jetunióhan sokkal több az onos, mtnt.a fonaua
lomelőtti Oroszországban, ahol 1917-ben huszezer 
\rolt az 01 vosok száma.. , 

KiiÍönben ki kell emelni azt a tenyt, ho?Y 
azok a nemzetiségi köztár sas!gok, . ahol .. azelott 
csak or osz m:·vosok tnüködtek, nia mar sajat szak
képzett egészségügyi szakember ekkel rendelkez-

nek. h· " "k é t ha cr •ott AZ orosi cárizmus _ ne ez oro s ge o~ 

a szovjet államra: a lakosság magas megbe~eJz~l 
dési, halálozási _ különösen a g~ermekel<;, 
·- arányszámútJ jánányos bete~segek~t A szn~-· 
'et kmmány azt a feladatot tuzte _kr az orsz.ag 
!gészségiigyi numkásai elé, hogy gyoker esen ':~1-
toztassák meg az egészsé~ügyi ál~~poto~at, csok· 
kentsék a 11alálozások szamat. szuntessekt m·eg a 
járványokat. , , . 1;1 

A széleskörü egészsegvedelmt intézkedése 
és a szovjet nép általános miivelt~égé'.'ek e~el
kedése eredményeképpen az ors~agban tel!esen 
rnegszüntették a járvány9~ be~egs;g~ke!· TelJesen 
mecrsziintek: a koleta, pestis, h1mlo es -tifusz meg
bet~gedések A kiütéses tifusz már .. csak egyes 
helyeken és néhány esetben for dul elo 

' Különösen erőteljes harcot f~Jytattak 'a g!~
rekek, halálozása és megbetegedese ellen;. A na
boru és a vele kapcsolatos nehézségek krhat.,ttak 
a gyermekek egészségére. 

A Szovjetnnió széles és jól megszervezetl 
népegészségvédelme biztositotta a háboru a.latt ~~ 
ország egészségügyi !ó állapo~ál A . ~z~~.Je!um~ 
hadseré<te és hátmszaga nem Ismert Jan:anyokat .. 
\':zen t.:'Imen6en a hábor~ előtti é"ekhez képe~!, 
"'sökkent a hastífusz, vét has és malária n1egbete-
~edések szá~a , , . , 

A sz ov J Ct orvostudomanynak mmt a hab o ru 
~!atti kiváló cr edményét ktll el~?nyv~lni, a~t a 
tényt, hogy a sebesültek hetvenot szazalekat a 
szovjet enosok kigyógyították és ezek ~z ember~k 
visszakerülhettek a hadsereghez. A ha_!J~n~l utan 
a szo' jel állam megter cmlette a .lehetoseg~t a~
nak, hogy minderl .sebesült menn~l h:rmarab~ es 
mennél nagyobb mértékben nyeiJe vissza .egesz.; 
ség ét és munkaképességét. E:reket az ~er e~et .. " 
teljes meggyócryulásul<lig ikezelik, tekmtet nel~!U 
arra, hogy az ~nennJi pénzbe és fárad~ágba .. ke~."~: 

A szovjet edészségvédelmi szervek gyonyoru 
fiirdőhelyeket, ~zanatóriumokat áll~tottak fel, 
amel~ ek mind a nép tulajdoná~ kép_e,z•~: 1~0-ben 
a háboru kitörése előtt a Szovj~t~~ro. furdo~e!ye
in, szanatódu1naiban eg~ID~Iliohar o~s.~~ez.en 
embert gyógyítottak, nem szamrt;va a"' ud?lotele
peken pihenőket A hábor.~, !'t~~ eredmenyes~n 
fohik a szanalóiiumok UJJaeprtese az orszag 
Ieina"Vobb fürdőhelyein (Krim, Kankázns, me
ly~ket' a megszáll ó csapatok romboltak le) 

A Szovjetnnió egészségvédelmének a képe 
'nem volna teljes, !,)a nem mondanár,k el, hn'"""" , 

gondoskodik a szovjet álla~ az a~~ákról • 
gyermekekrőL Már a szovjet kormany elso 
<lelete, amelyet 1917 .. de~emberében adott ki, le
fektette az anyaság és csecsemők védelméről szóló 
r~ndszer alapj",it Harminc) éven keresztül ezt a 

dszert" állandóan tökéletesitették, 'Még a há-~m . . , . 
bmu nehéz éveiben is, amikOI 321 orsza~ Ill:Inden 
erejét és anyagi eszközeit háborus 'cél?kra 
fordítani, a Szovjetunióban felemeltek a 
asszonyoknak és sokgyermekes anyáknak 
tandó segély összeget. 

A Szovjetnnióban a terhes 

xqára, a szülotth~n~k, s~~n~tóiiumok, .· 
kórházak és klimkak, nor- és gyermekorvost 
nácsadók., tejkonyliák, csecsemőjászlak, stb., 
talmas · állami hálózatát épÍilették ki. 
és mnnkástelepeken minden terhes nő igénybe 
heti a szülotthonokat A falvakban a terhes 
ötven százaléka kórházakban szül, a többlek 
dig a falusi szülőoltbonokban 

liiind en nyár on az állam költségén 
millió gyermeket helyeznek el nyári t.ál>orokll>arl' 
és szanatóriumokban A faln~i 

. otthono~an és ovódákban háromm,illió parm;zl
gyermek van elhelyezve., 

A szovjet egészségvédelenmek, a 
gedések és halálozások számának a 
terén eiéit eredmények, a szovj,et or· vo:stuidom:im:f 
fejlődésének köszönhető, amely megmuta~ta 

, .1. gnak az UJ' szocialista gondoskodast egesz VI a ,, . . 
ember egészségérőL A szovjet tudo~ok egesz 
nagyszerü müvet irtak a fiziológiáról, •a kalorlai 
sebészetről, a felsőbb idegrmdszerről, . 
bészetről, tuberkulózis és rá.k gyógyításáról, vér
átömlesztésről, stb., stb., .. 

A Szovjetunióban megvannak a le~k:d;e~bb 
előfeltételei az orvostudomány fe.Jlodesenek. 
.I öbb mint huszezer orvosi tudományos 

dolg:zik kétszáz tndományos-kntató ,inirt·~::.,~'1~~ •• Az orvostudományi tndományos-kntato 
szervező központja a~ Orvostudományi A1~adlénna. 

lett, amelyet az uto!S"ó években létes~tett~. • . .. 
Ez a harminc ·éves szovjet egeszsegvedelem, 

rövid ismertetése Nem kétséges, hogy a 
vőben a szovjet orvostudomány még mlu.!alsa'bb, 
szinvonalra emeli a nép egészségvédelmét 
felfedezéssekkel gazdagitja a világot• 

' 

,ALEKSZANDER SABANOV, 
a Szovjetnnió 

egészségügyi 

S'Z(I,ktnt:U k~ikQ, 
)eja: s~é~ Jeh3 

MEGSZúLAL A 1ELEFON 

Egy 'oh hatósági kezelő beszél, aki jeimleg a 
Nemzeti Vállalat egyik gyógyszertárának felelő~ 
vezetője. Engedeimet kér tőlem arra, .hogy felol; 
vassa 1947. március 16cán szaklapunkban megje-

. i.,ent cikkemnek néhány bevezető mondatát, Még 
azt is elárulja, hogy emiek a cikljnek "A szakma 
napszámosai<' a cime. ~líu,tán a következő két 
mondatot olvassa be a telefonba: 

--- Köszönöm, ebből nem kérek Nem akarok 
sem állami, sem fővárosi tisztviselő lennl. 

- Lehet, hogy egyszer még verekedni fogsz 
egy ilyen gyógyszerészi állás ért!. összeköttetést 
vesztek igénybe, csak hogy bejns;,atok abba az ál
lami, vagy községi gyógyszerMrha 

,.Mióta azi eszemet tudom, mindig a toll volt 
" a legjobb barátom. Évtizedek alatt annyira ösz

szeszoktunk, hogy ngy érzem: ez a toll szembe
fordulna "lern, ha egyetlen solomban is mega!~ 
kuvást venne -észre. u 

De nem kapcsoltatta ki a telefonomat, hanem 
pontosan a Nell!Zeti V állalat megalakulása nap
ján kivándorolt Ausztráliába. 

TULAJDONSZERZÉS ÉS SZOCIALISTA 
l\IUNKAERKöLCS 

·- És -ez't miért tartod fontosnak, hogymost, 
éppen most emlékeztess., eJ r e, Mit ballgattam el, 
vagy mibefl mutatkottam megalk!ln ónak? 

Pedig nem mindenkli volt ilyen következetes, 
Elmondhatnők példán! azt is, hogy a mostani 
munkaversenyre szóló felhivásnak bizonyos mér-· 
!ékig ~zépséghibája, hogy olyan embCl, olyan 
gyógyszer,tári vezető is szerepel "! kihivók között, 
aki 1947 .. augusztus 16-án, tehát a választás előtti 
napokban "Szakosztálynnk a itükiirben'' eimen 
cikket irt ,.A Gyógyszerész" -ben Nyugodtan te
heHe, mert szaklapnnk egyik szerkesztője volt. 

- \fost még semmi baj, csak azt szeretném, 
ba a Nemzeti Vállalat működéséV is ugyanolyan 
kritiká•al kisérr1éd., mint annakidején a mi sze-l 
replésünket a hatósági kezelésben lévő gyógy
szertárakban 

Cikkében a~ alkalmazott gyógyszer·észek vágyál
mának ado'lt félreérthetetlenül bátor hangon kife·• 
jezést, arAikor leszögezte, hogy 

- Valarniről megfeledkezek, A Nemzeti Vál
lalat a mienk. Az enyém, a ti~d, mindenkié, a kö

. zösségé .. Mi magunk' vagyunk a ,Nemzetj ·V állalat 
- Ezzel tehá:t azt akarod mondanÍ, hogy a 

homokba dugod a fejedet és akárki ir, beszél, te
lefonál neked, akár hány panasz hangzik el, te 
nem \eszel észrt, nem :Q.allasz meg semm:i1t.. He·~: 
lyesnek tartod ezt? 

- N em tartom helyesnek De nem is tudnám 
megcsinálni. Ahogyari már emliteftem, a NelllZI<lti 
Vállalat a miénk és kötelességünk, hogy önma
gunkkal, szemben fokozottabban őszinté& legyünk\. 

Megszakad az összeköttetés., Én nem hivom 
vissza és ö sem szólft engem .. 

A SZAKMA NAPSZÁMOSAI 

De ha már az én kedves kartár sam figyelmez• 
letett r á, előv.eszem az emli1ett szaklapot és meg
nézem, mit is irtam én abban.. l\fit is irtam 1947~ 
m,árcius 16-án.. Ait azomial megállapitom, hogy 
ez a cikk is telefonbeszélgetés. Erre mondta ari
nakidején Somogyi Sándor kart.ársam, a szaklap 
akkori felelős kiadója, ink,líbb komolyan, mint 
tréfásan: ,.Ha ez igy megy tovább, kikapcs<iltatom 

. a telefonodat." Hadd álljon itt ebből a ké'tév előtti 
cikkből mutatóban az alábbi párbeszéd: 

-- Hangsúlyozom: különvéleményt jelenteljl 
\>eJ Még csak · nem is sze!kesztői minőségemben 
beszélek De ugy képzelem: míre rátérnének az 
általános kollektiv adományozásr a, már az álla-

. rnositás feltételei is megtei!emtódnell\. Vagy esetleg 
a községesitésé Ami lényegében az e\ső komoly és 
szociális lépés az államasitás Íelé .. " 

"Az önállóság utáni olthatatlan vágyat 
nem lehet mesterséges határok közé szorita .. 
ni; hanem az elkésziteft kalaszter 

1 
alapján 

minden dolgozó gyógyszer észnek lehetövé 
kell •tenni az önállósodás\, s ezzel karöltve 
a tulajdonszerzésr.~r' 

Természetesen ma már· enyhítő körülmény az 
a tény, hogy ez; az állami k!tizeléshe vett gyógy
Bzer•lár az illető gyógyszerésznek saját tulajdona 
volt, amelyet csak azért nern igényelt vissza, mert 
magasabb közszer eplési lehetőséggel kecsegtette 
magát. De tény az is, hogy az illető gyógyszerész 
nem vándorolt ki, hanem fel kell itételeznünk, tel~ 
Jes odaadással csatlakozott a 9Jilllkavers·enyre bi- ,., 
váshoz és elfogadta annak feltételeit, De meg kell 
állnunk annál a kijelentésnél. ahol az egykori 
sze1 kesztő a katasztert emlegeti 

Azt a kataszter,t, melynek elkészitése és álta
lában a kialakulása örök szégyene mmad az al
(kalmazott gyógyszerészeknek Kin volt nézni eze· 
ken a ka'taszteri bizottsági üléseken ~azt a magn~ 
kellelő feszengés!, az állandó hazabeszélés\, aho~ 
gyan lehetőleg minden ernher hőst és' forradal
márt akar t é"sinálni magából, csakhogy minél 
több pontot szerezzen magának és, hogy ezeknek 
a pontoknak az alapján végül is mindegyik egyé
nenkint kapja meg azt a gyógyszertári jogosít
vány!, amelyet akkoriban, mint hatósági kezelők 
"birtokoltak" . 

Fel kellett el~evenítenünk ezt a néhány sort, 
hogy ezzel is r:í:mu1assunk a Nemzeti Vállalat ha·-
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talmas nevelő ereJere. A szocializmns utján me-· 
ID'ünk előre, fejlödünk, átalakulunk, de közben az 
emberek is átalakulnak, A szocialista munkaer• 
köles, a~f az egyéni érdekelo hajszolását megszün
teti és uj, magasabbr endü közö~ségi feladatok fe• 

tett pionirmunkát végezni, miért nem lehet 
ugyanezt a munkát egy magasabb cél, á' közö~ség, 
á Nemzeti Vállalat érdek1ébien kifejteni? . 

lé ösztö)IÖZ. c · 

MÉG EGYSZER "PRUCSIN" 
Túlgyorsan felejtünk Ezért kell unos-un!alan 

visszaidéznünk az elmuti két év történetéből bi
zonyos jelenségeket . Mer t csak ugy felelhetünk 
arra a telefon f'elhivásra, amikor egy volt hatósági 
!;:ezelö bennünket figyelmeztetni akart kötelessé
günkre. Valójában a munkánk következetességéte, 
Ezt a Prucsin-legendát lényegében mindenki is
mert Valóságal jelképe lett a magánszektor és az 
államositási szektor közölti különbségnek és ösz
szefüggésnek Ez a Prucsin, lehet akár az egysze-. 
rüség kedvéért Legatin is, vagy bármilyen gyógy
szerkülönlegesség, (lmelyet a magángyógyszertár 
tulajdonosa, söt - horribilt) dictu- alkalmazottja 
is, kézcsókos hajbókolás közben sioigáltat ki a 
betegnek, mig az állami _gyógyszertár ve~tője és 
alkalmazottja csak ugy félvállról szól oda a bil
tegnek, hogy nincs Legatin, menjen másfelé, 

Ez a Prucsin-ielmélet a Nemzeti Vállalat meg· 
alakulásának már az első he,tében végérvényesen 
megbukott Kiderült, hogy a Nemzeti Vállalat 
gyógyszertárai ugy .el vannak látva gyógyszert,el, 
hogy vetekedhetnek a legdúsabban fels~erelt ma-· 
gángyógys~e!lárak árukészl~téve]). Ha nem is ugy, 
hogy hatalmás rakt~t't tartanak, ezt uem is tart· 
hatnak és nincs is rá szükség, hanem_, hogy min..f 
den gyógyszert azonnal megkapnak, amiie az 
egyes · gyógyszetlár aknak a bete !jek dllátása ét de
l~ éhen szükségül{ van Ezt ma már senkisem ta-; 
gadja És mégis éppen ez a Prucsin-vona'l moz
dult meg, viszi a hitekiet, elégedetlenkedik, való·
sággal tüzetokádnak Hogy hibák vanna!<, k<>moly 
hibák. 

PIONIRMUNKA 
Menjünk csak vissza megint a r égi hatósági 

kezelők kedvenc szójárásához, an1ikor zengett a 
f· magyar gyógyszérész!et ber ke példátlan dicsekvé

siiktől, hogy ők _igenis pioniimunkát végeztek és 
végeznek állandóan. Mert azl üres gyógyszeiiárakat 
felszerel'lék hiby"tetlen áldozatkészséggel és termé-' 
szetes en kizát ólagosan a közegészségügy magasabb 
érdekéét t Ez a pionirmunka tartott akkor is, 
amikor az infládós idők rosszemlékü zavarai le
heteltenné tettek mihden rendszeres munkát és fő" 
-ként minden komolyabb ellenőtzést 

De tegyük fel a kérdést: miétt végeztek plonit
munkát? Miért. akarták tudatositani"'_a minisztéri-' 
um és a székesfő,áros felé, hogy a szakszei\'ez_etről 
most ne is beszéljünk, az ö pionirmunkájulmt? 
Nyihán azért, hogy egyéni érdemeiket annak 
idején döntő módon jutalmazzák azzal a csekély
séggel, hogy azt a gyógyszertárat pedig, amelyel 
ók kezelnek, soha senki tőlük el nem veheti. 

De ha egyéni érdekbői érdemes volt és lehe-

EGYEDüL PEST NYILATKOZIK 

Nem egy ember beszél és vidékről nem is kap
tunk ilyen hireket Eg)iedül Pest nyilatkozik. És 
~It sem mind enki, csak egyesek Akik még mindig 
reménykednek, hátha visszafelé tudják forditani 
a szocializmus_ rohanó szieker<ít vagy meg tudják 
liilitani legalább Kétségtelen, hogy ezek mögött a 
felburjánzott panaszok mögött kell, hogy legyen 
egy sugalmazó is,, aki öss:~;egyűjti, feldolgoma, 
lajsuomozza ezeket a panaszokat, hogy az~ 
valami rejtélyes politikai vonalon bebizonyítsa; 
hogy nincs szebb és nincs öt ökkévalöbb az egye- . 
dül iidvözitő magántulajdonnál, vagy ahogyan 
egykoü szerkiesztőnk igen szeltemesen irta: ,,a . 
tulajdonszerzésnél'', 

Hogy mi minden van e panaszok között, azl 
js érzékeltetjük néhány sorhan Kevés az alkal
mazott s akiket kiküldenek, azok sokszor hosszu 
évekig nem dolgoztak a· tára mellett Egyes gyógy. 
lizertárakban 12-16 órát dolgoznak egyfolytában 
gyógyszerészek és segédmunkások:,! N em kapnak 
fehér köpenyt, amelyért közel egy esztendeig har* 
eoltunk, mig végre a kollektiv szerzödés is bizto• 
~itot!a a dolgozók számár$. Nem kapnak) megte~ 
lelő mennyiségü ágynernüt és nem fizetik ki ne• 
kik az elmaradt 'ügyeletes szolgálatokat. Nem ren
dezték általában az ügy~eletes szolgálati pó!dlja-, 
j<at és hogy a tendclkezések nagy általánosságban 
olyan hangon mennek ki az egyes gyógys~rtá· 
rakba, amely megalázó az egész szakmára nézve. 

Van-e még más is? Apróságok, semmiségek. 
Hangsulyozzuk, hogy, vidékről nem futnak b• 
ilyen jelentéselr. A vidék boldog, hogy végte meg· 
kapja a kollektiv szerzödés szerinti fizetést A vi· 
déki gyógyszertár felelős v~ezetője még álmában 
sem mert arra gondolni, hogy egyszer ő minden 
nehézség nélkül megkapja a havi 1.500 forint fi
zetését Lelklesedve áradoznak leveleikben, hogy 
végre ezt is megérték és nemcsak,. líogy meg tud
nak élni fizetés ükből, hanem jól megélnek éo. 
ezenfelül a Nemzeti Váll,alat ~eretében megter<lm· · 
tödött számukra a legteljesebb munkabiztonság" 

, A LEGSZOROSABB EGYüTThlűKöDÉS 
Feleljünk-e ezekre a vádakra? Válaszolnunk 

kelL A NCll)zeti Vállalat megalakul!, de valójában 
még mindig alakulóban van. NeiU csoda, ha egyik 
napról a másikra nem tudott még minden egyes 
gyógyszertárba olyan minőségii alknlniaz<>!taka~ 
bevinni, akikre mulhatatlanul szükség lenne" Dil 
lassankint minden intéződik és elintézödik Az 
ágyneil1ii és a munkaköpeny kérdése már a terv· 
hivatal előtt van és talán mit>e ezek a sor ok meg~ 
jelennek, már mindenki megkapta a kiigényelt 
ágyuemül és munkaköpenyeket A tervhivatal 
döntése nélkül tudvalevőleg egyetlen nemzeti vál
lalat sem eszközo1het ilyen beruházásokat Az el~ 
maradt ügyeletes díjakat is megkapjálr gyógyszeM 
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rész kartársaink s lehet, hogy e sorok megjelené-· 
séig ez a kérdés, ez a panasz is tendeződött 

v.ezérigazgatónak szivügye és éleleél ·a h 
Nemzeti Vállalat jól mÜködjék · J.' d ogy e~ a 
tetben megfelel' k" . · _es mm en !ekm-. _ ~ _NCI11zeti Vállalat a legszorosabban együtt-> 

·. mukodtk szak~zerve_z.etü~<kel és a jövőben foko
zottabban egyutt fo~ mukö~uL Tudomásunk van 
róla, hogy ha ez eddtg n~m ts tarént ,meg, a jövő
ben egyetlen, ?lyan ~unkavállaló gyócys~~t észt 
sem fognak· ktheiyezm a gyógyszer'!árakba 1 'k 1 
'l !"bb k · · · ' a n 

NANASSY J€:' ·ozegeszségügyi feladatának 
, vezengazgató tisztában van vele hi-
sze~ ~~m egyszer beszéltünk en ől, ho a N e 
ze h \~ll alafnak példát, erős világiló gvp, éld át kml-1. 
mutatma a ma á '"'-t ·b ~. . . e , . . g nsztm. or an levo gvogvszert:irak 
fele .. Peldat szociális és egészsé~iigyi ~~natk . _' 
ban, Ez a Nemezfi' Vállalat alt'G ke.'lh' oza~. 
k""d · l . l:'l onapos mu-.,~ 
. o ese aalt ~eg nem alakulhalott ki leljes mét-

~n. e o .. ~za m~I es ~olitikai vonatkozásban Szak-' 
szervezetunk velrmencét ki ne ke'r·l 'k , 1 
A 

'k · ·' e \O na. 
rot or rot most szakszervezetünkre hivátk 'k 

akkor a 35 OOO Iétszámu Orvos--Egészseg' ü cr . o~unk ' 
szerveze!ről beszélünk. po,yi za -

tékb;n J'!e mar egyr e többen kinálkozn~k fel a: 
magan~o"!s~ertárak gyógyszerész és segédalkal; 
mazotta~ koznl a Nemzeti VáHalatnak munkár211 
~It megmt csak 'a munkabirlonságra kell hivat.' Vissz~ ke~! .uta.~itanunl< ezeket az indokolat

.· lan, felfu) t. •; an~'!lott: sugalmazott panaszokat 
Mert fel sem tetelezheto, hogy a Nemzet' V'll 1 

,, a Nem t' '"ll l b' l a a at, 

oznnnk. 
" Nem ismerellen 'előttünk az sem ho= 'd 'k 

ro! egyre több • . · . ' "·' VI e .. ·. · . ~ ,;, 'a a at armi!yen ténykedésében 
ts szembekemlfon a szakszervezet s oc" l'" 'lk' 

e . . .. 1,_ • ~ogyszertar. sok ugynevezen ti:ir-· 
p gyogyszertar Jelenti vagy jelentené be készsé ét 
~:~!;}ogy. ~~atla_k!~zzék a Nemzeti Vállalat köfe_ 
. e . • Fokent tdos kortársaink, akiket csak az 
~~~dal:y:z m~g szándéMuk kereszhilviteléhen,hog; 

t 
.. , .. J! F I ·. z ta lo ce t
nzesen•e " e sem tételezheló h N . 

V'll I b· 'J . · ' ogy a ' ·emzeh a· a at armt ~en teren iSJ meg akarn' ku-'t't , 
. d l 'k k' . . a '' l am 'a o gozo tvnofl iogai! u,·ta h l k 
b N

T • , • agsu vozzu ~ 
·.ogy a ernzeit Vallalat a miénk do!« . 'k, , . k ól . d l . ' ,..ozo e es 
mt c.sa az a o ~oznnk ma~unknak , 't t d h 'tt :i<l'l . . , amm a u • 

·· 0 SY. 1 .. a .m~ga hatalmas ható& e jével me! 

"·Gv·Ól!11SZete1sánm• kog__öttnnk az Aliami Ke2lelésbe Vett 
'.·' Nemzeti Vállalata, 

'o !ta~ is az. első hetekben olyan .,;etek, 
•mlik<H' a gyogyszer~sz vagy se~édmunk,ás töb

a napi nyol~ ó rá nál, ez csak azéi t 
. m;g, ,met t nem volt' elegendő gyógy-

, mástmkes se.gedmunkás Ma már azonban, tndo
gyiíi!V·szt,.szet ~nt, a Nemzeti V állalat egyetlenegy 

. t~raban sem dolgoznak többet napi! 
.· orán~l és az éjszakai ügyelet kérdése is ha-

marosan vegleg rendeződik , 

13~~z·I • n~kik 1aZ1 a néhányszázforintos nVtJP-d(' 

;:,~~!é';:~{ken a gyógyszet tár nélkül is 'eiéi do~ 
léte ~ N e~~el! V állalat megalakulása és pnsz!ai 
má;e;; va os.aggal forrada!mositotla ezt a szak. ·. ,.em az,ert, mert a magánszektor fél ho~.· a 
~ZOCia IZill f'' k' " ' """ k et , h ns u Jan tbovülnek a Nemzeti V állalat 
!'~" et, a~u;m mer'f egyr e többen ezt érzik és ez! 

1:1"'~1 ~-feJlodés, a jövő utiának A Nemzeti Vál-
. a e Jes egészében tudatában van annak h •' 

;:;mden .lépését figyelik és nem lesz, 'nem i~ te~~~ 
yan !epesek.et, amelyek ellentétben állanak a 

dolgozok, tehat 'a közösség ét d ekeivel Ezt N· 
zeti Váll 1 t 1. . · · a em.. , .a a puszta etezese tudatosítja a dolgozók 
osszesege\eJ. , 

• Az állandó éjjeli ügyeletes szolgalatot se 
_ a~e~.' rendeli!"' el a Nemzeti Vállalal · th ro 

kulonleges alkalmat n u 't ' mm a ez 
ren! bTt' · .. . Y J ana ana, hogy annak 
• a I I asat no,~elJC ... Köztudomásu, hogy ennelf 
eppen az ellenkezője igaz. D • · · 
tositani kellett a kiizösséG fel; megm~ csak tuda
N em:lleti V állalatba tat t~ . e ~zt a tenyt, hogy a ozo gvogyszer t • . N .. · 1 
n~pp~I megszakitás nélkül a ·betecrek a;ad_lel:l.le,
<ere allanak A , · N . . ~ r n e ,eze-

~~~::n·~~ödik ':' kö:';:s~sr~~"!~~z~:O:n~~~~~ 
lit' uk , . nem .. mondnnk HJa! azzal, ha azt áJ .. 

k 
J 
1
• • hogy a kozegészségügy hivatásának 

or asa nem lehet .. J t l I • . gya
tétleniil ''-! t . nz e'. ega abb ts nem lehet fel• 

: ~~~ e meg az állam számát· a se A . 
hogy a kozegészségügy vonalán minde md, l rra: 
a leGtel r' es bb' • 1 'k. n o gozo ~ .. e . mer e ben vérrezze felad t, t 
hogv m' d b , . . " a a , arra 
• . lll en eteg mmel kisebb l<ierülővel h , ' 
Jus.son ~z • orvosához. a gyógySzeréhez te~:~a
gy?gv~lasaho~, r á 1s lehet fizetni egy ol;a N a 
zett Vallalat JÖvedelméböJ mely nem. gy'. n em
k t d b ' ogyszere-

a a a elegeknek hanC'IU esetle ' , 
közszükségleti cikkek,et gy. t " g tgenyeo;_ebb 

I. . at. 
"ass:H' m~ a magánszektor gyó szerl'" • 

l
holgyan. ali a hnatása magaslatán a Neg.!zer ~;>lil. 
a at minden ~egy •u • - I a ~l 

peJdamntatás kön~ö~k~~~e:!~taaséss ez a sugárzó 
• • a meg az utat 

az egesz szakmában a szoclalizmus fielé. 
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MAR J'DDIG IS BEBiZONYOSODOTT, 

" hogy a Nemzeti Vállalat nem fizet rá el'lekre a 
gyógyszer-tárakra. Nem fizet rá még akkpr sem. 
ha háromszor akk01 a :llkhlmazotti létsz~mmal 
dolgoztat, mint az azonos forgaium magángyógy
szertárak De éppen ez bizonyitja azt· is, hogy a 
multban, igen főként a multbim, micsoda halai~ 
mas profitra dolgoztak tulajdonosaink és a dól
gozók kizsákmányolása területén milyen halall
inassá nőtt ez a közismert profitéhs_ég1 "ö1k·meletes 
bérházak, fényesen berendezett nyaralök <Zület
tek meg abból a pénzből, amivel megröviditették 
a munkaváJlalókat., 

A felszabadulás óta azonban tör !ént valami. 
A magánszektor gyógyszeoc tái•t1llajdonosainak egy
re inkább tudatára kellett élmedniök, hogy a köz
egészségügy vonalán nerh lehet milliókat l!lzer ezni 
és nem lehet uj házakat vmni és uj nyaralókat 
epiteni A kollektiv szerződés pedig gátat vetett a 
régi korlátlan kizsákmányolási lehetőségnek 

Hogy a trilajdonosok a gyógys~.ertárat még 
igy is mennyire jó üzletnek tartják, azt abból h 
láthatjuk, hog:jl' egyesek még a párttagságukat h 
elveszitik inkább, semhogy felkínálják gyógy
szertárukat a Nemzeti Vállal'llnak De bármilyen; 
kerü~ő niakat is tesznek meg hajdani rahszolga
tarlómk. bármilyen átlátszó eszközökkel is lázi
,tanak mosl a Nemzeti Vállailal puszta létezése .el
len, előbh-utóbb rá fognak döbbenni, hogy a szen
vedő ember gyógyszer ellátása árán nem lehet 
mil1iókat keresni, Csak tiszlességes kenyer.et a jól 
megszolgált tiszl•ességes munkáért Ezért pereg
nek le a Nemzeti V állalatról ezek az i elétlen pisz
kálódások Élesedik az osztályharc és ez a szak
ma min~ig hit es volt an ól, ·hogy az -eszközök 
megválogatása nélkül felvcmullasson pénzt és 
ijsszeköttetésekel a saját létének minél zavartain
nabb biztosilására És ha egyesek azt kifogásol
ják, hogy tulntel'e\: és szigoru a Hnd('J]'kezéseli 
hangja, azoknak nem felelhetünk mást: a szo
cialista munlmer köles kialakítása a létalapja 
nemcsak a mi N:etnzeti V állala tunk, hanem nUn
den neml!Cti vállalal müködésének és a szoéializ
must épitő demokrácia él~ténck 

A GYóGYSZERÉSZ 

bonyolit le. Hogy ez mit jelent ott vidéken, ait 
nem kell külön kihangsulyoznL He>gy· ehhez 3 

forgalomhoz legalább még egygyógySZ!eJészt és egy 
laboránst kellene foglalkoztatnia, az is nvihánva·
ló Felmerül itt a kérdés, hogy az Ország,;s Gvógy .. 
szerész Egyesület, mely annakidején ma,idne11! 
hatalmi szówl próbálta -a munkanélküliség ket
déset megoldani, hogyan feledkezhetett meg erről 
a gyógyszertán ól Egyelő I e tény az, hogy ·m.egfe .. 
ledkezett 

Ebben a patikában azért végeztek kö1nyezet-' 
tanulmányt, mer t a tulajdonos 25 .. 000 forint '"" 
gélyt két t az Eg)' esülettől Egyedül dolgozik, évi 
300.000 forint forgaimat 'bonyollt le és ebből a for. 
galomból és az enneJ;~ megfelelő óriási jövedelemc, 
ből nem tudta a gyógyszertátát kellően felszerelni. 

És t9lán ez az a pont, amikor rá kell mulal-· 
nunk arra. hogy yalóban kontol~-- szükség \~I~ rá, 
hogy N AN ASS Y SANDOR , ezérigazgató kibővit
se és jól \-álogassa meg szakrnai tanácsadóit. AmL 
kor ugyanis ezt az esete.t megentlitetlük a N em
zeti Vállalat- eg~: 1ulhuzgó funkcionádusállak, az 
azt felelte, hogy ezt az ember t keltene oclaállitani, 
mint pélclamutatást, azok elé a felelős vezetői" 
elé, akik a gyógysze11.iuha egyre uj és ui numka-.J 

vállalókat kémek 
Döbbenleln uHgálltunk Nem uka1 tunk hinni 

a fülünknek Dadogva, felhábotodva és 1négis szé
gyenkez': e ke~dtük tnagyar ázni, hogy mi nen1 ez
zel a célzattal mondtuk el ~zt a valóban felhábori-. 
tó történetet.. l\H c,sak rá akartunk ,ilágitani ana, 
hogy ez a Yátpalotai gyógysze:rész, az ő hatái't.ll-
lan profitéhségében m é g a 1 r a i s s. a j
n á l .i a a --p é n z t, h o g y k i z s 3 k:. 
m á n y o l j o n. Met t még azt a pénzt is meg 
akarja takmitani, i amit ki kell fizetnie kizsák· 
n1ányolt n1unkatársainal4 Mi csak, 1nlnt onlitÓ 
igazságtalanságot mondtnk el, szinte hitetlenked~l 
ve, hogy még ilyen embetek élhetnek és müköd·' 
hetnek ma, 1949-ben, amikor biztosali mcgyünl4 
előre a szocializn1u~ utján. · 

Igen, itt valami hiba van .. Ez a funkcionárius 

KöRNYEZETTAJ\IULMANY 

,elárulta magát Ez bizonysltgot tett róla, hogy ll 
... maga a dolgozók jogairt keresztül is hajlandó . · 
~' 'tabilizálni és csak számokat néz, csak számokat 
, sorakoztat egymás mellé, miközben megfeledke-

Ezt a szakmát általában az jellemzi, hogy mino z:k a ~olg?zó em~enől A g;yár és az _ember, _a 
denki tud mindent mindenkiről Azt is tudják, amit N_e";'z~h Vallalat es az ember or ok egymasrautalt-

hétlakatos titok őriz. Igy tehát nincsen abban s~garol 
semmi rendkhüli, hogy tudunk az Orsz .. Gyógy- f! • , , • _ , , 
szerész Egy"ület vidéken lezajlott környezetta.. A SZ,AKSZER" EZET ES A l'\EMZI~TI 
nulmányáról is ... Ismerjük azt az e~vszerü száraz• \ ALLALAT 
tényt is. hogy az a bizonyos nyomorult törpe- Megmondtuk mát, hogy ebben a szakmában 
gyógyszertártulajdonos nincs sehol Ez most de.. mindenki tud mindcnt mindenk\iröl. Ellesnek sza
rült ki, amikor a tulajdonosi érdekeltség felül \lakat és következtetnek lg~ történt, hogy egyszer 
akaita bírálni, vajjon jogosultak-e az egyes tör·' csak felhiv bennlinket egy szószátyár ember tele< 
pepatikák a kivánt megsegitést e fonon és nekünk szegezi a kérdést: igaz-e; 

tlgY kirivó példát ernlitünk meg, Nem fontos ellentétek vannak a Szakszervezet és a N 
a név, csak annyi, he>gy Várpalotán van ez a Vállalat között? !Ili erre, mintha tévesen kape:soll 
gyógyszertár. Ott van a Péti Nitrogéngyár és még volna a központ, letettiik a ka~lót De itt 
jónéhány gyár, bánya és nagyüzem A tulajdonos felelünk rá. 
egyedül dolgozik és havi 25000 forintos forgaimat A Szakszenezet és a Nemzeti Vállalat 
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U'ton halad .. Elsősorban a szakszervezelek k" d" 
k Nr t' Váll l uz ot. te a emze t ~ atok megalakulásáht. A szak .. 

szervezet a dolgozok összessége Ma els. b 
k 

'tk"· osorana 
sza ·szerveze e Jarnak elől és mutatn k '!dá 

l
. . a pe t a 

terme es es a termelékenység foko á • b 
N 

· t' \'áll l tb . z sa anJ A emze I a a an a szakszervezet - ~. • 
dolgoznak A Nemzeti V állalat ugya mn as~r 
énk d l 

'k, h n ugy a mr 
' o gozo ·e, a ogyan a miénk k -.• a sza szeryezet 

tS. 

Ig!, dolgo.zott és egyengette a Nemzeti VálJ _, 
u!Jal a 1111 Szakszervezetü-'· . S k ~ ' 

. l k l . . A G , ''"" a mr za oszta-
yun apJa Is: 9' yogyszerész". 

Egy régi cikl<él t megyünk vissza a 1 1 
január 16 -án jelent meg szaklapuu'kb me YEb

9
b
48 

n cikkben az azóta megszünt A R a~;. . en 
vitatkozunk, melv nyilvan:' t le~gde ~~m.ü 1 - · n aJ onosr sot 

<V'""'" suga mazásr a, többek közölt ezt . . . 'A 
kelt ug · tr Ja. " g-

t I . d y a gyogyszer ész alkalmazottak 
a u aJ onosok körében az a terv ho • 

egészségügyet államositják han~ ner;; 
szektorát, a gyógyszr~észet.et . .''. csa 

Erre mi a következő választ adtuk akkor: 

.. H.alloC: kar társam, itt még mindig- r 'I d 
van szo elsosorbani Figyeld . d . 

0

~ ... b .. a sorren et EJo .. 
szot enned kell ag~odalmat . II : . 

k 
· á ~ ' az a arnostlas és 

csa azut n n tulaJ' donosok k" éb A , • b T ... k or en rr ol ne 
~~tá:rs~: JU~ ' ~;;y1 egyel~r:~ szó .sincs ál!ámo-

. · e 0 e nagyifJak a lehetőségeket 
Mr még csak l<özségekr ől és inté . .. · 
beszéliink ök már államositanak zmenyekrol 

N 
' o 

e aggódjanak 1 
sor kerlil erre is • a. su ga m";z~k.. ~gyszer 
felé vezet A nepr deruokraera lllJa ene-

ők azt mond ják' hogy .. • 
gyaliorlatban megbukil<i Mi er;z ~ t~rveny a 

~\~n~~~j=~~orv~~yun~ me.~gy~;:dve PJ;':' n:~ 
. 

111 
d. k lll Cl dekuk, he>gy előre tá ... 

a )ana . Ha nem vál'k b h 

Micsurin munkái 
.. 
osszegyüjtött 
4 kötetben 

• A nag;r orosz tudós össze ü"tött " 
masodilckiadása _ .. gy J , .. munkamak ez a 
tanulmányokból 'gyüJ_~-~=kne~ anyagat ertekez~sekbó1 és 

_ • lhLt: ossze M" .· , 
alatt nem keru"'Jt k' d.. ICSUI m elete m asra. 
talm Az első kÖtet Micsur'In legfontosabb mllilk:áit tar· 

azza, amelyek elveit • 1·.. . .. . ; 
a h:ötetben t. al 'J' k . es _e .Jarasait tár·gyalják. Ebben 

a JU. meg T D L" -el~szavát, I I Pres e t k ·d.. .. . Iszenim akadémikus 
•• - znaaenukusbevezető'tk' 

set es a természet hires u .. á.. •. ... • . er e eze_ 
magántitkárának A N JJ e.~I~OJenek rövid életrajzát 

A . . '. ·· . Bahaqov tol!ából. 
. Micsunn aJtai kifejlesztett var·iá . • .· . . . 
Ja elő a második kö·tei. M ciok le~rasat ad
hogy a tudósok több . . w. eg ke~I e_~I~keznünk an·ól, 
f •t ~ - ' mnn 300 UJ gyumolcs - , b , 

8 ·J a valtozatát term;elték ki A ., ·,es ogyo_ 
vetnek Micsurin el •

1 
. .~.:: . · z eloadott leirásolr fényt 

, , me e~re mely az . • , ., 
tésere és a n'' , , . > UJ vanaciok terem-

ovenyorganuanusok f 'l zt' • zsét e vona tk 'k eJ es esenek ellenőr·_ 
OZI .. 

A harmadík kötetben . . 
jegy2léseket mel l . me~alálJuk azokat a fel~ 
következtet~seketye {.et M~~kudn naplójába irt, különféle 

' Jegyz..,w et me f" I' 
kezések vázlai:ait .. E k''t ' g Igye eseket, érté. 
munkájában mutatjaz ;eg~ et a nagy tudóst hétköznapi 

A utolsó kötet önélet · · d t 
leveleket beszédeket • .. 1'~a<IJZI, a a okat, cikkeket nyllt 

' eseoasokatbf'' 
mán.rokat, sz_emléket el" ' e e) ezetlen tanul .. 

• oszavakat és level k 
maz,. Ez az an.rag mutat· zt . ~ et tartaL 
h

o k" .. ]R a ' hogy MICSUr"n 'J . 
ez oruhnényp.k 4ftözött .. 1 ... · -~ mt y ne-

előtt és hogy a ors , e t es dolgozott a forradalom 
, . ~ . zag a Nagy Okt"b . 

Fon adalom után mil • - , 0 en Szocialista 

M~ ... .~ , Y nagy ehsmere,ssel adózo.:..... n ki 
"" lliU a negy k"tet - "(; e . o gazdagon van illusztrálva, 

3. 025---{22) 

~ r.nágyar köz! ár saság k 
I\orm számu rendelete or~~~léá?ak. 1. 010/1949 

t, k" é ' a nepjo h romiszter ha-
as or nek bővitése tárgyában. valóban rácáfol erre a rl. 'l e, al a gyakorlat 

vénvre ngu ar .
1 

h · 0 mega. npozott tör-
• • J ma amarabb me ló 1 

egész közegészségügy álla .1, gva su az 
Hát , , . . mosr asa .. 

ezt és n az faJ ~ tnlajdonosoknak, hogy csak 
tottak á:m az. e~eszel? Akkor miért nem nyuj •. 

XVIA magyar. köztársaság kormánva az 
L VI :~ 1 §-~han [oglalt és legutóbb az i~~ 
alapj,án al k!~~~~~z· kmetegihosdzal?bitolt ~elihalalmazás 

ren 'ei: 
.d. a mmrszternek egy oluan mem .. 

umot hog h • J <>ran" 
rel l ' . Y a mar az egész közegészségn" gy-

nem ts lellet szó le' l'bb , 
szerészetet államosiisak~a a az egesz győgy-

Ki tud ja hogy • . 
megértés l h ll . a mmrszter, ki akkora 

sminden ~:dek~lt~:to!t meg ebb';" .a kérdésbe{;' 
na-e ezt ge ' n.em meltanyolta vol~ 
lojalitás! ~~ egységes, mtnden áldozatra kész 
dekei ir án t .. or~.zág, az állam magasabb ér .. 

A L§ 

l 
népjóléti minisztérium szervezct. l l 

cso atos kérdése!· t" · eveo <apE . ' argyáhan kiadott 90/1945. M 
szamu rendellet (Mac~yar K .. r· 

zal eg~szHt~eHk ki, ho· ?· , ~~~ny 4~ szám) az
táskörébe tarto .

1
' g; a .. nepjolet,l romiszter ha~ z" azorszag te '"l ·t· f · · l dennemü k" · • .. . · 111 e en olyo mm'j 

propaganda o:~:~e~g~r ~e~világositó, ne,ielő és 
iskolai •egészségtan tan:tá'":'Y'kit~s~ e1'; ell.enőrzése az 

. . ' s vete ~vel. 

' 2. § 
A ieli<\t rendelet kih' d t' · 

~~~~~dirédf.ehajtásáról a ~~pJó~~~~:in~:~~~ng~!~ 
Budapest, 1949 január hó 28. -án 

l_l.."!<osi Mátyás s. k. 
lllUllsz!erelnökhelyettes 

/ l 
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Trofim Liszenko akadémikus munkásságq 
lrta: lvan Gluscsenko, a biologiai tudományok doktora 

Az, hogy valamely noveny tavaszi ~'agy ős_zi, mitó1 
is függ tulajdonképen? A Mendel-1\Imgan-féle reakciós 
burzsoá elmélet követői azt állitották, hogy semaniképen 
nem az ember akaratától Azt, hogy -valald egy tavaszi 
fajtát ősziv~ ~ált.ozta~son, va-gJ' fmditva, teljes képte
Jenségnek ta-rtották Ez a MendeLféle öröklési elmélet
tel semmiképpen sem fért össze. 

Liszenko akadémikus, még a- tudornám os pályája 
elején felfedezteJ hogy 'a nöl-é;nynek fejlődése el~~ s:a
kaszában meghatározott hőmérsékletre van szul{seg~. 
Az őszi vetések például 40___..:so napon át 2....,-5 fok mele
get kivánnak fagJpont fölött. >;-\ tavaszi nö,·ényeknél ez 
az időszak 10-,15 napia tövidill, ezzel szem1ben ~zonban 
magasabb hőmérsékletet - 7-10, fok O fölött -- igé_ 
nyelnek _ Vannak olyan növények, R:melyek fejlödésüh: 
első szakaszában feltétlen meleget kivánnak, mé,g hoz
zá nem l~:evesebbet, mint 20 fokot (gyapotcserje, sth). 

Gondos tudományos nMgfigyelések alapján Liszenim 
a.kadémikus megállapította, hogy a növényei{ követke
zetesen szakaszos fejlödését A növénynek minden fej_ 
lödési szakaszában megfelelő sajátos életviszonyokra 

l 
van szüksége., 

Az őszi vetés első fejlődési szakasza a ,jarovizá_ 
ció'' (csírázás). ala~sony hőfokot l{Övetel meg. Utána 
a f~nybehatás ~za.l{asza (kizöldülés) követ'l;:ezik, amiimr 
a nÖvény szervezetének magasabb hö~p\é,rsékletre. és sok 
fényre van szüksége. A fejlődés különbözö fol;;:án a nö-
vénye}{ táplálkozási igim.yei is változriak . .. 

Az.onba·n nem liell mindig a növényne:l\ "h:edvezni'~. 

Olykor a cél érdekében az ember almrata. érvényesüL 
het a növénv fejlődésének irányitásávaL A l\ülönböző 

' ' szaliaszok és azok követelménJ-ének pontos isme.Iete 
tette lehetősé a tudós szá~nára., hogy a növk,nyelt életét 
hányitsa, ter·mészetük·et megváltoztassa. 

Liszenim akadémilms nagy munkát l-égzett a 
Kooperatorka'' őszi buzafajtának tavaszivá alakitásán 

Á gabona minden uj generációját melegág:\ba vetetce 
el, 10-15 foknál nem alacsonyabb hömérsékletnél. Az 
eljárás eredmé)tyeként mrár a negyedik generáció mag,'"" 
va'i ugy liiselkedtek, mint a tavaszi vetés: elvetésiilf 
utáni 50..-ik napon szárba .szöldrentek 

G;rali9rlatilag semuti értelme sincs, hogy ő~zi ve
tést ta,,aSzivá változassunk Azonban, ha a ,_kooperátor
kátu tavaszivá tehetjiik, - móndja Liszenko - akkor 
semm'i akadálya, hog;} altár ,,télivé" változtathassunk 
bizonyos növényeket, például a gyapotcserjét, meleg
kedvelóbó1 fag~·állóvá alaldthatjuk és tennesztési hatá
tát messze Idtólhatjuk észak {elé 

A szovjet tudósok a tavasz~ növén~·fajtákból rend
ki~ül fagyálló nÖ'\'ényeket tenyészt~ttek ki, - s azokat 
ma már· Szibériábau 'is meghonos!_tják, ahol pedig aze
lőtt még az őszi vet-és sém tudott kifejlődni. Ujfajta 
gyapotcseriét is kiten~ észtett-ek Dél-Ukra.jn11 számár·a, 
az ugynevezett ,.Odoszkij l "et. 

• 
Igy jött el a.z 1932-es eszteudö 
Fonó nyár Odessza 

rendezték be a növ~nJnemesitö és 

A város határában 
termelő-intézetet. Itt 

dolg~zik a szakaszos fejlődési elmélet megalapitój~_: 
'Th:ofim Liszi:önko, a fiatal szovjet. tudós. Képzeletét .iz· 
gatjaa }{érdés: a Déhidéken nÜ-é.rt bizonyul a burgonya 
tennesztése a legnehezebb problémának? A buza ldtft_ 
nö termést ád, a IOZs,~ még jobbat ,a gyüínölc.sfél~k; 
ugyancsalt otthon érzik magukat. De miér-t ,;korc"sosul•' 
el a burgonya'? l\Jinden két-hái om évben cserélni -keJ!·_a 
''etőmagOt az észa·ki keriiletekbó1 hozatva. ujat .Ugyan. 
ez a hel;l zet ,a Kaul;:ázus vidékén, Kazahsztánban, a 
V olga-Vidéken, eg~ szóval, az ország egész déJi és dél· 
keleti 1részén Sőt mi több, a burgnnya igen 
terem Olaszországban, Span~olországban, 
mszágban is, vagyis ott, ahol forró napsütés ur alkudik._ 

Különleges inté.zetek növk.nJ nmnesitő és' kisérleti 
állomások létesültelt a burgonYa· elfajzása elleni kü1.de~ 
lern célj.ából. Néhány államban egész tudós társaság 
fogla.Umzik immár féLévszázada a kérdés !l. negoldiisá.val, 
de sajnos még seitki sem ·találta meg a baj 

Igaz, hogy szám-os ·elmélet keletltezett. 
jedtebb ezek közül a burgon;J.a elfajzását virusos m~eg_ 
beteg-edésekkel magynrázza 'mel.~ eknek kó-roho~óit mér: 
nem isnMrj ük 

Lehetsé,ges-e.. hogJ a- délvidéken ~ bm g:onya 
zását nem feitőzése.k, hanrm bizonyos, külső l<iirülmló' 
nyeli: -okozzált? A , teol:etikusol\" minden hasonló 
dalatot határozottan elvetettek. Az általuk vallott Men. ' 
d·eLféi.." öröklé::;i elméiett a~ tanitotta, hogy a gének --:, 
az öröklődő tulajdonságali hordozói - nem függhetnek 
lrülsö köriilmén~·ektől Annaládeién Jákovnyik.) a hor·· 
szoni (Ukra.in"a)_ lüsérleti földek vezetőj,e, ana a kB' 
vetkeúetésn_'· jutott, hogy "a horszoni kerületben tiinés 
ért"-e-lme burgonyát termeJlni, n:1nt ez a növé.ny természri· · 
ténél fogva nem hozhat jó eredményeket a száraz égw 

h:tjla~ feltételei között, nekiinl\ be kelt érnünli az 1im. 
portált burgonyával". 

IgYt:íllottak a dolgok, amikot Trofim Liszenko 
bekapcsolódott a. burgoll.ya eliajzása elleni nagy l<üzd<lC 
tembe .. A szakaszos fejlődésre vonatkozó saját ebné!let.f· · 
r·e támaszkod'\a, kimondta a merész áll'itást, 

bur-gonya elfajzását a déh idéken a magas h~~~·~:~:~!::: i 
tmsztitó hatásában lmll keresni a.z ujonnan 
bmgon_ya-gumókra. A tudós azt aj.ánloiJ~a, 

meg a burgonya gun·;óké(JZÖ idejét május--juniusról 
vésbbé forró időszalua: sz·epte:mber------októb:erre 
Liszenko az egész 1933Ras évet ~ különböző idöszakok-

ban E'lültetett burgon~a viselkedésének ia:~:~::~~~:~;: 
'f'tt. szentelie. A tapasztalat m~g jobban 
Liszenkn állitását 1934-ben pedig már a ko•lh•óz<>ld>~n 
és "ároskörn;rék igazdaságokban ls nyáron ülloet·ték 
a bur·gonyát Az állam jó,oltából 16 tonna. veiőllnucg<>-•• 
ItJát - ,,Epikur" és ,,I{orai TÓzsa"Rfajtát - sz;álliitol;, 
tak ene a célra az északi vidékekről 

A nyári szárazásg ellenér·e, a n~áwn elüttetett 
gonya bő termést hozott - 10 tormát ht:ktáTonkérit! 
gumól\_ sulya elérte a. 4-00 grammot 1937-ben a 
zokban már 300 hektárnyi területet vetettek be a:ooK>uu, 
az egé,szséges gumókkal, amelyeket az előző éVi, 
elültetés eredményeként n;y-ertek l\legfelelö ke~lés 
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Ie:t ·a nyárun elUltetett burgonya 20-30 tmmát hozott 
he-ktáronk-ént, később 40......,....50, sőt 60 tom1át -é15 még 
többt:t .. ll).ct nem láto-tt még a Déhidék! Cseppet sem 
csodáiatos t-hát, hog~" a déli üdékek kolhózRgazdái kö_ 
zönő levelet irtair LiszenkónRk: . ar: öreg kOlhózmunká_ 
sok nevében hálás ktiszönetilnket fejez~ük ki az uj eljá
r.ásáért, amely előttünk, Ö!'egek előtt, va1óságos csodáR 
nak: tÜnik'~ 

Amint látjuk. az évszázados probléma egyszer_ s 
mind-enkori megoldásához a burgonyát ugy kellett te_ 
kinteni. mint olyan növényi szerv.ezetet, amely a külsö 
trörühnények behatása folytán örökletesen m,;egváltozik. 
A n;rár'i eJültetés ma mát a növény magas termelékeny .. 
ségének legelső feltétele, -- nemcsak délen, hanem a 
Szm'jetunió középső övezetében is. 

Ennek a ragyogó kisérle.tneli nemcsak a gyakorlat, 
hanem a tudomány számára iS igen nagy jelentőSége 
van. A Trofim LisZenim elméletével alátámasztott nyári 
ültf:tési eljárás az alkotó darwinizmus diadala .. Ai szov .. 
jet kormán.\ 1941 .. ben Liszenko éredemeit Sztáün-dijja~ 
jutalmazta. 

* 
1943ban, a háboru idején, Liszenko akadémuQ._s és 

munl{atársai, másodszor 'is eJn.Jerték a Sztálin-dijai, LiR 
sz-enko lehetövé tette a ország számára, hogy az ~k
kóri rendlüvüli időkben nagymennyiségü burgonyát ta
l!arithasson meg a hadseregnek Azt ajánlotta, hogy ne 
egész gumókat -vessenek el, hanem .csak gumócsonkolmti, 
amelyeket el ültetés előtt- csir áztattak 

Ismeretes, hogy a növényi magvak, szemek, gumók 
a betakarítlis után hosszabb ideig nem csiráznalr~ h·a· 
nem, an·,int mpndani szokták, nyugalmi fázisban van
nak rrnfim Liszenim azt tattitja, hogy ebben az Idő_"' 
<: zakban _a csir áiás azért nem iÍldul m;g, mert a Sze_ 
mekből, vagy gumókból hiányzanak, hel;resebben nincse
nek hozzáférhető állapotban a tápláló anyagok Ho·gy 
ezek az anyagok folwzatosan feloldódhassanak ·ahho2 
kedvező feltéielelr szj.ikségese:It, e:lsősoi·ban. az: hogy a 
levegő hozZiáféThessen a vetőm!agok, gumók vagy hagy .. 
1~k belső ré.tegeih~; Mindaddig, anüg ·a gyümölcs hé
ja, vagy a mag hártyája mega·kadáiyozza, hOgy a leve. 
gő vagy a Viz a tartalék tápanygokhoz hozzáférhessen, 
ezek az anyagok még nem eretteir meg rá, hogy a csira 
felhasználhassa öket. 

A nyugalmi időszak - biológiaila.g hasznos jelen. 
ség, minthogy megóVja a gumót, magot, sz.emet, a tUL 

f{orai K~CsirázástóL Azonhaneelég csal\ "megpuhitaiú" a 
védőhártyá, \afn· lehántani, megsétttilli a csira közelé
ben, hogy a téli -álmát ahó kis mag nw~gfelelö hőmér~ 
séklet és nedvesség mellett gJors csirázásnak Induljon. 

Ebből a tényből 'kiindulva, Lisze~ko akadémikus 
megmuta:ta a gyakorlati gazdászolmak, hogy miként 
lehet a magoli csirázását fokozni.. Ez az eljárás külö_ 
n ösen Szibériában és a Szov jetunió északi övezetének 
egész sor államában jelent nagy értéket. Ezeken a Vi
dékeken a. gabonafélék magvai, a betá.kaiitás után egy
szene fagyos_ hideg körülmányek közé kerülve, nem 
mennek át a nyugalmi időszakon, nem fejezik be az 

aratásutá~ utóér·és folyamatát az egész iéli időszak\ 
alatt - éS !igy tavasszal igen alacsony a esiraképes~
gük Ha azonban, mint ahogy azf: Liszenko tanácsolja, 
a fa\ aszi felnwlegedés beálltával a buza.., árpa-, va'gy 
za?szemeket v-ékony r·étegbení hintjük szét a raktárakR 

l OS 

ban -és aztán meleg levegővel :átm-elegitjiik, akkor az 
aratás-utáni utóérés (a nyugalmi idöszak) 10-----R15 nap 
aJatt befejeződik. 

A ttnlóS akadémikusnak ezek a tanácsai ~gen nagy 
segitsége-t jelentet~k a kolhózolmak 

* 
Az öröklődésre és annak megváltoztathatóságára 

\"'onatkOzó micsmi tanitás azt mondja, hogy az uj testJ 
bármelyik kis ré.szében benne rejlik az öröklődési ké
pesség .. A M01gauisták viszont 1\iicsurinnak a vegetatív 
keresztezés terén folytatott kisérleteinek sikerét azok
nak a gJ Ün'tölcsféléknek "SfJecifikus voltával" igJekez_ 
tek megmagyarázni, amelyekkel a nagy szovjet bioló
.gus dolgozott. Tr o firn Liszenim a haladó tudomány ellen:· 
ségeinek ezeket az állitásait egyéves paradicsom -palátL 
tákon végzett oltásokkal döntötte meg. Piros termésü 
paradicsomfajtát használva alallyként, abba olyan para_ 
dicsomfajtát oltott, amelyBek termése érett állapotban 
sár·ga .. A genetikai intézet tudósai e kisérlet eredmf_nye. 
ként olyan utódo·lmt nyertek, amelyek éVIól-évre mind 
szinben, mind ~ormában teljesein rijfajta termést hoznak 

Ez a rendkivül érdekes~ mé.Iyenszántó elmélet meg 
erősitette fJz öröklődésre. valamint a szervezet minden 
egyes Kis részében meglévő öröklődő tulajdonságoina 
vontakazó micsurini tatUtás hel.yességét.. Ugyanakkor 

pedig megdöntötte a \noondelisták -és morganistáknak a 
csalds az ivalsejtekben fellelhető m'ithikus ör·öklődési 
anyagra (csiraplazma) vonatkozó elméletét. 

Liszenko alm-d-émikusnak a növények fejlőd-éséről 
alkotott ehl!)élete abból indul ki, hogy a különbözö_ nem: .. 
zedékekhez tartozó növények nrgallÍZlnusánalr szÖvete.i, 
sejtjel és sejtrészecskéi lriilönböznek egymástól A 
Szavjetunió Tudományos Akadémiájának genetilmi in
tézetében, am-elynek Liszenko akadémikus a vezetöie, 
egész sor kisétletet folytattak le e rendkivül fontos álR 
litás igazolását a .. A szövetek és sejtek genetikai külön
bözöségét a bm gonyával folytatott kisédeteli alapján 
állapitották meg. 

19~-ban Liszenko akadémikus kiadta: "Az öröklő 
dési öl és annak változélmn;rságánW' c. n~unkáját, 
amelyben 'ldfejtette a növ.ényi szervezet fejlődésére, kü .. 
lönösen pedig az öröklődésre és v.áltozéko,nyságra vonat-· 
kozó nézeteit Liszenko l\Önyve óriási nyereség az agroR 
bológia számára. Ez a dialelrtikus matetializmuson ala_ 
puló mű először vetette fel és döntötte el tudományosan 
az öröklődé,s és arrnak változékonJ·sága jelens·égeinek 
e".:{ységes \·Oltát .. A l;:érdés ilyetén beállitása tökéletesen 
.ndokolt - mondotta Sztálin - mert "egyetlen tem:.é· 
szeti jelenség sem ért~ető meg, ha a többitől elszigeteL 
ten vesszük, ha kikapcsoljuk a környező jelenségekből 
mert a természet bármelj ágának bánnely jelensége 
értelnll€tlenné válhat, ha a környező- körülmények fL 
g~elmen li:ivül hagyásával, tó1ük elszakítva vizsgálju!~;, 
és ,viszont: minden jelenség megérthető és megmagy.-L 
rázható, ha a körnj ·ezö jelenségekkel megszakitathm 
kapcsolatban, a környező jelenségektó1 függöen vizsgál~ 
juk" . 

A növényi szerve~et öröklődéSi sajátságait, mlnt az 
életviszonyoktól függő jelenségeket- szemlélve, Liszenim 
akadémikus leleple-J:te azt a fantasztikus elméletet, 
amely az öröklődést ugy tekintette, mint a ;-)Szervezs~ 
egyszersmindenkori ör~k és változatlan tulajdonságát. 

Ilyen rövid cikk kereté~ nincs _ r:á lehetőség, hogy 



Trofim Liszenko. akadémikus valamennyi nag'yfontos'" 
ságu munkájáról megemlékezzünk.. Több száz tudomár 
nJ OS é1 tekezél'ie jelent n.reg nyomtatásban, A Lenintúl 
elnevezett össz_szöyetségl. Mezőgazdasági Akadémia -
~melyuek 'Liszenko az elnöke .._ a. mult év augusztusá~ 
ban tartatta ülés·é.t Moszkvában Liszenko akadémikus, a 
~lsevik párt. központi bizottsága által jóváhag}ott elő. 
adásában a biológiai tudomány mal állását ellemezte és 
feltárta Weissman. Mendel és Morgan burzsoá tudósok 
elméleteinek reakciós voltát" 

A l\licsurin-irányzat -· a materialista biológi~ fej
liXlésének uj, magasabb fokozata., Valóban megmutatta 
fon adalmi haladó jelentöségé,t.. A Liszenim akadémikus 

vezetése mellett dolgozó szovjet micsurtnista tudósok 
művei megsemm~sitö csapáSt mértek mindazokra a ki~ 
sérletekre, amelyek a mezőgazdaság szá:Inára olY nagy. 
jelentöségü biológiai tudomány fejlőd~nek megakadályo. 
zására irá.nyultak. A Szovjetunió legtekintélyesebb bio.· 
lógusai, a kolhozföldek gyakorlati szakember·e~. közéleti 
személyiségei, akik az Akadénüa ülésér·e M~zkvába 

gyültek, beszédeikben megemlékeztek Liszf!"nlro akadé_ 
mikusnak, mint a haladó materialista irányzat fefének, 
kiemelkedő szer·epéról. Trofim Liszenko valamennyi mü_ 
ve: megannyi hatalmas fegyver &.bban a küzdelemben, 
amelyet a szovjet tud(}mány az élő természet tervszerű 
átalakításáért folytat a dolgozók érdeké.ben. 

Nemzeti Vállalatunk 
m u n k,a v e r se n y e 

A Nemzeti Vállalat kötelékébe tartozó hat 
gyógyszertát munkaversenyre hivta ki az összes 
állami kezelésbe vett gyógyszertárak dolgozói!.. 
Ennek megindításától a N:emzeti Vállalat az aláb-, 
bi ködevélben értesit-ette a felelős vezetőket: 

Az Alla;,.i Kez.elésbe Vett Nemzeti Vállalat 
kötelékébe tat tozó gacsályi "Remény", a kispesti 
"D~ák Fetenc", a vámosmikolai .,Ady Endre", a 
budapesti ,.Pallas Athéne'', ,,Szent József", "Viktó
ria", ,,István király" gyógyszertárak dolgozói 
munkave<senyte hivják ki a Nemzeti Vállalat_kö
telékébe tartozó gyógyszertárak összes dolgozött 

A MUNKA VERSENY PONT.JAI: 
I. FORGALOM EMELÉSE 
a) Ennek étdekében jó ptopaganda kifejtés·e, 
b) Udvariassági verseny: gyors, pontos, ud

vatias kiszolgálás. 
II. REGIECSöKKENTÉSL 
Villany, gáz, telefon stb hónapról-hónapra 

való redukálása, a közegészségü~vi szempontok 
sérelme nélkül. 

lll. SZAMLAELLENöRZÉSI VERSENY 
A felelős vezető a számlákat mennyiségi, egy

ségár, összesitett ár, tehát számlaszeiüség.i szem
pontból ellenőr zi és hiba eselén azonnal reklamál 
a Nemzeli V állalatnáL 

IV TISZTASAGI VERSENY 
Valamenn) i gyógysze1 tár ban panaszládát he

lyez el az igazgatóság. mdlybe a közönség pana-\ 
szait, észrevételeit levél formájában juttatja el a 
Vállalat ellenőreihez é~ ezek alapján, valamint 'll 
V állalat ellenőt ei javaslata alapján minősitjük és 
jelöljük ki a versenygyő>ltes gyógyszertárat és al
~almazottat és a minősités alapján terjesztjük fel 
a Népjóléti Minisztétiumhoz kitüntetésr<\' 

Ennek a munkave.rsenyre történő kihívásnak 
fokozott jelentőséget ad az a tény, hogy a Diós
győr-V ,?•gyár dalgozói ugyancsak éppen illost 
hivták ki uj szociali~ta munkaversenyre. az or
szág valamennyi üzemének dillgozóit. A Diósgyőr. 

Vasgyár dolgozóinak felhhása igy fejeződik hl'\! 
,,Éljen a Szaks21ervezetek Országos Tanácsa! Él
jen a Magyar Dolgozók Pártja, a szocializmus 
építéséért folyó harc vezetője!'' 

Természetes, hogy a mi munkaversenyün~ 
csak abban a kerejben f,ejlödhetik ki, amelyben 
dolgozunk Jelentősége azooban szorosan össze· 
forr és hatóereje i megnövekszik az ország nagy 
munkaversenyében Nem szabad lebecsülnünk azt · 
a tényt, hogy mi csak a forgalom emelésér-e, a 1'<>

\z.sicsökkentésre, számla.ellenórzési versenyre és a 
tisztasági vers-enyre hivjuk ki az állami gyógy
szertárak dolgozóli :Mindenki ott és ugy használ· 
jon a közösségnek és csak ugy használhat való
ban a legtöbbet a közösségnek, ha a saját mun1t;o
területén védi, nem engedi megcsorbítani a kö• 
zösség érdekeit Nem éldekel bennünket az sem. 
hogy már elhangzottak olyan hangok, hogy ezt a 
munkaversanyti a magángyógyszertárak tulaJdo
nosai a saját profitjuk emelésére fogják forditant 
Mi nagyon jól tudjuk, hogy ők velünk nem ver
senyezhetnek, mert a szoeializmus épitése folytá!l 
egyre erősebben összeszükülnek az egyéni prof•! 
lehetőségeL Mert ma már el S!'Jll tnqunk ,képzelm 
olyan tulajdonost, aki ne ismerte volna fpl azt, 
hogy ez az ország a miénk, dolgozóké és magunk· 
nak épitjük (sz.) 

Előfizetési dl j: 
1 hóra 16 .-· forint 
Negyedévre 415.- forint 

Falusi tör·pe gyógyszertáraknak: 
l hófa 10- forint 
3 hóra 25.- forint 

(Csak előre való fizetés esetén!) 
Szaks~rvezeti tagoknak: 

l h6ra 7-· forint 
3 hóra _ 20.-formt 

GyógysZ<>rtári segédmunkásoknak éfl 
egyetemi hallgatóknak negyedéne 10.- foria' 

A Centenáris Hét anyagából • • • 

a mikroanaUzis és jelentősége a gyógyszervizsgálatban 
. l 

lrla és a gyógyszerészi Centenáris Héten, 1948. október bú 12.-én elliadta: 

llr. Kedvessy György egyetemi magántanár 
A hazai és liülföldi szaklapokban az utóbbi években 

il1egjelent analit'ikai tárgyu közleményeket' olvasva, ok
vetlenül szembetünik az a jelenség, hogy milyen gya:lrori 
.a mlkroanalizjs körébe tartozó különféle módszerek le
írása és ugyauald•:or megállapithat-juk aZt is, hogy a 
rnikro- és féhulkro eljárás az analitika rendkivül sol{· 
féle ágáb-an n,)er alkalmazást, maguk a ~özölt mód ... 

· szerek is igen sokfélék és egymástól léJ,tyegül{ben kü. 
lönbözó'k. 

A mikro .. illehe a félinikro an;lizis megjelöles .,
a makroanalízissel szemben - azt akarjá l{ifejezni, 
hogy a Yizsgálatot k~~·€.s anJaggal végezzük A ,.mikro'' 
szó. eredetében mindeneset'l"e jelentős része van a mik
roszl{ópnak, a111ely eszköz régebben, de még ujabban is 
-gyakran szerepel a mikroanalizisben A ,.sok", illetve 
,.kevés" -.cvizsgálati anJag terméSzeteSen igen rr·elatrv fo. 
xa..Iom és nem is lehet mere" szabályt felállitani arra 
·vonatkozólag, hog)-' melyil{ Yizsgálat tl;irtOzik a m!RknS-, 
illet\:e a mikiOanalizis körébe, _ Áita}ánosan elfogadható 
azonhan az a meghatározás, hogJ a minó1eges makro 
módszereh a kimutatándó alkatrész cg.~os vagy ennél 
nagyobb mennJ'iségeinél{ k_Í!It~tatására alkalmasak rénd
szerint nagymennyiségü oldatban .. A félmikro eljárások 
2-3 ){cm .. térfogatbán néhány mg.-os mennyiség ldmu
üittásáJ·a has'zn:álhatók, a :mikioanalizisben pedig a mg, 

törtré.szei, rendszerint ennek -ezredrésze (m'ikrogranm~ 

vag;r gamma.) sz-erepel legtöbbször igen kis mennyisé,gü 
(egy vagy néhány csepp) -oldatban. Amig ez a megjelö. 
lés és minőle~ges "izsgálatokra. által~nosan elfogadott, 
addig a mennyileges e-ljárásai{ közül mikromó~szernek 

mondjul{ néhány mg (2-10 mg,.!) anyag \lneghatárOzáR 
sát a p:taeparativ mikr~elj.árások pedig még ennél is 
na.gyobb mennyiségeh:kel dolg(}znak .. 

A mikro., illetve a félmikro analízisnek akkor van 
jelentősége, ha kevé.s vizsgálati anyag áll rendelkez-ésre 

• és ha a kimutatandó vag.r meghaMrozandó allmtrészek 
mennyisége igen kicsiny A gyógJszenizsgálatban tehát 
kiilönösen akkor alkalma.zzuk a mikroanaliz1ist, ha erős 
hatásu azaz 'igen kis mennyiséghen adagolt gyóg)- szer 
vizsgálatáról van szó, \"agy pedig szennyezésk-ént sze. 
~replő alkatrészt kell kimutatni Érdekes~é.s a mikroana
lizis alkalmazásának jellegzetes esetei az ob.·anok, antL 
kor valamel~ ol{ból eg;r tabletta., vagy néhány kcm. oL 
dat vizsgálata alapján }{ell valamely ismeretlen g)·'ÓgJ·
szer azonosságát megállapitani Ilyenlwr a· makroanalL 
tisben használatos eljáráso'l{ a ( ekély \Ízsglilati anJag 
miatt t!;rmészetesen nem haszn/ jhatók ' 

A mikro- és féln:Jkróanalizis alkalmazási terülefé_ 
ről szólva, igen fontos az ezekkel elérhető anyagmegta
karitás. A IV .. Mag~ar G-Jóg)-szel'könyv és a külföldi 
~yÓg)·szerkönyvek nagyi"észe is núnd az azonossági, mind 
a tal'talml vizsgálatokhoz nagymennyiségü anya.g fel. 

. haszuálását irjál~: elő, amel.Y gJógyszel'mennyiség hem 

egyszel egy_eg·y kisebb forgalmu ,gyógyszertá~ egész 
anyagkészletét fele.mésztené. Pl a pilocru:·pinunl hydro
chloricum azonossági vizsgálatához a Gyógyszerkönyv 
előirás~·'szerint 0.30 ·g,-ot kell f-elhasználnunk, az Ug'}an . 
csak e-lőirt tisztasági ~s tartalmi vizsgálatához pedig to. 
vábbi 0 .. 35 g -g): .. Az égetéshez ezenkivül további meny .. 
nYiség volna szükséges,. Vagy :w --extr.. belladonnae ,al
kaloidata.rtalmJának meghatározásához, két párhuzamos 
vizsgálatot Yégezve 8 g, "kivon~tt szükséges, a,z opium 
einctura morphin tartalmának meghatár'Ozására pedig 
ugyancs

1
al{ két párhuzamos vizsgálatot alkalmazvar 50 g. 

kéU A .\:f:zsgálatolilloz az előirás szer'int félhasználandó 
nagyme-tmyiségü anyag érté,kén kivül figyelembe kell 
\enni egyes gJógyszerel\ nehéz bew,~;erzési lehetöségét is. 
Szükségesnek látszlik tehát, hogy a ·következő gyógyszer· .. 
könyv helJesen megválasz,tott esetekben mikro-, illetve 
félmikro eljárás(}kat is alkalmazzon, Ter:niészetesen fe
lesleges lenne a sol.. at·senic., Fowleri, a formaldehyd-91· 
dat, vagy a physiologi.ás Jmnyhasó-oldat alkatréSzeine~ 

kÍlllUtatására m'ikr·orea·kciókat elöirni, l!lert his~n ezek 
sok 1nás gyógySJzerhez hasonlóan, a szokásos reakciók· 
,kal akár néhány csepp felhasználásával is kimutatha... 
tók Ellenben a tiszta alkaloidák, a kivonatok, a tinctu
rá1\ vagy infusumok esetében már· fonttos a mikro-·· 
\'agy félm'ikro analízis, 

Egyes szerzők fontosnal{ tartják a ntiki"omódszel'e
,ket veszélyes, pl.. robbanó anyagokkal való t~l!unka so
.r án is. (l) 

A mil{roanalizisben gyakran szer·eplő fogalom a 
h a t á r h i ~g i t á s_, 'amely a gammában kifejezet&' 
koncenti"ációs ér zkenységet jelenti. A h a t á r· v i-· 
s z o n y az a szám~ amely valamely itiul!Utatand& aL 
katrész é,s egJéb jelenlévő anyag arányát fejezi ki, 
amel.} mellett a keresett alkatrész még kimutatható; a 
f e l i s m e r é s i h a t .a t' pedig a menny1segt 
érz.ékenységet jelenti.. (Az a legkisebb abszolut mennyi-· 
ség~ amely még éppen kimutatható.) 

A mikroanaliz'is e s z k ö z e i és m ó d s z ~·· 

r e i csak· részben egyezne·k a 'mak:r'Oanalizisben hasz. 
nálcal{kaL A mikroanalizisben -használt kémlőcső az ugy
nevezett normál kém~öcsönél lényegesen kisebb, Leg·· 
:többször l kcm. tél'fogatu (6 mm. x 30 mm), kihúzüti 
véggel; amelyet háiilag is előállíthatunk Csepprealwi~ 

ókhoz használatos a mikros.z.kópos gyakodatból isnwri 
tárgylemez., más esetekben a csepp befogadására 'bemé~ 
l:ritett Ü\ eg, vagy fehér, illetve fekete szinü porcellá n· 
lemez is. A t'eagens oldat adagolásához kihúzott kapil!á .. 
l'is csö használatos (5-6 cm .. hosszu. 1-2 cm. átmérO~ 
jü, a végén 0 .. 1-0.2 em.-re kihúzott) A mlnöleges és a. 
nl:)emlyileges analizisben használatos eszközök kiizül je., 
lentös még: kicsiny méretü c.entrifugaj 0 .. 01-0.02 kem.~ 
re beosztott pipettáll és büretták, kis mosólolhbik, m'ih:
roszkóp, refraktomet'er, poladmeter, anaütikai kvarclám. 
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pa~ mikromédeg és a mikroanalizlis igen sok old3.lusá
gának és h:ülönbözö yoltánah: m-e.gfelelően a felsorolta .. 
lwn khül még számos más, különleges eszköz is szük
séges 

A többféle gyártmán~ru (Kuhlmann, Bunge stb .. ) 
m i k r o m é r l e g r e vonatkozólag felállitott kö
vetelmény álta~ában az, hogy a .maximális terhelése 20-· 
30 g,, az él'zékenysége pedig l gamma legyen,. Vannak 
olyan médegek 1is, amelye!{ 0 .. 1 gammát i~ m.érnek" 

A illikroanalizishez - a mih"l"oanalizistöl részben el
t.é_rűen - különleges reágensek is szükségesek Minden
esetre' valamennyi mikroanaritih:ai vizsgálatnál fokozato-

1 
san kell ügyeini a. reagensel{ tiszt aSágár a.. Hasonlóan az 
oldószer, a viz is nagyon tiszta legyen,... "' 

A mikroanalizis tulajdonképen nem. egészen uj ága 
a. z ana1itikának. Ilyen il á ny u törekvésekkel és megfigye_ 
lésekltel már a régebb'i irodalomban is találkozunk Már 
a mult század végén és a XX .. évszázad elején is jelen
tek meg mikroanalizissel foglalkozó könyvel;: és é;rteke
z.-ések, l;:étségtelenül megállapíthatjuk azonban, hogy a 
miktoanaliiis az utóbbi 20 évben fejlődött hatalmas mé-
retekben. , 

l\Úr régebbi kutatólr is felhivták a figyelmet ana. 
hog~ m í k r· o s z k ó p segitségéyel nagymirték
ben megnövelhető egyes, egyébként a malrroanalizisben 
is alkalmazott reali.:ciók érzékenysége Igy pl. a kémlő~ 
csőben a berli.n'Lkék próbával 0.01 mg. Fe·" .. muta~tG 
ki, ugJ anezzel a reakcióval mikroszlróp alatt O. OOO 002 
mg ( = O 002 gamma) (2.) 

A mikroanalizis legelsO módszerei szoros lrapcso
latba:it álltak a mikroszlróppal A tárgylen.1ezen a Vizs" 
g·ált anrng beszáritott oldatának ma.radéka,, vagy más .. 
kor a reagens hatására keletkező csap.adék g,yalaan 
kristályos, mely mikroszkóppal laistályanalitikailag jel
lemző módon azonosiható .. A realrclók so1·án mlá.skoi" 
alalda.lan, de ugya.ll.Csak jellemző elrendezésü }{épletek 
kelettieznek 

A mikroszlrópos ·vizsgálat alkalmazásának kibövité .. 
sére nyujtott lehetőséget a mikroszublimáció~ vizsgálat .. 
tal való egybekapcsolása,._ A m li Ir .r· ,o s z u b. l i 
m á c i ó kivitelezésére' a legegyszexübb módszel' az 
a megoldás, hogy az aszbeszthálóra helyezett tárgyle· 
mez fölé -· melyen nfhány mg vagy cg.. vizsgálati 
anJ·ag van - egy másik tárgylemezt teszünk, egyik vé. 
gén alkalmas módon, pl egy üvegbot darabbal feltá. 
maszha. A felső hidegebb tárgylemezen a szublimáH 
anyag lerakód'ik. A melegitést mindig igen kis hővel 
(mikroláng) végezzük Célsz~rü a felfogó tárgylemezt 
időnként csNélni, mert wáltal egyrés~t kizárjuk a fel 
melegedés veszélyét., aminelr következtében az átmele.. 
gedett felső tárgylemezen nem lrondenzálódna a szubli
m'átum, másrészt !)edig a lemezcserével az esetleg je 
lenlévő többféle szublimáló anyagot elválas'ztva kapjuk 
meg. A fm.kcionált n:iÍki"oszubllmációhoz a hőmérsék. 

letet feltüntető, melegithető lapot is használhatunk', 
amikor is egy-egy meghatározott hőmérsékleten végez: 
hetjük a szublimációt. Más megoldás az} .-hogy a vízs. 
gálati anyagot b.'is üveghengerrel, gyüszüvel vesszü}{ 
lrörül és e fölé tesszük a felfogó lemezt. Különböző ké
szülékeket szerkesztettek a légritkitott térben yégz.endO 
~zubiln táci ó kivitelezésére. 

A ka.pott szublimátumban a kereseit alkatrészt mik
loszkópos vizsgálattal a jellemző kristály alakról, a 
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kristály nagys·ágáról vagy 'alkalmas szinreakcióval a 
látótér egy kis részén keletkező szinezQdés al~p,ján iB. 
merhető fel Ilyeumódon pl, a coffeint a drógokban és 
galenusi készitményekben iS e~ szerü n:ódon m~tathat
juk igen kis mennyiségbeit is an-élkül, hogy szenea 
nldószen:~l kirázva választanánk el a kimutatandó al. 
katrészt a kisérő anyagoktól 

A qualitativ mikroanalizis igen Iéul eges ága a 
mikr· o ol~ adáspo·nt.meghatáro

z á s .. Ennelr a vizsgálatnak a lényege az, hogy a 
tárgylemeZI"e vitt kr'istálJOS anyagot vagy szublimátumot_ 
füthető tárgyasztalra helJ-ezzük és mikroszkÓJ!pal fi.,_ 
gyeljük egy vagy több kristályka megolvadásának hö.
mérsékleté,t. E célra szolgál a Kofler által szerkesztett' 
mikroolvadásponi meghatározó készülék. Kofler egyéb_ 
ként a mikroblvadáspont meghatáronisa alapján a szer
ves veg) ületeir felismcrésér·e módszert dolgozott ki. A 
növek'\''Ő olvadáspont szetint ~soportositott táblázatolcbÍin 
több mint ezel' szerves vegJület szerepel. (3) 

A mikroanalizisnek ig·en -éJdekes és fontos aga a 
CSepp .. vagy gyakran "tüpfelanai!iziB"-nek nevezett eljá-
1rás. A cseppanaliZiis egyik módja az. 
hogy tárgylemezre. óraövegre vagy porcellánból vagy · 
üvegből készitett bemélJ itett lapra juttatunk egy csepp 
:dzsgálandó oldatot és ezt egy vagy több csepp reagens
oldattal elegyitjük A klimutatandó anJag igen kis 
mennyiségét szilárd halmazállapotban is elegYithetjük a 
re.3.génssel. A ireakció során keletkező szineződés, csapa~ 
dék vagy egyéb változás szabad szemmel vagy mikro_ 
szkóppal vizsgálható. A üveglap alá a vizsgálathoz al
kalmas szinü papir alátétet haswálunk, vagy a célnak 
megfelelően fekete vagy f~hé1· szinü porcellániapon vé.' 
gezzük · el a Vizsgálatot. 

A cseppanal'izishez rendszerint a makroanalízisben 
nem használatos, lrülönleges reagenselret 
Alapfeltétel, hogy a reakció nagyon érzékeny legyeT' 
Cseppreakcióval valarÍlely alkatrész igen kis mennyisA.. 
ge is kintutatható egy vagy több más, l'iszonylag nagy 
mennyiségü anyag mellett lis, Igy pl. a dithiooxalsav 
diamidja (rubean) rézzel fekete foltot aL Ezzel a reak
cióval '0.06 gam:ma réz 20 .. 000-szer.es mennyiségü kobalt 
vagy nikirel mellett is kimutatható. Ilyen esetben a vizs. 
gálatot szürőpap'iron végezve, a fekete vagy sötétbarna 
cuprirubeanat foltot a kobalt vegyület sárga-, vagy a 
nllrkelrubeanat ibolyásk'ék szinü foltja veszi körül" (0. 

Cseppr·eakcióvál nemcsak az azonosságot tudjuk meg· 
állapitaui, hanem tisztasági vizsgálatot is végezhetünlG 
Az ilyen il'ányu vizsgálatokhoz célszerűeli felhas~áL 
hatjuk a s?Jiirőpa.piros darabkákon megfigyelhető ImpU· 
láris jeleneséget, amennyíben a szüröpapina cseppert
tett oldatban Ié:vő alkatrészek, illetve a reakció. során 
k:eletkeW uj vegJ'ület különböző rétegben, gyürükben. 
helyezkednek el 

Használatos a reagenssei átitatott szürőpapiros is. 
Erre cseppentve a vizsgálandó oldatot, a reakció azon~ 
nal végbemegy.. SzürBpapir·oson végzendő cseppanaiizis· 
hez rendszerint olyan reagenst használunk, amely a 
vizsgálandó anyaggal igen rosszul oldódó srlnes vegyli· 
letet képez A kimutatandó alkatrész ilyenkor a gyiirü 
köz~pén marad, mig a többi jelenlévő anyag, amelyek 
a reagenssei jobban oldóló csapadékot adnak, vagy pe. 
dig nem reagálnak, tovább vándorolva_. a kör· alSó r~ 
szén helyezkednek el Imvregnált szüröpapirosként has.., 
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, nála·tos pl. az antimonsulfid-papir, a Cu, Ag és Hg ld
mutatására,. (5) 

A szervetlen cseppanalízisben _gyakran használt rea. 
gensek még a következők: dimethylglyoxynll a nikkelre, 
diphenylcarbazid chronna és hlganyra., benzidin a man
gá•ra, a,, a' dipyridil a vasra., pyr"Ogallol, a bismutrra 
ianthogensav· a mol:rblenre stb (5,~ 6:) 

PectoiYsin A cseppreakcióval kapot csapadék vagy szinez.& 
dés beszáritás után is megfigyelhetö .. llyen esetben fő~ 
l{ént a n-ikros:tkópos \oh:!>:gálatnak van jelentősége, 

nntellyel az esetleg olilatban maradt vegyüleiek is ki
kristályosodna.Jr, Ebben a-z esetben azonban figyelem
mel kell lenpi az alkalmazott reagens beszár·adásakor 
~keletkező képletekre is, 

A budapesti ~Ejnreterni Gyógysrerészeti Intézetben 
az ·utóbbi időben két !P'Ógyszerészduktori értekezés fog_ 
lalkozott a qualitatitv . mikroanal~snek a galenikumok 
vizsgálatában való felhasználhitóságának kérdésével 
A g á r d li (7) a ldv(tnatok vizsgálata során, y.",_i . 
z s a I Y i (8) pedig a tinct'lr·ák 'és infusumok alkat. 
részeinek kimutatására alkalmazta sikenel a mikru. 
reakciókat Agárdi főleg a lfhonatok szublimátuinaiban 
végzett mikroreakciókat, Vizsalyi pt<rlig Iegtöbbszö~r 
egy csepp tinetur a vagy infnsum szárazmaradékában 
nuuta#a ki jellemző módon az alkatrészeket. Ilyen mó-
don pl a tinct belladonnae eg;v cseppjében aciheres ki .. 
rázás nélkül elvégezhető a Vitali-rekació'. Célszerűen 

, _ megválasztqtt reagens-sorozat segitségével a készitmén:v
- ben az egyes növényi alkatrészek igen szfp szines· ~ 
kristályos képlet,ek alapján mikroszkópos Viz~gálattal 
egyszerü módon kimutathatók A Marquis.r·e~ció aZl 
erősen felhigitott opium~tinctura cseppjével is elvégez... 
hetö, mert a reakció érzékenysége O 2 gamm)a .. A külön. 
böző emodint brtalmazó .drógokat és galenusi készitmé
nye}{et az aetheres r·ázadékuimak szárazmamdél{ában 
látható, jeJlemzö alaku ktistályok alapján sikerü·I ~gy
mástól nwgkülönböztetni (8) 

A szaldrodalomban számos leirást találunk a külön_ 
bözií szerves és szenoetlen vegyületek egyéb módon tör .. 

. ténő minőleges mikroanalitilrai kimutatására. Ezek kö· 
zUI számos a nonnál analitikában is használatos;. Igy 
pl. az ammonium-kation felismer·ésére a mikroanalizis

';ben is alkalmas a~ igen érzékeny Nessler-reagens Vagy 
az aethyl·alkohol azonosiiására és általánosan használi! 
ll ... ll jodofonnos próba, amely a keletkező csapadéknak 
mtkros])kópos vizsgálatával 10-:-20 gamma a.ethylalko .. 
hol kimutaiására· ~s alkalmas.. (9) -~ 

solutio 

antiseptikusan ható 
expectorans 

a gyógyárunagy .. 
kereskedöknél 
beszerezhető. 

optikai tulajdonságai 
sithatók (lo .• ll..) 

(pl refmkció) alapján is azono~ 

~ minó1eges mikroanal'izis érdekes fejezete egyes 
;?gyuleteknek k a t a 1 i z i s e n alapuló kimuta.
~sa, ~gy pl, a paraphenetidin hydmgenperoxyddal fer. 

ncyamd jelenlét-ében élénlr ibolyavörös sz~nt öltt Kata-
r "I" h t" · 
IZa o a a~a alapján .mé.g 0.01 ga.n~1na ferricyanid is 
~~utat~ato., A határ higitás l :500 mmió. (12,) Hasonló 
erzek,enységgei mutath~tó ki.. a vas katal'itilms hatása 
alapján ~z. a, ~· .. dipJridil, a hydtogenpero~yd é13 a pa .. 
raphenet1dln kozott végbemenő szim·eakcióval is (13 .. ) 
V~gy az a. naphtol és a p. aminophenol együttesen oxy
dalva piroS szinü (14.) festéket ad, Ezt a reakciói még 
O 001 gamma vanadium is katallzálja, (,14 .. ) 

• Más vizsgálatok - mint eddig is láttuk - mlnd a 
modszer. mind a t·eagens kiUönieiessége miatt a makro_ 
analizistöl lényegükben eltérnek Érdekes pl a szölöcu, 
k?r kimutatás·ának az;, a módja, amelyet erjesztés ~tján 
vegeznek K!is üvegcsó'be kb. 1 mg .. szó16cukrot tartaL 
.:,a·z_<) oldat néhány cseppjét, n.} om élesztőt, a cső másik! 
• egebe pedig kb. 10 nmuS tiszta ín eszes vizet tesznek. 12 
ora mulva az erjedés közben fejlődő széndioxidból kelef
kezett calciumcarbonat krisHlyokat !InikrOszkóposan 
vizsgáljuk (9) 

R o s e n t h a l e r (15 .. ) rendszert dolgozott ki 
a szetvetlen gyóg:rszerek milnoanalitikai lfimutatásár a, 

. Számos mikrokémiai reakciót irnak le a sulfam.rl
:~td ~észitmények azonossági Vizsgálat'ár·~. Igy ~L 
ZUstnitráttai. salétromsa~val, benzaldehyddel arany_ 

· chioriddal é:; n.~triurnbtomiddal je1lemzö krist~ilJ formát 
va·~· szinezödést figy.eltek meg. Néhány sulfanJla'mld a 

· kns.alyos szerkezetei, továbbá a kristál3 morfológiat és 

A qualitativ mikroanalizis gyakrali alkalma!Zzit a 
fluor~zcenclás vizsgálatot is,, Igen sok vegyület yagv 
r~akc1o fluoreszcenciája még nagy hlgitásban is jól meg-
figJ·elhe~[\ tehát mikrokiluutattásra alka~mas,. Igy pl 
~-z alummmniSók semleges vagy ecetsavas oldatban mo,: 
r~nn~l zöi~ szinü fluor·eszcenciát' mutanak ki, amely 
feny]elenseg még 0.05 ganlma aluminium esetében i:;:t 
lá~h~tói. (16 .. ) Fluoreszcenciás milnoszkóppal 4 gamma . 
~mmsulfat ntág kimutatható, oldatban pedig 1:10 higi
tasb~~. is megfigyelhető a chininsulfat ibolya fluoresz_ 
c~Cia)a. (17.) Az aneu1"·inból oxydációs uton előállitott 
th10ch~om kék szinü fluoreszcenciája néhány gammányi 
mennYiségben még igen élénk. Fluoreszcene;iás alapon 
a mennyileges meghatározáshoz 3-5 gammát' szokás 
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felhasználni,. (18, 19.) - Most foll•Jak kisér!eteim, 
amelyekkel az A-vitamin és a glukofrangulin általam 
megismert fluoreszcenciájának __ érzékenységét kivánom 
megállapitani (20, 21 ) 

A menny'J.leges mikJoanal\_zis 
módszerei és eszliözci is igen ·különfélék .. Különleg~ kis 
edényeket, illetve készülékeket szerkesztetSek a sürü
ségnek 1-2 mg .. -os anyaggal való meghatározásához, a 
miluoolvad:ispont, a míliroforráspont V1zsgálatok110z, a 

mikrodesztilláeióhoz, a mikrogravímetriás vizsgálatok. 

hoz stb .. 
A térfogatos mikf'Oanalízlshez ·· rends7-erint O .. Ol-

0 001 n .. oldatokat használunk allntlmas indikátorok me1-
lett, vagy potenciomietriásan figyelve a -végreakciót A 
titrálásolihoz a közönSéges bürettáknál lényegesen fi

twmabb beosztásnak és kisebb térfogatnak használa-to
sak. Kedvelt módszer a mikrosulybÚretta ~kalmazása, 
amelyben a elhasznált mérőoldat mikromérlegen suly
mié,t"éssel állapitható me.g 

Tulajdonképpen a milu·oaualizis körébe sorolható 
számos k o I o r i m: e t r i á s vizsgálati módszer 
is, mert a m~ghatározott a.iimírészek ~ng, -'kal vaiy en
neli törtrészeivél fejezÍtetó'k ki Ilyen pl. a vasnal;: a, a' 
dipyridillel törién~ megba.tározasá, amely eljáráshoz 100 
kcm .. -kint 50-150 gamma vasat mériink Ié .. (22., 23.) 
Az ernadin foiometriás meghatározásához kidolgo·z:ott 
módszeremmel 10 kcm .. olda.tb'im 50 gamma még megha
tározató. (24.) 

Igen ki8 mennyiségü s u .J f a. n y l a m i d meg
határozására alkalmas kolorimettiás módszm·t dolgoz
tám ld_ amel:\ liülönösen a vérben és physologiás váladé· 
lwkban való vizsgálatokhoz használható fel eélszerüen. 
(25,) Számos előkisérlet után K i m m i g (26 .. ) 
dia(toreakcióját találtam a fotometriás ''izsgálatokh:oZ 
[~galkalmasabbaknak, amely követi a Beer_Lambert-tör
vényt és érzékenysége is kielégitő A reakció során a 
sulfanyJamid és sz:ármazékai Iugos thJmol-oldattál és 
natriiumuitrittel végzett dia·zotálássa.I élénli narancsvörös 
szint adnak Il~en módon 6 }{cm-~s térfogatban még 5 
gamma p. aminobenzolsulfonamidot is sil,erült kellő 

vontasaággal meghatár.oziiDlllL A rea.kc'Iós térfogat felé
rc e·9ökkentésével pedig 2 gammát is meg lehet határoz
ni .. Ezzel az eljárással végeztem a meghatározást a 
Szemészeti klinika felkérésére emberi szen].ésarnol~:viz

ben, A \ÍZsgálatokhoz 0 .. 2 J,cm, csarnokvizet kaptam 
(25 .. ) és abban a liülönféle eseteliben 3. 6, 'ilL 2:5 gam
ma albucidot találtam 

Eljátásomat sikerrel allmlmnzták a bll;daversti I sz 
Belklinikán a szenezeí viztereinek meghatározására 
végzett kisérleteik során B ,á l i n t, L a z a_, t O

v i t s és S z a b ó a vérben a p .. aminobenzolsui
fonamid meghatározására. (27.)- ;l~ e célra használatos 
más kolorímetriás módsz~rf~k. n-int pl a dimethyl a 
naphiylaminnaf történő me-ghatározást a vér rhodanid 
tarialma wvarja, 

Igen sok kolorimetriás módszer felhasználható m_ég 
mi~:romeghaiározásokhoz és az 'ilyen vizsgálati módsze_ 
rek'nek a száma az ujabban leirtakkal állandóan nö
vekSzik 

Fontos és jól felhasználható mennylleges miln·ovizs
gála.t a n e p h e l o m e. i r i á s meghatározási 
m6d. Ya:lamely reagenssei fellépő zavarosság alapján 
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számo-s eseiben igen kis mellllJ,Jiségü aJkairészek is. ki~ 
muta~hatóli és meghatározhatók 

A fizilmi kémiai dzsg.álatok b:öziil a mikioanalitL 
l{ában használatos n!Jég a 1e.frakció és a forgatóképesség 
meghatározása.. -e céh a all~:almas. különleges fSzközök_ 
kel. 

Hasonlóan a megszokottól eltérő eszli:özöket · alkaL 
maz a mikl'Oanalizis az elemi analizishez, a molek--ula_ · 
suiJ-meghatározáshoz és sol~: míás vizsgálathoz is, 

A gyóg~rszere:k m-ennyileges , meghatámzsára igen 
sok féimikroeljárás is használatG-s~ amelJe}{hez cg .. -nyi 
mennyiséget mérünk le a vizsgálandó an~:agból Ilyen 
pl a S c h u l e k _ M e n y h á r t (28.) anli
dazophen meghatározási eljárása, melyhez 3-;J cg. be-nlti_ 
rés szükséges, to\áhbá számos alkaloida é.s más a!ltat-
rrész titrimetriás alapon történő me.ghatározására rend~ 
szerint n 150 vag;\ nJ100 olddatok all,almazásá\'Rl. Ezek. 
közül megemlitf'm Sc h n l e k és S z e g h. ö 
mmphin meghatározási módszle:J."ét (29,) gyógyszeres 
kev.eréhekben ill a félmikroméretekben elvégezhető 

morphin tl:utalmi dzsg-álatot az opium-khonat és tili('· 

tm a vizsgálatok sor án (30.) továbbá a-z allmloida-tar
ta1mu kivanatoii és t'incturák mennyileges m~ghatározá~ 
fiára Itidolgozott félldkto módszereimc.t (31), me-lyek~ 

kel te:l~eskioldásos és li:özveten titrálá!'OS alapon hatá~ 
wztam m_eg az alkaloídákat 

Nemrégen puHikáltarn a zsi.rnemü anyagok és ke· 
nőcsök \iztartalmának meghatározására R z i l á g Y -l 

lal ·eg~ ütt fddolgozott elj.árásomat. (32.) A meghatárop 
zást. olymódon -dgeztük hogy kis lombikban gőzzé ala~ , 
kitottuk --a vizsgálandó anyag viztartaimái és a gőzöket ' 
a lombikhoz csiszolt, vízmentes t•ézsulfatot tartalmaz:> 
iiH"gs'ü:akba vezetve ~ vizmegkötő rézsulfáttal elny:>.· 
lettük A sisak subnö,·el{edése adja a viztari'llm.at, A 
mó~szer előnyének számit, hogy viszon:rlag egysz.erii es 
az össz,ehasonlitó \:izsgálatok szerint az analiti'kában a?r 
fl célra edd'ig alkalmazott eljárásoknál IlOntosahb, til .. 
-~\;ábbá e.gJeS ejárásolikal szemben melyel\ a száritási 
sulynöveJ{edést métik, ahol más illó an-3 a.g zavaró ha: 
tásu, ismertet·eH. ejárásunk u. n .. pozitiv m.ódszer, tehá~ 

a ténl·eg~s viztartalmat méri V1izsgálataink szerln:t a 
módszer félmiJu·o méretekben is allmhnazható amennyi~ 
ben már 30 mg vizet siker'Ült 'l~ellő pontossággal meg_ 
határoznunk Az eljárást alkalmasnak gondoljuli illó al~ 
katt·észeket, pl illó olajat tartalmazó drógok nedvesség', 
ta.rtalmánal< meghatározására 1s. 

~t\ gyÓgj·SzNvizsgálatban használatos mikro_ és ft1l~ 
miluo eljárások felsorolását. hossZan lehetne fol)tatni, de· 
oz egy előadás keretébe. nem illesztJ-tető be. Inkább csali 
vázlatos áttekintést khántam nyujtani a mdkroanal'izis
ből néhány iriragadott példa fele1~'.!Íitésével 
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8 Vizsalyi: GyógyszerészdOktori értekeZlés 19~ 

9 Emích: 'Milorochemlsches praktiknm 1~311 

10. Keenan G., L.: Jou:rn Amer Ph.arm Assoc 
1948 2(]2 

11 Casüe: Journ Cem Soc 1946. 64. 
12 Szebellédy-Ajtai: A Ma:gy. Gyógyszerésztudo

mán;\l Társ .. Ért 1937 .. 353 .. 
13. Szel>elléd,.Ajtai: A Magy Gyógy.sz-erésztudo-

mányi Társ É1 t. 1937. 791. 
14 ~z.ebellédy-Ajtai: A ·Magy. Gyúgyszerésztudo

inányi Társ. Ért 19818 560. 
Pha1maceutica Acta Helvetiáe 
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A Nemzeti Vállalat 
uj gyógyszertárai 

Az eddig állami kezelésbe vett gyógyszertá
r·akhoz ujabb tizenkilenc gyógyszertár került a 
Nemzeti Vállalal kötelékébe és pedig 11 budapesti 
és 8 vidéki gyógyszertár .. 

A lindapestiek a következők: 
Apostol, Alkotás, Béke, Garay, Glóbus, Ná

dasdy, Nagyboldogasszony, Podmaniczky, Szent 
Margit. Szent Lukács és Szent Mihály gyógyszer
tárak 

A vidéki 8 gyógyszer tár: 
Fehérkereszt Szenl<ls. őrangyai"Karcag, Szent 

16 Feigi: Q~alit analys mit Hilfe d Tiipfelr"-' Katalin Tiszakürt, Szent Háromság Mosonszentjáf', 
actionen 1935 nos, Szent László Bucsuszentlászló, Páduai Szent 

15 Rosenthalet: 
1943 638. 

17 Kitsching: Die Verwenoorn'g d ultrarviolett Lich- Antal ,Kalocsa, Szent Anna l\{aklár, Magyar Ki-
tes in d. An~>L 1927 , rály Mezőcsát.. 

18. Karrer-Kubli: Helvet. Chfunic Acta 1937. 3~9 Tekinleltel ana, hogy az ,.OktÓgon'' gyógy-
19 Va~1agh: A Magy Gyógyszerésztud Társ Ért.. ~zertár hatósági ke~elését is megszüntették, ezzel 

u4o 56 a Székesfőváros kezelésében _ egyetlen patika sem 
mar adt De nekünk ezt az alkalmat fel kell hasz-· 
nálnnnk, hogy megállapitsul<: a felszabadulás óta! 

20 KedveSS)': A Magy, Gyó~'-yszerésztud. Társ. Élt 

19410. 6 sz. és Phat!Hazeutischc, Zem.tralhalle 
194L 3{1-31 sz. 

21 Kedvessy: A Magy, G:rógyszerésztud Társ ~rt 
19~3. 6 .. sz. 

l 

22 Krumpholz: ZeitschL.. i anal Chemic 1932 199 

23 Schulek~Flodmer: A Magy. Gyógys,zerésztud!. 
Társ .. !lat 1939. 219 

24 Kedv~ssy: Pharmaz.eutische Zentralhane 19'42. 
469 .. 

25 Kedvessy: A Magy .. Gyógyszerésztud 'Társ. Ért. 
19~7 01 .. 

26. Kimmig: Archiv DermatoL 193.S. 122 

27 Bálint; SzabD, Lazarqvits: Orvoso"§; Lapja. 194&. 
márc. 28. 

28 Schulek-Menyhárt: Zeítschr f ana!.. Chemie 
1932 426. 

29 Schulek-Szeghö: 
1932 .. 497 

Pha.rmalzeutiSche Zeiltralhalle. 

31. Kedve.ssy: A Magy, Gyógyszerés·ziud. Társ .. É!rt. 
1939 147. 

30 Schulek: 
22. 

Phatmazeutische Zentmlihalle~ 1932. 

82 Kedvessy.Szilágyi: A Ma,gy Gyógyszerésztud ' 
Társ :ért 1!137 213. 

Az itt felsoroltalkon kivül a mikroanalizi~el foglal~ 
koznak még a kiövetke~ fontosaibb rnüvek:t 

Em ich: 'Lemhuch der M!krochemie 1<.)26. 
Kofler: Miluoskopische Methoden in d :Mikroan:Ialis .. 

1936.. 

Mília: Die .exakte Mcl:hoden d, Mikromassanal~. 
1936. 

Pregl·Roth: Quant org. :J\!il<roao:url. 1947. 
Nieder! J B : Millcrometihodes of quant. or g, elemen. 

t~ry anaL ~38 
Haitingea:: Die Fluot'€.SZlellzanalise in der Mikroche

mie 1937. 

Dohbins J. T .. : SeJIJ1.'11ikcro qualit analys. 194() 

Tunmann~Rosenthale1: Ph1anzenmikrocb.ellllie. 1931. 

. a Székesfőváros kezelésébe!). levő gyógyszert:1rak 
lényegében jó munkát végeztek Főként szociális 
példamutatásukkal és a l'egszorosabb együttmii
kiidésükkel szakszervezetünkkel Azon az uton ha• 
:!adtak, ~ely a szocializnmsj építése kövben a N em. 
izeti Vállalat megalakulásához vezetett, Ezzel nem 
állitjul), hogy főként egyesi öncélu hatósagi kez<>-
Iők neín ugy irányitolták ezt a vonala!, hogy mi
;előbb a saját malmukban őriilhessenek, de aho·· 
,'gyan már mond<>lluk, lényegében éppen a Székes
főváros szociális vezetése alapján komoly méiték'
llen hozzájámitak ahhoz, hogy példát muta.sa
nak a magángyógyszertárak fdé a közegészség
ügy !ei ülelén a közüsségi szempontok minél tel-' 
jesebb éi vényesitésénj. Az a k<>llektiv szellem, 
amely ezekben a gyógyszertárakban kialakult, sok 
tekinlelben megköunyitette a Nemzeti Vállalat 
';'lunkáját Ma már tudjuk és meg is állapilhat
.luk, hogy a Székesfőváros hatósági kez!li<telése 
állomás volt a gyógyszertárak és egyuttal a ma·
gyar ·l'(yógyszerészet életében és mröl akkor sem 
szabad megfeledkeznünk, amikor uj állomáshoz 

. éikezlünk. Egy olyan állomáshoz, amelyet népi· 
\Jemokrác:iánkbah mát a szocializmus épitett f.-11 

(sz.) 

FU N GIN 
PENICILLIN tartalm u magyar'készitmény, 
Penicillin érzékeny baktériumok okozta 

gennyedések helyi kezelésére 

Forgalomba kerBI : 3 x 5, 5 x 10, 
10x5 és 1 x sokcm-es avesekbelilii 

Phylaxla ,~ 
Anaml OltOanyagtermel6 Intézet · 

,l 
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A gyéigyszerész-továbbképzésről 
már sok szó <Sett az utóbbi években. Érlekezlele·" 
ken, szakmai gyűléseken, de lapunkban is szám· 
lalanszor elhangzott, illetve leh·ó<\ott az a megál
lapitás, hogy továbbképzésre szükség van. Leheo 
tetlenség, hogy a gyógyszerész megálljon azon a 
ponton, ahová az egyetemi tanuln1;ínyok swkásos 
százalékának elfelejtése után jut A turlomány, az 
élet halad és fejlődik tovább; a gyógyszer észnek 
tehát nem visszafelé, hanem elő I e kell fejlődn! és 
ha uj feladatok elé állitják, wgy aiia késztetik, 
hogy meglévő ,feládatait jobban teljesítse, ugy 
ezeliinek a k<h,etelmén~eknek meg kell felelnie' A 
szakmai továbbképzés a multban csaknem áthi
dalhata.tlan p10blémát jelentett~ A szakszervezet
ben tiimörült gyógyszer tári dolgozók átmeneti 
megoldásokat kerestek: ilyen volt a "Gyógysze
rész .. napok" mozgalom is, amelyet szaklapunk 
teljes sulyával támogatott, amelynek fontossága .. 
ra és jelentőségél e a felvilUgoSitás mindcn eszkö
zével rámutatolt Az önkritika szelleme megköve~ 
teli, hogy leszögezzük: ez a szépen indult szainnai 
megmozdulás lassan-lassan lejtőre jutott. Nem a 

váry' Katicájának~ Ene a magatartásra azonban 
nevelni kell: szakszen: eze ti oktatásunk legfont o-. 
sabb feladata. A másik lennhaló: a szakmai ne
velés kérdése.. Itt Iövidesen 1neg lesz_ a zsinór·.:. 
mérték: aZl ,eg~ etetui refm m m·eg fo'gja rnutatni. 
mir e kell tanitani a gyógyszer és'zM·ifjuságot -· é'\ 
amit a fiatalság tanul, abba az hányba kell to
vábbfejleszteni a gyakorlatban 1 égebben mükiidő 
s~aktársaink tudását. En1elni gyóg~:szer ész-tát· 
sarlahnunk politikai és szakn1ai szin' onalát: ez a 
a következő láncszem, anicll y el a n1agunk tet ül e
tén is hozzájál ulhatunk a szocia}izmus építéséhez, 

(Dr. T P .. L 

állami gyógyszertár 
"" vezetoJe . . • 

jól felkészült és jószáudéku előadókon fordult ez 
meg, aldk; leginkább hivatásunk ldváló mihel?i 
köziil kerültek ki, és•tudásukat készséggel nyuj· 
tották,_á-t az össZJességnek, hanem magán a 1gyógy" 
~zerész:.:tátsadalrnon, amely - ne -firtassuk, fá~ 
Rults.ágból, nemtörődömségből, vagy ,a tanulási 
száírdék hiánya folytán - egyre kevésbbé l'artot
la sziikségesnek, hogy ezeket a produktivnak in
dult vitaestéket a későbbiek során látogas.ac Uj 
uton, uj módsze1 ekkel kell tehát továbbhalatj
nunk, hogy a továbbképzés kérdését - 1nost nlát: 
alaposan és módsze1csen ---:-- Incgoldjuk Az, Ol'YOS

rgészségügyi szakszelvezet keretében 1ninden_ bi-,, 
zonnvnl ene inkább lesz módunk és alkalmunk. 
mint" eddig bánnikm ''olt: ~ne hiztositék az a 
prog1amm, amelye:t az oktatási -rnunkáról szólva. 
Dt.. Demény elvtár snö ism~rtetett.. Az i pm i sze1 ~ 
vezkedés a szakszer'vezet magasabb, fejlettebb f01-' 
mája: mi az orvos-egészségügy;i szaksze·rvezethen 
nem' fogunk küliin szalmsztályl alkotni, de lesznelj 
sojátos feladataink, p t ohlémáink és - itt idézem 
ujia Demény elvtáisnöt -· "a gyógyszerészeknek ""· 
természetesen továbbra is lesznt.'k speciális rt,yógy.:. az Onos··Egészségüg~i 

Tekintettel wna, hog~ a tár~éi páduai Szent Antal 
c~mü g) 6gyszedá:r i:-: Nemz-eti Vállalat let. t, f' ennek so~ 
1·án é-s. annak felrlő::; \~e>retöje, átérez'\re a:;a}{lm;lk nJehéz 
helyzt>tét. akik m:t ne~n tudnak ho'Z'ZI~jál'Ulni anyagiaK_ 
ka:l a sz-o-ciálisan .::.:-o-ndoJkod!ók f(>-J.euJJ,elé8'éhez; küt·el'essé
gemnt'k tartom, •hog~ _ most. midön j'ÖVledehnem és csa~ 

rádQJn merwéHwtésP js ezáltal bizto:dh·R van. g( 11dol·· 
jaik azoha, akiknek önihibájUlkon kivül ez nem adla_ 
tott meg. Épp~'n t~zé·1t kéi~<'IDl a t Szerkesz.tős~gei., ho-gy 
jelen S'OJ aimmal eg} időben póst:á.Jw ado Ü 20 folint ŐS 7; 

szeget juttassa od1!;, nva:g~y hasz.nálja fe1 an.ra a oél(la; 
amit a legé-getőbiben s.zrüksg~t-snek t-art 111WJt hlszf'in mi 
falUisia•k, akifknek ugyis- ~ég egyid(•ig le kieu monda·· 
nunk az 'E'Betleges elengedhetetlenül szükség;_es nagy n!é.p. 
'-nevelői szúraikoziásolu Ól'. f'".z uton kivá:nunrk bekapcs~lóQ.·· 

ni munkánkkal és adományainkkal - szet·élny.st~günkhöz 

képest; de· olyam szet~_tcttel fogadj-álk ezt Mlünk mini 
amilyein jú szinel ad,jük - a demokrácia feléJJit-é.séhez 

OTT ENDRE, gyógyszer<'••· 

* 
Ezt a 20 for-intot nem fordithatnól{ jobb célra miíttl 

Szakszervezet uj székházának' 

szerész kérdéSeik időnkint összehivjuk a fe-léJ)itésére. Ha ugy akarja kartárs, akkor ezt a jószán· 

gyógyszerészek aktiváját s a gyógyszcrész-tá1sa- déku adomá•yt jelképnek is szánjuk, hogy a Nemze:·i 
dalomnak egyiittesen kell megoldania J elmerülll 
piOblémáit'' 

, V állalat és a sZakszervezet nUnden vonalon a legs7iOI'O-. . 
sabban együttmül<ödik Ahogyan a szakszervezet a leg-

tevékenyebben résztvesz a szodalizmus épitésében és 

hittel do-lgozik a Nemzeti Vállalat éleiéne-k minél telje-· 

sebb lümunkálásán, ugJ a Nemzeti Vállalat minden 

Az egyik legsürgősebb probléma, amelyet a 
gyógyszerész aktivának meg kell ~ldani, a lová~~-· 
képzés kéidése. Nem szabad tovabb slrl,ICCpolar·· 
kát folytatnunk, hanem a hibák feltárása után 
haladéklalan~tl hozzá kell fogni azok kiküszöbö-· egJes dolgozója tudja, hogy a szakszen·ezet őrt áll éS 

déséhez, Fel kell n1é1 nünk, mit kiván n1eg népi! de~ segit a nagy cél elérésében Ezért n·.ondtuk azt, hogy 

mokiáciánk közegészségügye a gyakorló-:gyógy~ ezt az adományt jelképnek is szánjuk és ezért juttattuk 

szerésztől - és módot kell nyujtani ana. hogy ezt a 20 forintot éppen arra a bélyegakcióra. tnel)nek 
mindazt meg is tanulja Politikai vonalon tudjuk, . . . 
mi a gyóavszeiész feladata: olyan ma~atartást _'X. celJa az UJ egészsegiigyi szakszervezet székházának feL 

kell tanusltania, mint az "Arany Angyal" Ung- '; építése 
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Csak egyetlen könyvet 
Febrmy,r 17·ér~ délelőtt kimentünk a Kazay 

Ewbe Gyogyszer·esz Otthonba s magunkkal vit. 
tük azt a 72 kötet könyvet, wmelyet ideküldtek 
hozzánk a S:<Jer kesztősé{fbe, hogy továbbitsuk a 
Gyórtyszerész Otthon lakói számára, Azt hít· 
tiik, hogy valarnennyiüket otthon találjuk és 
szinte a kezü_nkből _fogják _kiragadni a könyve· 
ket, hogy rnm-él elobb nektülhessenek az olva. 
sásnak Nem igy történt. A kor ai napsütés ki· 
csalta ö-reg kartór'Sainkat a szabadba és szét. 
széledtek az ürömi hegyek lábáho.z Igy csak rz4· 
hány kart.rir:sunk tartózkodott odahaza. 

Emily,.':' könyv_tórosnak kiszemelt kartár 
sunk be:zt .7art .a varosban és igy Csikós bará. 
tunk, kr valamtkor tollforgatással is foglalloo· 
<:ott, vette át a könyveloet. 

.. Kör-ülnézünk a tágas ebédlőben és érdekld· 
. dunk, hogy mwel fogla.lkoznak egész nap. 

- Sakkozu~k, szól Cl<ikós barátunk -· nMg 
dominózunk, vagy hallrra~iúk a rádiót ' de rnéo. 
többet unatkozunk ' 

, - És hogyan éltek itt, ebben a kis kb"zös. 
segben? · 

- lA ~er;barátibb, a le'[Jkollegiálisabb szel. 
lemu_ralkoiük közöt!Jünlé. Egy kis nézeteltéréstől , 
eltektntve, amut egyesele palotafor'rwrolomrnó, 
szer:e_ttek vo~na felfujni, nem volt itt semmi za· 
va:· es nem ts lesz Olyam összehangoltan élünk, 
nnnt egy nagy család,. Csak éppen, hogy . • 

--;- Igen, tudom már, unatkoztak És rnit 
gonWJltok, ezek a könyvek elűzik maid az u·nal' 
ma;f;okat? 

- Csak ideig-óráig. 'Az ernber nem olvas· 
ha~ egé~z nap,. meg aztán a szemünk sem olyan 
rnar, rnrnt a fw,taloké. A rnunka hiányzik Évti .. 
oodek komoly és kemény munká.ia után nem le· 
het csak ugy egyrk napról a másikra beletörődni 
rob·ba, hogy ezután mát ne dolgozzunk semmit 

. - Mir:e .rwndoltok? Mit akarnátok, rnit tua.: 
·r1ato~ tr ttt a GyógysZ<erész . Otthonbam dol: 
yoznr? 

-'Akármit Arta is gondoltunk rriár nwg· 
kérjük a Nemzeti Vállalatot, hogy adion 'ki ide 
1h~künlc IJaksdlni való recepteket .. Vagy ha er're 
ntncs mód, hát akár zacskókat is ragasztunk 
va_gy kapszulák2t csinálunk ké.zier6vel. , ' 

· A kertben :már megkezdte'k a tavao · l , ~zr mun, 
cat, persze nem a. mi Ö1eg kartársainTe Nyírfák 
a bokrokat, rnetsz1k a gyümölcsfa'kat E . . lj l lt , z ts szep 
e ~g a saf lehetr;e olyan rnunkából kiállott 
gyogy~':reszek szccmára, akik évti?Oedeket vidé .. 
ken . to.tottek el és gyógyszerész• "k""d, .. ,. k"" b .L... · " 1nU 0 eSU!f ?Z en, r;rewrneni(esen kertészTccdtek Tavasz<>· 
drk. Nehany kartársunk talan nekibuzdul ' 
k t '·" k · meg a er rmunn-u.na ts És szép tavaszi napoloon szi. 
V•esen n•egjetedkeznek arról hogy 'r·1·aw•k N 

o t. T.. ' , t , n"\N a em· 
ze r T <;-llalatnak Egyesek azonban naayon hai
t~gat.JV:k, hofy valanú rnunkaközösséget ·akarnak 
kralakttan_r es ha TfUÍ.S nem, r ők maguk gondos .. 

· lcodknak rola, lwgy lw.szontalanul el ne kallódja· 
na, 

i\f~i szakmai ki ónikámban az l ir tam, hogy 
flZ a Jnzonyos nyo11101 ul! 1-· , · , . -

· · Ol pegyog): SZCI tar lllllCS 

s~hol. Nehogy \alaki félreértSli rzt a megállapi··· 
fast, lne'ly egy éid.eU, édelmi kiiin\ ezcU~nuhnán,
/ei edményeként alakult ki, ki kell egés>Jitenem né~ 
h_ány mondattal , . . Az a bizonyos nyomorult 
!or.pegyogyszertár legalább is nincs nieg ' olyan 
~eitekben, hog) sziikséges \olna az éldrkvédelmi 
lelekharang - megk g t· · B b" on a asm a. e Izonvosodott 
ugya~is, ~o g;' az a megint csak kollektiv. segiteni 
h.katas, penzaldozat és vagyoníneJlltés - mindcn 
,v~natkozásban megbukott Mert nem az a megol~ 
das, hogy ~-~0.000 forinttal megajándékozzák a

nagyok a lucsmyeket, a saját J"obb 1-ö~őJ"ük . d _ 
k "b , . . er e 

e ~~~, hanenl, hogy a Inagyar közegészségügy 

A szomszéd asztáJnál egy idős matróna csak 
ugy sze:nüveg ~élkii} 'l!assziánszozik, de ugy, 
hogy rnrnden kartyat Jól odaemel a szeméhez 
0-lapo~an ~zem._ügyr e ve•szij mielőtt elhelyezi va: 
lahova.. o b•ztosan meg van elégedve ezzel a 
mun~iával és valószinüleg nem vágyik se";, 
tak<~aM~ra, sem .zacskóragasztásra 

szolgalata FOLYAMATOSAN ES iVIINDIG A 
L_EGJOBBAN MűKöDJÉ.K, Ezt pedig országos 
_vrszonyla.tban s~mmilyen tulajdonosi ér dekvéde
dem nem tudja kielégitően Iendezni. Az injekci
ók~ól p~dig egész SOl ozatra ~an szükség a teljes 
gyogyulashoz. Nem lenne-e cé!ra,ezetőbb, ha ezt 
a közvetitő eljár ás!, köz"etlcnül a betegek, a kö
zösség Jobb gyógyszJ ellátásáT a fm ditanók? Fé
lünk, hogy a jelenleg mhuten1 e kapható érdek~é
delem belefárad az egyéni kiemdésekbe .. Különö
sen. ha itt sen1 n1indig a Inagasahb szempontokat 
veszik t;~intetbe (sz.) · 

CAUSYTH~tabletta 
OTI-ra szabadon rendelhető 
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Ünnepélyes összvezetőségi ülés 
Meg kell emlék·eznünk aA·ról a nagyjel<mw

ségü ünnepélyes összvezetőségi ülésről, melye:t 
az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet hivott 
össze a Semmelweis-teremben Alexan(lr : Sabfl
no~, a Szavjetunió egészségügyminis?ter-helyetr 

-· tesének tiszteletér e \Az egész ülés leza.ilása és 
annak kül.sőség•ei valóban méltó volt ahhoz a 
célhoz, amely ér t összefőtt A magyar és a szov-
iet himnusz eléneklése után Földes Alice, az 
Orvos--Egészségügyi Szakszervezet ui elnö./oe 
üd-vözölte a megjelente/cet. UtáruL Ascher Osz· 
kár· szavalórnűvész hatalmas eYővel és rnélysé
ges 'átéléasel tolmácsolta Balázs Béla és József 
Attila verseit 

Dr W e i l Emil főtitkár ntegnyilatkozá
sa, az uj főtitkár első nyilvános beszéd-e, baZán 
éppen elfogódottságában akkora erőt és szer er 
tetet sugárzott, hogy szinte sütött a Szavjet
unió küldőttei felé. Pedig főként magunkról 
beszélt. A rni itteni életünkr ől, har ca inkról, épi
tőrnunkánkr ól, arnikor az összes magyar egész
ségügyi dolgozók üdvözletét adta dt Sabánov· 
nak Beszélt a,, rna,gyar orvosok for'1ac/J:ümi ha
gyornányairól, melyek jélképe éppen az, hogy 
itt ·ültek össze a Sernmelweis-ter emben. Megerw 
!ékezett az Egészségügyi Szu,kszervezet ember· .. 
anyag-ában történt minőségi változá:sról, rnely a 
tardula!Jévéb·en következett be. Itt Rákosi Má
tyás elvtársat, a Magyar Dolgozók Párja főtit
kárát köszöntötte, amik01' az egész összvezető· 
séai ülés per"ekig ütemesen tapsolta, ünnepelte 
a mágya,r· nép bölcs és szeretett vezérét Rámu· 
M.tott az átnevelés .•zükségességére és egészség
ügyi politikán/c főbb szempontjaira Tulnőtt dr 
W e i l Emil elvtársunknak ez a köszöntése 
"'ég egy rnagasszinvÓ'!Utlu ünnepi beszéden is 
akkor, amikor· ar-ról szólt, hogy Sabanovot nü 
nem tekintjük idegennek És azt is meg akar
juk mutatni neki, hogy milyen nehézségekkel 
küzd-öttünk meg és milyen nehézségekkel kell 
még megküzd-enünk. Tanácsot akar·unk kérni a 
Szavjet egés.zségügyi miniszber helyettesétől. 
Egyutta! egy kérést is tolmácsolt Sábanovhoz, 
hogy legyen· segitségünkre tudományos kapcso
lataink kiép{tésében, d-e ugyanigy fokozatosan 
rneg szer etnők erősiteni szakszervezeti mozgal
rni kapcsolata,inkat is Meg akarjuk ismerni az 
ö szervezési nwdszereiket Igéretet tett, hopy 
egy év mu!va már egészen bizonyosan ott fo-

'gunk tar·tani, hogy kórházaink és egészségiigyi 
intézményeink · valóbnn az egész magyar népé 
lesznek és egészségügyi dolgozóink összessége 
tudni fogja, mit jelent a szocializmust építő 
népi rJ,enwkráciáért mu'nkálkod-ni 

V i n c z e József a Szakszervezetele Or .. 
szágos Tanácsa nevében üd-vözölte szavjet ven-
d-égeinket és az ünnepe'lyes összvezetőségi ülést. 
Megemlékezett arról, mennyire boldog, hogy 

•r övid id.ővel ezelőtt ő is belenézhetett a Szovjet .. 
unió egészségügyi sze·rvezetébe. M-ár· kész ter·veJ
ink vannak arról, hogyan épitjük ki rni is ezen a 
vonalon egészségügyi politikánkat Ennek vég
leges megvalósulása azonban csak az ötéves tor 
vünk ker·etében várható 

Kár, hogy éppen Saba,nov miniszte11--helyet .. 
tes válaszából a hibás fordítás miatt alig is ju-
tott hozzánk vissza valami. Az első torditó Sa
banov körülbelül 20 p<Jrces beszéd-ét alig 2 perc 
alatt tolmácsolta magvarul és bizony rosszul 
tolmácsolta.. Még jó, hogy a végén, amikor 
Z a l k a ödön d-1'.. bejelentette, hogy a Ma .. 
gyar Or-vos Egyesület A l e x e n d r· S a -
b a n o v f.ebész-tanárt, a Szovjetunid egész
ségügyi miniszter helyettesét, tiszteletbeli tagjá
vá, B e l a r i B u t h o v egészségügyi liiszt
viselőt ped-ig levelező ta(Jj.ává választotta, arni· 
kor az oklevelek .átnyujtása után S á b á n o 1J 

ujra szólásra ernelloed-ett, akkor S z á n t ó 
Re>zső, a M Sz M T főtitkára mondatr6l 
mondatm adta vissza Sabanov válaszát. Elbben 
a válaszban már csak köszönet volt a különle-· 
ges megtiszteltetésér·t, majd a szocializmus épí
tése közben a káderek nevelésének fontosságáB 
hangsulyazia és ezeknek a káder eknek helyes 
fe~ha,sználását örömrnel emléloezett meg ar·ról, 
hogy MagyarországruL/cmilyen nagyszerű epész. 
ségügyi intézményei van'!Utk 

Az összvezetőségí ü!ésrl!ek különbe11 még kü
lön jelentőséget adott, hogy megjelent O l t 
Kár oly népjóléti míniszter, O r t 1l t a y Gyu· 
la kultuszrniniszter· és d- r. R u s z n y á k 
István, az M Sz M .. T. elnöke S z á n t ó 
Rezső, az M. Sz. M T főtitkára felszólalásában 
hangsulyozta az Egészségügyi Szakszervezetnek 
az M. Sz .. M. T kötelékébe történő núnél szeri 
vesebb, erősebb bekapcsolódását, a magyar·
szoviet tudományos vonatkozások minél te~je
sebb megismerésére 

ile,ndetfe m.ei"". s~kuetó..régünk&eh 
~"* 

Dr. Hantos László: "Synanima. Védett nevek" 
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Cortex Aesculi Hippo~astani 
lrta : Dr. Bíttner Emil v. 

1 
egyetemi tanársegéd 

_A va~gesztenye fa, Ae!Sculus Hippocastanus L .. az 
eg~tk legJobban elterjedt diszfa h~zánl{ba"Q.. Az irodalmi· 
adatok 1565-bó1 származnak l\-1at-hiolus párisi akad-é)· 

mikus_ ir ja :e _először a növét:Q t, illeve csalt_ egy termé
se~kel tel: agat, Ir el.~et _,V,. Quacelben us Imnstantinápo
lyi onrostol_ kapott_ ft.Jandelrba A nöl-ény eredeti ha.záj~it: 

rpon~s~n nem tudJuk megállapitani Két e!lentátes feL 
ogas Ismeretes Az egyik szennt a növén,·· p "b'l , . , . . . erzsia o 

szarnmzik es a ,XVI:--XVIJ,. Száza~ban Irerült Európá
~Ja. E_zt a felfogast tamasztja. alá az a kor történeti, fel
Jegyzes, meiy szelint az eJ.sö élő növényt 161 ~ .. b 
Ba ehle' .. f '-'~ en . s Ier r~e~u :·ane~a orvos hozta l(onstantinápoly-
bo~. A masdí velem€!ny szerint a növény Euro'p'b"l 
~· · . "k - . , a o 
:zarm!RZI , es a J·egkorszalr előtt még a magas' ·Északon 
IS megtalaiható vol~.. Ezt a felfogást csupán " "t' 
meg h G.. .. · az eroSI 1 
. ' ogy ?rogország ~egrvidélrein a vadgesztenyefa 
Igen nagy szarubrun fo.rdul elő és egész erdős:§geke-t al
lwt Azt; hogy e ké~ l'éle~ény közül melyik a. h eb tálló, 
nem a en feladatom megallapitani. Dolgozaton ;t_ ' 't d • r.JallJ CSU-
jJ:ul maga . a rogot és arrnak [pharmakognosiai vi'zsgála. 
~~t valamint pharmakologiai felhasználását szeretn-é~ 
1smertetni. 

A kereskedelembe kerülö drógot 3 5 . . 
1 .. • ·- eves- agak 
cso: vagy :álJ-u alaku. 1-2 mm .. vastagságu kérge al
kotJa. A flata,Iabb kér·gek killSÖ felu"lete ' · . s ma. voroses 
'ag! szür.ké~kék, fémfén;rü, elszórtan Ienticellákl~al fet, 
dett. A.z Idó"sehb 1ré:rgek szine szürkésfeke!e K"l .. ·r Iül • · u so e 

• ete rancosr itti ott zuzmótelepekkel fedeJtt Az id"s bb 
kergeken szintén megtalá!juk a lenticella'kat o e :.. . , amelyek 
~;ange.ntialis sorokban helyezirednek el A .Ir' . b I " 
f 1"1 te · ·er eg ~so 
~ u e. SUilla, szine a fehértől egés~n a barnásvörösig1 

~ a.I:?zJk A gondatlan hántolás következtében gJ-a'luan, 
t•ZIJacs da.ra.bokat tal'álunl{ a kérgen A k' . ·. · 
rii T" f 1"1 t . ereg I,ze- kese 

or e u e e ;ldvül szemcsés ,belül I:'övid sza' lk·, .. as. 
MiiHosZkop alatt vizsgál-va a dro' ot 

hogy 1 k"l .. . g , azt látjuk, 
... eg u so retege alig pársoros, vé·kótú-'falu táglu 

men~ se~te~hől álló para.. A belső sort ~llwt~ sejtek· 
alakJa ktsse vastagodott. l\fetszés ko"zben . 1 ·• _ · · a para Igen 
{onnyen elválik az a1at'ta elhelyezkedo" to"bb . 'l f>é •• t -. . ' sor sze es

·, ~u, angentmhsan- nuJgnyult, vastag falu se'teirhlH 
allo phellodennától. J 

. A sárgászöid szi.nii.- elsődleges lrér get coÚench.rma
t~kusan vastagodott sejtek alkotják A sejtekben eal 
cmmoxalat luistálykákat zshos olaJ·at keme"tiYJ.-tő't . -
;.:k h ·' • ,Igen 

ya ran c lorophyHt találunk. Az elsődleges ké,regbe 
~~helyezkedő, eiősen vastagodott,_falu háncsrostok nya~ 

.bokat alkotnak. .Jellemző a 'kéreg mikroszkopiku k. 

~_e,?ig a k?sejteli elszórt csopol'tokba.u lelhe-tők feJ Az 
l~?.~~ b ker ~ek másodiagos részében sokkal keveseb~ 
\~~eJ .e: ta1a!unk,, A gyér számban tellelhető kösejtek 

:lagazo -~Iak,uak e,<>J, igen kicshí_yek A háncsrostok me_ 
J
1
ek eg_}e~,kent. ;ag)· Idsebb csoportokban helyezk~nek 

e , hoszsu, -elhaJlo lefutásu végükön . k 
ága ,. k' l tk , Igen gya ran -el 

. ~ €p e e·, A hát!csrostolmt nagy, romboéder alaku 
knstalyokat tartalmazó fiólms rostok k' . 'k 'II , . l...~J Isen A kéreg_ 
a arnany ~ söbb rétegében kös-ejteket vagrv h, t kat cs k · _,., ancsros o .. 

a I-gen ritkán találunk Belso"bb · 1 b h · l'Csze t en a 
anc~sug~ra.k csupán lág)- h;VncsbóJ !állanak (par-€Jnch,1 .. 

ma rostac'"-Ö) E e h I k - "-..'· ' ~ ',. ~ ~ · • gy ·S e J e en a háncssugal akban kris-
:a!Jkepletek~t. ~s nagy olajcs-eppeket találunk A bél-· 
ugarak .radmhsan megnyult seJteliból 

tek kemén)itőben iés cser anyag-ol{bau 
l .. c 

állanak A sej_ 
gazdago}): Jel

bélsugaral{ csu_ emzo a ort. Hippocastam't·a h ~ , ogy a 
pan egy sejtsor szélességüek 

,A nagy tömegekbe'n majdnem mindenüt'- egtal T 
~a to \adg~szt:nyefát, azonlövül , hogy haszná~~ató faa~ 
nyagot szoJgaltat, csak mdnt árnJ-élwt ad. d" f "t 

mesztették · M , • . o ISZ a ter-· 
· ag'.m, mel,}ek. Ig·en nagy számban terem·-

ne!r lrellemetlen, keser ü izülr matt csupán állati tak 
lllanynak voltak felhasználhatók Számos ki~e·I·letet ar __ 
ge tek h -~ ve-

z ' ogy emberek számára is éhezhetöve t 'k . 
mag\",akat illetőleg a. beiOle h/ -.. It J' t egye a k • :eszu ISZ et azonban 
eze a ktsédetel{ a magvakban lévő Ire."· .. , l" 
választásának 1 l, , . . eru an)agol{ ]~:"_ 

Je tezsezet mmit IIrem volt l . 'l . 
fizetődőek -~ r •·pan ag kL 

A magvak és · ~ k' ' , f • , • a ra ergenek gyog;\'SZCtként való 
elbasznalasa ma~· nagyon régi keletü 

A "Buleltin geneJal de therapeutiqué'< 1842-- , 
folyamában ROBERT , , es e.V'·· 
l , . -es LAMEALLE ismertet esettl 
ret, •LeJyckben gyomotfájdalmaka-t Tet H. . -
~al gv" "t tt 1 , lppoca.stam-

. ogyr o- <H. A nepgyógyászat t'" d .. tbc , , 
elle h 1 ~ .. .. u 0 ... hasmenes 

11 e So1eg, kulsoleg p~di·g k"l" b" .. . 
gyóg,Jitásáta használta-. u on ozo da.ganatok 

1896-ban ÁRTÁULT · t . · L"mer eü a .Revue de ther a-
p~utique': cimü folyóiratban tudományos ala-Irban a, vad
gesztenyet, illetóleg az Extr fluidum ·Aescult' H' 
cast · t · 1ppo·· 
"t R-f!r,_ ·• 111~~t a.z aranyér §pecifikus fájdalomcsillapi-tó
Ja A szerzo 21-e ""l"'' · S~ C-'t· Ismedet melyekbe l "tü' .. bevált . . , • -n a noen 

a szet es semmi ártalmas melliékhat. t 
okozott Kül --1 . as nem 
h · . so eg, Illevezetesen hedöiZsö1és alakjában 

~ eurnatism us é,s egyes bőr fertőzések gy ó gyitásában 
er tek el eredll_lényt miként azt SCHüRMAYER-
tft]Je t' h -- a "The-u tsc e 1\Ionatshefte" 1901 e • 1 1 'b · teti . l - s ev o .\ama au ismer·-

P1~e a-z ei~?dleges. és másodiagos kéreg hatá1 vo~alá: 
t> elyezkedo., maJdnem összefüggö sclerenchym ..... 
A szil' d " ··t - _gyuru 
. ar gyuru tangentialis hányban kissé nyomott 

LA :;.~Jtosabb lrémi~i vizsgálatolmt a vadgesztenJével 
1~01-ben vegzett. :Kimutatta hogy ... 

csatornákkal át'· t ., - ._ ' hö . , J ar ·, erosen vast.a.godott falu liősejte-k_ 

l allo csoportok alkotják Magáhan az elsődie e l , 
l"('ghen is t"a-lálunk kisebb-nagyobb k" •tc g 

8 
re ... 

nagy]' 'b -
1 

t oSeJ so porto Irat. 
a o, angentialis sorokban elhelyezkedH. 

A .masodlagos k-él:·eg szeT-kezete idősebb . f' t 
l abb dr • kb e.s ra a-

. ogo an más és más.. A fiat alah b ké-re ub 
hunc~ro~tok elszórt nJ alábokban helyezkedu-ek :1 en : 
nyalahoKat néha kőseJ"tcso1ror-tok · · vesZik kör'ill, máslíol; 

kem' "t"t fh' ' a noveny 

k 
enyi o ' e e:rje-an.~ agoka~, dextrint saponi'nt l 

oset Il 'd't ' .gy-, g Y msl a phosrJhors.avat, csersavat e k .. r:.. gy ·eseru 
zu, gyant~szerti anyagot, Ca,_ l\fg, és Fe sókat tarta• 
m~. K'~Thbbb' ·-. e._o e Izonyosodott hog,· ezek k'" .. 1 -
gok ·k'" '"l ~ . h ~ . ozu az anJ'a. 

ozu gyogy atassal csupán az e-gyik al-.·k 'd 
aescul · • '"' •• ost a, az 

111 es a cseranYagok _ birnak 
Hogy ki fedezte fel az aesculint t . to 

tud. k ~ll . ' az pon san nem 
]U mega apitani.. Az irodalomban ugyá.nis a • 

Jag kis időközökben és eg-ymástól telJ"e,en f" get! , rany-"' ~ ug en he. 
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Iy·eken találunk utalást eg~' kékesen fluoreszkáló anyag/

ra, me}Jet Enallochron, Bicolorin, Po-lychrom, néven is
mertetnek. Egy angOl kutató., - James bizonyitotta be. 
hogy ezek a különböző nevü vegyületek a jól izolálható. 

. glylwsidát, az aesculint jelentik.. . 
A vadgesztenyefa minden részé,ben ·kimutatható az 

aesculin; a glykosida nwnnyisége azonban változó. Leg-· 
többet a kéregben és a rügypikke~l)'"ekben találunk. Na-· 
gyon kevés van a f~részben, levelekben, levélnyelekben 
és a fiatala.bb magvakban A gyökerek aesculi{j tartaL 
ma jóyai ke\ esebb, mint a törzs-é, A glykosida mennyi
sége egyenes a_r8.nyban áll a növény életkorávaL A vad_ 
geszt~n,·efán khül előfordul még a Gelsenium semper· 
'\'irens gyöke!'ében valamint a Prunus sp1nos.a. gyümöt
csében. 

Az aesculin-. izolálására'· három ut áll rendelkeZié
sünkre Az első szerint vizes főzetet h:észitünk a vad_ 
gesztenJ-e ké.regbó1, a. kivonatot ólomaeetatos lecsapás
sal tisztitjuk, majd a fölös ólmot kénh)dr'O'génnel eltá
voJi,tjuk Az igy nyert oldatot az aesculin kilrristályoso
dásáig bepároljul{ Ei,iárhatunk ugy is, hogr ammonia; 
ta.rtalmu vizzel vé-gezzül{ a !ki.vonást, majd a főzetet be
pároljuk. A szárazmaradélwt bolussal elkevet'jük, majd 
az aesculint 95 százalékos aethylalkohollal kir á z zuk. A 
hannadil{ módszer szerint eljárva, a vizes decoctl!mo1i 
forráskort timsóoldattal és fölös ammnniával 'l{ezeljük 
A csapadékos folyadékot szüré,s után ·ecetsa~val s·emi\e .. 
gesitjül{ és bepároljuk A szárazmaradélwt a.Uwhollal· 
kifőzzük .A .néhán;r nap mulva képződő kristábtörme
léket megnedvesités ti'tán ldpré,seljük, majd forró alko_ 
holból,~~végUl forróvizből átk;ristályositjuk .. 

Az a~culin~-li>·dzból vagy higitott !?ze::nből való át
kristálynstás után soi{szor golyószerüen csoportilsuló .. 
~zintelen prism·ákban, "·agy atlaszfényü, szinteJ.en, eny:· 
hén kf'.serü 1zu tüliben ,kiistályosOdik Kiistá,lyvizét 
120-130 fokon Veszti: el A aescuHn olvadáspontjára az 
hodalollli igen eitérő adatokat iSmertet Igy Zwengler· 
160 fol{ban, Seiff 205 fol{ban állapitja meg az anl·ag 
olvad.áspont]á.t.. Vizsgálataim ere4ményei Zwengler ada 
tait közeliti meg. mert ugy ta.pasztaltam, hogy az aes 
culín 164-166 fok-on olvad. A megolvasztott aesculin 
kihüléslmr amol'ph masszáv.á áll össze. mely viz hoz:ci
adásakor ujra luistályos formát ölt ..A glykosida 230 
folua hevitv~ aesculetinre és glylwsera bomlil\ 

A glykosida oldódási \iszonJ ait vizsgálva, a.zt ta
láliuk, hogy a hidegvi.zbe:n igen nehezen 1:6'72 arán:v
ban, melegvizben l :12 5 arányban oldódik Allwhol hL 
degen 1:1.20 forrón 1:24 arányban oldja. Aetherben 
gyalwrlatilag oldhatatlan. Vizes oldata g~vengén· sava-· 
ny u kén~hatásu .Jellegzetessége, hogy ·1·áeső fényben 
erős kék fluorescenciát mutat, mely 1/1.000.000 higi 
táskor is, látható még Fluoreszcenciáját ás\iányi sav 
hozzáadásával n'egszüntethetjük, lug hozzáadásál'af. 'pe· 

dig fokozhatjuk Viz-es oldatr~a erősen balra forgat 
Qualitath vizsgálatai közé sorolhatjuk a_z aescu_ 

lin azon tulajdonságát, mely. szerint vizes olda-tának, ké~ 
kes fluoreszcenciája I\Ig_val 1 való főzéskor kékból inten~ 
ziv rózsaszinbe c~ap át Ha ezt az oldat~t bepároljuk, 
egy könnyen bomló v eg,\ ületet kapunk, mely , .. e,g,\'Ülei: 
melgl{Özelitűen (C15H1e09/2MgJOH2-nf.k felel meg 

A qualitath vizsg<ila.tok :nagy része szines reakció 
és igY nagy higitások eseté.n s könnyen elvégezhető. Igy 
pl cc. H2SÜ--t·-e} tör:énő s3..vanyitás után NaOCl olda-11 
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ho.zzáadásnkor intf!nziv violetf: szin lép feL Salétrom_ 
savval rázogatva a g]ykosida oldatát, sárgás szint ke
letke.zi.k, mely NH.rOH.val történő tultelités ·követk:ezté_ 
ben mély vör·ösbe csap át" 

Az aesculin mikrochemiai uton legszebben mikro
-cublimatio segitségével mutatható ki. A drogporbál 
Tunmann szerint végezve a sublim:álást, 58--;-60 fot{On 
jeienek meg az a-esculin kristályok A lnistályh:ák több_ 
nJire kiilönálló piramisok, oszlopo-k, vagi sarkosan l·ég
ződö botoc.slw. alaknak 'Io~áb hevítve 69-70 fokon lát 
szólag bOmlás b:övetkezik be, ugyanis az eddig f~hé,t 

szinü kristálykák sár ga szinüek lesznek.. A sublimaturo 
ize OOszehuzóan I{eserü. Fcdólemez alatt sem viz. -sem 
alkohol nem oldja, Tárgylemezen elvégezve a qualitaHv 
1eakciókat, nagyjából ugyanazokat az er'edményeket éi
jük el, mintha a glJiwsida vizes oldatával dolgoznánk. 
Vizsgálataim alapján legmegfelelöbb kimutatási m&L 
nak azt találtain, hogy a mikrosubli,matumot két csepp 
amnroniával, majd egy csepp salétromsavval nedvesi.tet. 
tem meg. Rövid idő elmultával az érintkező felületen 
feJtünő vérvörös zóna aesculin jel-enlété;re utal 

A kéreg az :aesculint nemcsak glykosida alakjában 
tartalmazza Megtaláljuk külön az tfi,.glykont, nevezete:· 
sen az aesculetint '\\r, SIGMUND ~izsgálatai szelint az 
·élő- növén~Tben jelenlévő aesculase nevü oozy1n végzi a 
glykosidR bontását Kesó'bbi kisérletek bebizonyitották, 
hogy a bomlás más enzimek :hatására is Ibekövetkezik 
Emulsin pl 26-30 fokon bontja a glykosidát. Ásványi 
savaidmi főzve, _a hydrol~·zis sokkai gyorsabban követ_. 
hezik be, melyet a. liékes fluor·encia eltüné.se mutat.. 

Az aesculetin, nmly tulajdonkéJJpen nem (más. Jllini: 
4.. 5 dioxycumar in, már synthetikusan is előállitható A 
JegyegJszet übb eljárást }{Ö vehe oxyhydrochinonaldeh!d~ 
ből indulunk ki N atriumacetat és eJcetsavanhydrid hozzá_ 
adása h tán az eJ egyet ,erősen forTalj ul{ pár órán ){eresztül 
Kihülés után egy 132 fokon olvadó luistályos anyagot 
liapunk, mely nem más, mint diacetylaesculetin. Az ig)' 
nve-l't luistályos an;J'agot 50 százalélws kénsavval eL. 
13zappanositva kapjuk az aesculetint 

Az aesculetiJ:l 270 fokon olvadó. keserü izü, fénylő 
tü alaku. vizben.. szeszben nehezen, merólugban sárga, 
ammoniában vörös szinnel oldódó anyag.. Vizes oldata 
nem fluoreszkál. fctrrochlor"id zöld szineződést ()·koz 
Salétromsav oxálsavvá forró bariumhydroxyd aescule
tinsal vá alakitja, 

Az aesa.uletin vizes nldatából brom hatl\gára bt'om 
aesculet'in keletkezik Ezt a tulajdonságát használiam 
ki az aesculetin mennyileg€s meghatározására. Az aes
( uletin <>ldaiot erős áSv~m i sav hozzáadása után a hydro
lJSÍs befejezéséig forraltam A forralás időtartama kb .. 
2-3 perc "Pontosan mégfigyelhető a hydrolisis befeje .. 
zése, ug,J anis 3, ké:kes fluoreszcencia teljesen eltűnik A 
gondosan lebütött oldatot bromid és bromat ho~Záadá_ 
'í'ia után jól bedugaszolva fél órára sötét helyre tettem, 
Ezálatt az idő alatt az aesculetin brómozása quanti. 
tative légbemegy A feles mennyiségü bromot jodid 
hozzáadása után kerném itő mellett thlo~ulfáttal mér _ 

tem vissza 
A titráláshoz az általam előállitott aesculint haszo

náltam Megközelitően 30 cmg .. II_yi mennyiséget oldot. 
tam 1000 kcm vizben és ebből a töiZsOldathól egy m~
réshez 10 kcm .. _t használtam. A mérések ellenőrzé.se vé--

"' gett gravimetrikusan megállapitottam mégegyszer az 
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oldat töménységét,. A titráláshoz leméxt 10 kcm .. nyi oL 
dathoz 5 kcm_. kb. 5xnornml HC1:-t adtam l\Iéröoldatul 
·n/50 Brüa' és S2űa" oldatokát h.asznilltam. Gya:ko-I'lati~. 
lag bebizonyosodot, hogy njlO olda-toldüti is ponto:;, 
méréseket tudok v-égezni, azonban sokkal nagyobb gon 
dossággal kell az átcsapást figyelnünk és nagyobb a 
hibalehetőség 'is. Ezzel a most ismertetett ·módszen;'el el~ 
végzett _titrálás analytikai szempontból nem teljesen 
pontos, ugyanis tizedn:dlligr arnnyi eltérések vmmak Ez 
az eltérés valószinijle~ onnan száimazik, hogy az aescu
lhl előállttásakor a glyliOsida lev3:lásáv:al egyidejilleg 
~Ha04 HzO képletnek megfelelő 250 fOk-on · olvadó 
aesculinhydrát válik Ie. melyet a glykosidáktól ;elválasz-· 
taJÚ nem tudtam.. Táblázatba ös~zefoglalva a titrálások 
eredményeit. a következő képet kapjuk: 

Ées rnj8 

Törzsoldat: 0.3137, gr. aesculin/.1000 kcm .. viz. 

Fogyott n:érőoldat Aesculetin, Aesculin. 
mennyisége 

0.78 0 .. 001911 0.003403' 
0.81 0,001985 0.003534 
0.81 o 001985 o 003534 
0.78 0.001911 o 003503 
0.78 0.001911 0.003503 
0.81 o 001985 o 003534 
0.80 0.001960 0 .. 003490 
081 0.00,1985 0.003534 
080 0,001960 0.003490 
0.79 0.001936 0.003447 
0,78 o 001911 0,003403 
o 80 0"001960 o 003490 

--~------0.001936 0 .. 003447 
-----

O 795 kcrn,, 0.001948 gr .. 0,003470 Ilii'· 

A táblázatból láthatjuk, hogy a mért mennYiségek 
átlagban + 10%' eltérést mutatnak KisérLeteim alap.., 
ján bebizonyosodott, hogy ez a hib~százalék a bemérti 
me~yiségek emeléséYel vitgy csökkentésével nem válto
zik" Nagy hibája az eljárásnak, hogi a drogban ·-e~zel a 
~ódsz~nel nem tudjuk az ae&mlin mennyiségé,t megha·~ 
tarozm. A dwgban ugyanis változó mennyiségü fr axin 
is van jelen.. Kémiailag a fraxin aglyconja a fraxe'tin 
egy dioxyq.tmarin_mono_meth)laetheJ:·, s inint :il.ye11 az 
aesculetinhez hasonlóan brómozható .. GyógySze'I:es készit
ményekben főleg kúpOk és k€!nőcsök alkotórészeiként szel
rertlő aesculin menn;,.isége aether~ vizes kizárás után a 
most ismertetett módszenel jól meghatározható, Az 
aesculinon és annak bomlástermékéln ~aesculetíu és· 
aesculeinhydrat) kivül tartalmaz még a drog fr;"xint. 
zsit'os olajat festékanyagokat, enzymet (aesculase). 
kemény"tő't .t , cseranyagokat, és nyomokban citromsavat 
Ezek közül a csersavtartalom és a kentimyit_ő bir fon
tossággal ugy t gyógyászati, mint ipari szempontbQf 

A vadgesztenye-géregben Pelletier és Caventou mu-. 
tatta ki először a esersavat.. Ré.szletesn foglalkozik a 
droggal Roschleder, Vizsgálatainak eredményét 1866-
ban. kiadot\hires 'munká,jában ismerteti .. S:T.erinte esupán 
az er·ett mag szikleveleiben nem -találunk csersavat a 
~vény többi része gazdag csersavtartalommal bir .. ' Az 
általa izolált cse:rsav csaknem_ szintelen, erősen össZe-· 

huzó izü po:-, Vízben, alkoho1ban, aetber'h-en o1dható df:; 
kr'istályosi ani nem siker ült. Viz€15 oldat~ kal. na tr, -t:ar- e: 

tarattai csap:~dékot nem ad Oldatából kénan11mo-nium és 
allmliák tökéletesen Iricsapják Analysise 87.tetint 59% 
C-t, -1.6% H-t tartalmaz és igy ké'piete C52H4s024 vagy 
C:wH24Ut2 Kahumbichromattal végézve a. lecsapást 
11.!7% CrzUs, 46.7% C, 4.3% H tartalommal bir a--ésa_ 
padék Sósa' val lü:ltOsva a chromatot a lisszama.radö 
VÖI'Ösbarna por analJSise: 5·7,6% C és 4.2 H, mel,\ sze 
Iint a képlet Cz6H2201s, tehát a csersav oxydatiós ter. 
méke. Vizsgálatok alapján kimutaták, hogy ez az anyag 
nem egységes, hanem két lwmponensból tevődik össZI3, 
melyek közü,l az eg~ik szeszben piros, szódaoldatban 
vio:a, Küll~ban zöld szinnel oldódik, mi,g a n1Jás.ik ezen 
oldószerekben egyáltalán nem oldódik Sósavas s:z.esZ s~ 
gitségévei eg,\ harmadik módosUlat -állitható elő, ~ely 
szilárd káliluggal összeolvasztva phloroglucint és pro_ 
tocatechu csersavat szolgáltat. 

A vadgesztP..nye kéreg g.}Ógyszerké.nt való felhasz·· 
nálása Bon, a párisi akadémia elnö·i{énelr (1720) é~ 

Zarnicbelli velencei orvos (1773) neveihez füződik: Is. 
meretes az is_. hogy az 1160-ban nuegjelent nürtembergi 
Phannaeopoea_ban a ~adgesztenye kér·eg hivatalos drog 
volt 

Tudományos kisérletekk-el alátámasztott pharmab:o:.. 
logiai ismertetés a d1ogról, illetőleg annak főa!kotór~· 
6zé,röl, az aesculinról Schwartz és Testa nevéhez füző_ 

dik (Testa Journale Internationale della Science Me·· 
diche, 1882, 4, köt .. 608; Schwarz: Phaimaceutische 
Zeitschrift für Russland 1881/82 21, 591. old). 
Sc.h" al z békákon és ' m;csl{áiwn végzett vi~sgálatai 
alapján azt találta, hogy a giylwsida na.gymennyiségben 
is adagolható anélkül, hogy hogy valami kóros hatása 
lenne az állatra, az állat fólyélmny és szilárd .exremen_ 
tumokban majdllern változatlanul üriti ki, 

Testa szerint a békák fájdalomérzette az adagolás 
elején e·melkedik, nagy adagol{ vagy hosszabb al'lmlma
zás e:~etén :csökken, es.etleg teljesen megszünik KutJ·á
Iwn és házinyuJakon végezve a vizsgálatot, csa~ a fáj
dalométzet csökkenése volt észlelhető. A kezdeti foko
zott éi'zékenység ezeknél az állatoknál elmaralt 

A aesculin gyógyászati felha..'lználása azonban n~m 
ezeKen ~ kisérleteken alapult. Régi feljegJ zések szelint 
a glykosida erős lázcsökkentő.. Valószinüleg ezelue az 

_ adatokra támaszl;:odott Durand, Három esetet ismertet 
melynél a 0.8-1 g.._os adagokban az aesculin oly t$e~~ 
tel{ben is meg.gyógyitotta a beteget, amil{Ot már chinin_ 
thetápával nem tudott eredményt ,elérn., 

Monveneux szintén mint érté:kes láz~sökkentö szett 
ajánlja a glykosidát malária quattana. tertiana és 

quotidiana eseteiben, :Munkájában mint ajánlatos ada
got 2 gr .. ~ot ir élő~ lehetőleg azomlal a lázroham kiáL 
lása után. Albers szerint az aesculin jobban oldódil{ é~ 
könyebben szivódik fel~ nünt a chinin és az enuésztésre 
nincs annyira kihatással. Ujabb idó'kben az aesculi~ elgy 
másik hatását használják f-el a gyógl'ászatban A glJ·· 
kosida ugyanis, nünt a fluoreszl{áló anyagok :általában. 
azzal a tulajdonsággal bir, hogy ultravioleit sugar·almt 
abszorbeálni és lassankéntmagából kL 
boesátani képes. Angliában 
h as z n á l t á k e tulajdonságok miatt 1905,-ben Lupus 
vulgads kezelésénél először az aesculínt. GRAHA~l 
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2--3% Na2 COa tattalmu vizben oldott 5% aesculin ha.· 
~ tóanya.gu gyógyszeres ol<J,atot inji-eiált subcutan a besu

gáizás hatásának kitett' i:e~trészbe. A szerzö szerint igy 
sokkal jobb eredményeket l€1het a kezeléssei -elérni, anél ... 
kül, hogy valar:.Ji1yen káros lnellékhatás észlelhető ienne. 

Röv1dhulláinu sugar·ak hatására ·keletk€1ző bőrkiüté
sék és---más bőrkiütések enen már régen több.-keyesebb 
sikeneÍ alkalmaztak szines vagy -erős-en festett anyago. 
kat. Legmegfelelőbbnek a cbininsulfat vizes oldat_a. lát
szo_ t ruth kénsav hozzáadásakor kékesen fluoreSzkál 
Használ~t~ azonban neJm vált be~ mert a beszátadó ol
datban lévő szabad kénsav sé.rüléseket okozott a bőrön. 
Áz al~Sculin ismert t~lajdonságai alapján Freund bé.csi 
tanár h:ezdett foglalkozni a glylmsidával. ~ Kisérietei 
alap!án bebizonyosodott, hogy az ae:sculin 1-2%.os 
glycerine's "Vagy vizes oldata 0.2 ium .. -es réte~v~t~g .. 
ságban is abszorbeálja az ultraviolett sugarakat es Igy 
teljes biztonságot nyujt a nap sugarai ellen.. Mivel a 
glykasida b:özönség-es hőmérsékleten nag;ron ro7s~~l ol
dódil{, illetve' nagyobb tötnénységü _ oldatból kn ahk, a 
szerző gelatinos ,-agy keményitős masszát ajánl aia~ 
anyagul, mert ezeÍ{ az anyagok a kiváló aesculint kol
loidoldatban tartják. A későbbi gyalmrlat az Ung gly~ 
c~rinit találta megfelelő alapanyagnak _Annyi változást 
e'jtünk csupán a g)Ógyszerl{önYv előiratán, hogy pál 
csepp natriumcarbonat oldatot aduúk hozzá, ugy~nis a 
sz6da erősiti az aesculin absorptiós képességé,t 

Később bebizonJosodott, hogJ az aesculin bom'lási 
tennéh:ei, ne\ez.etesen az aesculeJtiú erősebben abszorbe
ál, : mint maga a glylmsida A kutatás iránya ettól az 

"időtől }.\ezdve mind jobban az 'aglyli.,on felé fordult. Ki'
sérlet ~árgyává tetté·k nemcsak az aesculetint, hanem a 
többi cumarin szárma-zéJwt is l\'laga a cumadn nem 
erőS abszm bens annál erősebben védenek azonban 
hJ droxyl, amido. phenyl és car boxy;.lsubstitutios szár
maélmi. Ezzel melgJnag.} ar:ázód0;tt az aesculin abszorp~ 
tios képe'3sége is: az aesculetin u. i nem más, mi_nt dil-

. - • l 

oxycumarm. 
A tudomány mai állása_.. szerint a fényvédő krémek 

mind cumarinszármazékokat tartabnaznak, nev-ezetesen 
10% dimeth;\la.midocumarint, 10% monooxycumarint, 
vagy 4% dioxycrtma-~int, más néveJn aesculetint 

Igen tisztelt Kartárs Ur! 
F·elhivjuk szives figyeJmét az ÖM4-· 

gyomoomész készitményünlae, :Wlyet ~_Pl·· 
lapokban állandóan hirdetünk, Igy a kozon
ség keresi .. Saját jól :felfogott érdekében !'~ 
hagyj a kifogyni ez:t a régi bevezetett kézi 
eladá"i cikket. . " 

Beszerezhető: az összes nagyk<lreskedok
nél vagy a HUNNIA-,gyógysrertárban, 
Budapest, VII., Er21sébet·körut 56 .. 

Kartársi üdvözlettel: 
Kalán Gyula és dr. Halló Lajos 

gyógyszeréswk.. 

A GYóGYSZEMSZ 

t~~ i~ a ~1amo~~a öntöilU a mar~avért 
most értékes gyógyszer·~ket 
gyárt belöle a Napochemia 

,,A gyóg_}szerész-vegy}iparhan 1949. évbet~ 

fokozzák az 1948 évi termelésével f!ze~tibem 

termelést, és ezé.rt nagymértékben felhasznál~ 
jál!: a bel'lő forrásokat."" - AZ ÁLLAMI 
GAZDASÁGI TERVBöL. 

Kolozsvár. - Mintha boszorkánylwnyha volna .. Gő
zölgő edények, lombikok furcsa alaku müszer-ek állanak 
az asztalokon Odébb szines folyadék buz-og fel a ka
nyargó üvegcsőben Ez a Napokémia labor-at-óliumában 

történik 
SzürkéS-fcketés siinü pépe~ kever az egyik \·egyész. 

E1edttile~ marhavér. Most félig kész a histidin .. az al· 
lergliás b::tegsiigek, többeli közöt a gyo~orfekél~ gyó~y .. 
szne. Odább egy tégelJben fehéren estilog a k<esz krts,_ 
tálros arlyag. Tizenegy hónapi kemény munka eredmé
nye. 

Fdtsch Tibor dr. jön oda.. A histidin előállitója, R-ö
l-iden ismerteti munkáját.' 

KOLFöLDöN SEM GYÁRTJÁK 

_ Márciusban megkezdjük a tömeges előállitását 
és hatonta mintegy három kilót készitünl{, ami ezer 
betq~ l{ezelésére. injekc'iózására elegendő. Eddig a histi
dint külföldről szállitottuk be, de pillanatnyilag ott nem 

:\áJtanak s ~j gy hazai készitményekk-el fedezzük a szük-· 
;~gleÍl:l{et, melyek termész1etesen lényeg;:!'!SPn olcsóbbak .. 

l\'lostanáig rengeteg marhavér ment veszer,dőbe A 
vágóhidról a Szamos v'iZie :rnosta el Ma értél{es gyógy~

sz.t:"r ~lőáll tására használjuk feJ. sőt a melléktermé·be 
sem vész kárba. A histidin előállitásával egyszer~·e ~eg 
egy nCllüi!özhetetlen gyóg.}szert nyernek. A tnosmt, 

mdyet jÓdozás után a ba.s·edow ellen igen sikeresen ~lkaL 
maznak Ebből lis három kilót gyártanak majd havonta 
márciustól. Ez háromezer beteg- kezelésére l~sz eleg~ndő 
AJ{ad itt még a májbetegségek ellen is orvosság. A de .. 
hidr-ocholsM· .. G).ál'tása is nnegindu]t 

UJABB CÉLOK 

--· Kis-érleteim közben h'iány~ink szemeJött tartá!"á
va.l dolgoztam '- folytatja Fritsclt Tibor - s mindig 
az vezetett, hogy a belső, a hazai nyersanyagfon"ások 
egész sorát,aknázhassam ki. Egyelőre a berendezés nem 
elégiti .ki a követelméi"Q·eket, de az előállitási folyama-· 
tot ugy szen-ezeulti meg, hogy helJ ben besz-erezhet5 ké· 
szülékeket hasznáihassunk Kisérleteket folytatok még 
~h an gJúgyszerek előállitására is, melyeket az orsZ'ág .. 
b~n még gyártanak. Ebben az évben mé·g két ujabb, ed· 
dig külföldről behOzott gyógyszert igyekszünk kihozni 
Remélem, hogy kisél'lete'im eredménnJ-el járnak. 

A 1ninőségi és mennyiségi termelés jelszava mellett 
láilönösképpen az anyaggazdálkodáS fontos~~ágána.k kér-
dése kerül előtérbe a~Napok€-miában. A mostan!g- elfo~ 
lyó értékes nyersanyag' ezet meg ezer beteg dolgozónak 
mujt gyógyulá~t.. (k - f --). 

Uj blol6gia - uj gyc5gyszerészet 
lrta; Dr, Turi Pál 

,~A Gyógyszerésza most már P,ónapok óta közli; 
SZAFO'NOV és RUSZOOKIJ beszámolóját a Szovjet. 
unióban kifejlődött uj biológiai il'ányzat:ról, .Micsurin

ról, Liszenkór-ól, és követőilÍró1, ,,akik ~egváltoztatják 
a tetmészetet". M.e-zőgazdaságunk ujjáépitésében nem 
kis szer·epet játszik a tudomány legUjabb e!redrnényeine-k 
a termelés szolgálatába való beállitása.. Idézhetjük-itt,-· 
saját ViSzonyainkhoz ,_.lkalmazva, - Liszenko szavait, 
a-melyeket a .. Lenin" Mezögazd3.sá•.gi Akadé:Mián mon; 
do-tt: ,,Nekünk a tudományt, az ehnléletet valóban a 
nép szolgálatába kelÍ állitanunk, abból a célból, hogy 
még gyorsabb ütemben fokozhassa földjének, állatte ... 
nyésztésének termé,kenységét, hogy növelhesse a :munka 
termelékenységé;.t, a szovhÓ~okban és kolhozokpau H A 
gyógyszereszet tudománya -a jelek szerint -:-.Jelentős: 
átalakulás előtt áll, ·3melynek egyik következménye a 
gyógyszerész-oktatás küszöbön álló refOimja.. Az uj 
gyógyszer ész.;oktatásnak. a pharmako!roOSia és a p har .. 
maco~.botanica vonalán, Szorosabb kapcsolatba kell ke··
I·ülni a való élettel '• , Az a tu'domány, amely nem 
nyujt a gyakorlatnak világos perspektívá-4 !erőt a tájé-. 
kozódáshoz, bizo-nyosságo-t a gyakorlati- c.élkitüzése:k eL 
érhetöségért;J vonatkozóan, nelll) éildeni.li meg, 'hogy tud()l
mlánynak nevezzék" - hja Liszenim az idézett helyen. 
Nos, a bio-lógiai ismereteket a gyógyszeréf!iz·generáció 
hosszu időn keresztül a valóságtól elvonatkoztatva sa_ 
játitotta el Nem kétséges, hogy a jövő oktatásának 
gy alm r lati célkitüz-éseket kell a ta ni tás központjába ál
ütani: ez a tudo-mányos szinvonalat jnem süllyeszteni, 
hanem nUnden bizonnyal "emelni fogja .. A gyógyszerész~ 
nek természetszerüen foglalkoznia kellene gyógynövény 
gyüjtéssel, ter·rnesztkssel, feldo;Jgozással_, illetve ezeknek 
a nemzetgazdasági szempontból végtelenü! fontos mun
kálatolmak megszer-vezséVJel a falu dolgozói 1\:özött. 
Minderről eddig az egyetemen édea··keveset tanult a 
gyógyszertis.z;, azt a keveset is :fó1eg elméletben. iÉppen 
ezért ezen a termeten rengeteg a tenniv~ó.' lAmikOif' a 
tervgazdálkodás keretében igyekszünk a természeti kin
cseket minél jobban felhasználni, a "mobil'izálhatóu bel
ső tartalékok közé ~-tartozik 1 a ;gyógynövé_ny _kfrdés ra·· 
eionaUsabb megoldása is. A falun dolgozó- gyógyszeré~ 
szelm-ek kell eJzt a kérdést éner·gikusan ké.zbe venni. 
megszer·vezn·.j az uton-utfélen hever·ö értékes~ vadon ter·. 
mö gyógynövények gyÜjtését. Egyetemi tanulmányai .. ar .. 
ra is képessé teszik a- gyógyszerésze, hogy n~~ pusztán 
passziv Bzerep~ játsszék ebben a munkában. de alkal·· 
mas kisérleteket végeZzen ro aká:r.- a vadon twmő, akár a 
termesztett gyógynövények micsurini értelernben vet~ 
feljav'itásán .. Bármennyire is halad a kémia tudománya. 
a mezögazdasá·gi termékekkel ·- ha a termesztés ineg .. 
felelő feltételek közt történik - nem tudja a :versenyt 
felvenni .. Ezeket a meg.felelő feltételeket pedig szlvós 
mtmká<al, tudományos gondolkodásilal és az eddigi 
eredmények tov;ibbfejlesztésével, sok esetben meg tud. 
iuk ter·emteni, Ismeretes, hogy a magyarországi anya. 
rozs alkaloida .. tartalma, rninőségi tekintetben. - Jobb, 

lllint számos külföldi anyarozsé, Ennél a rnegállapitás· 

nál azonban tovább kell menni: meg !kell vizsgálni \lZ 

okát, fel kell derÚeni azt, ho·g.} mi módon lehet még to-
vább javitan'i ezt a. rendkivül értékes hazai drógot 
Ilyenfé;le felalat igen sok akad - és rem~ljük, akád 
majd_emher is, aki megoldja. Ezt vá1'juk az uj gyó-gy_ 
szerész-képzéstó1 - olyan tipusu emberek nevelését, 
akik .alka-lmasak il)en épitő munkára. 

Legyünk végre öntudatosak 
- EGY SZAKMUNKÁS LEVELE ~ 

lVIunrkatársaim k'özött hallottam beszélni, hog_y a 
3'0 -i -egyesÜlési taggyülése:n nelm ~sulyoz-ták ki kü_ 
lö:n- a segédsze~€lyzetet s hogy Demény Év-a elvtársnő 
csak a gyÓ:gylSzeu,é'szel(ről besziélt. 

Először is Ha1 tmann elvtárs beszédében tgenris be-

szélt a gyógyszertári dolgozók-ról) tehát ebben benne 
vagy1unk mi. is. legyünk büszJIOOk ana, ho-gy ·egy hel-' cn 
állunk a gyógys·zel<éS!z.ekkre1, €!gyenlő· munkatálS'ak IHI.' 

gyunk akko:r·, amikoi' a gyógyszertári dolgoz-ókról és a 
gyógysz,erlész sza.kmá•11ól bes'zé'lt 

Én azt S'Z81l'etném, ha nem kételkedné:o!k H:~1 trnanrv 
elvtárs szavaiban, vn\gyis ne gondoljunk ana, iho:gy 
megfeledkezett rólunk Talán vwnnak, akik már elfelej .. 
tették, mit tettek ih tünk:, ami'km SY..e!Ilbsz,álltak __ a r1é!gi 
wzetÖ'séggel, hogy iköz'ÖS .szakos7..f.-á.l.)- ba tömö1 üljünk 
Nem lehet külön gyógysze;11ész1 és s:e:g:édszemél.)-'Ziet, Ne 
mindig a hangos szavaiWhói. vagy n kiabálá.":>okiból itéL 
.lre.zzünk 

Ne Irágádjunk egy szón és főként ne lrétell-.edjü~k 
Legyünk mál yég;r·e öntudlatosalk! Nekünk is 'van egy 
feladatunik, igy,e'keznün!k kien m~Bgnyugtalni és nevelni 
nt'm el-éggé öntudatos s-.t-aktfnsainlkat, ,nem pedig segi
teni nekik a féll'>E!Ié!t tésele fokozlásá.-b'an, 

Dr Dem!ény elvtársnő na\gyon is értékes 'és· kom'Oly 
beszámolót tartott .. SzokjU!ruk: rá amra máx· egssrer, hogy 
komoiy dolgokat is értékeljünk, ne csak a szémélyeske. 
dést, pletykát és civak~dást 

Most pedig a .sza~unll;::ás-taillolyamról Sajnos, azt 
klell mond'anom, hogy nem1 fogjlllk: fel iklellő k-omolys-ág. 
gaJ PanaszkodUiltk, hogy nehéz, sokat kell tanuln-i, Most 
mát j e:gs zetünk is van. köÚnye~bb les;21 a t~nulás., nem 
kell jlogyez,g>etni. , 

A jegyzettől nem kell me;gi,jedni~ hogy sok, hiszBn 
nem. kell sz..Yx·óJ_szó-xa megtanU1ni, többször át keÜ ol-
vasni és .saját gondolatunk s·z:erint összefoglaljuk Nen\ 
kell félni az előadóktól _sem, mert ha nem tudunk vala.. 
mit megmagywázzák & nem állitanak a sarokba. 

ők is tudjáJk mi az, egéSZilli81pi mu.n:Im után fá;tad
tan tanulni hiszen Ök is munkatá.rsak. d-olgozó gyógy- -
szerészek Még van időnk, csf:uk naliyobb g--ondQt fordíL 
SU111k" 1-á. Nem szabad annaik előf<nd'ulni .. ami mált saj. 
nos megtöttént, ~ogy ha az egyik -ór:á:nak Vége, aJrikol' 
hazaszalAA!unk. Minden tuntárg,y nagyon fontos. A sze_ 
)ninárium ls. 

Ezt azér-t kell kihangswlyozn:om, mel't sa.,jliÓs elhang. 
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zottak szavak. amikor a swbad előadás. szemin:án:ium 
'\·a.n, "hogy nem érdelkel mink:et a1 politika" Aki a népi 
dem.cikráciáP.an egy szalkmum.kás lanfolyam hallgatója~ 
az.t igenis kell, ihog~ élrd:e'kielje a politika Sőt ez. a leg-· 

fontosabb tautá:-rigy! 

ho:~. itt annaik iS kiképzést adjunk.. rukh1-ek kül'önbeli 

nem lrnne alkalma ké:pezmie magát, 
Ez nem ,jelE'·nti azt, hogy már most ne tauuljunk, 

c;;:ak a Szle:minárip.::nDt. Mindenneik meg va..11 a magal ide 
j€, ahogy mondani szoktá.Lk. Tehát függetlenül attól, 
hogy mPl:'- ik tántárgya t hallgatjuk, tanuljum:k, lehetőleg 
megjegyzések nélikül Ez a különbség a régi és al mos~ ani l'endszer kö •. 

zött A multh~n ana neveltek tenrnünket .. hogy nem kell 
po1itizMni, igy könnyebb volt velünik elbánni .. mert nem 

volturnk f~lvilágosultalt 
Mo.>t ana nevelnek, hogy polilizáljunk, neveljü!k 

magunkát, legyünk felvilágosultak, hog.y kiönnyeb'b.en 

tudjunk boldogulni majd a szocialiZIDlusba:n Éppen ezért 
szüks.é.ge;;; ezen a sz.aíkm,I1Nllds ta:rnfolya~non il politillm, 

Legutoljá1a pedig mé:g ázt szeretném m:egmondanÍ, 
hogy a. szalennnkástanfolyaro wr:a. való, hogy t3.[1JU.L 
j,unk nem pedig különböző személyi dolgokrÓl .-itat .. 

kozzunk:. 
GERGELY JULIA 

pénztár'O.S és tec:bnka 

1949. évre folytatólagosan nem törzskönyvezett 
gyógyszerkészitmények 

Bayer glóg;rszertár·: Mg-1osan tbl., Rectal 5UPP 
Dr .. 'Bianc: Azoman ind., LoíOOs;ym inj., Sympato1 

tb l. o l g .. 
Chinoin: Ak;t'Of-01lin per1Lngual tbl 0.2 m:g .. , Akrolu-

tin inj. 0.'5 mg, Alin CSO'kol:ádié', Arsotonin inj, c. ratropi
no, Arsotonhl tbl.. c. jodlo, Atsotonill inj. c ovüsano, 
ÁVlK \édőken6cs, Calcium hromatum1 i'rtj !S%, Caleiulll 
bro:natum 10%, Crump'haqwin ind 2%, Gamphaquin iDj 
10%, Cemin inj, Deseptylettat tbl O Ül5 g, Dicaptol inj 
10 sz.áza1ék, D01letta tabletta, Dor110tin. injekció 
E·dfm dragée, Ho.~val injekció, aqusal 500 IE, 
Hovigal dragée, tabletta 50 ![E, HypophY1siS cercl:ni 
d!rag. tbl, Lien dr ag. tbl., Li:pl\OS·:;t-1 ung., Mámma drag, 
tbl... 'Meropitan inj l o/o, Meropitail11 IDj .. 12%, Morphinuw 
hyd.rocllloricvm 2%, Atropin'V:ill sulfuricum 0.05'% inrj .. ,. 

MorphinU..'ll hydrochloricum 21% - AtiopinJUm sulfurL 
cum 0.1% inj., Oesha ,,St .. " IDj. 5 [l]\g, Pentabi iuj, 
Sm1Sihamin tbl, Sensibanún inj, Subtonin tbl, Sulbtonfu 

nin ;;ol, Mo:r-phinum h~:dtochlorlcum tbl 0.02 g., Nat
dum btomatu:U tbl O 5 g, N atrtum ibmroatum tbl. l g .• 

N-atrium hydrocarbonicum tbl. 1 g, N atrium jodatuinl 
tbl., N atrium sa~c;ylicum tbl. O. J? g~ Natrium rsalicylircum 
tbl 1 g, Neolbizol inj., NeV'oest~rol A liqu 0 .. 01%. 0.11 .. 

Jecoris pmulsio, Opium tbl,!OvrarLum inj, Oxycyail11atum 
h~·dtargytum tb1 l g, Papaverinum hydlrochlodcum tbl. 
0 0'3 g, Pulvidigin pti O. 1 g., Resorciven ind 10%., Re· 
sorciven inj 5o/o• Rhe111m tíbl.,, Salol tbl 0.!5 ig, Pil. 
hlaudi O 25 g .. c. sUJCchat o'bd'ucto, S:e1utra gran., Srexor
mon inj 10 00.0 rl1E, Sexorrnon fo? .lll, drr'fugée l OOO IE; 
Sod:amint tbl, So.JvopyJin tbl., Species di1;llraticae I, 
Species diu1 etica:e II, Strophatltin th l .Q .l mg, St.~ych
ninn~ sulfuticum tbl, ·Theob'!la,monr tbl, Thoobromrinum 
natrium s·a..licylicum tbl D..l5 .g, Theoculcin tbl,, VlerO-· 

D tb1, Testosan Unj forte, TestoSWll drag. tbl. foiitlel, 
Thymus dr -ag. tb l., Thialon tb l., Videx tb l, Vit ap ll€« C 
szátazamp., Vit.apl.ex H tbl, Vitaplex E dr ag .. tbl, 

Cnrt tilex inj., Dorlotill itbl 

Cex·ta: Inveitcuikor 20!%~ 
CitQ: .Citol-ax tbl, 
Diachelnia: Dialgin simp1eoc tbl, Diarect supp. 
DL E,gger: Acid acetylosalicylicu.."'!l tbl -O. 5 g, Acid .. 

arsi:!nicosum tbl. 2 mg, Acid diaetJhYlbal1bituricum tibl. 
O 5 g, Aqua bisdestillata inj., 'BarbáUlyl i:nj. forte 20!%, 
Barbonal inj., Ba11bonal tbl. 0.1 g, Barbonal tbl ü.i3! g, 
Ba!rbonalett i.\J1,, BismuthU!Ill swbnitricUm 0.5 g tbl, CaL 
ci tophin d1 ag, Calcium tb l , Calcium phospho1acÜcu'::n 
tbl.. O 25 g,' Ca:ps .. gelat kxeosoti 0.05 g, c, ol. ainygd 
0.2 g, Catbopuvin caps. amyl., Caseara sag:rad:a extr 
tbl. O 25 g, c. sacch obd., Ghinin inj, Chininrum srulfuri'· 
:Gum lhl O. 25 g .. , sa.:cc'h. o bd, Codeinum hy<h'ochlOiicum 
tb l O 02 g, Codeffium hydTochloricum tbL O 03 g, Co
dei num phosphoücum thl. O {)2 g, Dialax dragée, Eggor 
vit dragée fór te, ~ggopyridin tbl., Eggoverin inj,, Eg· 
go\erin fbl, Eggmit emulsio, Egolax tbl, Ergotillit 
sl yptica sol , Eucadol ol., Explt}' Sin mj. 10 IE, Gua,ial' _ 
sin inj., Hepamid irrlj, HydJ:olaudin ín.i O 5%, Hy-pno
don tbl, Jodbizol inj., Kalium bTomatum tbl., Kalium 
chioricum tbl, KaliUm hyptmnanganicum tibl, Ketoge-

; 

bromn.l eif':fnvescens tbl 
Fetrocyan: Fiss.rm hintő·pol·, Fi:i:!'.S.Uill pasztfli 
Erény'i: Hastillo syr .• Bob csokoládé. NöVIényessen-

ela fluid. 
Gyógyszergyártó: Ahopinunt .sulfUttlcum comp 1/3 

mg., Nitroglycerinum co~1Jpl ·0·5 mg 
Hajnal: 'bavocru<hon tbl., La\ it dragée 

Hormon: Triaden~ l tbl 
Human: Neoiucol liqu., Lusan inj, Etdoxidrina .tbl. 

Mikrolax tbl, Dicain ini 4o/o .. 
.Jakitsch: P.erandtE:n . U'' kenőcs 0.2%. 

Kiss Ax·pád: Pe~~;vitin mJ. 
Köves: CUlcumsut inj :51%~ Jodlglid:Lne tbl., Minlier'.a-

log-en só. Jodex ikeuőcs. KP .. Il.mine cap&, Omalrkan gyön-

gyök. .,pr, Lányi: Catn.min ke~Ö'cs, Ohinosol tbl 1 g.J De>-
cholin inj. zo%, Decholill tb l' .EunaTCOll inj' Neo:h~e~rul 
i: b l, Noctal tb l, Per noeton inj, Tetrophan inj., Tetro .. 

phan tbl 
Dl'. J}igeti: Hjgamox~·cyanid past. O 5 g., Higany-

ox:.C}'anid past 1 g., Sublimat past l g, Sulblimat past 

'0 5 g Magyar· Phatma: .kbasin tbl. Cyrf'n B h"Uj. forte,_ 
'CY'len B i:abl. O l mg., Novo-caill inj 2·%, PadUtin inj .. 
4E. Padutin dTagée 3 E, Pl iovit dm,gée, Pwminal tbl, 
Preminalett-en tbl Rivanol i:bl. Salyt·gan inj, S'Pirocid 

tbl O Ol g , Mitigal sol 
DI .. Nagel: Utidin tol 

GYóGYSZERÉSZ 

Nittokérnia: Aet,het ad !Ua!' COS im. 

Oroszlán gyógyszertár: Bal·assa cseppek 

Panacea: Antiphlogistine l,mg., All·héo·l cafos. Gen 
f(ropin tbl, Genat,ropin sol. o 15% Ge . . J :a._ • _ o, m~e.serrn t.bl Ge 
neserm sol 0.1 %, Gettfuyocyamin tb! G h : -. 

O 15 
or. 1 G · • en yoscyamln 

, 
1
o so ·, eno.scopola.-"llin iilJ' 0 t'"' Ge .. ' · '· •tc, IlOSICopoltaiD!ffi 

soL 0 .. 15%, Genoscopolamin tb~- Ge 

O 5
"' K .._,, nostrychn:in sol 

• JO, /ola gran, Genostrrychnin tbl K L thi eff ' · ·' ruschen só, 

lJ)~~N ~e e_rv. gran, Mistol ol... Neo-Rio-dine in.J· 
,o, UJOl oL Riodime -cans S . .f. . . • ' ' '.l:' ' a:ngul e!'lll sol s· _, . 

ferm sol. c ar seno mite St ann _ I . · · angm · ~ ' oxy UJ Svro I 
Errerhinil sol, Saln!guiferinr sol ' .. . me SJ'"!., · c arse-no forte St 
noxyl llqu., Stannoxyl tbl · _ , .an-

. Pharmacia: Apiol caps.~ Depillin tbl 1 
fbl., Artarca.n tbl Ergy:n sol H t . g:, Ergy-n ' , ' ' re enn tb] 

Rex: Strychninum rutilcum inrj O. l% 

Rét~y.: Add. acetyloslaltc;rlióum trbl O ... 1-a.scm~birncum co~pl" 005 Á. .o g., .. A~ld. - · ' g ·• rfonva .cn.1'A b 
botan csokoládé AlumLn· . • 'e> J ~gy or, Al-

• ' L'lU!m acetJ.cum ta·l t· ·· 
brle "Burow'' tbl.. Am·d . h a11cum !SOlU

zo:phenu·~ tbl o 5,g A
1 a:z:.o~ enum t!bl -o 1 g., AmidaL 

' ' .U'eU!l"lD OOIJTJip fu " 
compr O .1 g' Bmcodil:'··dr .· tb1 l, l . g, AzopyridW 
p'asztilla C•tlci 

1 
. a.&::.. ·• Caleiben cs·oküllád.é-

' ' U!m actmm rlirag· tbl.. O ,5 
Carhotan tbl.,·- Ohinipella 2 .Cod . · g, Ca.rbűna thi, 
thi. 0.01 g., Codeinum !hyd:r:ochlorieinun;- hydt·~chlor1cum 
r·oJetta tbl. Giliszta sz,e1et . eum ,tbl :0.0:2 g., Fer··· 
.Ideál !hash~.jtó cSOikolrád' ' T Heoc~\m,et.~vlenletrarn'i.rn tb l, 
ci e, .uaxalin pti M lt'b 3 

b.1 ., Nattopheu csol·oF d'' n ' u l romat · · ~ a .e, .._ m~alfotmalde'h d 
1 g' PaQalliBivin sol Phen cl. . Y Ulm compr 
cum tibl, Phenylum ·~ali ·1· ü' linoliinum methy1carboni
syr - c;y ICUimi compr. O ,5 g,, Robot{ln 

Rico: Acid ph l Ih 1 eny· ate ylba!rhituric 
g.'. ApomOiphinum 'hydlrodhloricl.l(ID ilru· um a compr.. 0,05 
lnhydJ·oc'hloücum i . lnurt , • , J., li Yo, Chrnitnum 
. ' llJ. VI/O Ühi'D!la1JUm biJt > mj. 25m: Ch· · ' . - ,YurochlO'l'icum 

· 70, munum hydoochlor. 
num :hyd~ochl01icum 10%." , "lcum illllj .. 25l%, Chini-

Chininum hydiochloiicumo~Oot. Drethanum 1.0:% lnj 
Chiilinum hy-dit·ochl . , fO - Ut'elf:hanum 30:% irrrJ, 

oncum com pr O 25 C 
natcium saitcylicum i . za·% ' ' ' .g.. ofietnum 
ne'l:ltJum ini. 3 6% p llJ. . o, Natnum citdeum 

2 ~ . · · 0 • apavennum h '-d'l'lo hl .. · .. 
/O, Plloca11'pim.Íffi ~- d hl : J. e. _ oncum mJ ny roc on cum in" ü l"' . 

co:rm·otum sutbspiss extr . . .1.. to, S.ecale 
da.tum compr. InJ.. 20%, Th't'J,obrominum ja-

Richter· C· l · 
h"rdJ·ochi .·• ~ cmm chJoiaturn inj !201% Chhll'n",~ 

_, Ol'lCUffi ,SiQ 515% . ' ."..,_..., 
Cocainum no• um l~Jdroc~lo~ Aci~ium lactilF.n 6 91%, 
roéhloricum 0 OO:l'% . . ~n cum 2 % ·-- Adrenalin hyd
consa.vas hexamei.ho .. m:,. xt:·· museulo:rana[e i.rJJL Glu,_ 
Gluc - yl;e.n"etJa·'!llB1 inj .. G1ucophedr. 

ose 20% _ Ephredr .· .·. · m supp 
Jod··Chinin-Bi~muth··C , rnmm hydtrochmicum 4% illJ'., 

nmphor comp · · 
coer·Emleum 1% , h · !ITl'J • Methylenum 
P~'rin tbl N o, f::I_acc a. lUm uvae 10% in.j. Neohydro~ 

· ovoco sy1 p . he ' 
aetihanQ}l;lm hyd . ''hl .· ' . -a.t?nw' nZ'ol-d~aiethylamino-
d. ::· . 1 0~ on cum .szantzamp p . . -

Iaethy1ail11ino··Iefh l . ., _a~mobf>n;zol . , ano um hydrochloricum in j 4o/c -
Ser ,.ta . · .. c 

. V1 : Bizmin inj 100"1. C l . lú% CaldUm l . J fO' a crum clolatu_"'TI lllJ 
' g ucomcum inJ' 10% C I . 

cornpr. Chlo . th l .. o, a cmin lak!ticwn 
' 1"" v Coe drr't 2% ' · ' 4%, Coffeinu'!ll n. t'. a 1 

_
0 

lllJ,, c. ocadrit inj 
· a num ben:voic" · . - or ~.P in tib J 50 n . . WU . lll J. 20 tO, C-vita-

m,.. CMvita.mm ·ni 10% E h 
rochloúcurn: inj 5'% . 1 

: o, P e<hinmn hyd-
1%, Morphi~~m ~ MOlp~num hydrochloricum <inj. 

ydJ ochloncum inj 2·% Natrium 

!21 

clor atun:ll inJ· 0 85% 
1 

·-. ~ • .• · l!' Papaverinum h d 
4!%) Penicillin crystallin "Heyden" ? y lochloricum IDJ 
rum uval inj. 10!% S h ., ... OO OOO OE, Saecha 

, ace -a.Jium uvae inj 20% S l 
rum m:-aé inJ., SuifOstat tb l. S . o, ace llL 
pato~in Sol 10;% Syii'p·ato, . u~e~gen tbl. 1 g., Sym~ 

, • nun m.J 6% 
Spetgely: Chinidinrum h'-drochlo .· 

Uiethanu . . • ~ · ncum 20:% 
- A ~ 2Q%, ID.J·., Molphinum ·hydrochloricurri 0.5% 

' 
tl'OI)mum -sulfmicu."TT 0.05% - Nátrium chlo1a. 

tUL"'ll ű 846'% inj,, . Morphinum A hydrochloiicum 1% _ 
.t12tropinum sulfulicum o 0:3'% N . 079nf . . .· o atliUm chioratum 

'lO lll.J' Mmphinum ih~ ..J~ ....... ..-.1 l . M ' . .,u.t·V'J.ll {)llCll'llli 2·70 At . 
num sulfmicurm 0 .. :2% - N t ., h - r<lpi:.. M . a IIU::n c- l oratum O 61% inj 

O'l!}hinum .hydlrochloiicum 2% 
ruethyllbr(Jrna1u~ O l% - . . HomatropLn!llm 
• • '. , . o Nat uum chlomtum O. 628% 
IIJJJ. Natnum nitlosuru mj 5o/c O . . · · o, p1urh conc. 1% -· At~ 
r-opmum sulfurricum 10 05% i:nj 

Szántó: Lilb'r tl l . on ) · Neosáhador tbl 0 
gran, Hrstoplast fm'llnkulus elleni ta , ' ptacid 

Sz b· ~ . . pa:'lr.. 
a o Karoly: Capsicuru ung 

Szijjártó Tib or: Ovofier:rin sol c. Al SP. no 

.. 
Th.allseitz: Agcilbilin tlJ1 Ar . c sen tJ ifenol sol c,·1l-

IU~ resorpt.a dtagéP C I 
t P 

a: cium I'8Cm·pt.a <:"VI , Ch; ..... .,·. 
ex r... laninka tea A'' T ~.. ru•• 

5%, VaTicaeid inj !Ü% hypiimaJl· sol., Va:ricocid inj 

"-- Török-,-Labor- Ad. b 
"Vié1tes" c · . ~o~ olax thi • B!áináti nörvénstea 

' a1 bo wrHmahs pu.l\~; Cl · , 
(Gupl'iüxyd) pil. Vél!· ,;, '·• . um: ,asbo1·, Cuo 

d 
" .t'\S , Kl~wein p>l N". , 

acs ,Vértes"; s . , ' • ov-enylaib-
, , anur:at g J an. Silici ·r S I . 

ThyomaltiJn Hqu• W·lh 1 · ' . . 
11 

P
1 

·, k erol syr , 
·, 1 em has[lm]tó 1ea. 

. Tres:, Ch.romarsyi dJI~g Imt diRig-ee Gutvam't . . past. Glutepsin tbl Glr·avo_ 
, ' ' 1 Hl!J • K.olopurin gran, 

dlra:ge1e, Salvacid i nj. Sab acid 

Vajna.· Le .l . • Cl m bon supp. Modi. 
ModisC:o · · I ' ~cop .. · P ID.J. ' gyenge, ltiodiscop tbl 
ung, . ., 

inrj II erós, 
C01 y za. se r ol 

Viktótia gy ·g . o yszertar. Novicar·bon tb l N 
ung., N ovisedens 2 sy; · N . 1 ' · ' o videnn 
supp. f.otte.. ov so:nJnoi sup p., Novisomnol 

Walter és Durnnrel: Acid . o 5 A acetylosalicylicum !bl 
· g , nertan ·inj 10 mg · 

Dr Wandel' A , d dl O l g, Akth k,, goJO agée, Akth)'ldbin dlag>éle 
yro rm dmgée 0.·3 A I . ' O 5 g Inc. · g' kt lYl"Okrm dr agée 

'J .t>~meniln ta!b JodtJ d. 
tbl" OvO!kxin dragée, 'Penicil~osan r .a gé~ fol te, Nigma 
Penicillin c. S. C (R . . C, S C. . puff-en ozott tbl., 
S. ·:C. 2-úO.OOú OE p ~ma.ntsky .fonnula), Penicillin C 
R ' ro:ntpaverm dragée ·p 

aval d.ra.gée, Ron1n alkaHs l d , ' ·l'illnrit só, 
B1. inj, 2 mg' W·anden;it B; ~e~s f tagee, . Wandervit 
extL fluid lll.J o i! e 20 mg, Chiua. 

\Vaeli: CardiazoLchinlnum inj 
Sllpp Car·dl'a l h ' Caldiazol-c1unilnun 

. : · zo -ep edrin tbl C 
dem !bl O 025 g, Oldein tb l odem tb l O Ol g , Co· 
0.04 g., Tannalhin tbl . 0.05 g' Papavei in thl 

Weioi : Pa:s.'ta ,_ t I ruera o ytika, Pasta ft . 11a ali:ru 

Zoltán Béla: 
getable tabloid 

Insulin "Wellcorne'' . · lll.)., Laxati'" \e· 

l 
l 
! 
i 
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Szitenek a Honap l .. örködhetnek a szovjet kultura 
Azok a tömegek -is. gyony tudt 'k a szinházakban vagy 

, 'b akik nem a d 
ere-dmenyet en, z-ett el"adásokat megnézni,. Ren e_ 
üzemekben megtende , ~ t Mag:\' al'- Filmgyártó N. 
zö: Szemes 1\Hhály • a kepe ~ a . 

V operatőrjei kész~it.::il:_'------'-

lsmereUerjesztÖ előadások • 

Ar. utolsó állomás ..... 
.· ~ sszus f.rqncia kilroldottJe,_ 

Ároikor a Wl. oda\ 1 kangre - • 'J elhelyezett 
h "t . tábor bejáratana ' -

Pi·ere Daix az an~c Wl-Zl , • k egy· rövid 
de ortáltak emle~ene ' 

koszoiU\ al áldozolt a ,p . ·volt csak a s?)é.P 
'b Auschwttz az · 

uiondat jutott esze· e , . • S tiszt és egy f,e~-
éiet" _..- mondotta. 1945 .. bE'n _egy S -~, ·t , megérdemelt 

" ., M' dk '·itőt hama;rosan ·wer e 
Ugyelono Hl 

1 c , ·. - ·'· .• .. , _ ha}á1büntetése az.ok-
vé,-,.z.ert.e De mit ~zamlt ne:hwnyal.._ '\.."

0 
.,~-ik átélték 

", d •.,_, ·vel s&emiJ<O • • ;1.._ 
nak a mérh~t:etlen b"Zenve ~vBil ••. , '~ it Két len-

l ., .. , rtbertelfJn l .. UlZiaJSa 
a hirk:enaui ha ·altabot 'E'.l ' ka és Gleirda 

, - ' Wanda Jakubowsz " 
gye-l t<fq>Ol talt .asszon~, Utolsó állomás: 

lh t '-ro·zta hogy az " , Schneider ·e-· a a, ' ' . , lk'', meu-etét es 
. f l ,ázz·áik ~l\ vilag le ns 

c· filmjüklhen uyra e. 1 
' · 1 ·· ·t·ot Neh,ér. mun-. · ·- 'I- Ausc1w1" · 

élethű képekben filmie YISZh h felVételek a:t. 
, .1 gl-ÖlliP-Yite:tte. ogy a .. 

káJ'ukat nemt eg n.le '- · _ l.. N gy pr.ohléma elott · · k' · ''lheH~j\_ a . 
eredeti környezetbeiD esz.u, . , k . t jét adni a tábor' 
, k Il - megdQbbentő do ume'll . , . , , .. 
a1lotta : gaz,.- · ·~l- . . • tülkrélJen, mastesZ!OOl 

. 'l t'ncl· az O:l::w~Atnltas mindennapl e e e '- · _ . ,· jrllemBnre.k, a 

a 
tábOI egyil· ,aló.ságbau élt -ragyogo . . 't 

• '- , ·ü tolmácsnőnek a BZetepe 
közismeit l:)elga M_at i a ~N a velencei Bien-

.· eniDadi filmverseny, · 
ábrázolni A ma.n 1 metgi.elenilk a ma.gyat 
nale. dijnyeJies filmje ha~~rtosa~'halt 'l nézők sz-áz·er.rei-

, , ·5 Ujrt tuu!a osou ' • . 
mozik vasznan 1 ' bad megfelr,c_lkezm 

· "l rry pe'rcre sem szal l' 
ben a:z, anuro e",, . ló t~(\.,_"1 ok nem különálló via-

'· a hozza hason i:l!IJV- .. , 

. k"Ttáu:sunk. levelet iirt .. . László d!eb1~ecem ,..,._ .1 p. i!nc:z;es1 'l . . .,~;"_zfue . levélben y-a l\- · 
.. -~- Ennek szt-me ~-l Tv- - , , , 

sz.edceszt-on~ ~ !ti . , --"'~ ... ne.hany olyau:I 
b ennek a ' s 1!-a::;'J.w.:n. 

szolunk Van azon' au ·Ünket érdEf..c.el. Ez pedig az, ?~" 
sora amely vala:'!llenrn:yl , zihl~;t páTtmunld:l-~ 

' , t és hogy'-8!TI' vege ''"" 
tg''an élhet pártelete - . ~- d.áaát pálrhonalon 

' h m·l(ga szaJnna-1 ·~-u · -
va1ruki ugy, -ogy a ~ , '. ·t· De erről talám:· be· 

, . "· bb k<hiben eTv€tn:yresl l 
m.inel sze1ese . , k llálbbi l€1V1élt"{>..szlete: 
szé-ljed Ptnc. zés1 kaxuu~un_ a .. nap"!aimat értékes~ 

1 ·gyekszem oreg · . 
Jómagam azza 1 -' 1 t'sát kipótolm 

., l k sOk.sok mu asz a 
sé te-nni és a nm tua 'b üzemeiben- ismeretter. 
hogy Párt-unk alapszervemteJl ~·'bb nag:r.sikert értenl< el 

.. !" d· kat tartok .. LegthO ~ , , •.. 1 jeszto e oa ~so , , , k gyógyszerellatasaro 
d l biztAAiták---r-ol es azo be 

a társa a om ·.- 1" dást más szeJrvezet n 
l " d' mmal Ezt- az e oa. 51 

tartott e oa aso .. .. !ebb' -~ÍŐadásom a nléjf·gekro-
. ·t l m Legkoze 1 , is megtsme e · /.--- .. kés Varró kartarsa:m 
, . Ut, falura megyun . . 

fog szo~am.. ana · t kben fogom ismertetlll 
, k" t falusi szer v ez eJ e .. . . :~.... , n:voman m a · - 'gynövénygyu]tes ... es 

· ~ t' 'mat a gyo 
_ régi kedvenc ema -· '"- zt is hogy fiam az 

, , megembl!e.tlll a • . 
t{itrnesztest.. Ha meg "ad, , a neg)·edéves bölcsészeK· 

szakelo o es • .. 
itteni egyeHtme~ , nak története- napjainki-g'·' cmm 
oek "A munk~smo~gah . k r talán érrelteltettem Veled, 
kollégiuroot ad]a elo, ~k ~ " it'ük a szebb jövőt, kiki 

·tt . dolgozunk, Itt lS ep l hogY 1 IS . ,, 

~~~~~:'e~t;se;·~e~s~z:~~·r:n~t·~ ................. ..... :maga 

hogy ez -es ' , f .,Z'itniu:s teEn-ész'etszm n il'eK 
got jiekntettek, lmnem a asi d ernek az elfa\jzott 

1t 1 Anrn.alk a reJl sz . . . 
lüDejlődései vo a;;: ~ ~~~· ke ~etiBnrkoedéssel tudta 

· --. amely ma t cs:;Ul'- .g) • , 
u'barnzmusa, · . 1 ,'t .Alki személy-es elme-
eig--óráig fenn' adam .natu ma .f . monda~ui, hOgy a 

" . .· Auschwitzot, azt ogJa • k 
,·;yekbol 1S!I1CH , ._ filmert l~észitő 1üU-;esz,ekne 
film idealizált. Vnlblb&n a , b ;,· , ·gató g 1-a.nd-guigno1t 

'lJ." hogY Utat 01 zon · . -1. 
nem az volt a ce . ,_., . .. é . h-i-tó·etreje A hi<rlleut 

bb van muv, sz1 
adjon Ép~n e en , 

1 
katr-ának !han1g}atra me. 

l" ek a deporta t.al;;: Z'f'>ne - ll d'k t ,.A ppe - , , . -t k a piszl;;:os étclhu a e ?o 
netelő remén:yt·e.le~l _cso~or ~t1'.,d.. gyha~gusága élesebb 

. l' . 'Jak lSUle o o e ·' mah-ón maJszo o sza "llíóinak nvo-morusa" 
, t a depottált:ak névte,_len ml •· 't' b,oJ •alma\k. 

fen) t ve . t ösiilön(}lkire .. sz-am1 o , " 
~á:ra, mint a szadts a . . , b tobzódó nJémeteket, 

] 't. J· az alJa.ssag an , 
Egyik oldalon a ].U'-_ 'k sr·]-·"'tült a ma1guke· k t aln et ne!U '-"' 
3 másik oldalon azo a ~ . sül1 eszteni A hil~kenraui 
hoz hason:1ó emb-ertele[l:s-eg~ eEek y egymást :segitőtáT saik 
asszonvlágerr· laJkói emb-BtSe~ " '_, "'"'rrn!l.o;;fut A leg-

~ , . ' 'l tüík.et áldD-ztak e:."..-u--
tudtak maradm es e e el . "'-~~".'rrt:át Barbara Dra-

.. ,. "k yr'két a b gal ·m.:ru , 
uagyobb hosno · -eg "• " al -it • 

filmmuvészno ak Ja 
pinszka leng~el . f'Jmujság hja, "ha meg .. 

Mint a L'Écran c. ,fran:l~,. l amit A~chwtitvröl el 
ük f .l ~t ezutan nunuaz, n:ézz a lm~"., - ·' , ik'' 

lehet mondalü jelentéktelenne val . " 
. gyar nép es a mu.n--

DOKUMENTFILM kés~ a ma " A filmet 
• tendejéről, 1919-roL 

kásmozgalom nagy esz hól 'Utják öss~e Re-ndező: 
' be ~ eredeti anyag a 

nagyresz n .: · • Máté György. 
)Iátiássy Félix fot:~tóTkoun::o~óNAPJA KisfUmet ké-

A SZOV.JEl h l, L , 

2 drb. 
10 n 

fogyasztói ár : 
1 .. 80 Ft. 
8 .. - • 

Beszerzési ár : 
1.02 Ft 
4.53 u 

1 !t 0/o 
+ 20'1o f.. a .. 
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Akik megváltoztatják a * természetel 

(LISZENKó elmélete a növények szakaszokban 
,;aló fejlődéséről, sok bonyolult mezőgazdasági 

probléma megoldását &egi! ette elő) 

A biológia mai állását és néhány kháló kép
viselőjél ismertelő somzalunknak ez a hatodik 
cikke. Két megelőző cikk a szovjet biológusok 

micsudni iskolájának 'ezetője ,r J .. D .. Liszenko 
akadén1ikus nnunkás~ágát tárgyalta. Liszenko 
munkássagának talán a legfigyelenueméltóbb 
oldala:, hogy nem magános uttör-0, akinek ut,jait 
mások Hgy követik, vagy elfordulnak lők Li·· 
szenko ember·ek 'ezetőjé, egy uj tudOmány, a til
niegek érd1ekeiéit hmcoló tudomány szószólója. 

·Irto: Vadim Szafonov és Alekszej Ruszockij 

Nézzük meg LisZielnkll egyik művét: "A Nagy 
Honvédő Háboru idején végzett munkár ól", me
ly el 1943•ban, a háboru tetőpontján adtak ki. 

. 247 oldala napilapokban, folyóha tokban, tndomá-1 
nvos lapokhar1 megjelent cikkek tömegé\CJ -:an 

. 'tilmve és gyakorlati tanácsokkal a !iildmüveseik 
számár:r.i Megtalálhatjuk itt a sze1ző néze,teil a . 
tavaszi vetésről és az őszi szántásról: utmutatáso
l<at; hogyan JJ;ell a téli fogyasztásra szánt hurgo
nyának egy 1 ész ét a 'tavaszi ültetés cél jár a oltani, 
h;,gyan lehet Szibédában őszi bu~át termeszte1~i, 
hogyan kell burgonyát raktár.ozni, cukomadai 
ültetni, veteményeskC<·t~kiet ápolni és lwk-szagizt 
terinelni. 

A TEVÉKENY TUDOMANY 
Vegyül< szemügyre a felvetett témák ,alame

·lyikét és figyeljük meg, hogy az élet maga hó
btyan ösztönzi a tudós eiőfe"szítéseit, hogyan \'ál
nak a kisérletek tudományos erdményekké és ho
gyan halad és fejlődik a tevékeny tudomány, 

. mely a mindennapi valóságba: -ereSzti .gyök eT eit~ 
Ez a térna visszavexet bennünket az 1914-es 

év hos~zu és h ih ös tavaszához és az ezt követő 
rövid nyárhoz. Ebben a ke&yctlen évben, a ket 

·legfontosabb gabonaiCIJ:melő vidéken, Szibériában 
és Kazahasztán északi I észein a gabonrunagvaki 
nak nem volt é1 és i fidejük Kétséglelennek lát
szott, hogy az éretlen magvaki a koraőszi fagyok 
alkalmával elpus~tulnak.' A helyzetet médegeiték 
~ elhangzott a dönlés: a gabonát augusztus vé
géig le kell aratuL A viszonylag jobban megérett 
~·észekkel kezdle s töviddel ezután az egész visz_"' 

. szamar.,.dt gabonát A gabona ugyanis elpuslllult 
v~Ina, ha a földeken lábon hagyják, mig igy kéJ
vekben és hoglyákban is megérhetett 

De gyak1an lehetetlen ,olt .eléggé meg4 
.sz~ritani a levágott gabonát és i'gy a nyirkos 
kazlakban befullladt Al;ikorára, már beálloti a 
fagy, s hogy a pusztulást megelőzzék, hagyták, 
hogy a gabona megfagyjon és a fagyos időben 
kiszáradjon, amint ez télen a fehérnemü,el tiirté
ríik Tavasszal ezeket a magvakat oltol!ák A gaz
dák utóbb panaszkodtak,· hogy a magvak nagy 
része nem halt kL 

• .~ ország északi és keleti részeiheu a gyenge 
CSlrazas csak!rem állandó., Előfordult, hogv a ta~ 
vaszi buzának~ át pának és zabnak- csak 'rninden 
h~rmadik magja sar j adt kL J';lásszóval: minden 
barom zsák gabonából kettő a földben pusztult 

el. minden három ,onatmkomán.y gahonaool ket
tő odaveszett ' 

KÉT SZEMPO/IiT.. 
Ahol egyesek csupán egy jeleliséget figyeltek 

1neg ..::. azt t i, Iiogy bizonyos magvak ne:Jn Sar-:· 
jadtak ki, - ott Liszenko kettőt latol!! meg;, J>':s 
ez a két jelenség ,élesen különbözött egymástól'. 
Feltehető, hógy egy 1n~g azért nem csiiázil{, n1erl 
e. l v e s z l ~ t t e ,az ahhoz való képességét. 
de a sar jadzás hiánya abból is szá1 mazhat, b.og) ' 
a Ina g n1 é g képtelen kicsil ázni, n1·ei t a n1ag·· 
nak is ~egvan a Jnaga sajátos életciklusa, a tnag 
.is meghatározott fejlődési szakaszokon megy át, 

AI a tás után I{övel.kezik a gabona n~: ugaln1i 
periódusa és ~z az "allvó" ntag sokkal nagyobb 
hidegnek tud ellenállni, mint az, amelyik ezt az 
állapotot már elha!S)' la, Liszen ko ebben semmi 
misZítikuinot nern látott Sz:lln{u:a ez csak a ter 4 

mészet nal(y könyvé11ek egyik ujabb lapja volt. 
Jnely kinyilt előtte és amit azon ohasott, egyenes 
'folytatása volt Inindannak, amit 'alaha tapasz .. 
!alt. Számá1 a teunészetes 'olt, hogy a szimtbföldi 
növlmy~e:k, meJyek ta'' asszal a hidegebb tájal<on 
l;:elnek ki, az altala felfedezett uton fejlődnek) 
Egyszel ü en olyan tulajdonság1 ól van szó. 3Inely·· 
nek meg kell jelennie: mint a\ növényteuneszte.~ 
fegyvct ének az életé1 t folyó hm cában. 

Az északlak jól tudják, hogy a rövidebb, h ü:· 
vösebb őszi időszakot Iendszerint a vénasszonyok 
rövid nyar~ követi l\li történlle akkor, ha a Inag
vak, melyeikneli meg kell! lallaniok élelképességü.: 
itet a következő nyá1 ig, engednének a 1 övid időr~ 
visszatért Ineleg csalóka kisértéseinek? -Kicsiráz~ 
nának és elpnsztulnának! A természetes kiválasz
tódás védelmi berendezéssel látta el őket ezen ve, 
szély ellen, s igy az ehnult nyáli tetmés összes 
lllagvai ~~ gumó i nyugalmi .,ah ó" áLlapotukhan 
pihe~n1ek és '·ál nak 

GYORSABB :\fóDSZERT! 
De ha valóban két különböző oka -- annak, 

hogy bizonyos magvak nem sarjadtak 'ti, akkm 
csakugyan fontos volt gy,orsan felfe<)ezni a mód
szet t nnnak megállapitását a, ho~y a két· ok közül 
az adott esethen melyik SZCI epe!? Itt ujabb terü
let m ill a kutatók számára. 

~~leg kell~tt áUapitani: mi történik a magban 
az "alvó'' pedódus idején? Kiderült, hogy sokkal 
több1ől van szó, mint py.szlán arról, hogy a ma
gon belüli tápanpgok nem asszimilálható álla-
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polban vannak A vastag külsiJ bnn>k megóvia a 
belső r észt a ln egőti)] és néha még a nedvesség 
behatolásától is" De ha e védőburok egy részét 
ó'atosan eltávolitju~<, akkor a csira belsejében 
lévő lápanyagok asszimilálhatókká változqak és 
az "alvó'' periódus véget ér. :A kisérlethez nem 
kell egyéb felszerelés, mint egy nedves szövetda
rab, amelyre a magvakat ráfektetjük, ~egy nagyi
tóüveg és egy hegyes tű, melllyel a mag külsó 
hurkát átszmjuk Most, hogy felfedezték a mód
~zert. elég egysZleiünek látszik Ha a· ml:1-gvak va~l 
lóban halottak, senuni sem fogja ·életr ek eiteni 
őket, de ha élnek,. ezen mü,ielet hatására hala:.. 
déktalan ul kicsil áznak. De mit lehetett tenni ak~ 
kor, ha ~ezek a vitalitásukat megőrzött magvak 
szaporán ennlek ellenére sem csiiáztak? A kmlá
tozott idő, melv a hábom ahtti tavaszi vetés szá
mára megn1anidt, neu1 tűJt semmiféle kése·delntetl 

Kisédet ismét kisédetet köVlelelL ÉS az ered
lnények váratlaunk voltak Azt tapasztalták, hogy 
bizonyos fajták, melyek mintegy 26 fok hideget 
kibirnak, a földben elpusztultak A termésZlet ~· 
''alamilven ismeretilen módon -· keresztülhatolt 
fagyállÓ páncéljukon. Noha a föld hőmér~éklete 
alig volt alacsonyabb 20 foknái. a buza mégsem 
birta kL 

Üsrenko megállapilotta, hogy a halál oka 
nem a hideg, hanem a hidegnek a következménye 
volt. Száraz, hólalan viharok sepertek végig a 
fi:ildeklen. letörve a törékeny, fagyott hajtásokat 
:A sziklakeménnyé fagyott föld egyenlötlenül tö, 
redezett: a belsejében lévő Jégkristályok a gyö
kéuends~e[ gyenge szöveteit széjjeltépték;.. Ha a 
növényeket a mecha11ikai rongálástól megvédhel• 
nénk. a hideg nem tenne kár t bennük 

és igy Trofim Liszenko akadémikus vezletésével MEGLEPő TANACS. 
megkezdíék a "halottat ,iálszó" magvak nagybani Liszenko 1ezuttal is készen volt a válaszával, 
felélesztését A1 magtárakat kiütitették és. a gabo- mely szokás szerint meglepő, csaknem paradox 
namagyakat vékony rétegben a szabad levegőn tanácsbóli állott Azt mondta a fö)dmiiveseknek, 
szórták szél. ahol a lavaszi SJ:él átjárta azokat.· A \essék be a fel nem szántott tarlót ugy, hogy a 
r:égebbi 30 százalék hielyelt illost 90 százalék. al- ntőgépet keresztmintákban járatjálq fölötte A 
kalroasint 100 százalék csirázo-lt ki · légi .vetés gyökérzete által szorosan összefogva és 

Ezt az eredményt a cseljabinszki, kazahasz- megerösitve ez a föld nem fog repedezni, s nem 
táni és szibéria1i k!oUektiv gazdaságok érték el tartalmaz majd üregeket, melyekbm jég képzód-

Liszenko, aki a mag életének egyik ismeiet•. het Az elmnit élet az ujat oltalmazza., 
l.cn szakaszára hivta fel a figyelmet, melyet előtte A fasiszta támadók azt gondolták, megfojtják 
részletesen senkisem tanulmányozot~ már a jövő a Szov,jetuniót azzal, hogy a hir·es gab{)p.atermő 
felé tekintett: "Meg kell találnunk a lehetőségél vidékeket elfoglalják De a szovjet nép, a Bobevik 
és ;eszközét annak, hogy a magvakat gyors csirá- Párt és annak vezére, Sztálin, vezetéséV1el olyan 
zásr a késztessük és az adott kiirülménvek kl'lzölit, telleket vitt végbe, amelyeket a követloező nem-· 
amennyire lehetséges, kiirtsuk azokat••: E kérdés zedékek csodálni fognak. A Szovjetnniót atmene
megoldásának kulcsa éppen az alvó periódus ta~ tileg megfosztolták Uluajnától, Kurszk tarlo
nulmányozásában rejlik', "'Ez rendkivül fonto, rt mánytól és sok más gabonatennő vidékétől. 11:s 
gyakorlati fiildmiivelés szempontjából" tettel ho2l-· mi történt? A szovjet nép kemény akarala és 
zá Liszcuko fiai lángesze megváltoztatt~ a földművelés föld-' 

l~s a közdelern folytatódott, rajzi képét. 
Az 1941-42-es telet sohasem fogjuK ellielej- A háboru tartalma alatt egyedül Kazahsztán 

teni E szörnyii, de számunkra diadalmas Hl fo- népe 800,.000 hektárr~l növelte buzatermő vidékét. 
lyamán a ná;:ik legyőzhetetlenségéről' szóló ]egen-, Tizenkét tartományban, ahol azelíitt soha nelm 
da szertefoszlott a szélben. A Szovjet Hadsereg termett meg, cukot:nádat telepitettek A szovjet 
Tihvinnél, Holmnal és Torepncnál Mozsaiszkon fét fiak és asszonyok megoldották a hatalmas fel
tul, Jeloc melldt és a rosztovi sztyeppeken meg- adatokat, melyeket a földművelés rótt rájuk és 
futamitolla a németeket és csatlósaikat Ezen a ugy harcoltak a mezögazdasági fronton, mint a 
télen az uljanovszki almafák megfagytak és a tüzvonalbau. 
szibériai niivénvnemesitő állomások kisetleti föld- Liszenko, a mezőgazdasági front katonája. 
jein a téli buz~ elpusztult ~Hér! nem éltie túl a mindig azon a szakaszon volt megtalálható, ahol 
fagyot a gabóna? hazájának legl)agyobb sziiksége volt reá llfiköz• 

A válasz elég nyilvánvalónak látszott: l!eÍn-- ben elméletei továbbfejlesztésén f:Íradozott, ~-· 
bh ta ki ·a fagyot De az a kérdés, hogy mtér t zőgazdasági gépeket tervezett és a földmiivelés uj 
pusztult el a buza ezekelJ a keleti, nagy gabona~ módszereil dolgozta ki · 
(termő videi<leken, tulságosan fontos volt az állam Tudós, kutató akadémikus, sokmillió hektár 
számára: LÍSzenko nem elégedhetett meg ezzel a föld gondviselője, hazája és az emberiség szolgá
homálvos es határozatlan válasszat' latában (Folytatjuk.) . . 
·------------------------~ 

OBE&LANDIR GYUL. 
Buclapest, VII, Nagyattldl Subó-utca 3'1. 

Telefon : 211·185, 

Állotinyedényzelet, gyógyszertári 

és laboratóriumi felszer'elési cik

keket ral.tárról szállit. 

~ PENICILLIN ÉS \": VITAMIN ANYAGCSERE. 
(\\'issenscltaftlicher Dienst "Roche" 1948 ) 

A penicillin azon hatása, hogy a Vita.minok anyag_ 
cseréjét befolyásolill tudja, cs;aik ll946··han vált ismere
tessé, (Ellingett . .és Schattock B~it Med J 1946. II 
20&-209"). A szerzók egy esetet ismertetnek, melyuél a 
penicillin kewJés esetében lbőrelvá.Itozások, altesti :f1á_j-. 
dailm-ak és nagyfok\1 feledékenység lépe t fe:l A nikotin
sav anyagcsere ellenŐ!J.Wésé:nél jeleiltékeny zarvarok mu
tatkoztaJk. A penicillin ru:4tgolás megszünte!k:OII' ~ek a 
zavarok, eltüntek. 

Ez alkaUommal bizoo,yitották be elrőszőr, hogy petrllL 
cillin felhasz.ntá.J.ásako:r a mooünamid mennyis:ége csölk.
kenb éS ily ese-tekben nioot:inam:id adagoLása feltétlenül 
ajánlatos, ellenker.lő f:'Setben vitamin -anyagcsere z:WV'a;-
rok, sőt hián;s betegs~ek lépnek fel · . 

A penicillin a.zonhan nemcsak. a PP ""ln· " 
, u,u enl 'lll1<1<S, 

nevezetesem. C, Bi;- B2 és K vitruminok ooyagcSie!ré,jéboo 
Okoz változást. A gemtfi ~etem Gyógyszertanri. ]ntéze-. 
t.ének vizSgálatai a1apjlá.nr egy t~rimali31Cba iniciált 
300 .. 000 E. peicuillin a tüd%en 16% májballl 20% w. 
oél>oo 24%, me!lél<vesé- 27% .ka{ coo'kkenteu:· a c 
vitam:Qn menylliéget Mosonyi L, éS Oblatt E .. 1'347Ubeu 
végzett kisérl.etei bizonyitjálk, hogy á penicillin a Bi és 
B2 vitamirnokrm is /koá1:os hatásu· 

Egy K vitamiura gyakorolt peruicillE Jmtást R A 
Shawyer ismeateti.. Egy combtörés alkalmáv:al a b'etlelg 
belázasodott öt ;napon keresztül llltaponta ~omS'zoT· 
500.000 IE. penicillin, öss"""'"" 71500000 E pencilliri 

· , Mhas;málásávaj sikJerÜlt a fu\zrut !enyomni. A fájdalmak 
megszüntek és a: köl'Jérzet lényegeseu javult i 7 1>appal 
a, ?.:mc~llin ~és megsz.iinte után a beteg bal szem
~JJ&n eszlelt fa.Jdalma:lmt. Még ezl€mi a napon IÚ.rfejlő~· 
dott egy sztmplámlak tüm; ""tll<iá:ria. BCilll3.<hyl ltatásta
Iru:nak bizonyult, Két nap mulvaJ a bö1 duzzadása meg
.szüm.t, ellenbern !l bőr alatti szlö..V:etek gyulladiá-S :tüneteit 
m~tatták Adt"""Hl!n és Antistm kezelés n<m> volt er"'<ll-

lön~oon hiÖ~ét'8ékJe~áHo~ásko1· Jelentk!ez?i:t. A b{í 1 gyó~ 
gyaszati kórképre és a symptomák szemmellátllató vas. 
cu4u _yermeábilis. tt:J més'z.etéw! való tekintett·e:l K vita.
n:dn kezelést .kezdtek ~ü, Naponta kétsze1· 20 mgr· _

08 
adagokra a VISzketegs.eg azo-1100U megszü::öt és a duzza_ 
natok _rem ,jelen"'keztel\:. E·zek a'Zok a kellemetlen mO"~
lékha;asok, m~1yt?!k a vi-tamin anyagcseréhen penicillin 
kezel:esnél ft::Uep'hetnek_ EZ'él t kell a penieillinkeze-Jésnél 
elegendő vitaminok 1.---üiönösen B:t B

2 
C pp és K táJ: 

't}' 'l d k ' ' U L 

h
P?, a~ot g~n o-s odnunk és a( melékhatások feJléptekm 
1an~.-nve egse~ekre gondolnuaü::. ·- Be _ 

IRGAMID, IRGAFÉN J<S PYRINAL MENNYJ.· 
LEGES M:EGHATAROZÁSA (H W 
C , ojahn Pharmi 

entr. H. 194'1 86 , 262 ) , 

, ~ ~1-o-:!natometriás eljárráS, mellyel más sulfo·naMid 
~~z~tm:enyek:et _me-g-hatálűzunk, ez.e'knér a vegyilletek
neJ tS felhaf>Znalható. A ~n·ómoz4s fo1ka függ a ld, t 
k' Irt'''] <Z o a 

em a asato Gy:ongén sava111yu közegben két b
1
·óm 

atom refl~álv:t megfelel,;: ;\.., ~ · E " ~- ·, . ' v mo:n:o:u1'o~ ~üalk. k-eletke-zik 
.rosen sav8.Jl1yu oldat has;;Jn:álatalkor·- elkerülhetjük a 

c.:ak ·r~o;zben bt"'Ómozott vegyületek k-eletkeZJé·sét A. s1zer·· 
zo. a ~kovetkezö eljárást ajánlja: a meghatá1·ozandó ké .. 
s~tmeny 0,1-ú 2 g1.-1nyi menn~'-is-égrét 10 kcm 25·% .. o.S! 

sosa:vban oldjuk. l gr. KBx és 2 5ken .. jégecet h · 
ad:'' . t' Ű \ OZZ..'t 

asa u an . l n. KBrO~ oldatot f:intünik az. elegyherz 
Pyünral esce-tében -5 pencel a bl'Óm hozz,áa.J.!,"" t' L af, , ua:_.,a u an, 

11g ennel 20 perc-cel_, Irgamin meghatál'Ozásai]{lo
1 

60 

~er~ool, a~hatj~k a KJ-t a_z eleg,Yhez A lk.h1ál.ó jód!ot 
. .1 n ~.ThloSulfat oldiD~t.ai rnJérjük vissz:a. 

l kom O 1- ru. KBI'Üa 0.004233 gr. Ii1 :gamid 
l kom O l n. KBrOa O 007600 gr Irgafén 
l keni. O l n KBr•O, 0004168 gr Pyrmal l ~ . 

-Be-

Magyar Né:p gyógyszertár-.. Sok baj van a régi ne
veklkel. .SzáJmos intézmény. tSZleTvezet üil~e-t mé>g ma · • 
,, "t] ' ' l~ 

'""'orsz.exu en" rnevet visel Eze'r t ""ut· t la'd -'-
• - • , ,<-1-L., a1n a :u· J' o:nos~.M. 

. ~rye.s., Pár nap mulva megdla:ga.dtak a bM:eg izületei 
&:hcylntolk nem hoztale javulást.. ToV-áJbbi napok folya_ n:n f~hastáj.i fá~dal~, _-hasmenés, időszakos torok-, 
4r ~ es nyelv VI21ellyo jelJentme!Zett Fellépett eztemJctvül 
as:_h~ is. melyiat azonhan Ephed:dn segltsfgével meg
szun.ettek.. K1eillemetlen volt azonban az állandó fájda_ 
lom és az egéSz testre kit€ttjedő vi:sz:ketregs€'g, mely aru_ 

~y~eznek Idkonig~.lni a h~bát és megváltoztatják 'a 
eeg vagy bolt nevét.. Nléfhámry nappa] e-Zie1őtt i tö ·t'.,, ·1 - S I eUJo 
egy l yen, névváltozás Fehét>várott: a S:z~aba<L~~ t', 
sa ·ká lé " ag. e;r 

~ , ill vo Volt Ma:gya)r Korona gy6gys-z~?ltát nevlét 
~agyar Nép gyóg,ysw---l'tá-ru-a V1á1toztatbák meg. (Fehé

1
-. 

Vlar'l Kisujság.) M· 't'"'"k1' , ·m h . - . - t po ~ ent meg azt i:s mege.m~iL 
J " , ogy a pilisi "Magyal Király" gy(>,gyszre:rtár a jlö_ 
voben ),Kossuth" néven teljesiti közegéSzségu'·gyr· h.' . 
tását \ lVU 

Szent Péter gyógyszervegyészeti laboratórium 
v., Pozsonrl•ut 1. Telefon: 123_ 373• 

DIGlESTOL 

SEDIVAL SYR. 

ké&ei~én~i : 
LIQUOR HYPNOBROMID 

300 gr. és pt csomagolás 

SEDIVAL TABL. PRIMOLAX 
10 és 20 drb. csomagolás 12 -30-60 d,b, csomagolás 

PRIMOVEROL 
120 gr és pt, csomagolás 

y.~ee~siku.s fd.sut'"'é.~k -- lae..td~&. 

-----·------------~--~~~------~ 
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S'Z().Ú.6-rzuVezeti_ li.icek 
Miért kell bekapc~olódnunlt és hogya~ 
kapcsollidhatuok be a szakszervezeti 

. munkaba? 
X VII kong l essz!Usa Ihatá-

A Sza''ksz,eneze:\fk , .. A nkásosztály 
J . dotta hocry: ., 111U 1ozatában umon ~ , t> t, szakszene-1 

POH ti kai eg\' ségének megtle:rem es·e., ~ag oazdasáboi 
LV ~T'd' "' az orsza :::> 

zeti rno~~ato?\ ,feJ ~ l~~i' viszonyain3.k , rneg;v$-1-
szerkleze:,~nek es" ~a~ "kséO"essé tette, \hogy a 
t t t'sa l"'hetove es szu o l t" . ü 
oz a a~ L "' ..• Pzebek tlör ténelmi j-e ·en ~s~g 

mag\ ar S.Ziaksz.__rl' ... ~ . aaas.abb. Szervezeh lim-
J., "'·t tea\enrk {~ ore es m o -. .. epcs :_-," , 1 

m1áta tüjenek at. , 
1 

· -:ítté
1
és dön lő 

Az ipar1 s~erve,z~<·edels~l-~ va oinléz.et·e~eben a 
l 't '•lenti aztuzeme.<Juen, l , 

.l'iza {U!Sza Je ·. t·a·lnal<. 1ne()"te1emtes~: , . , k heiv1 csopor J b . 
szakszdyeze~,e ' .~ _ ,: :...d\'Obb fe.1adaLm~.;: 

. k . üB-okrnak :ll}aS n""o~ . t 
Ezekne az UJ .. ,' . :J . Eo-vik lea,forüosabb Ilelada 
'lesznek az e1ozoekne · 0 "· , M· a kapéscJlatot a 

h a r az űB-ok m·egtel~emus·.... . . ak be 
az. o") . 'l t"bb szaktarsrut vonj:lcn 
dolgozókkal, mme' t o. 'kozlassák a dolgozólmt a: 
a mnnikaba es hog) .. ~~~ . l · t az előtte állo 
ü13 elvégzett munkararoL v.ru amm 

(eladatúkról. •· . . ... . e. korházakban 
Külqnösen aJ 11endelm.nLez, tr: . slitáljuk 

, , ()" : s~er-ész szaldal s·alma~ tapa . 
dolgozo gy o") . 'l, lian élnek és dolgoznak a 

l hogy teljesen lW a ul b' i az . . , , .. , l tar lla\ták ma& mt arm -
lw.·lház e· lel. •e tol. tavo '· , llalásától Ennel<l 

l ezetl ID.1UIT!t{;a va jy<m sza• <SZel v .. ., . , olt hogv a dolgo-
J l 't é()"te~:enul az l'S- v J ·? .! 

A GYóGYSZERESZ 

P tk"rn' éki szakszervezeti körzetek Fdhiv- . 
es o .. ·' · .. , . • . k f'.gyelmét, hogy az 

íllk a pestkorn)ekl kartársa ~l' 'tlépésük jaa• 
- , • .. ri szak<szervezetbe va o a o 
Egeszse_gug) . - . . tása v.éJct.elrt jelentkezzenek az 
>•olasa es nyrlvan~ar , . ' .. ~eteknél Ujpest: dr. 
aLábbi sz~kszmvezet\· t~:itikai Intézet, E1kel-1U 
l)a,rvas U]pesü Szaera p • z . . n ~9· Ples•' 1. Je 0 nnyr- .. v , • 

26; Kispest: dr Ha aszd e 
1tyrr ;endelő, d. u. Ne-

e'bet· dr Pauncz, . El"d l r·e erzs . .. . t. Rákos aloua: dr.. o .. m , 
(ll ibte~e•><•ondozo l. n ' . . p I t .· Szent Ist-

~b r , dr Babos. s v.an, ' 
Pap-u J; H~ldaJ ?"-' k ·t· dr Na"v OTI ren~lő; 

. t' ? . r'"sth1de" n. . b .. • b' 
\an~ -er - ~ r'L ö " J' os Beszterce ari·)' a-

l " . . d~· He:dOS an , . t 
PiSlszent om:c· , OL" e József Andrassy-u 
u g; PestuJhelsy:, drt: :K~~rr:án w'eisz Man!réd 
~ · Csepel· dr zan ° ' · 'b t k' · -v., ~ .: .. "-· z~·áCZ!Zol:l.:án,Eizsee u. 
·l·úr'ház· Godol.lo. dr. " "'kl' All'bertirsa· 
,_.,. • J • dr.. Km-dos ·l'nl os, . • 
ul 2; l\-ionor. G, k' János t:iszt,iorvosi hivata~ 
Szentendle:·· dr. r~ET o • 

H l R EK -
Tanuljunk oroszul . 

· k IuLnem amióta. a dw-
Nern nwst mondJU ' 1sza.ba.ditotta. ha:J<ín

da.lmas Vörös Hadsereg fe nk ammk a népn.ek 
ka.t, hogy meg ke~k ~:~J.ságunka.t köszönhetl
a nyelvet, arn.:'}Yn d. k hogy országszerte ren
iük Nagyon JOl tu JU ' ' bár ki rnegta.nulluLt 
'0eteg tanjolyarnon,ttkng~ken, Hog. y mit jelent az 

l ki 1·elen ezt t -oros zu, a . t külpnösen most . a 
Gros? nyelv n.mntu<tasa, az . 'szterhelyettes , . . ., Sabanov rntn. . 
r..asztal}uk, arm c~rt t domány és rnüvészet leg. 
,, ezetésével a szo~JB ... u . ozzánk hogy rneg· 
kiválóbb ké1JViselot~orl~l ~irodal;,mwk tudo. 
isme! 1ük ennek a · a a , .t 

, . . . "vészi eredmenyer' . 
manyos . es mu lt k emlékezhetnek rá, mrlyen 

e"yik o <a <es'" ,, . J' . belül 4-5 szal<Szer
zÓk egy-egy (intével kebe en l .. ) munk:'tt ,;ka
veZ<Jl'hez is t'aliozl~k, anu; a w~<>S ez az akadály 
dillyozta, Az iparr s~el;ezes s~~~n dol"ozúk eaölt 
lüküszöbö)ődött s a gyo,gyszer 

1
' · ·a adta lehető-

ll t ho air a demo m.ac1 k 
n;vitva á az u ' o .'h . l, . a' •l'. Ez n€1111 cs·a ' . .1 · bban ki' asm1 a]' ' 

Ahk ot.t vo a t' 'kor Sabanov negyed-
k•ellemetlenul hatot' wmt, l ross·zul beszé . .lő nő 

'd 't y rnag'yar u 
órás besze e eg . , . f d'tásban adta vissza, 

~egek~etl m1ne ]0 
. , 1 -~· hanen1 egylene:S'en 

. , , del e a dollcfozo {Ua:.h..,, k 
s-a]!aL el- {·. . , o ·&,val -szen1ben, .a sza, szer-
köteless-ége .i!S saJat maba kJ1resztül a demokrádá~
vezettel s;zemben s •ezen . e 

val s"emben as . l t" , - "' tanulits a to·· 
l H tü ik a le }10 os ev a; ' " 

Megnyilt e ot n . '' '? kolákba szemi _, 
, , fel' Szaks"erv·ezem lS ' , 

'l:íJbbkepzes e. · h~ t ''k dolgozók :Knl .. tuxa-
, . k j'elen:~kez e lliv a . ' ·t· a· 

narmi;>O ''a . áhbfe'lődiisü:ket is brztosl J . 
lis igenyelket es to v , J én főként akkor' Ih a a 
a s~:i.kszerve,.,et, teimeszet~s ak feladatok !e:l-

1. ·b bekapcsolodu , a tt kul\lmmun ,a a . · , .. d 1 "Ozók. De o' 
, 'b"l k' esz11t reszuket a · 0 b ' " 

végzese o " ' da szociá1po1\llka, no .. 
van még a sp.or. :• propa.gk~n st'b ' ahová a dolgo-" f' sar~1 mun ,a, ., . 
mpzgalom, 1. JU .o e énk bekapcsolnr, 
zák széles •retegmt szer tn l .. l lr'sérJ''ek figye--

. · · tézeti do .aozo { \. · · ' " · Az üzemi, lll, . 0 üB-i .,~álasz.tft~~ 
· k soladJanak be az . · · !emmel ·es apc .. . · . .. tartozó gyúgyszertán 

l<okba, és a l<erule\lekihez 1.111kára a iesszortfe
dolgozók is j-elentkezzen~k. ~ véal e a ,gyógysz·~r ~
tel ősöknéL . hogy .m~g~~~-~e neinÍörődömsége, sa
tári dolgaZok .elszr.ge e seo~~. 
.. t pr oblémái'1d<.al szemben ,,s , 
Ja . . ' ett dolgoz ok sz~ r-A aksz.ervezetek a szen,ez . .· \1-

alig kétperces, h}'b'?'s S?o;nt~ Rezső elvtársunlc. 

Még jó, hOZ/; ~~f'f:!cár~a vállalkozott Sa.~~r:"v 
az M. Sz, , , lására At kell alltta
zár ó beszédenek tolmaÉ cs~ .. "~kan keresztül rt t 

lcat vs.zazu.u.v . · tt. 
nunk ma.gu_n · irul•enki azon t par kod.o • 
Magyar or szagon. rn. netül m·ert egy egész or
hogy rnegtanulJ~" nf "~ tájikozódott Hogy ez a 
szó.g N érnetor szag e t tt azt a másodile világ
tájékozódás rmre veze e ' it 'ák Ma . egyetlen 
háboru borzalmar btzony ini és igen is leutá
utunk és célunk leh.et' ~~~e alkotó világbékéért 
nozni a Szov,1etunwt, ... Y · r tákka.l szem-
l l háborura uszrto trnperw tS ta1-co a 

ben. l t lnunk a szavjet nép nyelvét, 
Meg ~e l a~ u velük hogy napr ól-napr a, 

hogy beszelhess":nlc . k~r"iilhessünk hozzájuk. 
ór áról-órára ko;;eleb b i elsősor ban a -•zalc.
Törnegszervezete.ken es gykt ta.s' i munka. nw!-

. k ke esztul az o · a . 
szervezete B;!' 'r nalba kell Jrelyezni az orosz 
Lett '' leqel;;0 

. 
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tanulását l!mwrjük d, hogy 
nyelv rrnelöbb: n~eg · , ·. . 'át er &nket, még a 

et.e sazmi t n :'n1 tagsági könyvünkkel bJZOU) l ) 
vez ' '· kánkkal <(F. J .. -né · ';haturuk be, han:_·:m .]O nlUU . 

a felszabadr~lás 0,t"t~~~~gr':JcX~kat sem fejthettük 
saját .szocalw~a eprk01: ~na siloerre a Sz()Vjet
volna.' Ici és vrhettu v 0 

' 

unió gigászi példarnutatása és támogaiása, né~· 
kül Tudjuk, hogy a Szov.ietunió megdönthetet .. 
len ereje a rni eronk f.s, össze kell for'rnunk ve· 
Zük tudományos, kulturális téren. Ezt azonban 
csak ugy ér hetjük e7, ha rninél többen és rninél 
gyors,abban megtanuljuic a nyelvüket Hogy 
amikor eliönnek hozz.ink, vagy mi kirnegyünk 
hozzá.iuk tanulnuinyutra, ne da.dogjunk és ·ne 
legyen szülcségün/c tolmácsra 

Tanuljun/c meg oroszul! 

Gyakornoktartási engedélYek. A vaUáS- lés közokta~, 
tásügyi mini:::zter a népjól-éti miinisztene1 egyetértésb-en 
az egyetemi gy6gyszerés?képziéStöl sz-Mó 32.900/1940. 
V. K. M, számu ren-<lelet 6', t§---a és a gyá_gyszerész-gya_ 
komoki gyako-dat szabály-ozás!áiról sOOló· 9. li310 /1943. V. 
K. M. s-zámu I"endelet 13\.. 1§-a naapj.ám: az aláb-b felso-r·oltl 
gyógysz.mtá'l:veZietőlre: a gyakornoktartá-sr-a feljogosL 
tot ta: N Funk Kl árai Budapest, VI, Thököly-ut 28. 
Szent Her-mina gyógysoo-rtálr; Tevely Bél-a Budapest, 
XI, Bartók Eiéla-ut 51 Szent KI-át·~t -- gyógyts:zertáJr; 
Földes Béla Kuri1..··nadatr:as, F'elh.réir· Kigyó gyógyszertár. 
(21022/1949, V V K M szÍian,) 

Százával, maJd ezrével épülnek a vidéki bá
nya és; kohótelepeken egészséges, szellős házak a 
dolgozóknak. Az első várpalotai bányászlakások 
már elkészültek. · -·-----A köts~erek csomagolására vonatkozó határozat .. 
Az OrszáJgos Kö:wg:észségügyi Iintézet _Ch. 1174/.1949 .. 
sliá.."'t1u alá!bbi h1~tározata j1elent meg a Magy.rur· Közloöny 
- Hivatalos Lap f. -évi f-eb-ruár hó 4-i, 26-27 s·zám!L 
ban: 

A 2420/19->8 Ko"m. számu rendeletben kapott 
felhatalmazása alapj-án a IV. kiadásu Mag}ra:t:· Gyó~y
szerkönyvOOn hivatalas asZ'eptikUs kötözőszerek csoma
golás'ár'a vonatkozÓan ugy rendEdkezem, hogy ~ok e 
hat-ározat vis·zavoná:sáig e-gysze11es iSZ'Ül'Ő-, majd peDga
!lle-DSzerü pa ph ba !burkolva és azomeuu papirba csoma
golva is forgalomba ho·z:ha.tó[k:, Egy& tekintetben 'a 
Gyógyszerkönyv elóhásai iTányadók 

Az intézet vezetője helyett: 
V asíagh Gábor· s.. k, 

iga'zgató 

Az államoslt,9tt Láng-gépgyárban készülnek 
az uj áramfejlesztőgépek, 'a mátravidéki erőmű 
számára. 

~ 1949 .. máieius hó 4-én megtartandó Gyógy
szeiesznap programmja L Bér Sándo•: A gy~gy
szerész !helytállása a tára mellett. 2 D< .. :Kalmár 
Zoltán: A gombaismecet jel~ntősége. 3 .. Dr .. Mo
zsonyi Sándor: A gyógyszerész szempontjából 
fo~tos ujabb gyógys~erek {Folytatás.) - Az elő7 
adasok helye: Egyeremi Gyógyszerészeti Intézet, 
Budapest, IX, Rögyes Endre-u. 7 Kezdete: e,stel 
fél 7 órakor.. · ... 

l 
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né:lkü1özhet€tlen- <:!z a. po;mtpfu:, s az; össZ'eS gyakorlati 
s:rempontok figJ elembevételével megh t kézikön3 v A 
gondos forditill; Nánásy GyöLgy mliilÍJkáj1a 

SYNONIMA -- VÉDETT NEVEW, Se1ényen 
folynak dr Hantos László tudományos és gya
korlaf,i gyüjtésénelc Synonima - ~édett nevek ki
adási előkészül<'tei. Cgy tervezzük, hogy ez a va
lóban hézagpótló tudOJnányos munka Inárcius 
folyamán már eljuthat ,kartársainkhoz és ezzel 
olyan könyvet adn nk a gyógy,.zer észek kezébe, 
mely komoly segUséget fogi nyujíani 'gy(igyszeré-~ 
szi 1nunkájuk Ininél- zavartalanabb elvégzéséhez .. 
l\Iegemlitjük, hogy ehhez a könyvhöz dr .. Mozso
nyi Sándm p1ofe:sszor nagy~onalu szakinai elő-
szót ir, mig Szél<dy Jenő szeikesz-tő előljáró' be-, 
Szédében dr. Hantos Lászlóban, a kitünő embeit 
~s tudóst mutatja meg karfá1sainknak. Tekintetc 
tel ana, hogy ez a köny\" ne1n nagy példány
számhan jelenik meg és megjelenése- után a nem 
•l őr e megrendelt példányok ár a jóval magasabb 
iesz, kérjük mindazokat, akik még eddig nem 
kűldték be megt erideléseiket, haladéktalanul jut
hissák el "A Gyógyszerész" kiadóhivatalához 

Ár változások. 

A IV kiaD.Iásu OKLköny,- ben kijav-i tandió forint á1 aik, 

meJyekből a 15'% en~dmény még levonható 

Azulenol kenőcs fol te O 15% 20 g Palik 

,, mHe O. 05'% 7 g Palili 
1nj 2% 10x2 c-cm. Palik 

,, fag~-}{;enőcs O 5% 20 g. Pal'ik 
2. 7Q'7 B Glamducatpin inj. 10 rng. Sx1 ccm 

Richter· 
1.3.361 B Sebotit Certa 100 g 

13,390 B Dextro-se in_j Koll·ooh~ia 10% 
l'Ox10 ccm. 

100xl0 ccm 

1838 Glanducmpin inj. Richt-er· 5 :mg 5x1 
10.3?5 Solganal1 B oleosum 1% 10 ccm 
10 .. 857 "· ,, !Ol% 10 ccm 

Helyesbités, 

CC'ID 

Ft! 
9.30 
6 90 

30.90 
13.70 

~9.70 

13f.l0 

125.30 
212.50 
22.30 
30.•30 

216 90 

Ovomalti-ne 100 gi_os 5.20 Frt helyett helyesen ;5.5'0 FI !l 

Most már 72.500 oisóval, telje~ kapadlással 
dolgozik a há1 oméves terv egyik legszebb alko tál
sa: az Aliami Pamutfonóda. 

"Egri Viz" ismét kapható. Az eg:ri irgrulmasrendi 
gyógyszetíár te1ké[:ésére közölj ük, hogy az. .,Egr i Viz" 
forgalomhaihozatalát - az alá"bbi fogyasztói árakon -
a gyógyszer tá:r ismét me_glke:zdfte 

Eg,ri -riz á:ra: 

30 gr 660 
~00 gr Jc6. 60 
200 gr 28.-
forint. A fenti .ára.IDból a 15 százalékos engedmény még 
IeV'onandó. 

Már operálnak az uJ csepeli szülőolthcmban; 
amely a háioméves tervben készült el és kapta 
meg b.er endezését. 

Orvosi ~ndelvé;ny nélkül Közlö:n, hogy a Mar-

Babaje~·-Kudrj&vcevi Repülöjátékok -<és modellek 
Mind-en gyerek játszva sajátithatja ei a r;epjilőgép-mo~ 
dettek szerkezetéiiek, l~:regének is..--neretét -és a modeL 
lek készillésének módját ebből a kitünŐ könvvből. A ra. 
pü!és pro•blémáJ'a ·ránt. '-"·'-'őd'- Ji' ' .. k.·1·~·· . 1 · eJ:u~ o · ,Jusag --, . u O:JlOseil a 
cse•k€szek, uttörok, sőt felnőtt ,modelleziik szá!:nára is 

&'J~1 Ph.arma rt. által fo;l'gal-om!bahozott :B~taxtn tbl 
3 mg (Tsz 2350), Cantan tblt (Tsz 2044) és Vogan 
olajos oldat (sz .. 1823) elnevooésü készitmécJorek + jel. 



ziEkt töxölt ük A .suábaffim"gÓ kész;itmé:nyek) gyógysZ€'P 
báa:akb:m onD~i rendehBns nélkül is kiszolgáilta)th::itók 
A7I intézet ve~...etÖ,i'e helyett: Vastagh Gábor igazgató. 
(Országos Közegészs~gügyi Int-ézet.) 

rAXOL-t keres "A Gyógysurész" kia,dóhiva
tala. Kér ,jük Kar cár sainkat, akinél T axol tabktla 
íkészletben van, sziveskedjék lapunk kiadóihivata
lát értesiteni 

Száz és száz embei' helyett dolgozik a hatatc 
, mas talajforgatógép Munkája nyomán lassanként 

eltünnek a szikesek A termővé tett földön ezrek
nek jut majd uj megélhetés. 

A Cer.ta Gyógyszerészeti Laboratóriuú1 kJ.ö'.zli, hogy 
{l>:: ujonnan fo:rgalom:bahoz'ott Sebalit sol nevü ké.s:ljt
mén.'l e üvegcimkéjén és bwrkol6 dob-Oz<á!:n f(cltüntetet:. Ft 
ll. 82 ár a \'alóságos fagyasztói ár, rumelyből már rrre~n 
!kell l,evonni a 15 sz.á:z..aRékot. Ugyanis a kéS'zitmén:y ellL. 

gedélyez.ett ta•ksa ára Ft 13 90, atrn:re1y!bőil l'e;vonva a 15 
százaléJwt, kapjuk a készitményen \k.öz\Ölt Ft ll.. 82-e~ 
'alóságoS- fog-yaJsztói árat . 

A nehézipaua várnak a legnagyobb felada
jok a hároméves ter v ben. Éjjel-nappal dolgozna\~ 
az ac.élmüv~k. hogy e követelményeknek eleget 
tudjanak tenni. 

Kálmán László: P .aOOJszos leveliét csalr Ulgy közöl· 
hetjül.: Ie, ha sverrkes:ztő:ség1illiklt-el k!ö~li a pontos lakás-

eimét. -
Tájékozatlanság: Ezt -a kérdést n'ffill ,értjük. Ha 

megismételed, akkor· mégkevlésbb·é fogju'k megiéll:te:rui 
Hogy mi, mennyit, sZiáiiDIOkban lhámry forintot kapunk ha.. 
vonta mz Országos Gyógys7.erész E,gyesüJ,ettől? Mi a 
Sz;aksZ'e.'Ivezet lapja a tuÚ_jdoiD'OSi é1·dekelts.égtől Hát 
lehet, érdemes el'Te- váJaswini? Ha csak aZlért nem fL 

._ze: tek volna mleg, ha ·e.s"allc a'zért illem :fizetnénel~ 
meg bennünket a~ jövőben, mert m~ a gyógyszertáJrak 
c.U1amositás-áért harcoltunik és Hyenirrámyu mükö~ünik
kel nem minden te-Icimtetben támasztottuk alá, segi-lettÜl( 
elő az Ő'-.érdekv<édelmi mUlllk3:jukat .. 

Hajnóczy gyógyszertár, Veszpt·ém: A Kazay E([ldre 
GyógyszerésZ<Ötthon ik.öszölli 'a :küldött k®yvet .. 

A <1YóGYSZEMsz 

a valósátgot Ug;y lát.sri'k nekünk jwbott az -a. felaldat, 
hok\· ilg.a.l:natlanul szétüssünk awk között., -akik avataL 
lan- kézz:el és ro~sz iSZándé'k.kal hozz;á me:mek nryuiní a 
Nemzteti Vá1lalt~!t szociali~ust építő roük.rödé.séhez. Nem 
engedjük, hogy 'ag.) onmentő egyesületek érdek,·éd:elme 
öl'szefogjon az enen, ·ami a miénk, a do1gpzók összessé~ 
g éé. És ha ~ a fíg-' elmez.tetés ~em elég az unoS-unta .. 
IHU telefonálg.atóknak, legk!özelebb pontoSw. rámutatunk 
aJ I a a 'ÚXrást·a, ahonnan ezek a kósZJa hir·ek erednelk. 

Profit: Ez az eset is azt bizon:yitja, hogy aki egy 
életet elföltött ugy·, hogy tulaJdonosa volt egy gyógy_ 
Ezertál nak, az akkor SEjlll tud lemo-nQ..ani romdennapi 
proLtjáo ól, ha történetesen közben a lányáta ii.a.tta a 
patikáját Kmtár-s,. ön csalafinta módon beju:tott lés be
lépett a S-z.a:kszervezetbe~ ni.tvel sikerült átü-atni a pa,
t~káját a leán:yúra Ezz.el -~Z!onbarn nJem elégedett mtég. 
Körü.ln1ézett, hogy ugy8Jl1 milyen hasz;not hwll!atna még 
ehbÖl. Hamarosam mentőötlete támadt. A sz:.aklapért a 
gyógyszelt.ár edd'ig 45 forintot fizetett- Itt valamit""-me-g 
lehet 1akfHitani Kapja_fogja m;agát -és levelet ir a J?Zalk
lapnak,_ melylJBn kéli, hogy a jövőben ne a gyógytgze;r
tárnak küldjék a l"a,pot, hrunem Strausz Ármin gyógysze_. 
1észne.k sz'8mé}J.esen De miv:el öri szakszer~zeti tag, H 

kéli, hogy a lapot n-egsedéveniként 20 folintért S'z,ámit~. 
suk Ailti akar 1é:1 tsen !belőle. 

Családt~g: Valóban ne::n liebtet tagj·a a -Sz,akszerve·· 
z.etne,IJ{_ az, aki az apja, a liárrly,a gyógysz.ettáa:álban, vagy 
akát· a felesége gyÓ.g~~s'ze:rtá:rában do-lgozJ.k. Ha elmegy 
más gyógysze1 tárba, alrk.or igen .. --x Ege1 berl, Hev~e.snl!eíg;ye legJ or.galmasabb reál-

J
. 0'11u (fVOO"j'SZCil Uár:únak fele:ré1.S·ze 'Öl ökáron eladó 

b b~ n, , 
i\Iegk::resés~2fk: Nem(r:ss Aladál., E.ger, Nag~:ret-u. 
6 c imr c küldendiJk 

~ut~w~U~r l~i~mon~ l~l 
g~· ógysZl:rrtári po1ceHán fe1Szerelé'5i cikkek; porcelláll 

téigelyek előnyös besZerzése .. 
IV., Veres Pálné.:..utea 31. Telefon: 185-071. 

x Miskolc melletti reáljogu gyögysz·e[\iDr ked\
i\·ező f1iz!etési -fe!ltéLE!!d:\ ~m,ellett 1el1ad6. :Megbízott: 
Kerbolt György, VI, ~agymezŐ-IU 12 

Fizetés: Ez is azok köziéi a rémhlrek közé ta.t:to'.z.ik, 
aiu'elyekkel ma bizonyos su.galmaOO irányitására JáTják 
és telelilirtölilr a vár:ost. Mi határozottan tudjuJk, hogy 
a Nemz-e:i Vállalat -gyógys~·tárain'alk mind-en egy-es 
dolgozója pontosan DI~Sgkapj:a a fizetését .. 

Zergetoll: Azt kell hinnünk, hogy .ezieket :ru telefo.~ 
nálgatókat és levélirókat egy kJözpontból ir·ányitott szer·· 
vezet ránkszabaditj·a A céljuk világos: agyo:ruágaliDaz... 
ni a N~mzeti Vállalatot és ezz.el be.biwnyitam.i a pTofit.. 
szerz€-s legyőzhetetlen előnyét a magángyógy.sze:rtárak. 
részéről. Most megint azzal ltoZiikodn.ak. elő, hogy _egy-· 
re-másra feddéssel ig31Z0lt gyógyszerés-zék-et áJlita.nal;: 
be felelős vezetökül az ál1a..'11ositott gyóg:yszen:tára~ba 
Ezt a gyá:moltalan kitalá1ást lll<'gának az 194S:XXX. tc 
szelleme cáfolja me-g azz.al, hogy kimondja: feddléSSei 
igazolt gyógyszerészek nem lehetnek gyógyswrtár ak 
felelős vezetőL Aki mást ma:nd, az tud-atosan .e.lferdítl 

Megjelenik havonta kétszer. 
Szerkesztőség és kiadóhivatali 
lV., Veres Pálné-ui\ca 00. I. l 

Telefon: 386---126 
Hivatalos órák: 9~-ig .. 

-....Főszerkesztő: 
SZÉKELY JENö 
Felelős szerkesztö: 

HARANGI SANDOR 
Felelős kiadó: 

BARTMANN TIVADAR 

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

J\ GYó61{SZEMSZ 
-·-~·--=="'">'·=»'=w-..<>-<;-."'""""'' 

hmét a békebeli fel~ii/Wigécel áll 
1:>. 111ev6i rendelke:t~re 

TóYiratl elm: Pliarmacbemla 

S&monyl P~l 
gyógyámDagyl<er<l>Sit .. cl6 
Budape~;t, VI., Jókai-tér 3 

W alc:lhaim lobl<>lta és tea magyaroruóigl 
lerakala 
iu összes b •d- és ldl! f 51 cl l 
gyógyszerkillő!>lagessége&.et 
drogo!, c:hemíi<<iliá! raktirr6! 
sz álli!.. 
Gyors~" és ponto• expediél.!is 

, ~elyb<m és vidékre. , 
'Totef ... n: 123··269 

Arsen (arsenobensoi), hl~any és 
llll'&lll)lmérge:és ha tÓlsas ellenszere: 

Dl ' 

UJ;, 
TilhéRtaj + rlxsnyók + "'""trin•mo!te>oe 

liClO RIZ8N 
1101'11'161 cseésemó tó:plófék. 
Megu'nleli a. ~ tej beo 
szehÁl dnek 6a elteli é mn<~k g -ij6t. 

KorJc§tlcm Rm!llyirigben haphai6. 

bt~ ~-- lit .. Úl'fL 

CHINOIN 
1 a•np. tartalmaz 0.10 g dimercoplanopropanolt 

l 

1 o x 1 kcm•es. ampulla eredeti dobozban 
' 


