
19 i;iagy keleti egyetem és aiz aromenerg;la bizottság kö
zött léte::;itett szerz-ődés szerillf töi'tént.\ A n1ágl~·át .e1_ 
sösoiban gyógyszer, flz.ikaJ, biológiai és- mechari.ikai ku. 
tatá&:ok céljára épi'tik A mágly~ hasonló a tem1es~e.i 
ál!an1ban l!évi'-i oakridgei m~glyáihoz, m2l~ et az a~-0m
_.bo~ba gyár-iásánár1 épitettek. és jelenleg 1ádió.a:kfiv 
izcitopokat gyárt Ezeket a rádióaiktiv anyagokat az 
or:sz,ág va:J1amenn;yi i·észébe szállitott,ák, hogy küJönhönő 
beteg;égek, különösképpen a I~k ellen küzd)e110k 1ele 
A broo'khavení m:ágiya anyagát e1sösnrban saját labo-, 
1 ató1iurrii kisérleteikre használják:, de .kés-öbb rendelke
iésére bocsátják má!> kutató intézetelme~ i~ 

LetartÓZ.'.a~iak Sopronb~n egy gyógyszerészt, aki 
kegj'etlenl{edet-t a hadifoglyokl{al A soproni á la~1'.. 
rendő1ség őrizetbe vette-, Alács Ferencet, egy sÜpr.:.ni 
gyárban munkáskénrt dolgó-zD budapesti gyógyszeté5zt( 
Alács, mint 1ka1pasz-0rn:iinyos honvéd, kegyetlenked~tt 
orosz :hadifoglyokkal. Mostani munkahelyén is fasiszta 
P.s fe:liek:·P,zeti izgatást fej~Let't ki. (Vi. aug "15:) 

Figyeliem! Aki a Gyógysze1{1h·z péÚlánJ-ait bekötni 
óhajtja, illetve bdIDötési táblázatra_ igényt t1ar t, J\:ér iük 
errevonatkozó szive-s értesit..iér;;ét, hogy annyi példányt 
kés·zithessüÍÍk, ahány megrendelő le~z. 

S~e~i i;,g~etc, 
Dr. N. A,: Most kaptunk választ kérvényünkre Rá

kosi elvtárs Akadémiai-ut.cai frÜdájából, Rákosi Mátyás 
~lvtiá1s magáé..,;á tette az ügyet és sz<P.m·é.1ye~en intézke~. 
<lett Nádas I,ajo~ 01 -0szo~szágba emigrált ka1társunk 
és elvtá1 sunk mielőbbi Í1azakerülése érd1 ~1l\:ében (sz,.) 

Megható .és egyben ) f'eJ.emelő érzés, amivel Kar-· 
társatnik egy felad!ott hirdetés'.!\€\ Yálaszoltak. 

-
~ A s3.erkesztők lakáscime í_elől crnár -tODDen -érdeJ· 

lód'tek sze:;_kesztőt·égünkben. Most köz.öljük: .. ·>: __ , 
Harangi Sándor, Pestszenterzsébet, Erzséb'st-iér::i/· 
Márkus D.ezső, Akácfa_-u. 45„ /-· \:·>' 
Széke_y Jenő, III., Zeyk DomokoS-u,. -5 
Arr~ a, kérdés1e, hogy a sz9rkesztő.s~gnek szt!tii'.'.. 

-le,eleket ho>á chnezz.ék, csal;: azt .válaszol1h~tjtik:,>~. 
szerkeszLös~gbe .. Ez az-0nban nem jelenrti azt, - hogy: .a~~ 
egyes SZiCike.:.ztőlm~k ne (küldhes-Bünl~ leveleket és k-éz';L 
ira'tokat. 1:finden összefut és taJlálk-0zik. szaklapunkbati~ 
„A _Gyógyszerés_z"-ben, \. · .•_, 

·-···-·---'---·-~---..:..: 
Dunántulon vagy Pestkörnyékén -gyó1ty.szertárat< 

vennék vagy bérelnék „Duniántul'~ J:~igére cim a ki~·: 
adóhivatc:.lban · 

A Viz.soiyi-gJÓgyszertárba bé1l:őt ke1eS a haszon.~·: 
élvező: özv. Pe.t.erfy Istvánné Vizt5oly (Abauj .. m.) ' 

01·osz hadifogsiigb~ gyó-g:ys.zei,ész:i diplomám. m'.-e_g;· 
sen11n,isült Kereszté1y Gyuila, Albertfalva.· Megváltó: 
gyógyszextáI. 

R'' 
forgalomba_· hozza: 

töltött szopó 
6vs;r:~rek · • 

WILHEIM ARTHUR „Helias" kötszer 
egés'..ségügyi cikkek vállalata 

'Budapest, VI., Gróf Zichy .Jen-0-u. 37. Tel.: 
Gyors é.a .;pontos kiSzolgál'ás. 

Vidéki 1 .2á1jogu patikámat, házzal együtt 
:tnegye) elcse1élném pesti ingatlané·rt, vagy 
'.Érdeik1-ödé·s teJefonon 360-·2'7·5, 8-4 óráig 

--· „Életn1e1lté~hez", kell ~gj rég nem kapható gyógy_, 
sZeI. Sz€:;_!kesy,;föségünk gyors segítségre hivta f :11 kar
társnihk figyeltnói:,. ·Tömegesen jeJentkeztclc kartársak„ 
söt €g:)'<tSek cin1Ünk:re fcl1adbák a kért gyógy::,z.e1t. A 
sok baj és kellen1t>t1ensé1g n1ellett egy pe1cre m-e;gál· 
lunk a gyógyszerész szivek meg;i1yUa'tkozásai m~iJ~:e.tt 

Egészséges forgalmu gy,9g.yszertárat bézelnék vagy\:. 
~ ne1n n1üködő gyógy.sze1 tá1at feláll:itané'#:, M igbizott:' 

,,A Gl ógyszerész" legközelebbi szánta a rend:~!S idő .. 
, ben jelenik meg 

Bxaun Sándorn.ak Budapes1t. és töhlr:l°'ek:' S.zak
szervezei.ünk kötelez_ő munkakö,zvetitől hivatala: Bpest, 
VI.„ Eötvös„u. 25/a Ennek t~irmJészetes lsövetkezmé
nye, hogy iapiNI!.kban .munJtavállalók hi~detési _ aján1kO .. 
zá::.·á't nem közöljüik„ Ez a határozat első pe1ctő'l ér_ 
v~nyben van, is mig ezen az illetiék~:sek nem változtat .. 
nak. ragaszkodnunl\: kell az W8deti állásponthoz„ 

V„ L..·,Szombatheiy:- A Winkler emlékiratok köryv .. 
alaku megjelenése csak akkor valósul ·~eg, ha megfe. 
lelő közlésre alkalÍnas anyag gyül össze, Várjuk a gyé
ren érkE~ő anyagoL 

DI",. L. J„ Bp, : „A Gyógyszeré.sz" bekötési táb1ájá-· 
nak ~árát legközelebb közöljük és ha elegendő jele~t.
lkezö Jesz; hozzá fogunk az elkés·zittetéséh~z ..-

Dr· .. P T. Bpest: Az idei GyóiY:;ze1ész naptár, 
mint m·ár közöltük1 kb kétsze1·es_• .,.~stagságban és bé·· 
kebeli kiállitásban fog megjelenni, 

Sipos Berta -- Szala min l\-1ikl6s kar tár-sak cikkei. 
ariyagtotlódás. tniatt~ maradtaik:: k1 

Gáspár Emil, Szolnok, P1ohász~ka Ott-0k.á1-u 19, ..: 
Ingatlan óvadélUral városi vagy falusi gyógysz~r•,i; .. ' 

tár bé1Ietet }(eresek C1m a kiadóhivatai:iban„ 1 · ,. 

I{özvetlen pestköruyéki gyógyszer Lár, bei-~de~··:· 
néilkül, bérbeadó _; 

1 

l!ijánlatokat a kiadóhiv&talb~ ké~ 
riink 

Megjelenik ha\onta ké~·, 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
VII , Akácfa.u 45 l 2 -

Telefon: 422-140 
Hivatalos ·ó1·ák: d u„ 4---6'--ig„ 

Felelős szerkesztő: , Felelős kiadó: 
HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SANDOR 

Telefon: 844-1311 Telefon: l~MS. 
Sze:keszt!k: 

MÁRKUS DEZSö / SZÉKELY JUö 
Telofon: 422-140 TeMon: 1112~. 

Laptlfu<jdonos: 
"' M .. M Sz. Szakszerveo:et Gyógys<eréaz sz&koDtli!JIL~ .. 

:~---..."·---~' H0-ffm.ann Jóx.sef nyomdája. vh, Kama.ez.y~ate& i-.' ~-· 
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GYÓGYS!llltÉSZ SZAICOSITÁl'fÁllllAK HIVATALOS l.APJA 

EGYETEMI FELVÉTEL 

Én csa,k ·mint megfigyelő lehettem jelen 
azon a ka.r közi bizottsági ülésen, hol a,z uj 
gyógyszerész-nemzedék felvételéről, számMól 
és osszetébclérőZ döntöttek. Éppen ezért most 
itt kell ~wmutatnom sok olyan szempontra, me
lyeket ott 1nem tehettem .szóvá. Különben is fog. 
ialko;mi kell ezrel a részleteiben szoeiáli.s „át· 
szüréssel", mert ezen keresztül óriási távlatok 
nyilnak meg előttünk.. li,{aguk /az adatok ,bizo
nyitiák az e.lköveteílt hihákat és utat mutatnak 
a fóakaratu t!é1,edések orvoslásárn 

Az :,Egyetemi Ka,r közi 'Bizottság az első és 
· legnagyobb hibát ott követte ei /wgy a .szo· . 
ciális szenipontok érvényesítését nem kezdte 
el már a kitünő és deles , érettségi bizonyitvá
ny o jcná:/,. 

KIVÉTEL NÉLKüL 

fielvettelc ugyanis minden jelentkezőt, ki 
kérvényét praeclarús vagy jeles érettségivel tá
masztotta alá Az önként kinálkozó érvet az 
el.ső pillanatb~n el is lehetett fogadni.. Ak1: 
ilyen kiváló köz&[iiskolai végzettséggel kivéLn 
erre a pályára lépni, 'azt csak a hivatás-· szer e
tet 'hozta !hozzánk. Már pedig az első és legfon· 
'4osabb cél,: a gyógyszerészi pá,lya tudományos 
színvonalának emelése.. Ilyen emberanyaggal 
egészen biztosan el is frhetjük a lcivánt ered
ményt.. iHiszen ezek a hitünő középiskolá~ok 
bármilyen más pályára kérhették volna ifelvete
lüket és sehol sem uta,sitották volna vissza 
őket, , ' .' 

Mindenki természetesnek tartotta tehat, 
hogy ehhez á két első osztályhoz ne nyulianak 

hozzá M é11. arra sem voltak ldvdnesiak, hogy 
honnan, <milyen társadalnii rétegből kérvényez. 
nek. Aki kitünő és ió érettségivel lépett elő az 
ismeretlenségből, az előtt miiiden lbirálat és' 
gáncs nélkül nieg kell nyitni az egyetem . ka· 
pufát„ I 

ES MI AZ IGA'ZSAG? 

Az igazság legaMbb is arra ifelé rnutat, 
hogy ezéket a kitünő eredményeket szociális 
sikon fokozottan rneg kell vizsgálnunk. Engem 
nagyon éritekel, hogy· pra,eclarus 'Kérvényező 
Lenkének ugyan ki is a mélyen tisztelt pap~ja. 
Földmüves. ,,agy bankigazgató? PostaaUiszt, 
vagy nagykereskedő? Azért érdekel, rnert tu
d:orn, hogy nem 1nindenki azonos körülmények 
között tanulhatott A bankigazgató ~ányánal\ a 
lcitünŐ ér>ettségi:je feltétlenül erősen alatta 'ma
rad az ugyancsak kitünőtn érettségizett föld
inüves gyerekek teljesitm:ényének Mert ezek 
mögött fné11i ;,zorgoskodtalc külön 11;evelők és 
nyelvnrnsterek A postaalfisztek gyerekei csak 
magukra, csak a saiát tehetséoükre tá1nMzkod. 
oottak . , 

Különben még a· ie7eseket sem bántották, 
peclig itt is figyelembe leellett volna venni az 
előbbi szempontokat 

·- '\ / 

ELFOGYTAK A JELESEK 18 

Jönnek a }Qt érettek őloet mái' beledobp~k 
a szociális roswba. Bele leellett, ihogy dob.Jak, 

, ·mert az előbbi két 1asoport már lciszor'itottry 
' őket. Alíg >egyharmad rész .iutott nekik a f elve· 
telből pedig sokan vannak áni. Itt nurr. :dr 
Z s e b ő k osztályfőnök félretette a bankigaz, 



\ 

gatók gye1ekeit, hogy a föld1nüvesek, a fo1#t6k, 
gyógysze~észek, falusi fegyiők fiai és Zónyai 
ke1 ülfenek be helyettük Ez a későn felmerfUt 
szociális ';1~érlegelés sok; hibát kiküsz'öbölt. A 
baj azonbgn éppen az .volt, hogy eztaz •elbirá
lást nem alkalrn.azták wióx a legelső praeniatu,. 
r'V.s jelentkezőnél. Az első 13~ür ésnél :m!ir igy ÍS' 
1_08-ra szapo1odott az ideigienesenfelvett nö
vendékek s;?únia„ Jt:t is a .születéS'i bizonyit>vá
nyokat nézték .. Az apa 18 év előtti fof!lalkozá
sát Az e s e t l e f! e s eUolódásokra ffbem is 
gondoltak 

PEDIG AZ ELÉGSÉGESEK 

kérvényeihez eddig még hozzá sem nyul-
-- ta k És ugy látszik, hogy ennek a csop<Yrtna}il 

az ügye már piem lís ér dekli az Egyetemi Kar
közi Bizcttsá.got Megelégedtek azz(ll, hogy meg. 
állapithait.ák: ezek az elégségesek nyilván 
rossz tcmulók, akiktől az iegyetemen ~em vár
hatnak jobb eredr;iényt, Inkább rnsszabbat. 
M en7,snek más palyára. 

Lehet, hogy ez \w egyeterneken általános 
szempont.. Lehet, hogy a mi Karközi Bizottsá
gunk is megadott utasittlsra csebekedett. Lehet. 
Mert különben '.legalább belenéztek volna azok-
ba " ké1 véit",;elcbe és statisztikát készitettek 
'vol1ui, l(ülön kimutatást az elégsdges,ek szo
ciá'is helyzetefről. Egy emb,er ~lete nerri 1nindigl 
évpen az érettségi bizonyitványtólJü,gg L i e. 
b i g, a kiváló kémiku11- áltitó-laq 11iegbukott az 
érettségin. " 

Me1t uJra hangsulyozzuk: nem '1'indegy, 
hogy ki, hogyan tanulhatott Hogy ki járt b.e 
autóval? És ki ufoiott az iskolába vonaton, 
r;agy a küh,árosl>ól? Kinek volt külön szobáJa 
a zavartalan tanulásra és ki végezt,e ugy el kö
zépiskolai tanulniá:nyait, [hogy hatan laktak eQY· 
szobakonyhás lcikásban? Ki járt lukas cipő
ben? [{i:,vel< nem wlt télen meleg holmija? Ki 
tanult kölcsönkért tankönyvekből? Ki tanult 
11gy, hogy lanitott is köziMn, vagy valamelyik 
gy(ir ban :dolgozott? Ezek ritkC,~i krlvhattak 
elégségesnél fob,b bizonyítványt 

EGYÉB TANULSAGOK 

is felmc1 ülhettek 'uolna a kiközösített e'ég
séges csovortn:ál, ha ,i;életlenül legalább egyszer 
beletekintenek awkba a hitelt érdemlő ok1ná
nyokba Esetleg rá.iöttek volna arra is, 'hogy az 
alkalmazott gyógyszerészek gyerekei {s azok 
között tcllálhC<tók,. sót a falusi gyÓgJiszerészek 
fiai 'is., Egy pillantás elég lett volna, hogy nieg
győződfenek 1óla .. P e dig ezeket fel 
k e Z l v e n n ·i a. z _e g y e t e ni 1' e. Én, 

,niint 1negfigyelő é-rintkezésbe lépteni a -l(arkö
zi Bi-zottruíg tco1,,_ri1airoal é.s ·1ie11i liiszeni, _.hogy az 
ilyen elégséges kén:ényeket véglegesen vissza. 
fogják utasita.Jii„ 

Dc; a.ku.dnak az elégségesek lközött névi ko~
légistci föZdrnv;ves.gyerekek, sőt devortált 
uyó~yszer·iS~zek _fi'ai ls, akik 'a JW,boru sötét boF·· 
za711iaiba11 Jn3nilkét sziU{i,füket elveSztették é.s 

A 11YóGYSZEittéz 
----

__ 'most niinden t4nw,sz és anyagi segítség nélkiiJC
Jelentkeztek erre a pályára.. Tanár iur kerem,': 
én védelmiikre kelek azoknak, kik egy elégteS
Ze;r élet következtében lehettek '--- c s a, k eleg,1. 
segesek. · ··· 

MÉLYEBB TANULSÁGAI 

is vannak azonban ennek a példátlan nyü:tsU. 
gésnelc -a gyógyszerészi pálya felé. Még ha t13-C 
ki:ntetbe is vesszük, hogy valóiában mindeli tu;-' 
dom~nyos pályát m~grohanta~ uVIég_ ha ezt le,: 

-is sz0;n:it2uk,_ akkor is-.;_k?zel .haro-r;iszaz kérvény; 
eZbiralása var a kar kozi bizottsag döntésére : 
Közel ~áJromszáz kér?_~nyező, óriási iszám, niéf 
akkor-is, ha r;sak százat vesznek fel közülök. 

Mit ,bizonyit ez? Hogy a pályára . lépő u'í ' 
gyógyszerész-rwmz,edélpet nem ria.f!ztja el ~···· 
gyógyszer~szi .iog_reform eddig még bizonytalan\ 
sona. IM er t valószinüleg va,lamennyien tudnak' 
a i),arcok1ól és a kin@kozó !ehetősége/cről. Fel 
kell Mtelezn~ink, hogy a.z egyetem /có.pufáp be: 
l~pő qyógysz_e,ré~z;h?llgatókai nen1 érinti, 'hogy 
allanii, közsegesrtesi, közületi., vagy egyéni ala-:· 
pon olilják-e meg a JÖVŐ gyógyszertára/e helyze. 
tét .. ÉS azokban a -jövő gyógyszerészeinelc 801"
sát is ők a gyógyszerészi pályára lép1iek és ott·• 
is akarnak ma;radni Mert ~alálkozuhk ugyan· 
közöttük gyágyszerészek, nagy pesti gyógyszer< 
tártulajdonosok gyerekeivel is. de a itöbbség · 
nem az Vidékről Jötte/e, falvalcb6l Alulról :tö.r- , 
nek ,föl és ezt a pályát .tőlük igazán nem /cell es 
nerr;i is szabacl félten,ij:nk. Éppen a kérvényezők 
nagy száma bizonyit,ia-, /wgy ezen a pályán sok 
ember számit kenyérre Eit o. lehetőséget egye
dül egy nagy k!izösségi rv;ridszabály oldhatjá. 
meg minden dolgozó szániám E.z pedig egy1"e · 
tudatosabban, egyre szélesebb ,(),lapokon nevelné '· 
és állítaná a népi demplcrácin szqlgálatába· rft 
egész magyar tanulni vágyó fiatfllságot. 

75% Nő 
' 

Mikor az' idei{!lenesen elintézett 108 ké~· 
. vényt má1 kiemelt~k a .töb.bi közül. akkor, de>: 
, rült ki, hogy hány 'nőt is Vuíny fé; fit óha'}ta> 
„ak 'felvenni (A most lezajlott országos vá• 
lasztás hatása alatt mafdnem szavazót irtCl!ni,) 
Kitünt, hogy a kiválasztott 108 kérvényező 75 . 
sZ!izaléka nő. Nem sz,aba,d ietagadnunk, hogy 
erre a kihirdetett IBZ.ÓAnra 11i'indenki. ha nem,is~,' 
rnegdöbber1Assel, de csodállcozá.ssal kapta fel 
fejét„ 75 százalék :nő Szép szám .. A nők, ug'fJ<: 
Zút,szilc, az égész vonalon előretörnek. · .. 

Meg)c;e!l állapitanuxr:lc, hogy ez a tény az/ 
egyetenii tanárokat lepte meg legkevésbbé. ·Dr-. 
Zsebők osztályfőnök azt a megjegyzését. hogy'' 
a gyógysz,erészi pálya valójában inkább női pa' 
lya, tanáraink egyetlen tiltakozó szava sein:.: 
mé1 sékelte„ Érvek hangzottak e1, talán ujra én,·, 
pen a közoktgtásügyi kik!uldött vetette fel, 
hogy végre is a demolc1áciában nem sz!iniit, 
hogy ki milyen nernhez ta:rtozik (Er-re kül'!JP 
ben lesz niég néhány n;egjegyzésem Még e cikk 
keretén beliil) ,~ ··· 

De azt r:wr senki sern vitatta, hogy ebből 
a 75 százatékből legfeljebb 30 százcilélc fog vé
gezni, mig a 25 százalék hiánytalanul ~negszer
zi oklevelét ]gy e[Jyrf;! nagyobb ür támad a fo-

. lyarnatos gyógyszerészi utánpótlásban, · IA- nők 
elrna,radnak, a fér fiak megmaradnak .. 

1Nől PÁLYA? 
Megvallom.: minél töb_b nő- \és férfi-kartár„ 

samrnal beszélgettem erről 'a kérdésről, annál 
fobban nőtt benne·m a ;;avar és bízonytalans.ág„ 
Ha ors'zó,gos gyógyszerészgi)ülést: hiv.tunk wol
na össze, hogy eldöntsük ezt a kérdést, a szava
zás e.redniénye >Usztán -azon mulatt volna, hogy 

. férfiak, 1v<igy nők lettek volna azon többség
ben Mert ugy a nők, mint a férfiak a saiáti 
nemük .igazsága tmellett szálltak volna sikra 

Pedig a nők, ezt cl kell is'nierni, eléy tár
gyilagosak. Nem titkolják, hogy a nő hivatása 
választott pályája mellett uz, hogy megfelelő 
élettársat válasszon magának, Ez 'az pka, hogy 
letérnek a p!ilyáról és számbelileg megfogyat
koznak Dé növekszik a nemzet ri,agy csakídja, 
Ha jól' választ, ha csak nem gyógyszerész (tu.- .„ 

r- lajdonos) a.z illető, akkor csupán eredendő nő~ · 
hiva-tását {JYakorolja„ Ha rosszi/J,l választ _és őt 
11iag,át sem választják 'ki, akkor niegniarad vá.
laszto~t hivatása mellett. 

Ez az oka, hogy olyan kevés az idŐsebb ;,ő 
pályánkon .. EMnennek, férjhez mennek, )oiáll
''0k a sorból, 

jár, kora hajnalban sz-alonkára. kertészkedik is, 
bi'. · a· keze a 1gyümölesfák oltásához .. 
, - De abban rneg kell állapodnunk, hogy a 

gyógyu"erészi pálya nem ér véget Pe~ten és né
hány 'nagyvárosban. A gyógyszerészek zöme 
falvakba és :nagy községekbe kerül Maga pélél:áu! 
vál!alná-e egy falu8i gyógyszerész egész életre 
szó!ó feladatát? _ 

-- Én' pieni Pesti lány vagyok~ De el tudom 
képzelni, hogy a 'falusi fiuk és lányok nem. fu 
éreznék jól magukat Pesten. Azok a nép gygr. 
melcei és 1a néphez, a név közé vonzód,1iak.. · 

EGY MÁSIK Nő BESZÉL 

- Persze maga is, tudom.: Hüvelyk· és mu 
tató-ujj Tipikusan női pálya. De mondja meg: 
niiért? 

- Mert rendlcivül sok gondosság, hit, 'szív, 
.szer etet kell ehhez a pályához .. ÉS türele1n 

- És !J-. Vérjíakban nem találhatók rmefl. 
ezek a némes tulajdonságok? , 

- Igy ef!yütt nem. A férfiakat inkább bi" 
zonyosfoku kegyetlenség _jellemzi. 

- Kégyetlenseg? -
.. - Ne értsen ifél1·e, Én nem, enibertelenség

re gondolok Inkább valami elhatározóképes
ségre, ők sokkal inkább a tettek emberei. Ezért 
nincsenek és neni is lesznek soha nagy női x
béSzeink Mert ott rnár a férfi. fizikumának és 
természetének is kó·moly !Szerepe van 

- Reniébem, hogy ezzel a véleményével 
MI1' MONDANAK A NőK? nem akarfa je"rfi kartárnainkat eltanácsolni a 

- gyógyszerészi pályá•r ól a.z orvosi pályár'a 
Altalában a legtöbben azzal kezdik, hogy 

fiUemelik a kezüket,, összeteszik a !hüvelyk; éf3 · - )A vilá{!ért Sem Itt ~an például ez a, 
mutató:-ufiukat és Jcijelentilc, hogy-- a gyogy.. gyógyszertár .. El smn tudnám kApZ{Jlni, /Wf!Y a 
szerészi pdlya tipikusan rnői pálya. Természe- vezetéset, magá.t a gazdasági részt. egy nő el 
tesen utána következnek az érvek Sőt igen ko- tu.dná, ,látni 
moli érvek Hogy szemléltetőbben érzélceltes- - Ezzel szemben egy kartársnő.ie azt 
sem, niegint csi:ik a pár beszédet 'tartom erre a-

1 
mond~a, hogy .nem olyan kmnoly teliesit';"ényo. 

iegalkalmasabbnik De egyuttal nekik szege- ' vezet~s sem: Cs-ak rnost az, Amikor 111;eh,ez a be
z~m férfi km társaink véleményét is Hafld oá- • szerze'.· _ Nincse~ek al~pa;nyago,k, Keso/ib, egy
folfanak hadakozzanak Csak ,igy futhatunk el sze! maid, meg;nt talean hoznak niinf!ent a 
megközelitő!eg a tár.rtyilagos i,qazsá11hDz. gyogyszeresz ele. Csak el /;dl gondolni,: Kal. 
' 'k · d ·, , t t rtja női 1odat Amidazophen, ;Antipyrin, Coffern, Theo
, -;: rrse niegmon {11!!, lmier a ' br omi'.n, - és már ott sorakozik rninden a ve· 

palyanaiM t A f, f 'ltalában eni bii JdJ zető előtt Tudom, hogy ma ez rr0g csak afféle 
,-:- ,er az. t _e1 l! aet n gondos gyógyswré,zi „terülj 'aSZtalkám"-J!iték 

sokáig ez, a nagy ure m igénylő, ( , -- , . 
kát 

- Akkor is alkalmasabb lesz a férfi a ve-
mun • t· 

A gyakorlat mást lbizonyit Igen 'sok 'férfi- ze esrn 
dolgozik évtizedek óta a tára nielbett, visszere- - ÉS mi az oka annak, hogy idősebb not 
sen, befáslizzák a lá:bukat, és bírják ~lig litunk a púlyán? Főként tára mellett. 

_ Mert muszá.i .nekik Mert nem juthat-- . - Kére1n, én rnég csak 40 éves vagiyok.. 
tak úle.féb·en valami vezető álláshoz vagy f!J-ati~ Maid ugy 30 fiv mul:ua szivesen nyilatkozo1)i 
kához m ről Addir; itt akarok dolgozni, !'zivvel, hittel. 

Ákkor is dolgoznának .sz,e1etettel és türelemmel 
__ De nem ezt a munkát„ Inkább a vezetés- · - De az Úyen kitartó nő igen kei;és a 

sel törődnének.. pályán. 
__ Hogyan képzeli el ezt pétdárll a falusi- -- Az- sem baj legalább is a· férfiaknak. 

törpe-gyógyszertá.rakban, ho.l a gy_ógyszerész Ha mi eirnegyünk,' ők járnak .iol ÉS ha :rosszul 
egy életen át !egyedül dolgozik? . . járnak, csalc ctzért járnak rosszul, mert.rend

- ótt irányít és dolgodk. pe vadászni is szerint éppen hozzájuk megyünk feleségül , . --
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A NőK '.ELőREToRÉSE . ' . 

- És maga? Kíváncsi vagyok 
. ;--: Minden pálya a dolgozóké Nőké és fé:r

fia.ke. együtt. Nincs női pálya és ninC3. fér fi pá·· 
lya, Ma a nők ugyaitugy dol.goz11(Lk nunt a fér
ziak. Ma mfÍr a _gyermek .~em akadály Egyre 
jobban szapi;nodnak a napközi otthonok. 

. m_eg kell_ állapita;n~m, . hogy •éppen ő jelent~fi 
ki: (l gyogysz:er es_zi rP_alya ti1nkusan mői pá(y 
Külonben semmi hiba sem volt a szereplé 
körül.. Minden meg jegy7;ése a d,emokní . .cia ~ze/, 
lemét, vivmányait védte és igafolta. 

- Ez igaz I:Je a nő élete mégis 'kötöttebb. ' 
Ha a férfe munká,ia Pesthez köti, ő sem mehet 
le falura 

De ez a 1neghatározása nem lehetelit vél} 
lqi Vagy ha nem volt egészen tudatos észrev 
tei, akkor öntudatlan 11wgnyilatkoz<isn'alc .té' 
kinth.etjük a gyór/yszer é;Jzi. P_ályá-pal szemben 
Értsuk meg.: ez mem ferfi„lázadas. Nem i8 
kartárs'afc sérelmi felvonuW.sa ··a kartársnők 
egyre nagyobb térhódítása ellen. . · - A fér fi sem megy le, ha a felesége 

munkáip, ifeköti 
- És vnit szól ahhoz, hogy az idén 75 s:W .. 

zalé~b~n nőt vettek fél az egyetem gyógyszeré-
szf agara? · 

, - A nő~. nyi!ván dobban szeretik ezt a p<i
lyat. És a no ut7a. ma már nem korlátozott 
Katonák/cal, píwt<ikkal, sőt -- női pankrátorok„ 
kal is tal<il/wzunk. 

- Azt mond.i<ik a férfiak, hogy ez a nagy 
buzgalom, ez ': nagy nyüzsgés ezen a pály9'n, 
na,g_yo n hasonlit valami kimkat-csillog<ishoz. És 
főként a pesti „kirakatokra" pályM;nak a nők; 

- Ez nem igaz A' nő odamegy ahova ái. 
lítj6,k Soh!t, semmilyen vonatkozásban sem 
maradnak rnögötte a férfiaknak. Többen va
gy'!n/c, teh<it tö~b is fut közülilnk egyes pa.„ 
{yakra Vannak kimondottan férfi-pályák is. A 
gy ágy szer észí azonban nem az .. De nem is csak 
női pá2ya, ' 

VISSZA A KARKöZI BIZOTTSÁGHOZ 

Amint látjlílc a tanár urak, amint l<itia iir„ 
Zse~őlc. oszW.lyfőnök ur, ki ;orvos és egyetmni m 
<anar is egyuttal, nagy kirándulásom 1a •kartár
sak és. kartársnők közé, · nem }árt a kívánt 
eredmennyel Nem derült ki !Semmi., Csak 
egyetlen igen lcitünő kart<irsam mutatott r:á, ar
ra a valóban jár ható utra, amelyen elindulha
~unlc És talán el is jutunk valahova. E.z a véle„ 
rry.ény való~ában az im:yém is, Kettőnk igen ko·, 
'!'oly beszelgetéséből alakult ki . Mind a lcettéii 
ereztük cizt az. óriásijeleZősséget, ami ,elenged,„ 
h~t~tlen egy ilyen nagy kérdes megtárgyaJ,á,. 
sanal · 

/' 

Ezért jöttem tmiost mssza önökhöz. Kissé 
f!anács~~lanu~ Innen indultam el ide tértem 
nwq uira. Jó, hogy még teljés szdmban együtt. 
ta.lal?m a; Egyetemi Karközi Bizottságot.: dr· 
L1ptak Pal, dr. Mozsonyi Sándor, dr Schulek 
E}lemér prof:sszorolcat, o. bizottság fegyzőjétr 
a1· Halnia.i Jo.nost és a két kiküldöttet.: dr .. Zse-· 
bők osztályfőnököt és Győrbiró gyógyszerészt. 
A: megfigyelő tehát visszaf;irt, hogy ·a lB[!illeté
kesebb helyen ad7on szamot utiának -kudar
e<iról„ 

A lényeget vizsgáljuk Ez pedig nem lehet 
más, :c,sak az orvos nézőpontja a gyó'gyszerés .. ·· 
felé Mert hogyan is látják ők ezt a. pályát?. 
Ott áll a gyógyszerész a tára mellett és az 0;c' 
vasi vényre kiadja -az orvoss<igot Egyre kevd
sebb piagisztuílisan elkészített gyógyszert de 
annál több gyári készítményt. ők csak a' k i: 
v. i t e l e z é s. t veszik tekintetbe És miéff 
is kívánna az orvos ennél többet a gyógysie_;, 
résztől? 

1 • 

1 
KőZBESZóLÁS NÉLKÜL 

fi: / ' --~·; 

Én csak 'azon 1csodálkoztam, hogy dr„ Zse/ 
bök osztályfőnök sza,va,i válasz nélkul hangzot• . 
tak el.. Ott ültek az egyetemi tanárok, az u)·'. 
gyógyszerész-kiképzés legfőbb irányitói és nemi' 
mondták meg, hogy milyen feladatot .szántak d. 
jövő gyógyszerészeinek Hogy hamarosan eljön,c. 
el kell jönnie annak az időnek, amikor Pr;sten'• 
és vidéken, városokb,am és falvakban, az élelmi•. 
szer -yizsgálatot_ . 'is_ pyógy,szerészek fop.i<ik ,vé· 
gezm Szer epuk ·eS hivatasuk hasonlo lesz a 
körorvosok müködr§séhez Szelcéren és szánon":; 
relckentő hőségben, dermesztő :fagyban ]gei~''et.Yi 
határozottan férfi-munka lesz És nemsólcá.ra ·; 
a tala}vizsgálat is a gyógyszerészi hivatás ki.-~ 
mélyítésére fog szolgálni, Ugyanigy várják !!&::• 
uikiképzésü gyógyszerészeltet á gyógyswrvegyé. 
szeti gyárak mühelyei és laboratóriumai .. 

Ne a t<ir a melletti gyógyszer ész munlcá.ty• 
tartsák döntő szempontnak .. Ne csak a kivi,tele: .. 
zést, hanem a kezdeményezést is: Gondoljunk.• 
csak Thcm Károly, Winkler f.,ajos, KabaiJ( 
Uszló és Rozsnyai Mátyás gyógyszerészekre.( 
A legnagyobb magyar kezdeményezők.re De a•' 
maiak közül is egész kis tudományos csoportOt ,: 
tudnrinlc összehozni Csupán gyakorló gyóg'y· 
szerészelcből. ·· 

Tegrw.p tal.<ilkoztam éppen V a r r ó 
lcartársammal és barátommal,.egy malcói elha-:. 
gyott gyógyszertár lhatós<igi vezető.iével .. Hat~: 
11ankétéves Amikor a gyógynövé:nyekró'l bes,ze'l, '· 
csak 1:f!Y, /3Ugárzfk a sze~ből,_ csak uqy árall. ii. ,i 
hanmabol a gyogyszer~szi palya merhetefbenj ,; 
szeretete .. Ki.s, bérelt földjén menthát pal.<in~,< 

ÖNTUDATLAN MEGNY.ILATKÓZÁS ültet, ternwszt, arat. szedi a sm.iakat és tele-:( 
píti tovább .. ő mia.ga Mostanában sikeresen ~ 

Megvallom,:' csak most tudtam meg, hogy sérletezik a seilla nia.ritina <termesztésével. rTa-: ·" 
a. lcöf:fletatásüg_yi minisztérium kiküldöttje, dr.. , , lán ugy gondolja, 'hogy ott a hires makói hftgy~„., 
Zsebók osztályfőnök egyuttat orvos is Azt is. ~na me'Nett a tengeri h:agyrna is megterem.) · 

Ji.· HÁR'ÜMÉVES TERV 
És most menjünk vissza e_qészen addig az 

'ptekezletig, vagy ha ugy ltetszik: ankétig, ho! 
/elvet&dött és, elhal.asztódott 'a ·magyar gyógy
szerészet 3 éves terve. De szeptember eleje volt 
k véqső időpont}a ~z akkor n(kgYOJt r·osszul si,. 
kerül~ értekezlet legközelebbi összehivá.$ának. 
$ddiQ még sen/ci sem ·gondolt i·á. senlcinék sem 
'Sűrgős, ,. 
·• 1 Már iminden szakma ellilés.zillt a maga 3 
'hies tervével.. Csak nálunk nem 'történt még, 
semmí. Pedi_q e nélkül c.sa/c tévelygünk a nagy 
>nemzeti ~uiiáépitésben. És IJ!a, legközelebb ujra 
összeülünk, 3 éves tervünk legelső és legfonto
sabb pontja, csak 

az o,'rvoso7c és gyógyszerészek mine1 -
szélesebb együttmülcödésénelc tökéletes 

kiépítése lehet. 

l smertessük meg végre velük magunkat és cél, 
jainkat A kivitelezés mellett a, kezdeményező 
munkát is Utunk és szándékaink a köze11ész. 
ségügy területén u{Jyis közösek De minden vo- · 
nalon keressük meg az együttmüködési lehető, 
sé(!eket. i:s ha 'mgtaláltuk. a két pálya hivat<is
szeretetével 1nirulent megoldhatunk. 

Ha egyszm· ezelcre a lOérdéseki(J nyilt fele.. ~ 
letet adtunli és kapfJun/c, íerre a ttiszta helyzetre 
aZ' egész magydr közegészségügy jövőjét szilda-
sziMrdah 1:.áépithetiü.k · · 

Nfiibajok kezelése . gyógynövények.kel 
lrta : Yarr6 llad6r Béla gy6gyszerész 

(FolytatM.) 

Gyógynövényeit;tkke;l a hó·szám sw.batYoziásánál tág 
ny:iJlik hatásos! 1teiélésre: 

Ismer \illik növényeket, ~e1yie!k vérzés szaibályoiólk, 
ismk.lt mások csökkell)tők, 

_. Eiső,soxhan kell feie.mliteni -a népgyógyászatban hó. 
"szá._"11 szabályozónak alkalniazott 'székftivhágot/ népiesen 
>á:nyafü (lM.atric-aria chamomiliae} -éS a n11acskagyökeret 
·: (Radix valerianM), RitkálbbaiDJ has'Ználatosak a 1·ó1nai 
kamilla (Anthemls: n'dbHis), a cickafark (AchiUea anille ... 

." lollum), az őszi aranyvirág, néP anya.fii .(Ch1i;sari.ternum 
~; .. ·patthenüum). a borsos mentha,; (Mentha pip..), a közönr
i'.§:séges és JEikabniapi aggófü (SenElcio vu1:g .. és Jacobae·~) 

Hós-zámszünet (amen101Íhoea) esBt1én ajánlható 
;·.több ca,rmina.tiV'a <é's diuretica keveréikének fŐ7..ete„ .I1sme~ 
t tik e crélból az örv~nygyökér (ifnula:e HEll.ellium), az. or:~ 

rosf 1>emetefü (Marrubium vµJ.g. )1 fekete üröm fü1e'ki 
:_·any.ia (.Artemit:.'i·a vu.lg.),' haszn~s földi.tön1öén, 

11

b~b;3Jfü, 
bábaiTaJ (PimpIUella .!':axifra:ge). ilyén. sajátr~gált„ RencL 

, .Szetint a teiakeverékekhez hasihaijtóJ;;:at S'zoktak még 'ke
;' verni, 

A menstrrurációt .cs&kkentő -drogok k-Ozlött ott találL 
·.-:·Juk a vérzést ~sill8.pitó a."llirtokalt iéls csersavat. ta.Xtalma,_ 
<.Zó növ,_ények:et Ilyen a cser:Vakéreg (Cortex quercus)~, a 
:2'..·!~erlevéi (Rubus fructi-0-aa), a szamócalevél (ÍI'a1gaTi~ 
; Vie:Sca), a libapimpó (BÜtentilla anise!'ina, a vérontófü, 
~:-vérfü, vérgyöké1· (Pofü:m.til1a (tormenrtil1a) erect1a) €s a 
:': közönség,~s palástfü (Alchem~la vulg. s~ 11~estris); az 
~: amtn drógok közül a pásztortáska_, yé1alt:atófü (Capsella 
(bursa -pastoris), a bürök gfmo11 (Erod'ium cic~tarium), 
J:hor.sos kes8rüfü (Pol;rgonum hydropipery, ·Az amindro-· 
. gok fluide}.,i.ractumával' megbi~hatóbhak· a.z eredmények, 

Az. it.rn)n dI'OgO'k kJi)zÖtt !EU.iSÖsomb~ kellett v~ln1a em. 
liteni az an·yarozso-t. mély a szül~zetben '·és nö.gyógyá_ 
szatban megbecsült gyógyszer A Ieghatásosaibb ható ... 

__ :·.anyaga az e1gotoxin, i_lleive a hozzá köz.elálló -el.'gota
Inin, "m.ely ta1t.6s méhösszehuzódást akozi1 igy a lkizár6.

- lag ezt tartalmazó készitmény~k. fáj.ás kelté'3re is ha'Sz_ -
"·:ná1hatók Az elmult é,,ekben u:jaIJ:b vizs"gálatok több alca_ 

loldák hatásától lényege,sen nem voitál<: me~h-ülönböz. 

tethetök Az uteru.s, haemOI"l'haigia specifikus gyógy. 
szere„ 1• ' 

A klin~kai tap_as·ztal,atd'k: i.gaz.olva látják, !hogy .az 
egyes kivonatott hntóanya·gak nem szolgálják a ke·ze .. 
lésnéJ a hizton~ágot, n\-egbi1zihatráiságot, eZ'étt az orYoisi 
gyako,rlatban áltai'áno~·á lett a '!n'aga természetes íor..: 
m·ájában ,,al'ó alkalina:zása Ar:rav:aló tekintettel, hogy 
az any:a.r"ozs'ot hosszaibb ideig TIBm leihet élta~tani, ('al , 

i gyógyszerkönyv 'E1lőirja elta:rtái?i ,módját), célsz.eirüeTIJ a 
könnyebb adia,golás ciéljáJhó!J.! fluid~Xtractumot készitenek 
belöle Az expeditiónál vegyük te'kfurtetbe, ·hogy ez, n.l'.l 

extractum setm állandó1 kié:s·zitm·~:y .Ajl.: elOirá1sokniak 
megfelelően e1t1attoitt porb·ól ldélsz1tett pilul;a,, de titláTI 
~ié~g in'kiább az infusum. a célravezető gyógy.szer Kelló 
~lőTig-yázat melITett is előfordulhat hogy 'r'0Ss1.Zullétf>'t,.1 

szédüllést. hányást i(!§z elö. A buzialis·zrtbe k.érült arÍiy,a_ 
rozs-mér gie-zési eSetek ~s azok következ;miényeí l~-öZis. 
mertek. 

\ ' 

Az anyaTOZS' h:Enyett é!si nem sürgó·s eseteklben, -
meit nincsenek ke11eimetlen me11-ékha.tásai - memo- é'! 
metr·o1 I"hágiánál szivesen rend€llt g-yógyszer a kanadai 
hydrasti"i canad·~nsis A szül1é:sutáni vé:rZ:ésno/ kevésbhé, 
vis71ont l~ányoknáI a pubeTtás korában·· jelerutll::ez-0 
menorr höénál s-pecificus gyÓgy'5'Zer. Rhiz-o:r11!ájáJból készi_ 
tett_ 'fluidextractumából 20:-----130 csep,p ·az; egyszeri adag. 

Szülési fá,jdalmak~t erösit.O a -gyóITTrnövények közül 
A. -r.hi:naké:reg, illetve sósavas <S'Ója a chininuin hydrochlo_ 
rtcum, m~IJ·.et 2x'0.3 per QS 1·agy intr;amu.scularisan 2 
&rán belül injiciálTiak. 

A közönséges ........ mogyoró-~ (Fiuctus co1i11us aveUanae) 
olajátó1 megfo~ztott . gyiiruKilCs-e, a népgyó.gyá'Szatban 
has~ái1t haemostypticum 

Fehérfolyás (Fluo1 albus) gJ·ógyita8áta is vannak 
gyógynövényeink, aká1 küllsö ;Gblitö, akár belsöleg tea 
fo1májában. Folyást csökkrn1t.ö-- sajátságuk m-agyaráz:ita 
egyt"észt cs.e1\sav-, iná~1észt illóolajtartalrnukba?- kere
sendő. Csak a j0lentöseb'beket emlitjük: a t.élizöidmíé.. 
téllg, (Vinca minor), az apr·ó sZulák (Convolvu.lUs _ar
vensis), a kerek repkény {G~achoma hedel11':~um), a 
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-,.~f!!ZU!'Okfü (Origanum_ vulg_}, a vadszázs:zor_szé.p (Bellis·. 
perenmis), a cickafark (AdhilJae 1millefoliuni) .. /stb. 

Sápkórnál fellépő fluornál: az orvosi Zsál}·a (Sá11via 
off ) főzetét ..;agy forráz.atát isszák. A néD rnég az~nki
vül gör ccscl jál·ó menst~1átióná1 is i·Ssz;t a zisálya teát„ 

A 'drogol~'ból főtött öblitő Úrr}:gatio) teák 1$1yhébbel.: 
és nem ann'yira izgatók, n1int a_ vegysz.erekbőJ f.orgalo~n
banileyő k.észitn1énye:k. Hatóansagul{ _re-:ridszerinf:\nyálkai, 
cs81":>.av és iiló0-1aj, A c.s:er,siavat tartalmaz-óik közül álÍjon 
itt: a -Jo~maring (RosmarinUJS off.), a zsálya (Salvt:U 
off.), a csalán (Urtica dioica és urens), a diólevél. c!3er_ 
fakéreg '(Cort Quercus), stb. ~>tb; :a nyálkát rtarta1ma 

, zók: 'aiZ erdei m.ál'yVa (Malvia sylvest-Íús), a· ziliz· 
·.(A1thaea oíf.), a székifü (Matricara cha1n01:'.ll'irrla), a 
cidiafarl{ (AchiJlea millefol) s:tb. ( 

H;intő:Porokba, $'11ppositoriákba1 gldbuli1ba. gyakran 
níövényi porokat irnak e1Ö '-' 

Szoptató Jlns álk tejnwnnyiségének fokozásáJ" a aroma._ 

A Mlthridatum 
Az .ólw.rban (Kr ... e. zn~z. században) Kis„ 

ázsia északhe6eti nlszé.ben volt egy '{Jir odalom: 
a Pontusi birodalom Ennek 1JOlt egy nagy 'és 
kegyetlen uralkodója: MITHRIDATES EUPAc 
TOR, kinek Ycegyetlensé[J'ét többék között jellec 
mezte az, hogy egy navon .a birodalm4ban élő 
összes rómaiakat (mintegy 100:000 embert) 
megölette Mi!grnérgezte többek között sajit 
fiát is, továbbá .Alkrreust, csalt azért, mert ez ló .. 
versenyben. kgyőzte őt. Eef6sz életében \a római
akkal hadakozott, sok ellcn'1éget szerzett rnag'i
nak s ezért attól félt hogy azok rriegméJ gezik . , ' - . 

·Ez ;inditotta 'őt arra, hogy olyan gyógy3zert 
keressen, mely a mérgek hatiisa ellen őt rneg
védi. Ezt a gyógyszmt a kigyómér egben vélte 
felta.lálni és ezt rabszolgákon, elitéUeken, 1niafd 
saj'.ít magán is kipróbálta. Kisérletei akiJJián 
_e[JY 54 alkatrészből álló, egyetenüeges cllen-
1nér get készitett, rme7y \később évszá.zadokon át 
M i t Jij r. i d a t u m név alatt kitünő m1ógy
szer és ellenrnéreg hirében állott M.itlqidatest 
és A ttalos · Philorn•etút, Pergamon királyát, aki 
szintén sokat foglalkozo"t~ 'miér gekkel, a történe. 
lmnberi ki1'ályi niéreokeverők" név·en is ernle-
getik '' ' . 
. Mithrida.tes mindennap elÍer11nérget és utá .. 

na rné1get vett b•e emelkedő adagokban. Ily rnó
don idővel bizonyos immunitást s.zerzett mér e 

gekkel szemben, ugy hogy állitólag nagy ada„ 
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tiikus, éte1ikus olajat tartalmazó rnrug0J'k (gyümölc;sök), 
fo1rázata .szolgál Em;i!ltést tettünk m~r róluk.....;n. caU'ni~ 

naíiV~k között rná:1' részüket a hug,yhrujtó rr"övény·:;;k iSi.. -

Egy-'két érdekes témá ·· 
gyakorlati ,gyógyszerészet köréből· 

ni_ertetéséniél tárgyaltuk. ' -
A népgyógyiszat tejcsÖkkentönelr" a zsályát, diÓie.:. 

\·elet hasz,náfja teán~k, rendszeiint komlóv'.'11 ke-„„-erten. 

Rp Rad vallerima.e, Fol. :q:i:;\nth. pp. ·anra 30 0, F'L-. 
cha1nomill 40.0 Forráz:at ·1 evőkanállal" 2- dct'-~

Rp 

Rp 

vizTf\ Napontn többs7.iÖi · 1 cs'é:szénYit 

Flos lamii alb. iO 0, Hrb. a1che:nil_1, Flo_s,~~a~ . , 
mo~ilL H1ib. pol;'.~gal hydropiper, 40 .0 MDS 

,1 ~vő:kanállall 2. 5 4c1 vizre A: m,e:fistruá~ó be_.-. 
álltá:val dupla ada;g.ot fogyas~t1ani .. 

Co1t querci, Hrb, ~apsel!; hursa pastods, Hrbt 
inillefol --"R:ad tormenrt. ana. MDS 1 evőkaru. ~-.5 

. del vizre Niapontii 1-:2 csészién~it 

Rp"""'„Extr: secalis cornuti. Extr. h~~Bra.stis ' . canad. 

8..nia 5 0. Nap 3x 20 cs:~pp 

a 
> „A Gyógyszerész" f .. é ·ID. számában lekö
; zölt hasonlÓcimü cikkemhez folytatáskép egy 
· másik érdekes témát közlök Elöljáróban hang

sulyozom és idézem előző cikkem zárószavaft: 
) . „Gyakran halljuk hangoztatnL llogy a régi 
/rendszer. évtizedes, sőt emberöltőnyi botlásait, 

té>'déseit a demokráciának kellkorrigálni és jó. 
': vátenni Iine itt az alklalom, hagy a gyű,gysze· 

részet körébe vágó foná"kságakat és a régi rend-
. $zer szájaize szerint megalkotott törvények_et. 
: és szabályrendeleteket mihamarabb .re"1deal· 
. juk .. .. " stb. , sfö. . ·, 

Ezuttal az 1936 áVi L törvénycikk 51-54: 
§§-airól lesz szű, melyekben a kuruzslás· vétsége 
van gyönyör üen és homályosap l~i:rva . Azért 
irom igy, hogy gyönyörüen · és homályosan. 

• . mert 'a si·énen megfogalmazott rövid kijelentő 
' Rp Fol Tosmarini Hi h sa!>vlae; Hé1b mil1efoL mondatokból sehol sem derül kL hogy az orvO's·l 

Cortex querci ana 25 o, S-4 evőkanállrul fél 11-' ' tevékenységnek hol kezdődik a határa, más.szó. 
ter tizre_ Jól kiffrzni, iu.ie1egen irri.gáüni _/ r-~~ • \fal mi az o:rvosi teivékenys"ég és mi nerIT .. Ei1nek 

· ·•:: elbirálás\:t az 54. !'l. szerint esetről'esetre a já- . 
Rp Fxuctur,, aJ1risi, foe:ruiculi, Herba m.ajoran. iania p: :':.--&,- -

s. Reggel~~ste 1 cs. •.·•.· .• '.í.·.. rásbir óság hatáskörébe ta:rtozik . 
. Lássuk csak sorban, mif is inond az e tárgy .. 

Rp Flos ~1ar.nii alb., HeJba alcheinill., equiseti a~a~-„- <_ 
MD.S. 1 evölk . 2 5 del vizrre. _ E,egg{'l.e$te 1 co;é.., >~;-;l 
széniyit 

ró! szóló 51. .§ (1) bekezdése: „Aki.mást orvosi 
gyakorlatra jo1gosultsága tekintetében tévedés-

tix, foeniculum„ cíni·zs, aco·1 us, opium, va~e1:,iaria, 
gokat birt el anélkul, hogy ezek 1wegártottak ·, . bor. m.éz stb , 
volna neki. (Ma is rnrtÍuidat2smusnalc nevezi/e .. . ,0: A Mithridatumot minden betegség 'és rnér
az adagok fokozatos e11íelésével kifejlődő meii: '.~ . 'gezés ellen használó ar kanwmrialc 'to,rtották az 
terséges ellenálló képességet rnérgekkel szem.„· .. :.•, . egész közévkoron át, sőt 1872-ben még hi11ata .. 
ben) i,Mithridates •állitólag annyirp. hozzászokott . :; lossá is tették a·nérne·t ~JyÓgyszMkönyvben. 
a méreghez, 'hogy amikor Pomveius őt Kr e;: e Ci '.A Mithridatwnót nálunk is hasináltúk 
63 .ban legy6zJe és Mithridates ilem akarvári,\.;. Magyary-Kossa Guu!a ,Magyar orvosi .emlé: 
fogsá,gba jutni, mhrget vett be, ·ez nem hatóU, .. , kek" cimü könyvében olvashatiuk á következo 
miért is Mithridates kardjába dőlt, de ez nem!·'··,:. ·a.datokat: Pálfy Milclósné (Komáromból r'rt le
hatolt be testébe elég "mélyen, ugy hogy fttő.!, •• r'elében) 158/i-ben kéri Bécsben időző urát, 
'sem hait ?neg Ekkoi: a fi.a .által küldött gy17.kiJC. ti hogy ké.rJ·e el Khuen asszonytól rx rnorfrus lf!un.
sok me_qtárnadtá,k í3s lcardjukkal. lándzsáiukkaLi • me.göltéli; '.·; garicus elleni reci'.vét továbbá hozzon rózsavi, 

.i zet, medevedatot (Mithridatot) és driagkust 
Halála után feljegyzései i:i rómaiak biito, fi (theriacat.) 

kába kerültek. Előiratai1 közül Ga.lenus köziilt . A besztercebányai Kordats~fé!e qy6gyszer-
néhá.nyat Ezek között vari a Míthridatum vagy.,:• ta'r szerei·nek inventáriumában (1632) megta .. 
'Antidoturn Mithrídaticum is. !Ennek alkotóré- · 

· lt 1. , Uílható a ,,Methridat" szer vo a,,..: rutalev"'l, füge és só, ;1uitását. azo.n·, .: ... , 
ban - Plinius szerint - a hozzákeverLvontu;c · •2 Őzv .Széchy IGyörgyr{é (Homonnai Drugeth 
si kacsavér okoz~a.. !Pon.tusban ugyanis annyi M_,ária> 16 40 .ben. mikor rnár .:az hitvány nya-
mérges növény volt, . hogy a vontr.isi kacpák, , ,,f vala' igen-igem >elhatalrnasodott rafta" b lábai 
melyek a nö,vényehet ették, mér _qekkel szemben .• '~ erősen megdagadoztak, Pozsonyból dr .. Rlagifl. 
írnrnurdsak lettek lés .igy használhatta 'fel Mith, '''' tál két tallér ara Mithriilatöt hozatott, „aki ió
ridates ezek vér~kdlenniéteg készítésére. And- •:o féle volna, nem va1arni régi. Áz ő lkelme (az or
roniachúsnak, Néró császár· háziornosának..W, ·!; vas) maga vecsétével, spanyol viasszal vecsé-
volt egy et.liirata, miely szerint a Mithridatum ·· telj~" s ·ugy ad.r'a át rnegbizottjának, \Jci „napy 
fontos alkatrésze szintén a lcigyó- és kacsavér:. '·; gondviselés alatt" fogfa elhozni PozBonybál Mu. 

kvioonna, a kiváló arab orvos (978..,-:1036)•• •• :; rány várába · 
Antidotariurna szerint ia Mithridatum. &J,katré" ~; MinthorJY a 'Mithrül.atunwt gyakran hami-
izei többek között~ crocu.s, rnyrrha, zingiber,· z. si&ittá.k, III Ferdinánd 1644-b,,n kelt O.r do 
cinoornonium, tragncimtha, _olibanum, , pipet>, .,, P 7i a r m a e o JJ o e o r u m IV i e n n e n. 
longum, castoreum, V;olchicum, gentio.inth mas'"'F:ir 

. ·"·t:P 

be eft és orvosi gyakaÍ'latra jogosultság n~lküL 
orvo&i tevékenységet végez vétséget köv~t el 
és egy évig terjedhető fogházzal. va!amíi1t hi
v.a,talves'Ztéssel büntetendő." 

Ezek előrebocsátása után fel 1<ell .hivnom kar .. 
társaim figyelmét arra a (talán.egészén egyedüL 
álló) helyzetre és az egyes kari érdekeltségek 
sokszcir .talán tulzásba menő ér zékenységéra. 
mely a két ér de kelt fél, az orvoil és a gyogysze 
rész köz'.ött fenná!ll Valljuk meg őszintén, bi 
zony nagyon sok orvos• van, 0ki legelsősQrban · 
a eyógyszer észt ,szeretné illetni· a,_ kurnzslás 
vádjával, mert hieg van győződve róla, hogy 
„minden gy.ógyszerész kuruzsol" Ez az a!apúa 
lan vád sokszor: nagyon gyakran és mind han„ 
g"Osabban hai1gzik el és ·~Z ·az, mi igaz~in tBv~··, 
désbe ejfa még a legreállsabban gon~olk?z6 es · 
legkevésbbé . anyagias embereket 1s, mert 
:mondjuk ki. nyi!tan, az orvűS0'knak még a .l~g 
tár•gyilagosabbjai is szeretnek· benn~nket r;rer
kantílistálcnak minősitesL (F)z utobbi vadra 
később térek ki) , 

Az előbb említett I;} .. még nem kimondot. 
tan a kuruzslásról szól, mégis foglalkoznom 
!kell vele, miirt a gyógyszerészek helyzetét tis~. 

s i'4.i rn ci1nii .rendeletében. azt ~rJ·a. hogy te-
1cínbette7 arra. miszerint a, '{['herfoca és Medritat 
a legnemesebb és le_qkitiinőbb pyógyszer ri.rnely 
gyógyfzer·táralcban taUí!ható és nemcsak min
den nemü méreg hanem solc 0nás sulyos beteg
seg ellem Jis.. iól használható, azért cSak a bécsi 
és vr;lencei M edrit,atot szabdilf árusitani és irya„ 
matélwsan1 nieg]1agyjá az orvoslwri dékánnalc 
és fakultrj.snak, lh.ogy nagyon ü_qyelienek arra, • 
honnan szerzik be a qyógyszerészek: a M edrita
tot és Theriacát és ha rrern tndjálc k:irnutatni. 
hoay fenfJnevezett helyekró"l szereztélc !be, •el 
kell azokat kobozni 

Az Ki hiedelem, hogy a Mithridafom 1nin-
7lien nemii rnéi eg ellen megvéd terrnészetesm1: 
alaptalan mert ilyen ellenmérea nincsen, 

' DR iLIPTAK PAL 

A„ pecs.1 Sz~1 ·ecsen_.gyógyrS·Z1erl:á~_ 250 éve·s juJbi-

lE'u1nánnk tárgyalásánál m-e1ült tfcl n kérdés, hogy n 
Midridar da.mocr. milyt>n gyógysze1nek feil-el1 meg Er··· 
re kaptunk mo·,,_t kim1eritő tudo-::nányos- tájékoztatást '· 
legillebék~sebb hie1:;;tő!l éc' ·sze1nél~ től: dr„ Lipták Pál 
pr'Of "1SSZ0'1 tál (sz„) 

* 
Juszkó Gy~la ryógyszerész iria Acsáról: 
„'.A Gyógyszerész" 1947 a.ugusztus 31-i 

(16) lszániának „Szakmai krónikáfá:ban" emÍi
tett _ Midridar. damocr helyesen.~ 

Mithridatium Darnocrati.s" a Disvensato-
riun{' ""Phar11iace1j_t1·f',11r»1 arustri'acO 11iennense 
,'fZ•eririt (Vi11dobonoe 'MDCCLXX) 
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tázza annyiban, hogy mi senkit e t·E . t, désb, · ., . ' . _ ·. ~IBn eve .. 
• • e e;:cT ClC'n akarunk, mert hiszen tudjuk 
Jol; h?g_Y a.z .1876. év XIV te alapján „köz
~~eszseg~~y1 ;l":~ézmény"-ben müködünk. A be
g'~a_t fole 011".si betükkel ez van , kiirva: 
„. oG~S~ERTAR!.Aki pedig a patikába be
Jon nyilvan ti;dja (még a vak is, mert érezheti 
a patikasz~gfol), hagy gyógyszertárba lépett 
~e _s1a; patika~at s•ehol a világon nem szokták
oss~etévesz~;m sem szanatórinmokkal, sem or· 
';'?~1. rendelokkel Mi pedig, .akik a tárn mögött 
eJJel-i;a!Jpal _ dolgozunk; gyógyszerészi _ tevé' 
kenys.eget (es :i-·em orvosit) fe.itünk ki. Melles 
l~g nmcsenek 1s az orvosi tevékenysérl kifüjté
se~ez okvetjenü1 szükséges kellékeink müsze„ 
re1nk, es.zözeink, bere11dezé.seink, stb., ~tb. 

:o;-oo., 

egyaránt azt nézi, J 0 "" · .• . . ,, . ·bb r gyan Jon k! a kevésből ,„ 
JO an. ··· 

§ (l~e ble~:~~s~s7a~ mit mond a követkep), 52_ : 

. „Knruzslás. vétségét követi el és hat h'i ::} 
'napi~ terJe.dhet? fogházzal, (tehát mint lát. ?'._ , 
enyhebb buntetes, mint az előző §-beli) v~;11'1 ; 

mmt h.1vat.a]vesztéssel büntetendő k' ' !'-:.:. 
g ak 1 

, . , a r Or"VOSll 
· .'Y or ~·,rn 1ogosultság né'lkül mvosi k · O 
1~~- korebe ta,rtozó cselekntényt ellensziz:áJ%!:) :' 
ta,ert, val'\:y ellenszolgáltatás nélkül, de 'r·en;d:::> 

\ szeres·en vegez," \- __ .::_;;}:. 

_ .Az ,előző 51. §0 ról szólva, már letárgyaltuk<" 
es tJsztaztuk azt a témát, hogy megtévesztés \' 
ese!e nem ~or oghat _fenn akkor, - míkor valaki/, 

A'< ,csak természetes hogy a bennünket 
f;lkeri;s~. gyógy8.z~n~ sz~ruló és attól gyógyu- -

" Ias~ _varo n~gykozonseg nekünk is elpm;iaszolja 
b~Jait, tanacsot, utasitást, felvilágositá'.st és 
v1gaszta~ást vár, tehát akarva„nemakarva. bi„ 
zonyo·~ ertelem~en szób~lileg u,gyanolyan tevé„ 
kenyseget' kell es szilkseges kifejtenünk, mint 
a~ orvo~oknak ,Azonban, hogy baja ikon segit
sunk, m1 ~em müszereket: . kést, injekcióstüt, 
vagy vanofo~1alat. gézt- és vattát veszünk a 
kezunkbe_ amivel. betegeink fájdalmait részben, 
vagy egeszben tobb-kevesebb sikerrel csillapit
~atJuj<, 1: c~elekm.ényekhez nekünk nincsenek 
1~ szerszam~mk, de meg ilyesmire szülrnégül)k 
smcs. 

~elep a. ~yogyszeltarba: az~al a . szápdékkal, J-' 
ogy haJar'.1 valamilyen gyogyszert szerezze)i >'' 

be, me_rt h1szei;,- mint. em!itettem, még a· vak' _ ' 
is . tud.)~ a patrlm,~zagr ol, ho'gv. hűivá lépett be., 
H~ pedig ezt tud.ia.,rfmert nyilván tudja hisz·, 
azert megy a pat:ikába .fa neni. a sarki fuszéres
hez),, akkor azt. is tud.Ja, hogy a gyógyszertár- „ 

ban ne'.'1 orvosi;. hanei;1 gyógyszerészi gyakot'
~~ttal re~delkezo_ egyenek vannak, akik kiza.-

Büszkén mondhatjuk - s erre tanuul hiv 
hatom nemcsak az mszáo-ban hanon1 tal -" ·1" "" ' · '-' an az 
b
egesz v1 agon szerte az összes gyógvszertárak-

an. dolgozó kartársakat, -'- 11,0 0-y' a - · 
t - k t - e_:: ts gvogysz:~r-· 
ara .a gJJ_alcrabban ~s többször kerésik feL a 

~i;te~~k\. mmt „ 'l:Z t;vos1 _rendelőket. vagy a kór 
.~"" at. E!'. rol 1111• gyogyszer észek, nem teh!>

tunk Ez igy van Ennek mi csak „ . „!" k 
;i1;it ebben i.s megnyilvánul a nagyl~~~ö~ég 
nantunk valo bizalma. . , 

Az a _vád és éppen talán a leggyakrabban 
a gyako.rfo orvósok köréből · hóo-v mi • 
részek k l 'k ' "'· - :gyogvsze-

. ·. uru.z~ 0 Vagyunk; _talán a legeklatán-
sabb bn.o:i-v~tel,m annak, hogy nem vagyunk 
merkantihstak Nem nekunk f'. .. . 1 különösen a lnai vilámban ann'~l ukgeyll;ms: 1~ 

b .. . · " ·' · · vesp9nzu 
em er van, aki nem megy mindjárt a . ' 
hoz ban , . . ; 7; o~ vos-' - - em maga 1,gyeksz1k magat gyogvrtáni 
s a <:;1;ogyszer:ekért patikába megy. Ami a mer-
k~nt;hzmusi illeti, azt hiszem senki sem 11 • 

ketsegbe. hogy ebből a szempo'Thtból rész~~k~: 
sokkal, de sokkal hasznosabb és jövédelmezőbb 
vo.'.na, ha valaki Pl nem 1 forintért zinkker1ő. 
csot ven~e. hanen; egy r_eceptet hozna, amehfik 
nek ,az ara mondJnk pL 10 forint Igen ám 
csalrn.ogy a lOforintos receptet egy JO f ,· t" 
orv d 'J' - - or m os \ . csi r::n e es előzi meg s így az 1 forintos 
zrnkkenoccsel szemben 20 for;ntos k' d' . t tk ·k · . 1.a as mu- · 
a ozc - Nem nehéz kitalálni, hogy sckkal t"bb 

embernek akad inkább 1 foti'rrt ' -b
0 

-• + 
20 

" , a zseoe en, 
mi;0c . · . vyenforman pedig könnyen bebizo
ny1t~1a~_o, h<_>gy núnáen ember merkantilista 
legk1\BJt a kispénzű, n1e1 t akár vesz akár elad' ' , 

olag g';'ogyszereszr gyakmfat kör,&be .tartozó 
cse.18kmenyeket" szoktak „vegez'ni" s mégÍl!JzZ'á 
egesz ;;rendszeresen"„ 1 

Ugyane §. (2) bekezdése pe<dig azt monda 
h~gy „a cselekmény elkövetésére has·znált esz'. -
kozol'.~t beren~ez~seket és: szereket el kell koc 
bozm Az. elobb1ekben szó volt már amói is 
1.;o:gy n;~1ü1~k sen;- iIJren· ,eszköz"-ein·k, vag1r ,,b~~ .. 
t endezes -e•nk mncsenelc A harmadik kitételt _ 
a „.szer~ket''. ngyan lehetne gyÓ'gY-„szerekre" i~ 
vona.ko•z:atm, azonban, mint az előbbeniekben -

. rr;.egJegyeztem, itt val6szinüleg „mü"-.. szerek''.
r ~l lehet csa« szó, mert az: merőben lehetetlen~„ 
seg, ho•gy gyógyszerésztől gyógy. szereket" k~ 
J:iozzarnak el. ,tehát olyasmit_ ami~~k tartásával 
es ~01galombahozatalá\fal hivátásszerüleg ké' 
pesr,té~ével feljogosítva foglalkozik . ' 

. Leteznek szerte az országban olvan Vidé- • 
kek_. amelyekn;k jel!egzet~s betegségei vannak; 
l!'zek .a be,te1g~egek orv?s' qyakorla,tra fél nem;' · 
ro.~ositott ,!mkus s~emelyek által is könnye~ 
f;Ir:omerhefo~ .Ezek _gyógysz•ereiről' és gyógyi
tas1 mod)anol 1s a legtöbb embernek - ha) 
nei;i is orvos -; bizto~ tudomása, v:tn.. Hogy 
~g~ e~et ne .emhtsek, llyen a golyva is. KöztU' ·. 
~omas:1 _az rs,, ~~~Y ennek a jó:d az egyetleril -
es _ mutét nelkuh beavatkozással kezelhetlJ 
;yogys~ere A soabies, mely éppen az utóbb~ 
ev.ek „szmt: .iárván~rszerüen el.terjedt betegsége, 
szmten kon:i-yen felismerhető és gyógyitha'tó„ 
I~t a. m1 v·dékü1~kön ,pedig nagyon gyakod a 
~ezfeJ~m, ;·~g::': n ]J akon apró pontokból idővel 
n~gf(ya feJlodo szemölcs, vagy ahogy e vidéken 
nepJesen mondják _,.szőcsény" E,;t 4--5-szöri 
bekenés ntán a tömény salétromsav tökéletesen 
elnusztitja Malária ellen a chinin J~asználatos; · 
mely a tl!bl)i láz- ég fájdalomcsillapitó szerek- · 
kel, Aszpmnnel, Pyramidonnal, Kalmopyrin'_ 
n;l, stb, ~tb. cveLegyütt mind-mind annyira át
n.ent a koztndatba, hogy ezekém a gyógysze-

1ekért legtöbbnyire még az sem niegy rögtön 
0 rvoshoz, aki egyébként "1alamelyik hetegse
gélyző intézmény tagja Mármost, ha e szerek 
közill valamelyikért a gyógyszertárba m'lgJ/i 
valaki anélkül, hogy előzőleg o.rvoshoz f01dult 

·volna tanácsért, -hináztatható-e és kui·uzslással 
· vádolható-e a gyógyszerész, ha ilyen esetekben 

lcbthyol Ph. Hg. IV. 
raktárra érkezett, 

a fenti gyógyszerek valameíyikcét kiad.ja mégi ., „ 
akkor is; ha az illető nem tudja sem latinul, 
sem magyarul néven nevezni a gyógyszert, ha-

szétosztása ; á zárolt cikkeket 
szóllitó nagykereskedő cégek 
utjón megkezdődött.. Magya,r
országi vezérképviselet ; . il.BX 
Gyógyszervegyéslr:eti Gyár és -
Gyógyárukereskedetmi R. T 
Budape,1, V, Dorottya-utca ( 

.nem csak a baj jellegzetességére hivatkozik? 
,:[tt lehetne hivatkozni akár az elsősegély„ 

nyujtá,si kötelezettségre is, amely minden ren-
dü és rangu embernek leghumánusabb és leg
előbbv!".ló köt~lessége és :!eendője. De ezt nem 
.te.szem, mert a gyógyszerész ennél nap mint 
nap sokkal többet csinál Hozzásegíti a' bete
geket a gyógyuláshoz, tanácsokat, utµrntatáso! ' 
kat ad, s ha kell figyelmezt-etést, hogy még mi-

- előtt a baj súlyosbodna, menJen vele oHoshoz„ 
Nagyo1\ sok" ember a gyógyszerészek figyelmez
tető szavára megy c.sak nagynehe'zen orvoshoz, 
pláne itt vidéken! Emellett a tagadhatatl1airnl 
ember bar Mi és hasznos tevékenység mellett, 

· ami méghozzá nem is a nii u .. '11 merkanthlizmu. 
, sunkat szolgálja. egészen el kell törpü1nie ailc 

nak a vádaskodásnak, ami minket kuruzslással 
met, me1t mint mondotttm, éppen az a mer· 

kantiJ.ista szellemü egyén, aki pont \'Zeket a 
vádakat akarja ránk-tólni.. 

összegezve tehát az elmondottakiat az. idé
zett törvény szövegébe némi rosszhiszemüség
gel, tájékouitlansággal és nem utolsósorban 
merkantilizmussal, sok mindent bele lehet ma„ 
gyarázni, ami nincs~n ott, a.mi csak rémlátás. 
vízió, vagy ala.ptalan gyiar-lusitás. · 

BefejezéSül felvetem a. szerény kérdést: 
: orvosi gyakorlat körébe vágó cselekmény-e az 
injekció beadása pl bőr· aláJ akkor, mikor a kór
há.Zákban általánosan bevett szokás, hogy az 
ápolónők~injekciózzák a betegeket? Vajjon az 
ápolón§f is klu uzsolnak ilyenkor? Ugyebár 
erre azt mondj;ík az illetékesek (vagy ·kevésb:bé 

. illetékesek), hogy nem! Pedig egy injekció be-' 
·adása inkább nevezhető az orvosi gyakorlat kö„ 
rébe vágó müvelet:tek, mint pl (1gy szemölcs 
„rendszeresen" \v.alo J;;enegetése, addig, amíg; 

· ki nem pusztul Vagy milyen cselekedetnek te 

orvosi gyakorlat körébe vágó müvelet, jóllehet 
,;müszert", kést használnak hozyá, épugy, mint 
áz injekciózásnál tilt és fecske11dőt. Ha ez mind 
nem kuruzslás, bár a müSzerek használatának 
közbejötte nagyOQ1 megközeliti az oáosj gya
korlat körébe vágó müve]eteket, · miért lenne 
akkor épp·en .a mi ténykedésünk közül bárme
lyik is az, hiszen mi_ még csak ilyen „mü"-sze
reket sHm használunk, ami természetes is, 
mert nekünk nem az a hivatásunk , s nem ez a 
szakmá;Í1k, mesterségünk · 

Szerintem itt van a hiLa. Nem mondja· ki. 
a tör'Vényrendelet, hogy mik azok „az orvosi 
gyakorlat körébe tartozó cselekmények" .. Ilyen 
formán lehet, - ha val_akinek éppen ugy te1;
szik: ~ egy szemölcsbekenésből orvosi gyakor
latot igépylő m.\iveletet gyártani „kurnzslás' 
vádjával kombinálva, viszont pL a befecsken
dezés nem kimondottan orvo•si müvelet Sic 
itur ad astra, sen ad infernum ! 

Forbáth Efnő, gyógyszerész, 
Csepreg,, 

• 
Szeretnők, ha a fenti cikknek nagyobb 

v'sszhangja lenne, annyira, hO'gy orvostársa
ink is hozzászóljanak, mert e .régen sérelmezett 
01 vas-gyógyszerészi kérdés megérdemli, hogy 
egyszer mindkét oldal akaratával, közmegelége„ 
désre rendezzék .. 

Eddig e kérdésben ritkán volt igaza a 
gyógyszerészríék Az ;1audia,tnr · et altera parS" 
elve ·alapján ennek is meg kell változnia. 

(M.) · !önthető pl. a tyukszémvágás? Ugyebár ez sem 
. --------------
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MÉFON: 127-401 
Ismét a leggyorsabban és 
a legpontosabban és csak 
gyógyszertárak részére 
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TaHízás az uj osztrák gyógyszerészi_ saitíban 
Az „östeueichische Apotheker .. Zettung egyedül 1944. januárjában 6500 tonnát. . .AZ ér. : 

szerkesztősége néhány héttel ezelőtt szi.véJyes tekezlet hiányosságokat á!lapitott meg a solana:..· 
4evél kiséretében megküldte a szaklapnak a fel- ceák, rad. V aledanae, anyarozs és más drógok • 
szabadulás óta megjelent példányait. Az érté-. gyüjtésénél; ezelmt részbeaí szállitási nehézsé.. • 
kes anyagból foiyamatosan ismertetjük a ná. geknek és annak a körülménynek is tulajdontt.. . 
lunk is nagy érdekődésre számot ta;·tó közle- ják, hogy a tennelőhelyek sokszor igen tá.vol ... 
ményeket.. . vann&k a beváltó és földolgozó állomásóktóL .>. 

L Amerikai As-tartalmu antiluetik~mok.. Számos határozrutot hoztak a hiányosságok kL > 
(Ö. A. Z .. 1, 1947. Dr. Heinz.J Mióta Ehrlich a küszöbölésérn és a termelés fokozására, külö- ': 
Salvmsant felfedezte, az arzén lett a szifüisz-. nösen. a következő területeken: · 
terápia. legfontosabb gyógyszere Az arnéÍrké... Ukrajna, Fehér-Oroszország, Lit~á~ia' 'f 
siitmény;ek közül toxicitásuk miatt kisebb je- M6ldvai Köztársaság, - .-'-·.>-;~: 
lentőségüek az ötvegyértékü arzén származé~. A tudományos .·és gyakorlati problémák':' 
kai, mig a 3 vegyértékü arzénkészitményeket megtárgyalására u.iabb széleskörü konfe11enciát'. ·, 
kiterjedten alkalmazzák Ausztriában a háboru h. t k b . . iv a egy e„ .•.. 
. óta ugyszólván csakis anrerikai eredetü készitc 3. A csehszlovák pyó(Jyszerészképzé!d re. 
mények vannak forgalorriban,és pedig a kövét.. farmról (ö. A Z. 29, 1947 Dr: G. Wito•szyn" i °' 
kezők: N · sky .. ) • 'J 

a) . eoarsphenaniin és Evarsan.. Mindkét Csehszlovákiában a gyógyszerészképzés je" '< 
készitmény arzeno.benzofüpusu és intravénásan Jentős reformjára készülnek A kérdés tamulmá-. '-
alkalmazzák.. ny9zására kiküldött szakbizottság miillrlenek-· 

b) Sulfarsphenamin .. Izomba fec.skendezés~ előtt meg akarta sziintetni azt az állapotot,. 
re alkalmas készitmény, hasoo.ló a Myosalvar- hogy a hall;gaJtók részben a terméswttudomá;. 
sanhoz.. - . nyi, részben az orvo.ii fakultáson végekzék 

e) Mapharnen, egy arzénoxid (tehát nem nulmányaikat A többség ebben a kérdésben 
arnénobei:izo!), de ugyancsak 3 értékü arnénve- ugy döntött, hogy az orvosi fakultást javasolja 
gyi.ilet (m-aminocp-hidrnxifenilarzinaxid.) A 11 gyógyszerészképzés végrehajtására A java
Neosolvarsanhoz hasonlóan ha;sználják fel, de solt .tanulmányi rend a következő; 
sokkal ·kisebb adagokban, mivel egyszeri atlag. 1.-jélé,v.. L Bevezetés a gyógyszerészetbe.··' 
ja: 0,06. g Forgalomban vannak o 6 g ... os am- Gyógyszerészi etika. 2. Fizika. 3. Anorganikus 
puliák is, ezek azonban kizárólag kÍin;ikai hasz-· kémia. 4.· Organikus kémia. 5. Aitalános bioló
nálatra valók, mert a poranrpulla feloldott tar- gia 6. Növények anatómiája és fiziológiája .. 
talmával egymásután - rövid idő alatt ~, ti:o 2 .. félév . . 7. Anarganikus kémia 8 Oxga.. 
beteget lmll kezelni.. ' ··, nikus kémia. 9 .. F.izikai kiémia 10 .. Kvalitativ, 

d) Tryparsan: ötértékü arzénvegyület, par- !kémiai analizis. 11. Rendszeres botanika ;,s nö• 
enterális használatra.. Gy.ógys2iertári forgalom- 'vénymorfológi•& 
ba ritkán kerül. i 1 • 3 félév 12 Organikus sz'ntézis 13. Kván-

(Megjegyzés: A „Maphaxsen" nálunk sem li titativ kémiai analizis. 14. Allatok anatómiája 
ismeretlen. Az UNRRA gyógyszerbizottsága és patológiája .. 
nagy készleteket bocsátott a .mult évb2n a nép- 4. Félév .. 15 Biokémia .. 16 .. Or;ganikus ana. 
j ólé.ti minisztér rendelkezésére,' aki a nemibe... !izis.. 17. Állatfizibiógia. 18.. Bakteriológia <és 
teggondozó intézeteket és a kóxházakat ellátta szerológia 19. Gyógynövénytermelés. 1 · . • 

ezzel az értékes gyógyszerrel.) 5. félév. 20 Gyógyszexészeti kémia. 21.' 
2 A Szovfetuníó gyogynövényei. (Részlet Gyógyszaismeret. 22 A klinikai vizsgálatok 

;:tz ö A. Z 1947 7-8, sz .ban megjelent köz.. alapelemei 24 .. Kémiai toJ>ikol()gia. 24. Egész-' 
leménybő! ) ségtan„ 25. Phai'rnalrndinpmika és toxikológia.· 

'.. .1945, márciusában nagygyülést tartóttak 6.. félév 26.. Gyógys•zer:isnreret 1L 27 .. 
a szovjet,gyó.gyszerészeti intézetek,' gyógynö- Gyógyszerészeti kémia 28. Gyógy.szerek bioló-
vénygyüjtő állomások,. gyógys:?Jerkönyv-bizott.. giai értékelése. ' 
ságok, stb.. fa beható tanácskozásokat folytat- 7. félév 29. Galenikus gyógyszerészet. 30 .. 
tak a gyógynövény· kérdésről.. A megbeszélés"ek Gyógyszerszintézis 31. Mechan'kai technológ.ia 
középpontjában a ·xövetkező kérdések álltak: és ;;épi berendezések ismerete .. 32 .. Alkalmazott 
vadon termő gyógynövények gyüjtése, gyógy- a;nalizis. 
növénytermelés, a gyüjtéssel, száritás~al, ipar.i s félév 33. Galenikus gyógyszerészet. 34. 
feldO'lgozással karpc.soiatos problémák, végül Gyógyszextechnológia 35. A gyógyszerészet 
propaganda szakemberek és laikusok közt. A ta, tö.rte11ete 36. Általános higiénia és a gyógy-

, nácskozás céljai közt szerepelt az is, hogy az szertár és laboratórum higiéniája · 
orvosok közt piopagandát csinálj arnak a g)'ógy- A tervezetet ' még néhány -érdekes kollé-: 
növények magistrális rendelésének. MegáUapi- giummal kivánják kiegészíteni .. (Többek közt: 
tották, hogy a gyógynövénygyüjtésben' hatal- Az ember anatómiájának alapjai. Mikr<Jbioló
mas haladás történt A háboru alatt 30.000 gia Nemi betegségek megelőzés.e, stb.) 
tonna .gyógy:növéhyt g,,-üjtöttek össze, ebből' Dr. TURI '"'·'1 •; 

A gyógyszerészek továbbképzésért!l3k és tu

:;iíományos szin,-onalon taitli.sá;ook igen nagy je

~lentősÉlge érdekében felhivjuk Kaitársaink fi" 
lgyelmét arra, hogy dr. Mozsonyi Sándor egyet 

riiy. r' tanár kezdemén~ezésére minden hónap 
!.'első és hamadik pénteki nap]án d. u 6 órai kez.., 

ldettel a budapesti Egyeteíni Gyógyszer~ti 
;._- \ 

i,íntézetben kizárólag gyógyszerészi gyakor lat1 

fltb dések~l foglaÍkozó rp.egb,eszéléseket és előa:.. 
1dásokait tartanak .. 

) 
Célja: a zyógyszerészi öntl!dat felébreszté-

se, ·a gyógyszerészi hi:v;itá.s védelme. Ez azon

ban kötelez is. Nem hisszük, hogy lesz olyan 

gyógyszrrész, ki ne~ vesz íészt ezeken az elő~ 
adásokon„ Győzzük meg kartársainkat, hogy 

minderikí ott legyen .. 
Nyomatékosan felhivjuk elsősoxban a bud:3;. 

pesti és pestkörÍlyéki Kartársakat, hogy a-szó •. 

ban lévő összejövetelekre minél gyakrabban 

r járjanak el s ott közöljék szóban \'agy irásbarn 

Az egyetem gyógyszerésztanárai részfiől a· gyógyszerészi gyakorlattal kapcsolatosan a 
··ez. az utolsó loezdeményezés, hogy Kartársaillk 

'.tudomáa~yos továbbképzéséről ilyen, közvetlen 

iéS 1gyakor1ati módszerrel gondoskodjanak. Raj

'tunk mulik, a mi érdekünk, hogy el; a kezdemé .. 
cnyezés a legtelj.esebb sikerrel járjon •-' r=-" 

mindennapi életben felmerült problémáikat sa.. 

~át maguk és kartársaik okulására.. Vidéki ko,r. 

túr saink áásban küldjék be e tár gyu kéi-Jései
ket, gondolatailca/ az Egyetemi Gyógyszerészeti 

Intézetbe. 

Sza.kta.tr-u„k /ta.iitá.ua.iPik t1ífék()z-tatá1cúr;,. a 1neg;&ear:eétéaek 

a~~(Já.t kü.tah e;()uat&t:tfl. f.t>g,ia. ttÚff'la.ehi. 

A teg.et.s.O. 61.sz-e{ö.uetee ~· t..á 19.*én, f'l'éhtekefl. d. u. f"()l'd~~ 

,S:(l,h 6 áeak()t: eeaz (l,Z, lg,11ete1ni t}11ág.111iz,er;éaz-e,li 7 ht'é.rzet 

ta.Fitei:1né&.eh (iJudq,f'-e.s:t, IX., .J.tő(J11ea lhfi.ee· uü,a. ?. ae.) 

A k&uetkező.k lnÍhG#is. t..r>. eeaíí ét-..,J11-ei.e1nadik f'l-éhéekféh. 

Jegyezzük elő e dátumokat. 

Az ö.sszejövetelek tárgyalási any,aga a kö-

1 
A megjelentek részéről felmerülő kérdések 

vagy az irásban beküldött pro:blémák megbe.. 

szélése, hozá.szólásokkaL 

E témák kimforltése után gondoskodás tör. 

·.lenik megfelelő gyak911ati tárgyu és a gyógy. 

szer ész. társadalmat egyéb vonatkozásokban 

érintő va,gy érdeklő előadásokról. (Pl. uJabb 

gyógyszerek ismer.tetése; régi gyógyszerek ' " 

Ujabb alkalmazása, elemi anatómiai ésl élettan~ 

isme1etek, a gyógyszerek kiészitésével (x"'.ceptu. 
rn, galenikumok), és vizsgálatával kapcsolatos 

tudnivalók és minden egyéb, amit kartársai1rk 

óhajtani fognak . .) 

Budtittr-e.i:ti t}11áfJ11s.eecé.s:z- Ze1taeet 

{j~ff'l'lzer:é.s:zek. Sza.6.a.~ Sza.k.s:eer:vezete 

1naíf11ai; Q-~cífJ~21er:é.sztud()tná1>s11i 'J;.ái:aa..s:ág, 
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rikus idegmegbeteged.éseket okozott; ugyarinyic Ar~nydiplom'lÍ!i\ gyógys;z1H'IJ}5~~1'c 
ra hogy a forgalomból sürgősen' ki kellett .von„ 

:ni' és helyett~ a metJiyI.v'.'gyüle~e „Neo-Uluon" sathraljaujhelyről érkezett az alábbi levél.: 
) lrta : LIGETI VIKTOR ' néven került forgalomba, · . " . „ „ ,,Ha. megélem. a jövő ~évben k~phato·ni '"":·q 

·J A sok ezer sulfonamid~kész1tmeny koziiJ '"Aranydiplornii'mat"; ,8 s?ivesen vazolon'.. a_z ;al
·:i kiemelkedik még az acetyl-sulfünilai:1id, ".agy talam elképzelt ünnepi külsőségek Zehetoseget; (II közlemény.) 
'{ ·röviden sulfacetamid, amely „Alhuc1d" nevei;i A iövő év a függetlenségi esz11:e center:=; 1 

· ' :; • ísmeretes. Különleges. értéke vall: '.'záltal: h?gy "'uma lé1lén, bizo11;yára egyetemem/e w s1et11i 'Ehrlich na.gy müve, a Salvarsan, a gyógy .. 
szexvegyés;::etben nagy fellendülést idézett 'elő. 
Felfedezése uj utakat mutatott, amelyel1.en a 
kutatók tovább haladva, 'kiépitették .a modern 
chemotherápiát. Itt is, mint minden tudo;mány
ágná!, a. szar galmas kutatások, de r>ok e.setb.rn 1' 
véletlenek is fontos felfédezésekhez vezettek,, 
El1r1icl1 és r1.{unkatársainak kutatásai és ered
ményei az azofe.stékekre irányitották a figyeL 
met. A chemotherápia, amely a protozoo"1ok 
álital előidézett megbetegedéseknél minden re.
ményt beváltott, eleinte csődöt mondot a bak
tériális fertőzéseknél A pi!Ia:natnyi sikerrtel®
ségek a kutatómun'kát 11.em hátráltatták. 
EisenZ,e. g 1913-ban · be~zámol egy ázofosték in 
vitro qaktericid h&tásáról, amely molekulájá. 
b:rn suífonamid csoportot tartalmazott Sulfo. 
namid vegyületeket már 1908~ban Gelmo sz.in. 
tetizált és azóta is használatban VO'ltak külön
bdző azofestékek készitése céljából Az I G., 
Fa1benindustrie-ben 1920-ban ~inte.tizá:ltak eg_y 
vegyületet, a 2, 4-diamino-azobenzol-4-imlfami,
pot, amely a késéíbben előállitott Prontos1l 
alapja. Ez a vegyület, sajnos, sokáig érdeklő
désen kivül esett, mert abban. az időben a gyár 
kutatói más munkákkal valtak elfoglalva, Csak 
1932-ben Mietsch és Klarer szabadalmaztattak 
néhány azofestéket, köztük azt is, amely ké
sőbb a Prontosil nevet - kapta A Prontosilra 
kezdetben nem fe.ktetnek nagy sulyt, nei19,ny 
referátumban megem!ibk ~a.sználható:ságát 
sepsis és toxikus. erithémáknál. Csak 1935-,b.e3 
Domagk hivja fel rá a figyelmet egy munkaJa.
ban, an1elyben Pron,i;qsilliJ,J való k;·sérleteit irja 
le €geieke11, J.112-lyeknél str,epJOCO'C'.CUS okozta 
sepsist tökéletesen meggyógyitotJ;. Munkája 
végén kiielenti, hogy ez ,egy .tökél~t~,s· che1:1o
th;erapeut;cum, il1 vitro baktenc1d hatasa 

8 nincsJ elie11ben hatásft csak élő sze1vezeitben1 
fejti ki. 

Domagk eejelentésére hamar'osan felfigyel 
a világ , Kisér leteinek eredmény1eit többen is 
llli"gerősitik ~s az uj gyógyszer„Ru]oiazol néven 
hamarosan l:;'ranciaországba.n is megjelent, n1e
lyet Levadíti és Waismann do'lgoztak ki. Szov-· 
jet Ornszországban Magidson és Rubco11 
,.StrepJocid" néven hozzák f'orgalorn!ba. Későb--~ 
ben a ·párisi P,asteµr intézetben Trefouel, Nitti 
és Bovet 1án1ut.atnak arra, 11ogy ez az azofies
ték a szervezetben triamino-benzollá és para
an1ü10-Denzol-sulfan1iddá bon1lik. Fourneau be
bizonyítja, hogy l~hasa~t p-amino-}?enzolsulf:'
mid a tu.laJdonkeppem therapeutrkus ha.tas 
{1ordoz6j a ,és ne1n az a.zofesték, al1og~y koráb
ban. gon(!o•)ták . , , 

J\.íiutáh a suJfona1111d1 an1ely festeseknel 
;:csak a szin n-iegkötés-eüI: szo]gá.l,,__ \rédj ~gy··2zve 
n.em volt, ha111arc.san· n1inde11 országban elté'r-~ 

~'-

jed és széleskörű k\ltatómunkának lesz tárgya. •P átriumsóoldata egyeb sulfam1dok natrmm fDgi\ak örömüknek miiiiél szebben niegre.ndezetL 
Ttiz év ,alatt számtalan tudományos munka j~ .·. : ~óitól, melyek erősen lug?s kéjllhat~~uak, a~- iii'inepséqek keretében J;ifefezést . lldn'. Egy 
lent meg róla, a vegyész·ek pedig kb. jlOOO kü~ ban különbözik, hogy alig Iugos, sot oldatat e célból összehii•aJulo alkqlmr b1zottsCLg 
lönböző sulfona1nid készitményt szintetizáltak.. , neutralizálni 8 lehet an.élkü~ hoITT'.. a ha:?anyaig a 'Rector Magnificus elnökl'3té11el '. -· 
melyek közül csak mjntegy 500-nak van némi ·· )dcsapódna Ils:en i~l~jdonsag.a .n'.:att e:oi:iy~se~ meqhatríTiizott napon . egy . c011t;,~1nban 
hatás.a, de valójában. csak 20 körül van azok,· lehet használm 1okahsan, kulonosen ·~~ékem oszfrlná ;ki az esedékes „Aranydiploma. -kat s 
nak' a szá:ma,; amelyek a gyó;gyászatbn alkalma, '" nyálkahártyák bakteriális gyul!adásamái, pl, erre az ünnepi r;ldusra, a szakmák /ii1wtu,los 
zást nyertek A sok készitmény közül 1938~rban a szemeszetbeú.. . . • . , . . . lapja;i utján Jneqhivná <lL személyileg_ iérdeke}te. 
kimagaslik Ewins, PhiJlips és Whitby. ált~:L Egy másik sulfonamfd kesz1tmeny a „Su!, ket _ [(ly egviittescm egy szak

1
nakozi „50 e11es 

1 előállitot.t és bevezetett uj sulfámid vegyület, a .. • faguanidin" mely 1940-ben kerult ~forgalomba taÚ.lkozÓ". valóban lélekeme7ő hatást gyakorol. 
p-amino-benzo-sulfamido--pyridin, iöviden,,!; és az emés~tőszervekfertőzéseinél igen jól be- h 
„Sulfapyridin" Előnye ennek, hogy nemcsak a ,;; . vált.. Egyike azoknak a v~gyül~teknek,_ melyek-, <itn~ •velem együtt véqzett lcolléqdk lcöz1fl ,Bu- . 
streptococcusokat, hanem főleg a pneumococcu_ · nek toxicitása \gen csek;ly, igy tehat na.gy dapesten tudtommal hárman; l?knak._ „V1d?kr:'1 
sokat is elpusztitja, de er-edményesen használ7 · adagokban is alkalmal'Jhato. . „ „ való.szinüleg m'é,g 

11
a.,q'yunk nehanyan sze~szm-va. 

ható gonococcus fertőzéseknél is Természete: . JWeg keII még eml:ékezn1 egy vegyul;ehol, Mi hárman (vállrüiuk, hog1/ fe/Jcutassuk oket, 
sen 'az.onnal megindul a gyártása világszerte, · iame!y Németországiban különösen a ha~oru ·, ·, LASZL6 BERTALA.N 
különböző elnev·ezések alatt, igy ná'unk Ronin, ala.tt· h. asiiiálhatóságnak örvendett: a 4-ami.11.0- Sátora'[jáujhely." 
külföldön M & B 693, Dagenan, Dergan11- " l JW f l" 

' methyl-benzol-sulfonar;iid.. -a;11~ Y " „ ar. am . Elihez a leve'l.hez alin is 11an lwzzáfiiznfoa.·-Pyridin, Í:lonersan, Eubasin, Piridine, Plurazd,' . ii·e'v"ll va'lt ismeretesse. Elteroleg 1a tobb1 s_u;... . " „ l P 
. ' . - lf'd' tb ln ,\ k 'att '-0" • v w· t 1 t lo'11k. !-ln. ~sa'' a.~ ln"'-'11, hom.' Lá.szló k.a1'tars1·'··n, ' ynam1d, Su 1 m s . e, evezese a l n ' fo11am\'d-k· ·e'sztiményekt51, ez a v·egy .. e a,,< ~Vl- " ' '" ' ~" s f l b 

t 1 ".zt a '.' "lszázodot mint alknlniazott gyog,y~zeJ, "'. z orga om a tásáit enny jelerrlétében nem veszi 1 e , es 11?Y ,. 1, 

6 
t t le 

Miután ily módon :bebizonyosodott, hogy a sebkez~ele's.nél különösen anaerob mikroc;'rg.an.1z- dolgozta véqig különböző qy gyszeJ ~J" a,?"?;t, 1 
'd t hat' · f 1 l" 'l h 1 111el.lett Me~érdemelné, hogy aranydivloma7a su fonam1 -csopcn a.sa mas meg ·e.e o cso- musok oko,;ta fertőzés<>knél igen jo as~na )~ " 

portokhoz kapcfolódva fokozódik, tovább foly- ~·=t~'RlllllÍllllHmmllllRIRllBlllBl~(~F~o~lyt~a~t~Ju;J,~c~· ..ig~y~e~·n~ia~·n~~tk~o~·,íl,eíiklikílenl111'eiíi'kiseíi.slÍitlÍ.s11ü11.k11. 11111111~1!11!11111!llllllilllll, tatódnak a kutatások, imlyek ugvm:ebben az a 0 · 

évben a „Sulfatiazolt" eredményezik (London, ·<-

SJö1 qen, Hartmann. Me1z, Fo.sbinder, Walte„, 
stb.') Az uj szer hatásos a Staphylococcusokra 
is, melyekre az el&bbiek hatástalanok voltak, · 
de amellett a hatása a strepfo-, pneumo- és 
gonococcusokra i;< jelentős, Legismertebb elne„ 
vezése a „Cibazol", n§.lu11k methyl-vegyülete 
Ultraseptyl néven van forgalomban 1938 óta. 

A sulfanilamidokkal elért eredményék, va
lamint a gyáripar reklám hadjárr.fa rö\id időn 
belül olyan népszerüséget szer:ztek a sulfona' ,, 
mid készitményeknek, amely példátlanul álJ a;. 

0 gyógyszerek történelmében Világszerte valósá
gos tömegpszihozis keletkez.ett, mindenki min- , :s 
den bajra sulfonamid készitlnényt használ, sok- • 
szor eredménytelenül, ugy hogy egyes orszá- i 
gckban. 'mint nálunle, is, rendelettel kellett )\ 
sza·bályÜzríi a sulfonaillid kész.'.tn11811vek kéz'.eJ-: ·/-:_; 
adási forgalmát. Ame1rnyire hozzáértő ~rvos1 ,·;, 
felügyelet melletti használata több bakteriális ''' 
megbetegedésnél bámula.tos gyógyulásokat·.'" 
eredményez, laikus kezekben annyira hatásta.. . 
1an sőt individuálisan ártalmas is lehet Az ár
tal~rns · kés'zitmények példájául felhozhatin!< · 
UliYont A Bayer-gyár felbuzdulva a Prontos1l 
e1edményeitöl, ujabb sulfonamid ké~zitménye.k 
szintetizálásába kezdett. Igy keletkeztek a „dI
septalok'' ( sulfanil-.sulfanilamidok), melyek kö- ,~ 
zfü nagy ieklámmal forgalomba került az 
,,Uliron' 1

, 1nint specifikus antigonorr'hoicum._ 
Ugylátszik nem volt klinikailag eléggé alaposan 
:kivlz:.:gálva, n1ert 11aszná.Iatban hamarnsan ,be.: 
bizonyosodott hogy sok esetben sulyos prr1fe-

EUC 
tabletta 

Csomagolás : 

40 drb,, 

100 " 

0 

Beszerzi'si ér : 

Ft .. 4.94 + 20°/o f. a„ 
8 .. 24 + 20'/o f a 

enyhe h01shajló és bélfertétlenit.S 

Eladási ór: 

Ft„ 9.,08 

" 15 12 
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_Augusztus, elsejével gazdasági é'ekünk
be~ UJ ,kor~z;i)< kezdődött: a hároméves terv 
megv.alos1tasaert folytatott küzdelem korszaka, 

, . Ha ,a müszaki ;és gazdaságtudománvi fo!yó
n atokban meg"jelent szakavatott tollu közlemé
ny:_ket olv:a~suk, látjuk ,azt, hogy a magyar ve-' 
gy1:p~r_n';'k ;gep fontos szerepe van a terv me,gc 
valos1ta,sanal Ez az ipar kulcshelyzeténél fog
va fo;rtos. mert ellátja a textil-. élelmezési-, 
ko~1:ZP;IV-, \:as-, al~minium-, szappan-., ásvány
?laJ 1pnt es t;rmeszetesen a gyógyszerészeti. 
ipart Seemelvenyeket közlünk a gyógysze1'észe_ 
tet körelebbről , érintő nyers- és al,;panyag0k 
te!Vbevett produkcló.iáróL 

Kénsav, Az 1938. évi termelést három gvár 
2llitot;ca. elő. A háborus cselekmények folytáh a 
Hir.ngana Vegyi és Kohómüvel\ rt. pánai gyára 
te )Fsen elpusztult, a. budapestL gyárnak kamara 
rendszerei szintén a háboru áldozataivá yáltak 
és ma csupan a mfil helyreállított kontakt., 
rencJqzer _van üzemben. A második konfakt~ 
rends7er ezen a telepen kiépités alatt ftll és a 
tervgazdá1kodás első évében, előrel:ithatólag 
1947 .. évben fuembe fog kerülni. Sziikség van 
" ter;is,zerü kiépítésre„ a sznperfofzföt-tennelés 
emelesevel kapcsolatban is 

So léti omsa.v-.1gy-ártÁs. amit 1a J;>éti Nih<YJ>;én 
vezetett be Magvaror szágon, e) sősorban hadá
szati célokra szolgált de hirnevet szerzett ma
g;Jirnk a nitrogéntartalmu mütrárrya a pétisó 
".''ártá~a álta i is. x·· néti gyár einr;ztult :A sa-
1et,romsavgv1í.rH s n S'Zintézis u itán n:vert am
mó>ii iik oxidálásából áll. d1 miután az ·ammónL 

- ákszintézis is elpusztnlt, a salétromsavgvárlás
nak nincs meg ,ielenler: még a háúsa A' három
éNeS terv keretóben, eílföeláfüatóJag 1948. miiso_ 
d~l:. felére. felénül a salétromsav gvAr olv kapa.. 
c1tassol.. amellvel · ugy a belföldi salétromsavfo:. · 
gyas7tás mint a péti so gy-ártási szüksé•gletét 
is teJ.iesen fedezni lehet · „ 

8ó~rwat csak a Hungária budauesti 12:várai! 
tílFtotfak elő .. ~őképen szintézis utián és" kőSó
nak kérir:::nvá~ Dontásáva1 csal<: annvit, an1ennyj 
az 01'~z~_i;; S?ul'fát--. illetv~ glaubersó sziikséql~
téne1• megfelelt Utóbbi üzem ,a Juíboruban -fll„ 
null,tult. de részben már feléuült a qzintétikus 
riós~:v-U7;e-m áfé?,,ités !R~ hf):vités alatt áll.. u~Y
h,o_i:r:\~ 1:18r ar. e1s? terv-évben az 01rsz.á.g kap~c1: 
tasa sosavtennelesben a békebeli lesz 

, Klórsznlfonsav. A saccbarin-gyártás és a 
gyogys7;er~'BP;"'rászeti ilJ'ar fontos seQ"édan~agá
nak p:varta-s<at a Hungária n1<'ir felvette és már 
az e~ső terv-évben termelését .ann:rira en1eli. 
hogy- az ország szükségletét fennakadás nélkül 
ki fogia elégitenL ' 

M 01 ónntron .. A háboru előtti ma;gyarorszá
gi terme'ért tulnyomóan a Hunaária

0

és k'sebb 
memwi sé<rben a Hydroxigén és 

0 

a Péti Ni.tro
gé)l állitotta elő.. A péti gyár fllektroliziSé~ el
pusztult, a Hungária és a Hydroxigén üzemei 
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ni, de mindenképen sómenteset,, ami a gyógy- tán megmaradt és a szintézis szempontjából 
szervegyészetben igen nagy fontosságu. nemkivánatos alkatrészek a C02, iil a CO-kon-

már. rész?en 11elyre vannak á!litva .. A Hungá?rl) 
a _ha:om<;ves terv keretében nemcsak régi ü a. 
met alht]a) helyre, hanem már az első teN • 
ben eF uj 'ldóralká!ielektrolyzist épit, ami-'t~;', 
tal m:r. 1948 elején, saják ter;nelése a békéb:;l~' 
kapacicaSna~ .. k?. .. n':gyszere~eri; Bmelkedik. . A. 
behoza~al kr!):uszobolese, tovabba Magvarors,.,aT'r 
am1.nomákszóda sioükségletének biztosita•8·:. a·.·~.:· 
hároméves terv keretében e"Y szódagya'r'ft.~~~·a 

Hidrogénperoxid. A Hungária hidrogén- verzióban visszamaradt néhány % CO, melyek 
peroxid üzeme az egyetlen az országban„ A •né.. közöl az elsőt 12 atm„ nyomásu vizzel, a máso. 
metek által elhurcolt platina elektródák hiánya <likat pedig 120 . atm nyomásu rétluggal ('am

' jelenleg félkapadtásra kényszeriti, az Uzemet, rnoniakálkalikus ré~formiát-o'ldattal) távolitiák 
k de már az első terv-éVben megtörténik a teljes eL Ezekutá:n a szintézisgáz kb 1 '.fo CH' (inert) 
' kapacitásra való kiépités. " mellett kizárólag H2~t és N,-t tartalmaz, 3 : lJ 

:.-· Sósavas anili'n -(festékanyag), ftálsavq)nhid~. arány:ban„ 

t ' ' ' k 1 h -'· ' ''""""J.:I esene . e ető~ge. is felmer?lt, mely kérdés' 
azonban - !éven igen nagy mveszticiókról 8 · •• 

;, aIL c~op_ortba. kerül_t A marónátrongy>Í;~ 
t~~ , amn:omak-szódána~ kausztifiká.lása által: 
tor tenhetik ott ahol a szodagyártás folyik va : 
ahol az , amn:óniákszó~a . kellő mennyi~ég~' 
r~ndi;lkezBSre all Hazankban az ésetel{ egyik{\'• 
sem .. all fenn. ugy~o,gy a másik gyártási eljárás.,' 
a )<~sonak elektrohtrkus bontása jöhet csak szá:'. 
mitasb9, ~. há~or~ "előtt Magyaror~szágon hár<lnÍ " 
elek~rolyzrs mükodott, a Hungaria Vegyi'es:; 
I~ohomuvek rt, a Solvay rendszerü higanycel~,;, 
lalskal. a Hvdroxi;gié11 rt. és a Péti Nitrogénmü
vek rt.. egy-egy De Nora rehdszerü diafragmás'.<: 
cellár:endszerrel A Péti :elekto•lizis a háboru fo • ..i': 
lva;n~'': elpusz~:i\t <és valószinütlen, hogy uj!bólc: 
f~lep,rtesre kerulne, m.ert ne.m annyira maró)~ 
natroma. mint inkább a képződő klórgázra V'Olt : 
szi'.ks~g?k triklornfüen és egyéb klórvegyületek• 
gvart?.seh,oz Márpedig klórgáz cseppfolyósitott 
formaban a Hungária k'1bővitétt elelotrolitikusi 
üz~mében kellő mennyiségben rendelkezésre áll'< 
s?t még egy bizonyos klórfelesleggel is szá~ol~'h 
ru kell, amelyet fogyasztó hii.ián esetleg mag 
~~ell semmisi\eni A klór~alkáli elektrolitikus : 
uzemek egyik sarkalatos ponja mindig az volt1~ 
- legalább is a hazai vfazonyokat iUetőleg. -2> / 
ho,gy, a stöchiometr ikus ·arányban k.épződő klór )e 
szamara lehet-e elhelyezést találni Az elektr<>" ?1 
litikus marónátron gyártásnáo a diafragmás és';,~, 
a;' am~lgá~1os eljárás vetekednek egymássaLA'.'" 
r'egebbi drafragmás eliárásnál tulajdonképen ':l 

egy man5nátrant tartalmazó kősóoldat képző. '·'% 
rlil: .• klór 2' és hydrogén mellett. A só-hidat tömé. ,:~ 
nyrtesre kerül a só az oldatból kiválik és végül '':1 

, e~ kb. 50 %-o's c;iyan i:um:ónátron oldatot _nye- ,{C:~ 
runk, 11mely meg mmd1g ta~talmaz kisebb 'S 
mennyiségben sót Sómentes marCÍnátront a dia.. '',% 
fr";gma ;eliárás~knál egyszerümódon nem lehet:'!: 
gyartam. Az UJabb -- higanyceUás _ eljárás-:'~ 
nál, ahol a katódot egy mozgó higanyszalag ;§f 
k~pezi, i;átriumamalgám képződik, s ez az öi;'.'4'} 
v0;zet m_mden cella mellett lévő, vagv akár egy \'it 
kozpo,n~ilag. elrendezett bontóberendezésben az :sij 
'alkotornsze1re. fémnátriummá 'és 'hi,ganym';1:;' 
b?mlik és a képződ,ő' fémnátrium a jelenl~vő:t'i 
vrzzel azonnal reagalva, . hydrogén~ képzödese )01 
mellett marónátronná alakul át Miután a hV;;i 
gany rendszerint vegytiszta és a képződő nát- ''R~ 
riumamalgám is az. közelfekv5. hogy desztillált'.~?~;' 
viznek az amalgámbontóba való adagQlása mel•}'§Í~ 
lett vegytiszta mar ónátroJJ,-o/4a,tot lehet nyél'~.i;;; 

'~f:~~ 

rid (gyógyszeripari és festék alapanyag), A végleges összetételü, tisztitott szintézise. 
benzoesav (konzerválószer), _benzoe~avas nátrL gáz 300 · atm nyomáson 51)0 co hőmérsékleten, 

·,nm (konzerválószer), fmomitó gyanta és ter- (katalizátor jelenlétében közvetlenül NH'-á am
penUn (a magyan1rszági nyerngyanta előfor- monia alakul át és tárolása nyomás alatt. 
dulásokból finomitva) a Müszaki és Vegyiipart cseppfoly-ós halmazállapotban történik (N. E. 
rt. Papkeszi-ipartelepén történik. Ez az ipar- a. rendsz,er.) 
telep fevépitésénél és termelési jellegéné) fogva, .A savtizemben az ammonia levegővel pkt
kiSebb anyagforga!mu ciki<:ek gyártására ,alkal„ tinaháló~katalizátorok felett nitrngénoxiddá 
mas, alakul át, amelyet saválló gránit és acéltOr-

Az augusl<tuS. 1-vel kezdődő ihároméves nyakban vizzel adsorbeáJnak és ílymódon (\0 
terv, a Péti Nitrogém:µüvek rt-rn igen nagy- százalékos HNOs-a,t állítanak elő 
fontosságu feladatokat ró A részvénytársasá-: 2. A nyersolajfinomitó-,teJep a vállalat péL 
gi for:mában müködő váUalat amelyne)l: összes fürdői gyártelepéne)l: másik leg,nagyobb és leg
r<%zvényei az államkincstár tula jd{)nában van- fontosabb iparágát jelenti A háborus esemé~ 
nak tehát egyrészről ker•eskedelmi szempont- nyek által megkimé1t lepároló-ber endezés 
ból a szüksé:ges - mozgékonysággal crendelkezik, (Topping-üzem) 1945 tavasza óta folytono
má1}I'észt azonban az államnak az 'Iparügyi Mi- san üzemben v::in és_ a nyerso!;aj feldolgozásá. 
nísztér,ium ut.ián a váUalat wzetésére }egk.ö~ na:k első lépését jelenti. A berendezés folytonos 
vetlenebb irányitó befolyása van. A Válhvl:a,t , üzemben 'párlatokra, ill, lepárlási mara:dékra 
Sl'iBIV~etének ezen kettőssége egyben nagy- vo- bontja szét fizikai uton (desztilláció) a nyerS-. 
nalakban megsza;bj11, azt is, hogy mivel kell fog_ olajat. A finomitótelep termékeire jellemző a 
Jalkoznfa. Gyártási ágazatainak olyanok~aik kell paraffin. amely jelen ,pillanatban igen nagy 
leniök, amelyek elsősorl:ían közérdekü. közszü:k.. keresletnek örvend. A vaze1in-ÜZern. amely 
ségleti cikkeket gyártsanak. ugyanakkor azon- hazai nversolajbó[ iám,i?őségü gyógyászati és 
ban ezen cikkeket gazdaságos:an kell előáfütani, Ipari val'ielint állit elő. ugyancsak a vállalat 

l. A nitrogéngyar helyreallitasa A nitro. saiát kísérletei és tervei alapján készült el és 
, géngyártás egész éven át ~jjeLnappal folytono'a bár az amerikai minőséghez nem li.a.sonlith'\tó. 

üzemben történik, amit a sorozatbaa1 müködö de mindkét célra teljesen mei(felelő. kifogas
egyes üzemrészek természete determinál A talan áruval látja el az országot, sőt export. 
szintétikus nitrogénigyártás a szintézisgáz elő-, igényeket is ki tud elégi,teni 
á_lit~sá;'.'al .:veszi k~zdetét Várpalotai száritott, Phenacetin nagyobb menl)yiségben ?ze;e
hgm:tbol kozvetlei;ul ~O % c9 f- H2 -· t'7rtahnu n'el a mesterséges szinező anyagok gyartasa 
gázelegy keI;tkezrk, e.s. a gazban ezei;folul H2S, _ hároméves tervében, Ugyancsak ott találjuk a 
N2 .<\s 1 %-nal kevesebjli CH• foglaltatik A kom_ P-Chlorani7int mely a Neosa:lvarsan-gyár
biná'.t <:1-, iil kigázositó eljárás másik; terméke tás nélkülözhetetle~ ahpanyaga, 

d
a 

1 
l~gnrtkkoksfz, 1 amk-elül' ~et1 kokszgener~totoro~ba';1 Hangya.sav és oxalsav előállitá.sát ·az-am. 

O guzn:: e, . 0~ eges ge"Jera .ri:azza', mcmia szintézisgázának rézluggal való mosásá
adm~nt~vkrb~n ~z a~aéfuvabsral k leve!'o~....__olxigAenbken nál keletlezó nagy-koncentrációju CO-ból kiin-

us1 Ja , 1p':'n ox1g n e ;i eve;esev" , . , e- dulva. valamint , .;, . 
menceg::;z. 'es kokszgeneratorga:z, keverek" 01;;- Metanol (szintetikus metilalkohol) és ep .. 

· módon ahtható be, ho;gy abban CO + H2 ara- ből 
nya az N2"höz 3 ; 1 Jegven A szintézisgáron 
kívül lignit-generátor gázt is állitanak elő, me1y 
részben a gázfejlesztő kemencék fütésére, rész
hen pedig egyéb fütési célokra swlgál. A szín .. 
tézi,sgázt fuvók szállitják mérőberendezéseken 
keresztül a Bischoff..réndszerü száraz kéntlsz_ 
tifó berende7lésbe A :gáz tov!Í:bbi alakitása a 
CO-k<Ynverzióban történik. ahol katalizátorok 
jelenlétében és vizgőztu!suly, előállitása mellett 
a 11áz CO-tarta.lma az. alábbi egyenlet s,zerint 
alakul át: C+H20 = H,+C02 _ 

A re~kció köz,ben hő szabadul fel; amely az 
autothermikus lefolyást hó1dcserélő-rendszerek 
közbeiktatásával tes;d lehetővé A gázban azu., 

Formalrkhyd előállitftsát és 
Karbamid gyártás elindit~sát ammoniából 

és s7Jénsavból a Péti Nitrogen rt i<:idolgozandó 
probl:émái között találjuk - drh .. -

(Folytatjuk) 
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Dr. Schermann V : A vegyészeti nagyipar a há.. -
roméves tervben. MagJ-ar. Technika IL évf . .' 8. sz:áim· 

Szigeth László: A Péti Nitr·ogén !t. munkhp:rog
rammja és a három·éves tei:v Magyar Technika II éyf. 
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Őszi Vásár 
A hetek óta tartó . választásr zaj mögött, 

szorgos munká.skezek okmta másik zaj verte 
fel a liget amugy csendes, m~szokott képét, 
Kész.füődés a felszabadulás óta tartandó első 
őszi vásárra.. Nem lenne különösebh okunk a 
vásárról szaklapunkban irni, de amikor a de
mokrácia fennmar,adásáért vivott harcunk kö
zepette, a 3 éves terv előestéjén, a Iegsulyo1s~bh 
be!- és külpolitikai helyzet ldéleződése köz
ben, az eddig'i _gazdasági eredmények mellett 
olyan haJ!a.tki.n vitalitást lákunk, szhrünk lángol 
a boldogságtól. 

MUt1],Sson· nekünk valaki ebben a Jelkevert 
vilá;gban még egy .nemzetet, amelyik nem tö
rődve a külső eseményekkel, ne legyen tekin
tettel az átkos ellengőzre,--amely az országra 
neheze!lik, mintha mi sem történnék. készül az 
európai gazdas•ági sz•akemberek' érdeklődése 
mellett az őszi vás&rra ' ' 
1 Egy soha nem látott kifosztás után, a ma-
gyar tudás és alrnrat itt is cso<láit varázsolt 
Sok mindent láttunk az utolsó 2 és• fél év alat.t, 
amit nem hittünk, hogy bekövekezhetik. de 
amit a vásár produkált,· az minden képzeletün
ket felülmnlta Szinte zavarba jönnénk. ha fel 
kellene sornlni és dicsérni az egyes kiállitcSkat 

F .. hó fr-•én léntük át a vásár kapuját. A 
Köztársasági elnöli, a 'Minisz,terelnök, az Oro~z 
katonai parancsi;íokság, a külföldi követségek 
és a szakmai miniszterek .ielenlétéfien, kereset
len szavak eÜfangzása után nyitották 111eg' az 
őszfoásárt .. Fülkék százqit állitották fel a Vaj
dahunyad vára és a Jáki templom környékén. 
A tó mellett kfüii11 liemntató csamokot emelt 
az otletekben gazdag rendezőség 

A magánvállalatok, szövetkezetek gyárak, 
fővárosi üzemek versenyre keltek kiállitásaik
kal, füygy megmutassák ország-világ előtt hogy " 
mire képes a mll,gyar ipar és kereskedelem. 

A legujabb ötletek, találmányok, gépek, rá
diók, n71lon an11agok, - cipőtől fésüig __: (ott 
játszódik le .szemünk előtt az egész chémiai fo„ 
lyamat egy kis laboratóriumban, vegyszerek 
átalakulása és kész a ny!on anyag). Hová fej
lődnék a tudomány és hol tartanánk már ha 
jdőn\ént egy-egy uiabb háOO'IU S'1ét nem zuzná 
az egész világot? Gumigvárak produkciói, bőr
iparunk 1egtökéJ.etesebb fél- és egész gyártmá
nyai. pamutipar, a szivárvány minden szinét 
kivetítő i'uha anyagai, mind-mind a csodák ter. 
mékei. 

A. GTóGY_!Zllat'\ --" nagyszerü ,ötletei, gyógyszerké.szitmények egés,,". 
sora f?glai .. h;lye~ a pav;11lonokban: _ szakniárrk 
nem kis d1cseretern. · ' · · .. 

- - {' 

Nem akarnnk kikiáltómódjá,ra egy-egy cé-·.: 
get kiemelni és killön feldicsérnj, de erre !Íi~ 
<'atva sem érezzük magunkat Nem mulaszt> 
hatjuk el azonban megismételni, hogy mily-<§! • 
hallatlan erőfE>szitést mutat a magyar dolg~Zó •: 
társadalom az uj. ország feléµitésében . _ .· 
. , E~ az o,rszág fel;'lősségtudattal, vitalitássaf:Ji 

éS elmakarassal, mmden poklon keresztül át'.' 
f?g ,gázolni és megteremti a boldogu]ás lehető::'.)~' 
sege1t. (M)'.I'; 

Hire.k a, világ minden tájáról 

Az argentin kormány .a közel,multb~n bevezétte·,~:_\:;; __ 
.~Jógysze!árak ellenörzésé:t ~z árszabályozás egyará~t,, · 
\Onatkozik a h~-zai tern1efésü, t·al3.1niint az importált. 
gyógysz_er~kte. A gyógyszerekt------elöáJli.tó üzé~ek r'éSz:_:_--
letes kalkuJ~ciót .tal'toznak a. köze.i{észségÚgyi hiV8-tal~ 
nak bemuta~1L l\.lindezen feliil a kormány néh_ány át: 
Iami üzemet állíttat f~~J, inelyben 15 U, n. olcsó iYógy_,;:; 
szert fognak ;eJőáUitani, Ezek a gyógyszerek -önköftw, 
ségi árori kerülnek fol' galon1ba.. A gyógyszerészeke'r_ 
köte}e;>Jik, hogy áI1andóa1n készle'tben tartsák ezekét ·3·~ :·f 
u„ n Emest<{ készit1n1ényeket.' (Esp~ialidaP,es n1ediciná-_ >,
le~ del Estado) .. A nagykereskedó'k ha_szonkulcsát egf~ ·>· 

ségesen 10 15záZalékhan, a gyógyszertárakét '25 száz~;::_,_ 
lékban állapitOtták meg A gyároSok és az importörök''·:~· 
haszonltulcsát azonban .nem szabályOztáfr. Erre Vona'.t~ 
kozóla:g · .1uá1 1943-ban m'eg,jele:itt egy \ rendtUet, ·tneiy 
no.ntosan körülk,1'.a- a gyógyszerek gyártásával és él„ 
adássa! foglalkozó összes iizletág legmagasabb has:inát';· 
de ez -a rendelkezés ncég ne1111 vette számításba laz' áJ'.'" 
lamilap.: gyártott készitmények megjelenését. mind~ 
ezenfélül egyáltalán fiem lépett: életbe. 

Az ó!asz gyógys~elipar "ia háboru eliőtJinCk lm.int~ -;1;· 
egy 60-65 százalékára süliyedt _4.. közeljövőben aZon- ,,--'.~ 
ban g\ors emelkedésre számit~nak, rn.ivel több bal. :·.ft 

.,:_\s-
káni ország 'gyógyszereUátáSát, nl"elyet edd'ig ugySz61'.. >;~ 
ván egyedül ~NémetorsZág iht.ézett. ·OlaszOr'sZág fogja i·:·;-i. 

1. át\' enni. 
.-·é 

Hágai j·elentés szerint. a „Gist en ISpiritus F3.brick_.. """' 
holland g.J:ár· néhány hónapja penicÚiint 'is gyárt . '.:.;_i · 

Ve.q71ig71ár aink és laboratóriumaink nag:y 
mértékben liivették részüket a kiál!itásból a 
vásár területén, kisebb laboratóriumok egész 

Berlinben tárgJ·afásoli_ volta'k a_ svá,jc;i kil1kereske> 
de!mi megbizotii lés a Szovjet megszálló hatós'ágok kö-: .}·'!: 
zött A létrejött egyezmény -~értehnében Kelet-N~Inét.. .--(~.' 
országból káliumot, brikettet, s?:iléziai lignii.et, hö~é;._ ;;· 
l'Őt és optikai készülékeket szállitanak Svájcba, _rnel~~ .-0·· 
nek ~Henében Svájc gyógJ.szereket szállít. Hasollló :_::~~ 
megállapodást kötöttek az angol h·adsereg -megbizot- -U~~ 
taival is. Itt azonban Nytigat-Németor~zág szállítja ::~:~ 

„ Svájc részére a gyógyszet·ek-et, cserébec élelmiszerért.:---:; 

. 1 

I·-.._..,.,,,.,,,.. . .._ .... ~.--..,..-----------------....... „ .......... ~--~~-------'---"'"; >f:;" 
. ! \ :'I 

1 :.:~:~;~~~.~: fooa1trtn fane „e ••••• „ ta~~ató 1 ~ 
MATOLCSY GY(;;RGY -;t, ·· 

·-------,--------·----------_,,,,__ ______ ...;..,..;-··~~" 
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Tudomány es gyakorl~'t 

\ 

s t ' e ,„ t 0 m y e i n 
- Befejező koz!emériy -·--

(.l BüCHI, ZURlCH, 'Pharnuiceutica, ~Aeta 
Iielvetiae_06~J947·•ben Az ismeretek mai áll>á1-
sáról megjelent összefogl.aló beszámolója nyo
mán . .) 

A Streptomycin bázis, mely többé kev~sbbé 
tisztitottan,:miht hydrochJor,id, vagy szulfát ke
rül fo1 galomba. Fehér-s&rgásbama szinárnya
latu ]i.ygroskopoll por, jégszekényben 18 hóna
pon át eltartható .. Vizben és fiziológiás sóoldat

, ban jól oldódik Vjzes oldatá.nak stabilitása 
jobb, mint a pel'.licillinné 

'. Abbot, Heyden, Lilly, Merek, Pa:rke-Davis, 
, Pfizei, Schen]ey, Squibb, Upjohn és Wyeth cé

gek .által az E)gyesült AUamókban forgalomba 
hozott ]j:észi1;mények: s22ár1az ampullákban 0 .. 5 
i!L 1. O g Streptomycin sót tartalmaznak, m;
lyekminimálisa,n 300 gamma Str eptomycm ba
zis/mg-nek felelnell: meg. Jelenleg a gyógyár;".at 
cé]jair.a 35-37 5% hatóanyag tartalmu kész1L 
ményekkel rendelkezün~, tehát viszoinylag még 
jelentős mennyiségü tiszt~tlanságot, i!L balaszt_ 
anyagot tartalmaznak 

A Sreptomycin kémiai szerkezete bár már 
beható tanulmányozás tárgya volt, mindennek' 
dacára még hiánytalanul felderitve nincsen A 
kutatástik mai állása szerint C21HrnOr-sN, bruttó 
képletü bá"'.is .. Br ipk, Kuehl és Folkers, ( W) v;a_ 
!amint. Peck; ürnber; WaltL Pe·el, Hoffhine és 
Folkers (i4) a Streptomycin sava,nyu hydrnlizi_ 
sekor ~gy optikailag inaktiv hydro~l-gyök?t 
tartalmazó bázist . nyertek, strephdm-t es 
methyls:t;reptobio~amin-dimethylacetal- t. mely 
bomlástermékek a sfreptomycinben glukosidi
kusan voltak egymáshoz kapcsolva 

----NH--o'il--Nil,--:-
!i )'-. v 

NH,..C.-NH-
1 1

-NH-C-NH„ 

H 0--'-.(-0 H 

OH 
Slreptidin 

--- ------e;----· 

A Streptidin"t ~ymást!}I függetlenül a kü
lönb\jző laborátóriumok . (i~, 14, 15, 16, 17) m~nt 
1,3-Diguanidin0-2, 4, 5, 6-tetrahydroxycyklohe_ 
"ant identifil,álták A Streptidin káliumpe1man
-;,náttal való oxidálásakor gnanidin keletkezik 
A kitermelésbó1 ana lehetett következtetni, ho ;y a Strept-idin .két gwanidino- csoparto_t tar
talmaz Báriumhydrnxid-oldattal kezelve a: 
'st optiilin fokozatosan épithető le: Strepturea: 

(semleges)_ CsHrnN•Or. és Sreptamin (bázikus) 
C•HHN20• Fried es Winter.steiner (18) a 
methyl-st~ eptobio'Sarnindimethylaceta1-t erős 
ásványi savakkal. N"meitJhyl-1-glukosaminra és 
egy további 6 szénatomot tartalmazó vegyületre 
hasitották -, ~ 

---.---------·-----
HO CH----------, 

Ji?-NHCHL 1 

HO-CH 0' 

H-c\_OH - 1 , 1 

HC-.-------·----~. 
1 
CH,OH 

,.;. N-MethyJ-1.glucosamin l 
--------------·---·--~..,,,.."--·· 

OH 
„.,. l p_ 

NH~ 1/'[-NH1 
HO-y-Olf' 

OH 
Streptilmiri. 

0 OH 0 
1 1 il 

NH.--C-NH-o-NH-C-NH, , 
HO-- -011 

OH 
Strepturea. 

N-methyl-1-glukosami n m~lletti másii{ 6 
széúatomot tartalmazó ve,gyület jele.nl\fül 
Schenk és Spielmann (19) szer.int kimutatható 
olyképen, ha a Streptomycint _hide~en . h1: 
gitott Jug behatásának - ,tesszük b, m1kons a 
Streptomycin Stteptidim•e, gami;ia-P?'r:oi;-maL 
tol-ra, és a fe;ntemlitett, foésőbb 1dei;t1fikalt N
m~thyl-1-g!ukosaminra volt has1thato. 

\ 

0 

/~'-.. 
HC C-OH 

11 11 
ll.C C-CH, 
"o/ 

r-pyron_maltol 

A 8treptomycin carbony] reagensekkel re
agáltatva thiosemicarbazon-t és phenylhydra
son-t E;épez, amivel bebizonyitódik, hogl'. mol'."
kulájában szabad cárbonyl csoport van, esp2d:g 
a Str eptobiosamin komponensben.. A carbonyl 
csoport jelenléte folytán· képződik a két l\íetho
xy-csopo•rt is mint ace'tal . · Fried és Winter
steinemek (lS) a közelmultban siker ült 'bebizo: 
nyitani, hogy a Streptomyinben a 6 C >ttomo;; 

/ 
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tartalmazó komqionensben, melyet ők Stnepto-~formában is előállitható volt, hJhetségessé v'Jt,3 
nose-nak nevez.tek, e!W aldehyd csoport van.. • (' h-01gy a hatóanyag sulyának alkalmazása az e a _·.; 

· ség megállapítására Ennek értelmében 1 G ~ ·• 
:e_ 1 g krist...Streptomycin bázis .. Jelenleg ér. 
vényben'"annak a következő megjelöléSek: · -· 

IS' Streplonose 

,.-· r.
,__ ______ ,_~ 

' -CHO 
- C,H,_,o, {jc-OH . ' 

L._ ·=~ ) 

Vizsgálatait a Food and Drug Achlrinistrac. 
tion (20) irta elő, melyek az azonossági," tiszta~ 
sági •és tartalmi követelményeket sz;abályozzák 
u& kémiai. mint biológiai értékmeghatározásÍ 
módszerekkel. · 

Standardok.: ezideig háro'm l<ü!Önböző stan
dardot állítéttak fel: 

1„. 1 S. E. ·· = /Egy S~r ent?m,vci'i; egység 
eredetileg egy Strentomycm kesZJtmenynek 1 
kcm tápo'datban lévő azon mennyisége, mely az 
E. coli tes„t-törns fejlődését gátolni képes EZ: 
ha•7;11álbató standard volt a Sfrentomycin elő
iillibísánál és izolálásánál, to'Vá;bbá in vitro„81 
mikrobiológiai tanulmányozásra, is. Mivel azon~ 
ban az egys'ég tul kiesi, ig:V farmwkológiai vizs
f"álatokra, · valami.nt klinilya.i használatra gya
kariatilag nem alkalmas. " 

2.. 1 L. E Amn Stnmtomvcín m€innyiség. 
melv énpen elé.<rséges, hogv az E coli test..tilrzs 
kifeilődosét 1000 kcm = egy liter tánolitat-ban 
meggátolja. Vagyis 1 L: E · __ 1000 8 E 

3. G E .. Amint a Streptomycin kristályosi 
i 
Koncentraci'.n ·· 

100-125 mg/kcm 
100--125 mizlkcm 

1 G: E = 1000 L. E. 
1 G. E = lOOOÓOO S E .. 

-'1 gamma Str = 1 S .. E. 
A kernskedelmi készítmények (krist 

tomycin~sók): · 
· Strept'om,Y'Cin,.tri~hlorhydrat 

·. ·. = 800 gamma bázls/mg>· 
Streptomycin-sulfat · .> 

. . = 850 gamma bázis/mg · 
Felsoroljuk az eddig megállapított Í!fdikátióit::} 

Tularaemia; H. influenzae, Infektiok.; Menin~. 
gitis. Endocard)tis, I.myn1gotracheitis, hugyesö ' 
és tüdőinfektiok. · Az E coli, B proteus, B1 
Friedlaender, R lactis aerogene.s, B pyocyaneus 
B par atyphoid okozta Meningiös eseteire. · ' 

Az E coli, B proteus, A. aerogenes, Ps. 
aeruginosa, (R pyocyaneus), B. Friedlaende~ 
gramnegaaiv kórokozók á:ltal előidézett bacte-. 
raemiák eseteire„ 

Ezideig csak a vizes Streptomycin-injekti
ós oldatokat alkalmazzák.. a gyó:gyászatban. k ··· 
kereskedelmi szár az ampwlá:kban lévő 0 5- vaigy 
l o v Streptomycin-hydrothlorid · m sulfat.ot. i 
'' 'p])f:kUS1 Jl1Ódon aqua destiJlata sterfösafa- (py~ , 
U•!(·énmentesl. vagy solutio na,trii chlorati phv- ,„ 
phvsiologica~ban oldják Az oldatok koncentrá.. · 
ci6ja: 

• 

lniekciósniód:· 
subcutan -
intramuskuJari..s 
>ntr áthekaJ · 
intrapleural 
intraperitoneal 

20-50-„-10.0 mg/5-10 kcm nhysiolog. 
500--1000 mg/25__:.50 1'-cm physiolog .. 
500,-1000 mg/25-50 kcm physio'1og .. 

lronyhasó oldat 
konyhasó" oÍdat " 
konyliasó oldat 

Adagolás: 

F'Mtőző betegség 
Tularaemia ·. 
H. influenz .. -
meuingitis 
Huzycsöinfekt 
Ba;kforaemia, 
Endocarditis 

'Applikáció 
intramusk 
intramusk 
és intrathekal 
intramusk 
intramusk 
intramusk 

Pro die 
1 g' 
1 g 
0 05 g 
1 g 
2-4 g 
2-4 g 

Kezelé.• 
időtartamá: 

5_7 
5_7 

5-7 
5---7 

20-30 

Az összeállításból kitünik. ho.gy a Strepto
Ímycin therápiához a penicillinhez képest. lé-

1 nyegesen · nagyobb mennyiségü antibioticum 
szükséges A klinikai .kisérleti stáditimban lévő 
tuberculozis kezeléséhez pl cca 200-300 g 
Streptomycin.. Az Egyesillt Allamok strepto-

mycin produktiója 1946 májusában 26.332 kg, . 
decemlíerében 200.049 kg volt. A gyártás foko- ''1 

zása lehetővé tette, hogy az U. S. A 1600 kór.;. " 
házát ellássa .. s l&thatólá:g ezóta olyannyira fo;;. ?1 
kozódott, hogv már exportra is kisebl) mennyi- (: 
ségeket engedélyeztek Az angol produktió anY<> 

.. 
0111'11.AN DIR GYULA 
Budapest, Vll, Nagyatétill S:r.abé-utca 31. 

Telefon: 222-733, 

qyógyszert6.ri és loboreifóriumi 
felszerelési cikkeket szállit, 
Compra tablettasaitolcigév és le
párlókészülékek gyártás alatt 

lny.a rozsot vesz léihy 
ityégyszerész Béké11esaba. 

) ' 

nyira kicsi, hogy· jóideig csupán saját szükség
)etűket fögjá:k tudni ellátni .. 

Streptomices griseu.s áltaT produkált ható, 
anyag naigyjövőjü al].tibioticumnak .igérkezik, 
egyelőre peroralisan nem - a,dagolható, CSUJl'án 
vize.s inj ektiós oldataiba;n a.lkalmazzák A klini
kai ki~rtékelése még nincsen végleg lezárva, 
.mivef'"i' klinlkai tap:aszfal.atok száma csekély 

· Jelenleg ~redmenyesen alkalmaz;ható hugycső~ 
„ lnfektióknáil., : thyphoid bélmegbeteged.~seknél, 

menirrgitis és bakteraemiánfü A tuberculózis 
terülét'én még sz;á;mos vizsgálatrá lesz szükség, 
hogy a hozzáfüzött nagy reményeket beváltsa. 
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Megtörtént • • • 
Vasárnap. iMost jönnek ki laSs3n a falusi főtéren 

az emberek a templomból. i.funeplőb~· öiiözve, csopor
tokba verődve, kéllyelmesell beszélgetve. Tikkasz:'ö hő_ 
ségben az á'rnyékosabb oldalon, vagy a f3.sol:·ban eg;y-egy 
kany_arodón 1fregállllak, ·megbeszélik a délUtáni progra,. 
mo-t. A fiatalság készül a footballmérkőzésre, esti bálra 

' , 1' 

az öf·eiek meg, ha hüvösödik, :kiülnek a kiskapuba a ló
cára, politizáfrtak, ,egyik..,n1ásik. helYen kárt.Yáznak 

Kinézek„ én is várom a kislányomat a temp1on1ból, 
én 1itkán -'.mehetek el. Mindég poi1t akkor van e;>:Y sür_ 
f:ŐS r·ece11t;- s az ebédet is el kell késziieut A főz.és ne
künk. dolgoz~ höknek. ünnepi szórakozás:.'' Tiz ::Orakor / 
bezárok, s azzal a; reménnyel fogok hozzá a főzéshez, 

hogy n~ost. nem. fog zavarni senki. 
Leginkább téved,ek, de azért elkészül _az ebéd,.. s 

a1nii11t kislányom mtond,ia: Azért is nagyon szeretem az; 
üunepet, mert akkor Anyu főz éS jót csak --Anyu tlld 
főZni. 

Készen is van' az ebéd, jön a Család, a hüvös __ ebéd~. 
?ó'ben <mindenki örömmel ül az asztalhoz 1Vasárn~!J va:n, 
ió az ebéd, s ami a fö .____, a nyugalom: - nem kell i nin
den percben beszaladni a patikába !ininden csekéh.- sé-

- gé·rt„ 
Még ;a kaJnalat sem veszem a kezembe. kopogtatnak 

az aftón„ Jön vala:ki , 
Egy· távoli tanyá'n lakó asszoriy lép ibe \komótosan. 

jó étvágyat kívánva édes n1indínyájun~nak, }(ezéb~n szo
I'ongatta' az imakönyv mellett a receptat 

Ejnye, lelke1n1 ·- szólitom meg - talán vala~i _/nagy 
baj l'an, hogy 1nost \kellett :vasá1nap délben eljönnie? 

Hát nem éppeg! 
10 1óráig nyitva volf.. a gyógyszertár, miért nem jött 

addig? Hát kérem ··sok dnJog volt a jószág'gal, meg mi... 
egsmás s mán csak nem késhetek iel a miséiöl a gyógy_ 
szer mia.t!t? De le,lkem, tnekeJP is munkaszü:rieten1 van! 

Közbe\n bementünk a p3.tikába, 

Nézze csak-__:.. n1uitatok ;a kifüggesztéttfáb~ra _, 
nekem, is ni.uitkaszünetem van vasárnap 1.0 órától 

A mán hlz'a nem - mondja ö ·- a patikárus köf:4.. 
• 1 1 le.."' éjjel-nappal mindig ·a_ :receptet n1egcsiná ni. 

Mutassa már legalább azt a receptet. Elveszem 
széthajtorn. 

1 

Rp. Ferr. pI'oto.x. lo;;ee Deer·, C„ ARSEN scat l.· 
A helybeli doktor irta.. 1d~ hónapokkal ·ezelött, s a 

szomszédos kisvá1·osban ~áltották ki először„ 
Hiszen i0z nem i~ uj rece-pt - csodálkozom -· nrem 

is sürgős s előszÖl'. ~em is itt csináitatták n1e~ Miért 
hozza vasárnap ide, nem is szabad mRgismételni, hit.nem 
előbb alá kell iratni a doktor ,-orral 

Hogy lén még a, doktor· urnak is fizessek -- csa;:i-tan 
fel csiPőre rakva a kezeit.. - Meg, hogy én (ne akkór 
csináltassam meg, an1ikor hkar"On!l? Ez csak olyan url 
huncutság, hogy" a doktor ur keressen. EZ reakció 

· Tudja maga lelkem, hogy mi a reakció* - !kér~ 
dem. __ 

Hát mán hogy ne tudnárp! Hiszen eljárok lén a gyü. 
lésre! Bizony jegy ilyen reakciós patikába sem. teszén1 
be a Iába.m többet! Istennek (ajánlom! 

SIPOS BERTA 
Nyirmihálydi 

'J 

/ 

'/ 
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A ma,gyar gyógyszerészet fejlödése 
a ·kiegyezés korától a szlizadfo:rdulói.

Irta : DR. BÁNYAI KAROL Y 
Gyógyszerészdoktol1i értekezés a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből 

' ,Igazgató: Dr. Mozsonyi Sámdo;: egy ny r .. tanár 

(Szemelvények) , 

llfATERIA l\IEDIOA 

A ntult század második fülének gyógyszet
!kincse 1876 után rohamosan bőiVült A gyqgy .. 
szeres therápia fordulóponthoz Mkezett, ugyan-. 
ugy, mint 300 évvel korábban, ami\rnr Para-. 
celsu:" felállitotta az nj alapelvet, mely szerint 
„a bet!'g'.s.égeket a testben végbemenő kémia~ 
p11ncesswsok idézik elő és az 1kat kémiai agen
tiák segélyével ismét meg lehet gyóg)'itani". 
Az első két g:vógyszerkönyv ?,~, R.zok függelékei 
nem adnak te]Jes képet 'a :meglévő. gyógyszer
kincsról merl az u.i :felfedezések és gyógyitó 
eljárásO'k nem i;erültek b<} rögtön a hivatalos 
materia medicába.. Ezéi't megkisér lem a gyüj
tött adatok felsorakoztatásával megismertetni 
egyrészt a kor gyógyszereit, másrészt gyó
pitó eljánl.sait, abban \<l sorrendben, anünt a 
gyógyitás tudományának szolgá,latába léptek 

Ínárcí us ~5~én olvashatunk először közlést r ólá 
a Gyógyszerészi Hetilapban. (A salicylsav or~ 
vosi alkalmazása. 185. q. Saiicylsav saturatiok, 
186 0) .· ' 

· -Egy berlini gyár „körözvén)'e'i vénymihc 
tákat kö.zöl a salicylsav, iHetőleg a salicylsav · 
na ti on orvosi alkalmazásáról. . Tiyen vénymfo_ 
ták :' 3 gx. salicylsay, 900 gr inelegviz; 100 gr. 
szirup Vagy: 3 gr §alicylsav, 60 gr, cO'gnac, 
80 gr. Vinum. Xerensis és 30 gr szirup: Ezen .. 
ke, erékhez némelyek (Fürbinger) még egy . ' 
gr. Licruor Feni s,;squichlorntit is• ad~ 
mak és ekként sötét ibolyaszinü, nem , 
éppen kellemet]en izü folyadék keletkezik Vi- . 
num Ferro,5•alicyl:icum gyanánt minden olyan· 
esetekben javallható, melyekben vastaitalmu 
ée szesz,es gyógyszere]{ alkalmazhatók, Hasz"· 
náltiik rázott keYerék alakjában, amikor legh~ ·. 
rlveseb):> a savat valamely fön•ó főz.ethez, adni. 

ur GYÓGYSZEREK Használták .továbbá emulsio alakjában amikor 
is Füibringer megjegyzése szerint a .gyógyszer 

1876-ban .Ameriká:bóL a petró
1
,eum elterje- a betegnél csakhamar undort .idéz elő. Hasz. 

dése ;nyomán nj kenőcsalapanyag. érkezett hoz- nálták salicylbor, kina.salicylbor clakjáJban, 
'l4nk; á vaselin Sok1m kifogást emeltek elJ.oo,e, Heyden szerint Jegajánlatosli:bb 1 rész S'ali~yl_ 
arra hivatko'7!tak. hogy .gyorsan megavasodik s sav és 4 rész curro•rhól álló keveréket ,}jzb211 
PZért gyÓgyszerészeti célokra telfeS€ll hasznáL megkeverve, teáskanalankint bevenni, Bns.s. a 
hatatlan. Mások egyenesen sz\<de.lg'ésnek minő- sa licvlsavas natront 3 gr .. 05 poradagokba1i: 
sdtették aján!in. Éuss 2 gr· salicylsa'vat ajánl 80 gr. · 

A Gvógysze-r·éswti Hetilapban 1877„ben rum, glicerin és viz keverékben oldva, amikor 
(121. · o.) egy közlemény már ·szakszerüen szá.- is ;ez oldat a grogigtól meg sem különböztet.
mol 5e á vaselinról Mibenlétéről már ponto- hetó.. Ezen oldat . a gyer mekgyógyászatb1m is 
sabb kép van. mert ezt irja: alkal'\nazható. ,Heyqen a következő vénymintát. 

„Allítólag ezen vaselin nem volna egyéb. ajánl'jia: natrium sallcylicum 6 gr, extt. liquir;' 
mint a petróleum és kőolaj frakcionált lepá.r- aqua dest. 30 gr kétszerre bevenni. 3 gr-ot 
lásako'r· fennmaradó tisztá!zott maradék Nem maximál adagnak tekint Typhusnál azonban . 
ava.sodik meg, magatartása' vegyi kérns7>1'rek 5-6 grammot ajánl pro dosi. A 'salicylsav sa
'Írányában azonos a paraffinévar. Bőrön vagy turatiókról szóló közlemény célszerü adJargolás 
nyj]t seben gyorsan és egészen felszivatik, anél- gyanánt a saturátiof ajánlia, .minthogy a sa
kül, hogy fájdalmat vagy izwiüottságot kelte- licylsav számos és intestinal betegségnél alkal
ne A vaselin különösen végbélkupok készitésé- mazást taláLe< A telités a Potio Riveri mintá-
re alkalmas. Ara angol fontonként kh. 2 o .. é jára natrium bicarhünicummal történik A bel-
forint." . sőleg, szedett salicylsav indikatiói: cukorkór, 

Az első orvói.vszerkönyv kenóesalapany:;tga, gyomorhurut. egyoldalu feifáiás, hugyhólyag
kizárólag a disznózsir, gyakran viass~l össze- bálita1mak, stb Kezdetben, tehát kiterjedten al
olvasztva. egv„egy kenőcs' olaj, viasz és ceta- _ kalmazták a salicylsavat helsö hasz11á1atr;:: de 
ceumból készül. _ ' ez később kiment a divatból s csak . nátrmm-· 

1885. ben hallunk először a lanolinr6l, sójá,t hasz.nálták belsőleg, ,salicylsRvat pecfrg 
mely gvorsii,µ tfüt hódit. A II gyógyszerkönyv csak külsőleg. Fejlődési szempontból awnban 
függelékében lesz hivatalossá. jellegzetes és a kor terápiás irányzatára jel

.A vegyszerek közül 1876-77-ben lép fül lemző a salicylsav alkalma~ása 
a salic11lsa.v, hO'gy megnyissa az utat az orga_ 1864„ben fedezték .fel a resorcint, 1877-

. nikus g:y ógysze1,ek hosszu soi;a előtt . 1877 ben a strophantint és ., pilocarpint, Ez utóbbit 

1 

eleinÚ izzasztósze11Íek használták, injekciós 
a:akban Az injekciós oidatot tsrmészeteilen a 
gyógyszerész készítette, ampullának és sterile-

. zésnek még hire-hamva sincs. Dr, Galesovszky· 
kisérietei nyomán, mint mioticnmot . kezdték 
alkalmazni s csakhamar háttél'be · szoritotta az, 
eserint .Még egy uj <JJlkaloida jött: a dnboisín„ 

A kor divatja a pióca Abban az időben 
még · igen nagy :>zeiepe voit a gyógyitásban, a.mit 
mi sem igazol jobban, minthogy Steinbeck ,Ja
kal;l nadályker.es)rndőnek Pesten, Kilá:y-u, 29--
30 1z. alatt kétemeletes palotája volt, melyel} 
egykoru kép tanusa,ga sze1'ínt_a IL emelet honL. 
iofozatán: óriási betükkel szerepel a felírás: 
„Naditlyna,gykernsked~s", . a kapubejári;tt fel~tt 
pedig nagybetukkel „Steinbeck" fölnat.. Az 
áruháznak Pest közelébe4 saját nadálytavai 
voltak. A nadály nagy üzlet lehetett, mert a 
cég közli· hil d3tésében, hagy lninden 100 db 
után 10 db .. ráadást ad,~· dijméntes csomagolás 
iés száilitás mellett 100 db. nadály ára a köz·ec 
pes fajtákbói 2 forint, de 500 és 1000 db. meg
rendelésnél az árak sokkal jutányosabbak és a 
ráadás 100-anként 20 dh. pióca 

A rnentholt 1832-ben fedezte fel Dumas. 
lSGL óta nagy mennyiségben hozták b\,. cs<;
répkornókban Japánból. 1871-ben San Fra11c1sko_ 
ba.n kinaiak ho'Zták általánosabb használatba 
és ekkor kezdte Flückigy1 vizsgálni 1880-ba11 
Eagy száilitmáliy érkezett Ne:v~Yor~ba _188~
ben ugyancsak New-Yorkban a!J1tottak elo elo
ször a menthoikupot és 0111,ian került át Euró,. 
pába A íL Gyógyszerkönyv füg;gelékében már 
hivatalos a menthoL 

1884-ben uj gyógyszerként ajánlja dr. 

S41 

/ 
Igen tii.sztelt Ka1társ Url 

J 1 Felhivjuk ~zi\"es figyelmét az OMA-gyollior-
niész készitményünkre, ,melyet na,Pilapokban állan. 
dóan h.Í·tdei:üruk:, · igy a -kÖzÖnség Jdresi. Báját jól t-e1.! 
fogott érO.iákében ne !hagyja kifogyru ezt a régi be
vsezeW.tt kéztl eladási cik1kiet 

Beszerezhető: az összes nagykereskedőknél, vagy 
a HUNNI:A._-gyógiszertárban, BUdapest, VII, Erzaé_ 
bet ... ik.örut 56„ 

Kar tá11S1 ildv1özletti~: 

Kalán G yulS: és dr „ Balló Lajos 
gyógyszerászek 

t„z1svette, mégpedig azf iS, hogy a nyelvre vé
ve kis mennyiség is elős fejfájást okoz .. Köze
lebbi adatokat dr.. Csávássy ,Kiss Károly, a 
Budape.sti Gyógyszerész Testület" elnök<; ~özölt 
„KiSérletek a rtitroglycerinnel" e. tanulmanya
ban. ( Gyógyszeb§szi Hetilap 1885, 11. és 12. 
szúm.) Nobel gyámt alapito'U, <Szabadalmat 
kért és többféle módosítás után a kovafölddel 
kevert nitroglyce1int dinamit néven szállitotta 
a robbantó ki§érletekhez, 

1890-ben@ uj szerek léptek fel, u.. m. az 
anaesthesin, az antipyrint fü)lyette~itő külön
füle vegyületek és származékok, mint pL sah
pyrin, ·továbbá Ju~~ol, ll'.sol, pyoktannl,11, tno
ru:al, diuretin, (tulaJ cjonkeppen csak eJker<;szk 
lése a már ismert theobro1!1in-nat;m1!)-Sal;cyl;„ 
cumnak), bromofonn, orexm (étva,gyJav1to) ~s 
végül a KO'ch-féle szer, ,, melyet kochmnak, k<;,· 
sőbb Tuberculinnak neveztek el és amelyrol 
európaszáte megoszl~ttak a véI_em~nyek A 
szaklapok és az orvosoK tulnyomo res~e. r oss~ 
véleménnyel volt, igy Virchow, a b~;hm e!n'.":· 

Vulpius, · a német gyógyszerkönyvi biz~ttsá,g 
elnöke az antypirint, co'caint és paraldehydet, 
mintán az előző évben Tilolban R. "Schröter vé•· 

'. letlenül fe]födezte az ichthyo'lt„ 
· tem világhüü tanári:) is igen kedv'.'z?tlen O'lt~s1 
erndményekről számolt be a iberlm1 orvostar-

1885-ben jelent meg a cocain a maté1ia 
medicában, melyet belsőleg i,s. kezdtek alka1-
1naz11i, továbbá iaz uretán, n1énthol, lanolin, 
hydrastis canadensis, antyprin, nátrium nit
rosnm, nihogJycerin és a thalJinsok Dxmgen
dorf 1886-ban behatóan foglalkozott az, anti
pyri11 vizsgálataval, a szer a U Gyógyszer
könyvben, 1888-ban hivatalossá lett., 

1890~ márdus l-én a 10.~373 .. sz .. belügymi
niszten körrendelet a legutóbb lefolyt influen
zac.járvány al.kalmával szerzett tapas~talatok. 
ra hivatkozva m,.ely szerint az ant;pyrm, antI
febrfo, phen~cetin - sok esetben ári;almas, sőt 
veszélyes hatással voltak, a hivatalos antipy~· 
rbt és antif;ebrint, valamint a Gyógyszer
!l,önyvben ekkor még nem hivatalos phenace.. 
tint, t jelzéssel látta el '·és kiswlgáltátását or
vosi rnndeiethez kötötte .. 

A nitroglicerint Sobreró fedezte 'fel 184(·· 
ben Pá1isban, Pelouse hírneves franci~ ké,:
mikus laboratór inmában l862- be"., te)rat. la 
évvel későllb tanulmá,nyozta a mtrnglicermt, 
rnint robbantó anyagot a svéd származ~su No
bel Alfréd. ö is hozta forgalomba, A mtrogl:V-, 
cerin egy:aémely sajáto~ságát már Sobrero is 

saságnak . , . 
A Merek-gyár 1894-ben l<el1t Jelentese ad,Ja 

hirül az argentamin forgalomba hozatalát.. 
Credeé sebantiszeptikum gyanánt 1896-

ban , hozta forgalomba ezüstkészitményét, 
a· tej svasas és citromsavas ezütöt. ( Ac. 
to]) ·és Itrol) 1897ben pedig a kol
loidális ezüstöt. ' Ugyanebben az évben: már 
ismeretes a prntargol, valamint egyéb o~ga. 
nikus ezüst vegyületek Ezek a vegyületek viz
ben jó] oldódnak, jó. antiszeptikus hatásnak, 
ezért sikerük van és a gyógyitásban gyors~n 
elterjednek Az uj prntargol c~akhama:; az el; 
rn kerül, különösen a Go. kezelesben .D1vakossa 
lesznek az ezüst vegyületekkel impregnált köt
szerek. A, fémezüstöt is alkalmazzák, így dr, 
Cr edeé fém ezüsttel impr EjglláJt ,gazet hoz for
galomba, mások pedig munt, selymet,. katguto_t, 
draint, sőt ragtapaszt is, ·-· ez tehat a gyo
gyitás „ezüst-kornzaka" Ugyancsak kez~enek 
divatba jönni az arzénkészitmények és ped!g az 
organikus, főkép taatmátos éS ~itrátos arzenve .. 
gyü)etek 

(Folyt. köv) 
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. A parfőm szó latin eredete (per = át, fu
, i;:inm "'.' füst, .gőz} mindjárt szemléltető képet 
• alht elenk az iliatszer ősi arab formájáról .. 

tulajdonképen a tömjénrőI . . .. , amelyet illatos 
gyanták és fájt égetéséből kaptak.. Mí.rrha, sáf
t ány, kasszia, liliom volt hasznáiafos valiási 
'-zertartásaiknál és amikor a füst kék 'koszotui 

az ég felé szálitak, továbbitották az egyszerü 
h1vek hiszékeny imáit, megmaradván az édes 
illatos füst, amely kör ül elkezdték ~zek a sok~ 
istenimádók különös' énekeiket és Úinca.kat 
amig az illatos kábult nép magánkivüli állapot.'. 
ba nem jutott. 
. Az. ilJatsze.rek hasznáJata kezdetben a vallá

si. szokasc;kkal kap,cs.olódik egybe Az ókon pO'.
gany yalfasok papJa1 istentiszteleti alkaimakon 
hasznaltak.. A föikenő olaj édes füszereket, ti sz
ta. _minhát, édes fa.héjat, édes kalamust, kasz
s~i~t. és tiszta olajfaolajat ~rtalmazott. A füs_ 
tolo illatszer stiráx-gyantáhól, · bib~rcs.:gal1éjból 
gaJbanumból ~evődött össze. Ezeket az, anya~ 
gókat pont-0tták, sóval keverték.. lVIárdus és 
Kostus volt még a kiegészltő illrut .. Említi a bib
ha, hogy a zsidók használtak illatos olajakait és 
a .kel~ti b~ksdc l!'f .. arany mellei;t tömjén és 
nnnha a.iandekozasa:val tettek tLSztességet a 
megszületett Jézusnak BethJehemben. 

.. Később az illatszer elvilágiasodott. Kenő
csok, fölyékony olajak formájában fürdés után 
ha~ználták De azért ennél a népnél is jelentős 
helyet töltött be a vallási szokásoknál is az il
latszer .. A kenőcsöket és olajokat gonddal készL 
tet.ték a papo;ly,kő- és üveged. ényekben, a kenő
csoket müvélj,Z1en faragott ·elefántcsont vagy 
fadobozban tartották.. , „ 

Kleopátra uralkodása idején a parfümök 
használata Egyiptomban felülmult minden né-· 
pet Shakespeare halhatatlan müvében: Anto
nius és Kleopatrában, amikor Antonius találko
zi!': _C.yndusban Kleopatrával, megjegyzi: „Bár. 
kaJ arol szokatlan, láthatatlan parfőm csapódik 
a körülfekvő tengerpartra„" A régi egyiptomiak 
az illatszerkészitést varázslók müvészetének 
tartották Volt is benne valami varázslatos szá
munkra. A zsidók egyiptomi fogságuk idején 
szintén megtanulták ezeket az ujitásokat fino .. 
mitáspkat és hasonló módon használták a~ illat„ 
szereket szabadulásuk után„ 

A régi gfüögök aranykoruk idején sokat 
fejlesztettek az „ illatszerkészités müvészebén 
Szilá;d kenőcsök, folyékony olajok, pornk, sürL 
tett rlJatók, sokszor több mint 27 fé1e· anyagból 
keverve .te1jedtek el köztük Férfiak és nők egy .. 
aránt használták az iilatsz2reket. A legked'Vel
tebb illat az ibolya volt, de· más illatos füveket 
is szerettek A 1 ómaiak nagy költői, írói sók 
találó megjegyzést hagytak hátra műveikben 
a,z illatszerekre vonatkozóan„ 

A szépség é~ a hosszu élet titka„ 
. A kele~i .népek mindig ugy vélték, hogy az; 
illatok egyem hászná!ata fokozza a szépséget és 
meghosszabbitj a az életet.. A tudonul,ny ujabb 
feJ1odese smán megerősíti azt a megállaprtást 
hogy az illatszerek valóban erősítő hatásnak' . 
rrudományos kísérletek erndmén,Ye, hogy ai il~ 
latszei eki;ek erős hatásuk van az idegekrn. 
~~egell1lrt.iük fertőtlenítő hatásukat is .. E jelen" 
tosegülrnt azonban sokszorosan felülmulja az a 
szerepük, amit táplálkozásunknál játszanak, 
AJ:t11 friss, roml';'tlan, tehát ég~szség~kre hasz_ · 
nos'. azt ösztönszer üen is jó illatunak érezzük. 
Ann viszont l om1á1mak flndu!t, egészségünk;re ká.. , 
ros, azt .büzösnek mondjuk.. Ugyanilyen ösztön-. 
szerü vágyakozással fordulunk az élénk szinü 
gyüi;rölcs.ök, ";öldsé&ek felé. A l~gutóbbi ldőben 
megaüapitottak, hogy a gyümölcsök és zöldsé.: 
gek élfo1k sz:i1'ét okozó növényi féstőanyagok 
az A-vitarnm vitaminpótlói. Ezeket az állati 
szervezet már A-vttaminná tudja átalakitani s' 
velük az A-vitamin szükségletét fedezni. A vi...-.J 
tarnmpótlékul szolgáló karotinoidok (a répa 
festőanyagával, a karotinnal rokonanyagok) 
valamint az A-vitamin kérmiai szerkezetének 
m~gállapitása a legutolsó évek eredménye. És 
ha szemügyre vesszük SZ'elkezetjiket felépité... 
sYk:~t, kiderül, hagy a karotinoidok él{ az A-vi- · 
taanm vo1taképen rokonok. Szahlender Lajos 
szexint az élő virágok s a belőlük kiválasztott 
illafanyagok vitamin pótlékként. szerepelhetnek. · 
Az illatszervegyész·et és az illatokkal való keze~. 
!és a jövőben igen becses eredményeket tárhat 
fel előttünk„ Ez a rövid utalás nagy lépést akar 
összefogialni az iUatszer ele'ttani-1Vegyészeti „ 

fejlődésében. . . . 
Az araboknak sikerült elŐsz'ör virágokból / 

és füvekből lepárlás utj án illatkivonatot ró~:\ 
zsav'.zet előállifaniok, mégpedig oly nagy ~eny. · 
ny!segben, .ahogy a történetirók feíjegyezték, 
hogy az Omar mecset falait és kö'Ve.zeteit azzal 
masták fel, amikor Saladin bevonult Jeruzsá
lembe. 

Az illatszerek\használafa a multban esak 
kiváltságosak pazarló fényüzése volt. Különö
sen ~gy volt ez a francia királyok udvarában: 
„cour parfümé"-nek, illatos udvarnak nevez. 
ték. Feljegyezték, hogy . madame Pompadour, 
XV Lajos udvarának szépe, évenkint egymillió 
forintos számlat nynjtott be a királyhoz édes 
ojajokról és illatszerekről. Ma is ismerik -en-· 
nek a kornak il!atszerkészitméliyeit. Guillaume 
Lentherie, a francia becsületrend lovagja fej .. 
lesztette ezeket magas fokra, Josephine csá-< 
szán1é malmaisoni szalonjában. Lentheric r~ · 
mek illatszerei.. amelyeket a királyi család éS 
az udvar nemesei száiná,ra készített szinte bál-
ványokká lettek.. ' 

Erzsébet királynő alatt Angliában tetőfó:. 
kárá emelkedett az illátszer használata, a ki· 

rálynő kényes választékossága hajszolt divattá 
' tette 

A Nyulak szigetén 0zii;letett a ,.kölni" viz 
Nagy lendüietet jeJen,tett a szeszes oldatu 

c1"íJlatszei·eK elt<OI.J1edése a középkor végen„ .í:msz
:: )rén jegyezzük meg itt, eg.egz Kozep~.i;;mopá
;.; b8J1 ismeit valt, hogy a Nyu1ak szigetén - ak

kor meg a szigeten élt l V .~ :Bé.la knály leá•1ya, 
•i\ Margit - kesz1tették a koiostor:ban a magyrir 
·. fOirátyné vizet, L'eau de Ja reu\e ae Ho11,;11e, 
~ ame;y szeszben oldott zsálya, levendllla és roz., 
{ maring illatot tartahm1zoct, tei1at a köimviz 
:i Jegelőször ~pen líazállkban terjept el Az illat~ 
; szeikész1tés különleges központiává fejJőd.ött 
később, már az ujko.1'.ban 'Köln. A l<;ölniviz el

. nevezést az egész 1vi!ágon hasznáíják 
Érdekes tödéhete 1visszanyni1k 170:9-be, 

·amikor Farina János, elhagyva a napsütéses 
'"Itáliá,t, Kölnb(> költözött és i.tt renaezce De 

mühelyét Az ódon mUhely kész1tményei, szé .. 
; lesköni sikereinek ütka megmarndt a cég bll-
1 · tokában„ A kölni viz népszer üsége inner1 kezd-
· •. ,·· ve számitódik„ . 

Hasonló 'érdekes történet van feljégyez•ve 
F.erdinándról, a 4711-es kölniviz eiő;íJ!itódáról, 

. szim.tén Kölnben. „Ez a miihely 1792"ben. kezdte 
nrü~ödését Készi,tménye ma is vil~szerte a 
legfinomabbnak tartott illat. „ 

Ezdmek a kölnivizeknek az anyag11it i!l-· 
ká;bb füszereknek nev<izhetjük„ Van erekbe~ 

„:zsálya, kakukfü, bmsrmenta, mélúüJevél, makk 
··· és angyalgyökér, ]bolya és 1 ózsabimbó, na., 
<rancsvi.J;ág, és narancs, ci!tromo!.aj .. Ezt a ke-
. · veréket 20 órán át tiszta szeszben áztatják. 

Párlata az alapanyag. Ehhe>; a meghatározó 
iilóolajat adják. !11ásik fontos l'eltétele a kölni

' . Viz készitésének, hqgy a készítményt. é.üelés 
céljából néhány hónapon át hideg helyen tart-

~:juk:. ' 
·.· · Hadd tisztázzuk 1tt a kölnivíz és az u .. n„ 

Carbargon 
Col!did ezüstöt ta.rtalmaz,ó 
adsorbeáló képel!Ségü szén 
nulákban. 
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nagy 
gra· 

Foghuzásnál 'helyi é~telenité!>re 

Cocadrit 
( Cocainum „ novum hydrnch!oricum 
2% illetve 4% - adrenalinnm 
hydrochknicum O. 002 % ) inj.,,,tio . 

Supergen 
tabletta és pulvis 

szilárd; hydrogen h~roxyd. 

Előállitja és forgalowba ho?J~"': 

~ervila ~Yó1yuerny~r ~i Ve1yípari ~t. 
BUDAPEST; vn.; SOMOGYI BÉLA·UT l 

Te1efon: 22-6f>--,-30', · · 

--~--

'Az ámb~, tengeri hal váladékából és a pézs-„„ 
ma, a Himalája hegyeiben élő pézsmaőzből ké-. 
szült ki.vonat ig,en határozott helyet foglalnak! 
el az illatszergyártás;ban.. Ezek az állati erede
tü nyersanyagok ma tekin1lélyes alkotórészei al 
minőségi készítményeknek és a természe~es 
növényi anyagokkal és szintétikus vegyianya-. 
gokkal, például aldehyd- és ketonszárinamékok
kal, mint ve,gyitő és rögzitő anyagok szere.pel-

. nek. Magas árnk, felhasználhatóságuk bizony
talansága, és ritkasága megakadálj"ozza alkal
mazásukat igen sok, sőt a legtöibb drága illat
szer bén Helyüket csaknem megfelelő e mérték., 
ben kiegészítik más nyersanyagcsopm tok. 

Az örök tavasz pilágának illatai 

parfőm között 1avő )iülönbsérget A kölmviz il~ 
tatának ereje ki·sebb, mint az illatkivonaté, mi
vel az illóolaj · nagymennyiségü szeszben van 
oldva,· Az illóolaj mennyiségétől függően szak-• 
ták az erősebb és tartósabb illatu szeszes illat
szwt parfőmnek nevezni A szó igaz értelmé.
líen vett kölniviznek az előző bekezdésben em
lített füszereket kell tartalmaznia, nem hang-
sulyozva külön a Jevendulá,t, nereli, bergamott, A gyakor1atban a világ minden része ad 

.. rozmaring s eigy>éb alkotóOO)yagokat. Az ilyen . valamit az illatszerkészitéshez, de az illóola.i• 
eredeti tipusu kölnivizet sima natur kölru-' legtekintélyesebb részét ai Alpok te11gerpart\ 
nek nevezik leggyakrabban„ Még egy fajtái.a lejtős hegyein viruló növények szolgált!ltják. A 

. van a szeszes illatszernek mely a kölmvrz világ illatszervegyészetének középpontja a 
gyártásában ujitás: a parf,őmözött kölnivíz„ . francia Riviera a maga ibo)ya., rózsá-, szekfü-· 
Ebbe a csopo11tba sorozzuk a.Z olyan i!laszere- kertjeivel, viritó narancs, .i;izmin, túbarózsa, 
ket, amelyeknek az alapanyaga az eredeti köl-' gyöngyvirág, jácint, mimóza, kasszia, viola, re„ 
niviz s ehhez adva különféle kombináeiókban a; - zeda, és má.s virágok k(}szoruival. A naran0S
meghatározott H!óolajat,\ így telt, kellemes, . és citromfák árnyékában az ibolya vezet a nyi-
üde illatot kapunk (pl. Tosca). ' ló virágok sorozatában, amelyek egymást vált-

~L0 ják j'anuártól decemberig.. , 
A világ r'(\zsaszükségleteinek tekintélyes 

11észét a Balkán hegyei között Plo'Vden melíett 
elterül\) „rózsák völgye" látja eL A ;bolgá,r ró-

Állati illatok 
Az il!atszer;gyártás fejlődése magáviif ~".,;.. 

ta az állati eredetü nyersanyagok bevezetéset. 

\ 

i 1 

! 1 
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zsának nagyobb kereskedelmi értéke van) mint 
bármelyik más virágnak. Több mint 2000 kg 
rózsabimbó nyujt fél kg rózsaolajat, több mint . 
24 OOO kg rózsaszirombót készithető 1 liter iJJO_. 
olaj .. 

Kiterjedt rózsakentek vamrnk emópai Tö
rökornzágban és Nénietornzágbai1 is .. Hiues ró~ 
zsa-, akác-· és jázmintelepek Franciaország-- · 
ban.. A nimesi levendula, ka;kukfü és rnzma-. 
ring a nizzai ibolyakertek elragadó szépségei-

\ 

:A. GYóGYSb~ 

tebb nemes virágoknak vonzó illatát.. A ma
gyar iHatszeripar nagy népszerüségre tett 
szert kitünő készttményeiveL De a jövőben 
gazdasági tekint"tben st1kkal j elent~'>i;ebb telje_ 
sitményt muta;thatna fel„ ha lehetőségeit fel~ 
használva, szélesebb mértékben megismerteti 
nemcsak a magyar, hanem a külföldi közőnc 
ségg;el Is hazá,nk különleges _ nemesillaitu nö:: 
vényeinek és a m_agya;s illatszervegyészek. 
munkái ának elsősendü termékeit ' · 

" ről világszerte beszélnek. Anglia levendnlája; 
és mentája felülmulhataüan /A bergamoút és Az illatos ipar 
irisz Olaszországban lelhető J, legnagyobb ará- A fejlődés és a dolgozó rétegek növekvő 
nyokban .. A nafancs- és citromolaj Sziciliából igénye er:edményezte az illatszerwg.,,,és:ret mli
származik. Drága parfőmök nyersanyagai. vészi készitményeit A királynők díszes öltö
Ceyion, Mexico, Pern és Kelet-India illatos · ·zőiből a polgáras;;zonyok hál<iszobáiba vonult 
novenyei. Az Egye;;ült Allamo·kban a menta, a parfőm s végül megjelent munkásleá]!yok·'.· 
l<e~erü mandula, citrom .és télizöld termeszté- szerény asztalkáin is. Az iUatszer".<igyészek, 
séve!. fogla;lkoznak leginkább. Mindenki ismeri mondhatnánk mü'lészek, gondoskodnak ma·: 
a kalifö;rniai má,k illatát A vaniliababot Mexi- n1ár az illa;tszerek előáJlitásáróL Priver-Daris • 
kÓból, a tonkababot Nyugat-Indiruból és Dél- illatszergyár arról hires, hogy oda virág csak. 
Amerikából szállitják a világ minde;n tájára, a látogatók gomblyukaiban l<erül 
A hires orosz l<ölni illóolajat Oroszországban !\fa Ínéginkább művészet az illatszervec.. 
lelhető illatos növéüyekből állitották össze erB-· gyészet, m'nt valaha. A modern női társad'4 • 
detileg, A román illatszervegyészektől szá1ma- lcmban hangulatként hullámzó' szerénység és 
úk a -kedvelit ,,Chat noir'f eredeti tipusa fennhéjázási vágy, finom választékosság éS pi .. 

Adalékok a 
Winkler-emlékkönyvhöz 

1910-<ben végeztem, s 1908-1913--ig do!-. 
goztam a· pesti Rákóczi .cimü, akkor SzamO'ssy 

.· Gyula bátyámk tulajdonában lévő gyógyszer
•: tárban, - iniJ?t hallgató, önkéntes és fiatal ok-

leveles. · 
Már mint egri reáliskolai tanuló a Thán

iskoláliak voltam a hive, . mert a chemiai taná-· 
: runk, Láng Kornél, Thán-tanítváriy volt és
fiatal, zsenge kornnkban belénk csöpögtette a 

'\ Thán-módszert és felfogást Tehát kellő „Thá~
. nézettel" átitatva kerültem „Winkler Tata" 

keze alá · · 

Az illatok és vir:ágok költ.ő.ié 

A magyar nép úagyon szereti a virágukat 
és az illatszert is kedveli, gondoljunk csa;k a 
husvéti szokásokra Népmüvészetünk motivÚ'
mai mind virágot ábrázolnak, népdal,aink ha-. 
soí:rlatai szüntelen elénk állitják a legkedve~ 
seföb virágokat. Költésvetünkben különösen 
Csokonai Vitéz Mihály az illatok és virágok 

perkőcség, természeti széphez. való ragas,,;ko--c:; ·; 
dás és a holnapra igérkező ujdonsá,g hajszolá- · 
sa olyan tényezők, amglyekr e figyelemmel illő . · 
és kellemes módon kell az ilfatszervegyés><ek· , . 
nek gondoskodniok az alkalmas és méltó illat-. . ··· 
szerek ·előá!Ji.tásáróL Lehetne az illatszerké-

1 
· 

Másodéves koromban kerültem szorosabb 
őS'szeköttetésbe WiÍ1kler professzorral. Nagyon 
népes volt a tanfolyamunk (kb. 158-160 halL 
gató) és mint tandíjmentes, később iratko'zván 
be, helyet a Tatánál csak .. a Jegutqlsó sorban 
kaptam Ott nem tudtam áz ismert okok miatt 
kellőképen figyelni az előadást, lehurcolkodtam 
a „földszíntre" és a padsoro]rat összekötő lánc 
votl az asztalomO'n, az ülőhelyem valami csonka_ 

. gula alaku 'alá!tétláda. A 13 coUegina a körepc 
ső corpusban az első padban ült Winkler proc 
fesswr előadásán Egyszer·, a nagy irás köz
ben, kitörik a ceruzám hegye és el.Kezdem fa
ragni Boldogult Baizáth Lajos tanár ur. 
Egerben megtanított cernzát hegyezni s rnég 
ma is, 60 éves koromban, ugy hegyezek ceru
zát, miTutha ö ellenőrizné vonalzóval a hátunk 
mögött, szabályosan, akárcsak a gép faragná. 
Meglátja ézt Fáy Elvira, odasug: ;.,Collega ur, 
legyen szives az enyémet is kifaragni, nagyorJ. 

költője. , 
Hazá1ikban igen nagy lehetőség van iÜa

tos növény,ek termesz,bésérie.. Ez a magyar• if' , 
latszergyártás nagyszabásu feUendli!ését hoz
ná magával„ Példaként említjük a szabolcsi 
menta;term:resztést Egész falu népét látja el 
szép jövedel€immel ez az nj müvelési á,g A 
magya;r rózsa, jácint, nárcisz és a többi ·pom
pás illatvirág oly gyönyörű példányait szem
Ielhettük bits:?lkén a budapesti vir ágkiáll1táso
kon, csak egy lépés: a magyar illatsz,eripar 
tartósithatná a magyar közönség számára el
sőrendü készitményekbe'll ezeknek a legkedvel-

, szitményeket ·Liszt, Wagner, Grieg, Kodály vi
lághir ü zenei r emekmliveihez, vagy Remc 1 . 
brandt, Goya vagy szines magyar virágok pá. , 
ratlan tehetségü megörökitője, Szinnyey Merné 
Pál klasszikus festményeihez hasonutani. , 

Az illatszervegyészeknek ismerniök kell a . 
különféle meghatározó illatok sajátosságait.' 
épp ugy, mint a ze'llemüvész isme.ri a vá]tozó . 
n:i:ngjegyek összhangját, vagy a' festőmlivész 
a .szinek egymáshoz illőségét, abban a sonend- . 
ben, amint az illatszer teljes, ;megfelelően ve
gyitett kehmes készitménnyé lesz, tehá,t tök-é- .. · 
letes f_okorl. i 

lgy sHálunk végig a legrégibb időkw1 
napjainkig az illatszerek regényes .történeté
ben Szőnyi Györg11 

(Élet és Tudomány), ; 

.._ szépen farng " Megtettem Tafa nézi, hogy kap
kodom, figyelek, irok, faragok, de s·étál elöt.. 
tünk r endiiletlenli! és dől belőle a tudomány! 
Igen ám, de Elvira után a többi collegina is 
szépen faragott ceruzá.val akar jegyezni, adják . 
is egymás után, s mikor fuár igy kinlódva a 
hatodik vagy hetedik ceruzát faragom, Tata 
valami· viccel füszerezi; az előadást és hozzám 
érve kajánul rám szól: „Ugy kell magának.' 
minek kezd ki nővel!" 

- A Chemiker Kalendert minden évben megc 
vettem, részben azt használtam jegyzetnek is 

vl Truta látja, hogy abba irok, a sétamagyarázat 
· •· :i alatt kérdi: ,,Chemike1\ Kalender ?" _ Felelem: 
'' „Igen" Visszajövet: „Én is dolgowm bele.!" -
:·:; Feleleµi: „Láttam, a gázok -oldhatósága folya:

dékokban !'1 Mindez magyaráza.t közben. Elvira 
odasug hozzám: „Maigához beszélt az öreg?" 

gyógyáru~agykereskedé~ 

1 Ismét a békebeli felkészilltsegével áll 
BwitfJest, Y., 
Telel1111 

Gr. Kltllelsnrg-11. a 
12 0~-:111, 1 21-115 

Tandijmentes voltam, s a heti óí aszámom 
nem volt elég a tandijmentességhez, kiegészi

,-:;' t2sképen fe1vettem Winlder térfogatos analysis 
e'őadását A Rákóczi patika • nagy lóverseny

.''.,„ . pártoló volt, Szamossy gazdám, az öreg Szé
" .. nert Aladár bácsi, Götz és Barabás, valamint 
:; . Blaschnek és több bejáró kollégánk ott beszél-

b. vevöi rendelkezésére 

Tóvirati efm: Pharmachemia· Budapest ték meg a nekem. ismeretlen ló- és futtatás] 
::: "'' miSZ'tér-iumokat Ugy október közepén az7.al 
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Agomensin drag .. , amp„ 
Andrnstin drag , amp„ 
Atochmol kenőcs 
Carbantien granula 
Cibalgil} tahl , oldat, amp .. , kúp 
Coagulen por, tabl, amp„ 
Coramin amp., oldat 
Corámin-R tabL 
Didial tabi. 
Digifolin oldat 
Diol:min por 
Elbon tabl. 
Entero.-Vioform tabL 
Esidro'll tabL 
Lipoj odiI\ tabl. 
Lutocyclin amp.. (2 és 10 mg) ; tabi. 
Neuro" Trasentin drag 
Ovo'Cyclin amp .. (1 és 5 mg), -taibL (0.1 és 

1 mg), kenőcs 
Perandren amp .. (10 és 25 mgl 
Percain tabl, amp„ 
Percainw kenőcs 
Percorten amp. (5 és 10 mg) 
Peristáltin drag , 8'mµ, 
P1iscol tabi , amp , kenőcs, oldat 
Privin oldat ( 
Prokliman drag 
'Resyl amp .. 
Si~tomensin "dr ag , amp. 
Spasmo-Cibalgi'll drag., kúµ 
'.J'rasentin drag.; 'amp., kúp 
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á,11 elém Gyula bácsi, hogy: ., Collega m ugyis 
tisztában van a_ fcgalma.J<lrn;l s az esetleg mu
lasztottat könnyen pótolni tudja, holnav d u. 
11e tessék a Winkler órára elmenni. okvetlen 
szeretnék kimenni Alagr a és Il'e maradjon itt a 
patika· egy oklevelesset. arra az 1-2 órára 
sem . Ií:'észséggel eleget tettem a ,ga2ldám óha
jának. De mit tesz Isten, helyesebben Winker 
Tata. December 18cán. mikO'I- collokválok Ezt 
a szemináriumot többnyire philosoptereknek -
tartotta s gyógyszerészek alig voltunk há:rman, 
négyen A patib. miatt a kóllokvium ,iégére 
ér kezem csak és az öreg egy böl~sészt ugyan
csak „faggat", elég idegesen. Előttem Halmos 
Ilonka volt még, - a kis teremben vagyun~ 
és. mig a bölcsész izzad. rur, mondja nának: ',,N 
kisas,qzon;1, mig én ezzel az ur1al vé!g:zek; irjonl 
kénleteket a táblára_"- Ila ir, ir. de hamar ki-

' hagy Hátra pillant.. sugok, r'iktálok neki. Tata 
észreveszi s rá.in kiállt: N:; tessék a ki.s.asz
sz.c.nyt zavami, többet tud, mint maga !" De, 
mert Ila még folyton iz·eg-rrczóg, farag, kény
telén vo'tam a szépen kemé,1yitett manzsettá
mat feláldozni a tudomány ér dekébeh 

Végre rám kerül a sor, mint utolsóra. !0et-
t'l'n vagyunk a kisteremben, én drukko'!bk, 
Tata kajánul inosolyo1g a bajusza Rlatt, forgat~· 
ja az Indexemet, nézi a fényképemet, leteszi _és 
egysze1csak megszólal: „Uraságod nagyon 1ól 
tudja a jodometdát, mert mikor azt esnlik~l
ta1>i nem tetszett az órán itt lenni!" Kékülök, 

~-. ' ! • 

zöldülök, szédülök ilyen norn1ó11étol ! A sernes-
terben egy óráján nem voltam jelen és emlé
kezett rá. Akkor elátkoztam a világ; ö'8zes 
vernenylovát. booknoakerjét s.tb, stb. De azéi t 
egy jól kollokváltat kantam Tfüe rö".id :kín~zen. 
vedés után . Mert: „Be tetszik latm. Jelest· 
._;iyanoknak nem adhatok, akik nem elég szor
J~aln1asa,k !" 

' -Szigorlatok előtt pár héttel történt. Dolgo-
7om a tára rríellett s 'egyszercsak belibben 
Wi,nkler Tata, nagy van szerenc~ém; van sze
r shc.sém köszönés közben, hátr"acSapott cilin
den el és "" elmaradhatatlan , szivaicsutkával 
Ugrnm: .. Mit parancsol prnfesszor ur ?" Erre 
a gazdá1n is kiugr.ik és körül ve.ss'zük az öre
get . __ Kérek egy 30 gr. cseppentős üveget." 
Kér dem: , Fehéret, va1gy barnát parancsol?" 
Ka ián mosoly: „Inkább csak szintelent_ hall
gató ur !" Rebegek. 111agyará,zko•dom Végre 
1negnyugtat, hogy nem minden kifejezés _s2l'n
l1atos a pályánkon, de a szigor lato-n a~ért 1ly8:t 
maid mégsem moné!jak, , mert „Tetszrk tudni, 

, ott megkövetelem a pontosságot és szabato'ssá-
got" -

Szigorlatok közeledtek s e)őadás után 
iónd sürübben fogtuk el óra után és természe-

·~ 
.--~-=:=====--=----=-="=--,,,E LA'" 

tesen az eljövendő nagy esetekről folyt a sz· 
Ugr~tott, rémisztett és b;ztatott bennün.k~t; _ 
atyai szeretettel Egy ily<;11 :µkalommal látva ;'' 
twgy 'az érdeklfídés elcsendesedésére várnkoz;V~ 
figyeH:'l11,. hozzam fordul, hogy: „Magának mf. 
a k1vansaga ?" Akkoriban az anyagszerkezett?r;:': 
fcglakozván, azt kérdem Tőle, sziveskediék ."\. 
megmondani, hogy a kr istályviz hogyan varr ·; 
~őtve a rholekulához? Mint alkartrész? Mert az'' 
nodalomban erre nézve nem találok adatot•;;· 
„No, látják! Itt van ElgY ur, aki nem dip1om&:',j 
vadász! ő a studiummal magáért foglalkozik a:/ 
s\udiumért !" ]\fajd félre von, elkomolyodik-' 
vállamra teszi a. kezét s azt mondja: „Tetszik / 
tudni mit? Nem tudom! Én analytikus vagyok;/: 
nem physico-chemikus.. Jöjjön megkérdezzük} 
Buchböck profei)Szort" Ez volt Ő- Nem pózol.t;/· 
nem nagyképtiBködötL v,ele ellentétben a praxL · 
curzuson azt kérdeztem az egy,ik nevelőnktöl/' 
szi veskedj ék megmondani, mi az a literatmosz_ ;, ,; 
phaeta? Az illető ur azzal torkolt le, hogy nec · _ 
kem arra Jegyen gondom, hogy ·a pilulákat jól·
,tudjam megcsinálni!' De mort,uis nihil; nisl 
bene ! Az, illető ur sem ;y:olt hpysicochemikus; 
miért nem vallotta be, hogy nem tudjll.? · 

Egyszer, ugy hajnal felé, Budáról jöttem · '' 
át, ahol csütortökönként ·családi összeiövete:; 
l~~/k volt a. Zöld~~ban Ismer ős alak mozog 
e,ottem a felhomalyban. Sietett Megösmertem ! 
Cummitalpu cipőben· vo'ltam, zajtalanul követ- , 
tem Hi{telen megáll. Majd bele ütközöm, s 
hallom: ,,Talá,n a kénsav jót.tesz neki.'I Ámu
lok Nem messze vagyunk a kfakaputóL Tata· 
e!Dka.par ássza a zsakett alól a kulcsot, bem<igy, · 
de az ajtót nem zárja be Töprengek, bváncsi 
vagy()k Utána lopakodom Egyszeire kivilágo:
sodij<: a dolgo'zószobája. Lesek ' a fák alól ·és 
tényleg! Előszed epruvettákat az 'állvány1ól; 
öntözge.t, csepegtet, jegyez. Majd ismét elsöté- . 
tül a kis labor, én szökőm kifelé. Tata pedig, . < 
mint aki a dolgát jól végezte. bezárja a ldska
ímt és elindul· a kedvenc kávéháza fel·é .. Én pec 
dig tapasztalatokkal gázdagodva a Sándor-ut
cai la~ásomra. _ _ .. · 

.Par hetes okleveles vc!tam. Egy s.zabadna
pom délelőttjén, a fogorvosomtól jövet, néz.ege: 
tem a kira\mtokat a Rákóczi-uton Egyszercsak 
b<')lémkarnl valaki és „van szerencsém_ gyó,gy
szerész ur"-ral köszöirt. Elámnlok, Wh1kler 
professzor· Azt sem tudom. hogy kaptam le 
kalapamat az üdvözlésre Sé:ált, a Köröndön 
volt dolga s mivel én is a Ligetbe igvekeztem, 
megengedte, hogy elkisérhessem A Nagykör"_ 
uto11 y_eszen1 ész.re, 11ogy llBID füstölü~; -Gyö:
nyö_rü, válogat0tt, világos Trabuccs szivarok·· 
voltak nálam. Kiveszem a tárcám és kinálom 
„Persze, jól n1egy a -gyógyszerész u~a1~nak, fi-

Központi iroda, ü~em és rendelés 
VII., KIRÁ.LY-u. 67 1. 
Telefon : 421-926 
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m Trabucost szívnak" „Nekem ez. d,rága ! Én 

es;ak Portoricot szívok" -- és vonja is a tár
éáfát .. „Majd én kinálom magát, ha ugyan rá-

rgyuit egy rongyos J'ortoricora .. " Megköszönöm, 
')Íveszek fanya1ogva egyet.. Tüzet adok, rágyui
·.tunk. Kajánul oldalt rám pislant: „No, hogy 
e; ízlik?" Szivok egyet és eltátom a szám ő ne-
;!,.8t . Nem JÓ?''. ,„Profeszor ur!.M:icsofa szivar 
-- ei? Az alakj.a ugyan Port(hico, de ez havanna. 
''dohány!" „Gratulálok ! ró izlése van l Tényleg 
:·'az. A sógor0m csináltatja Szomo!no:kon." Csen
;desen füstölög'Ve és elbeszélgetve értünk a cél

; hoz. ahol szivélyesen bucsut vett tőlem és kért, 
1'ne haragúdjam. mert vissmutasitotfa a kiná
.'.:lást, de ő a .saját sziv:aÍ.iaihoz van szokva Iga-

llllt adtam l'feki __ , 
Eze~ vq}ta~ az én W:~nk!er-t;setejm A min

, ... dennap1 eloadasokon elofordulo ap-ró adatok.at 
noor említve. De hiszen azt mindannyian is-

. merjük akik szerencsések voltunk őt hall
• _ g-:>thatni 

!(. Fehér Béla Károl11 
gyógyszerész. · 

Egy né~telen 
falusi gyógyszerész irja 

A f a 1 ui s i g y ó g l. sz. ~ r é s .z n e k, 
:;·:köz,tük jómag3-'nnnak is 1a.kinek 25 év.es gyakorlat, kö~te 
~:· ... 21 év egyh~Jyben~ Débrecenben eHiöltött ~gyakorlatom 

\ 

'fiatal korban 1.kap;·,ak; vonják lissz.a és hirdessen2k i:á 
uj .-pályázatot„ 

2. A tö-rpegyógyszertá1akQn segi:tsen az állani ad.5-
\juk eleilgedésé\el, iniként az _Romániá,ban már megvan< 
'ahol pedig- a háborus esen1ényc1k olyan károsodást 1(edé_ 
lly0k, eszl\özök niegsernrnisitése. elrablása„ n-.egrongálá:.. 
sa) okoz,t.ak ,a törpegyógJ szertáraknak, hogy azokat pó. 
tolni csekély jövedelmükból nem tudják, nJ'ujtsou s::gi-t._ 
séget. a~ áliaffi. azck rendb'ehnzására, a.kár pénz, akár a 
hiányzó eszköz pótlásában. :ez köz-. és államé2·dek 

3„ Tétessék lehetö.;é a cSaládos gJógys7:erészek át .. 
helyezése o"fynn helyre, ahol gyer1neküket iskolá~·'atn-D 
tuqjál<, vagy --

4. Létesittéssék egy gyógyszeresz1 neve1é.si alap 
run)'elyl]:~ gyermektelen ' vagy n3.gyjövedelmü- gyógyszer-' 

- t:árak tulajdonosai köteÍesek jövedeln1ük egy részét be. 

.--fizef.ru, 
A korpótlékot ne a ~unkaadó: hanem irr.. alkalma_. 

zottakat foglalkoztató összes g,yóg) sZertár fizesse égy 
központi sze1·v utján, miként az már k'i volt d~Igozva a 
korPótlékos pénztár tervezet.ében, hogy az idösehh kar .. 
társak ·is elhelyezkedhessenek, ami ima -~zinte lehetetleri 

számunkra. 
TisZtelt ;Kartársak! Az élet )és igazság szól nliri\~ 

d:en jóakaratu kar:tiárshoz' ezekben az inditváaJ· ·H:ban 
Az élet, anfelyik az egJik gyógyszerészn2"k nea1 at1ott 
mást, csak gondot és küzdelmet. nyon1oruságot. és sóh.a .. 
jo$ éjSzakákat. mig a másik gyógyszé1részt ; ·prol:ekció 
révén nem szebb. diplon1a, "\a.gy tudás mellett ~~lláJit:a jó
léttel, kéuJnelemn~el, \gondtalan· é.Ie.ttel Az, igazságot pe~ 
dig .n1indnyájan tudjuk, hánY,szor· csufolták meg •a 25 év 
alatti jogok kiadásánál Próbliljuk n1eg n1ostan azt lie.c 

resztül vinni, Taogy az igazság át1Vegye ,uralmát a gyógy ~ 
szerészi pályán . is. -

· ~'an - koldustariszinya ~an a nyakunkba akaSztva mert 
a falu, ~ü!önösen az olyan tkih~It telepes_faiu, 1nÍnt az 
en1'ém. ma igen }{oldus és előrelátha.tóla-g az is lesz 
hosszabb ideig Ezért önökhöi \fordulok ez_elmek a· ;rüz
dő gyógyszer és7Jeknek az érdekében. a Jdsembetjeket vé_ 
dö Szociáldernokra\ta Pártnál tegyenek lépést 'az }~rde-

• ! Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 

kü'l{hen. Olvasom, hpgy ri falusi Idslal{ásépités keretén 
belül a háron1éve·s tierv szerint 35 müÜót totditanak ot
vosi és tani001 lakások felépítésére. Fize+€st lÍuz falun 

'az orvos. az állatorvos, a iszUJész~ő, _d~ a falusi gyógy_ 
, Bzerés:zről mindenho! elfelejtkeznek„ Azt kérdezen1 önök-
től, helyén van-e az, hog~' a 15 he]'yt·1e kérit jogŰsftvány 
közül egy kétgyerekes, 48 éves· gyÖ gjfszer észnek falun 
kellett, pati'kát„nyitnia Jrltünő diplomával, mi.e: protiekciós 
kartársnők fos ·k~11lái:sak [vtizedekkel ·'in·e·gelözve,. olyan 
!ó 'árosi helyekre kaptak ijogositvány.t az igaz~ág meg. 
f.cufolásával, ahof családos emb'erek, gyerekeinket tud
luk voln.a iskoláztatni Vajjűn az ilyen igaztalanul jut_ 
!atott kalácsból nem 1:ehetne-oe egy dar~b kenyéxre valót 

.. letörni? Én ihiszern, hogJ· az önök befolyása mellett a 
régi Igazságtalanságokat kisebbiteni lehetne. Ez~rt forw, 
dulok most önGkhöz én, ak'i a~·~,Gyógyszerészek Lapja" 
hasábjain- küzdöttem a dolgo_zókért nehéz itló'kben, ~s 
ma ott tartok, hogy a nyomoruság szélér'e' jutott1am ldw 
váló gyal{orlat.om -mellett. hiszen IlJ-gY szolgálati, idö1n 
n1iatt állást nem tudok szerezni. ugy hogy érettségizett 
r:yern1ejremet az- elmult évben iskolázta:tni_ sfm 1tudtan1, 
fn:J.itváuyozom, hogy a Szakcsoport \:egye prog1an1,rnjába. 

é~ "igJ'e keresztül a következo"ket! 
1 Az utolsó 25 é,v alatt kiadott ,=gyógyszertári jo

f-cs'.tványokait a n1iniszMriu!n vizsgálja ,1fe1ü1 abból a 
r.: 1en1pontból, hogy-igazságosak yöltak~e azok„ A.zokat a 
jogo Jtványoka.t, melyeket kaI·társnó'k vag·y kartársak 

Tinct. Ferri Athenstaedt 
'cum et sine ars. 

......... , .................................................... ....;; 
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Hazai fUszeres nlvényeink 
lrta : VARRÓ A.. BÉLA 

-Az egyes növénvek tárgyalásánál igyekez
tünk a"' adatcsoportokat mindig ugyanabban a 
sorrendben venni, hogv az olvasó könnven tud
jon tá.iékozódni.. Az olyan füszeres növénvek-. 
nél a'.l'.onban, melyek nem mM>;:vfontosságuik, -
megelégedtünk. az általános jellem'.lléssel (pi 
der<éce, variulröröm stb1) .. 

A nénies magvar neveket 1a hivafalos néiv 
mellet.t tüntettük fel. Amennyiben pedig az ol

. vasó e.<rY fiiSzernek csak a. népies elneve'.llését 
ismerné: a tárgymutató szolgál segítségére 

, Wngyelika. (Archingelica off,) . 
Szakadékos p:ifakok mentén néha elvadul

va ~alálható :Mint füszerni'vényt a kolostorok! 
ke1tjeibén a.'polták ~álunk is termesztik. nem
c,,ak füszeres íllata miatt, hanem mint disznö7 
vényt . 

A növény szám, levele és gvökere saláta-, 
főzelék- és rnárbísízesítö Az északi népek tápc 
szerként eszik. Szárát cukorba' főzve kandirnz
zák Fiatal szára é$ levele föze)ékkészitésre al-
kalmas. , . 

ercdniényesen termelik.. MRgját kora tavasszal .„„ 
kell €lvetni .. 

Bahédevél (Laurus nobilis· l 
A Földközi tenger és a magyar-hol'.'Vát 

ge1 part mentén termesztik ezt a. lándzsaalaku,. 
felül fényes, szines levPlü •.. örökzöld diszfács" 
kát Én:l,emes s"emélyek megtisz;teltetésének ki
fe.i ezésér·e koszcYI ut fonnak leveleiből. Bogyója, 
kékesfekete, tojásalaku, kicsiny 

Száritott, bőrszerű lándzsás levele illatos" 
füszer. Leves- és ffüelékizesitő. téli ecetes elc · 
tevésnél a füszerek közül nem hiányozhatik. 

Gyomorbajosok füszerként ne használják. . 
IIólyagbántalinakban .szenvedők étrendjé-" 

ben felhasználható„ · 
I • . : -

Bazsilikom. (Ocimum basilicum.) 
- A mohamedánok és szerbek keQ.venc füsze •. 

re és virága, mind!'.n kis keTtben termelték„ :Ma 
is termelik, de néhol elvadulva is található Az· 
e1rész növény (herba) a füszer· 

Az emésztőszervek megbetegedfaeinél erő_ 
sitö és s;,élhaitó, a gvómor- és bélba.iowk 'et
rendiének értékes J'ÜS'zere GvomornáJinkák, 
aperitivek, gvomorerösitők fonfös, alkatrésre. 1 

, A felvidéki hüvösebb nvirkosabh klimában 
·előző é.ltben tu) gvázott. lísszel folszántott. ta
vas.'lza! porhanyitott földben termeszthető .. Pa-. 
lántaelönevelés · e:éliából tavRsszal. va!!v n"áron 
a magot szabad földbe vetiiik és a kiritkitott 
nal:lntákat szeptemberben á.llandó helvükre Ül
tetiilk ki A nváron vetetteket viszont a követ-
kező év tavaszán.. -

Anizs. (Pimpinella anisum.) 
Egykori felje{'y2lések szerint: ,.Minden étel 

füsze1 e7"1'&'ére alkalmas, kenvéri.zesitő. lehele
tünket. illatosítja, arcunkat üdíti p>Í.ínánk alá' 
téve, z:wartalan alvást biztosit Étvágygedesz
tő hat~s<t/ n.tólérhetetJen" Tojásdad gvümölcse 
kb 3 mm sziir'készöld iellemző szagu és ízü. 

Ható-ahya,ga illóolaj methylcavicol és li"na
lool tar tál0mmal. · 

. . Virágzás kezdetén a még harmatos növényii 
aratjuk: Nedvesség.tő! óvni kell. mert megbar-_, 
11ul, már pedÍg a szép zöldes szinti az értékes .. 
A ba:zsilikommag nálunk rendszerint nem érik. 
be. a virágzó növényt csomóba kötjük, szárit-· 
.iuk Középkötött, nyirkos, elegendő meszet tar
tnln;iazó földet szereti. :Magját melegágy:br. 
vetjük és a fagy elrirnltával :a palántá,t napos 
kerti földbe kiültetjük.\ ' 

Pácok, salá-ták, vegetá~ius sültek, mártások 
és főleg kolbászáruk elengedhetetlen füszere, a 
fogoly- és ga]ambsütésnél . megfüzdelik vele a 

, hust A darált ételeket közvetlenül is szokták 
füezerezni vele. 

Mézzel készült s~áraz- és cukrászs·iitemé
.. m·ekbe gyuri ék egészben váo:v pori tv a.. Sár0a-
1 épához, céklához mellékelik ; leves. mártás, 
fó7-e'6". nyers saláta, alkoholmentes italok. Ji_ 
kőrök füszerezésére szolgál 

B_élnyugtató, szélhajtó, eméyztéSt fokozó 
füszer. mint ilyen felhasználható az emésztés\ 
rendellenességekben, és általában bélbajol<ban 
szenvedő betegek ételeiben. Átnteneti székszo
rnlás, ét1'-ezés utáni felpuffadtság, bélgörcs ki
!ünő ellenszeré, ezért az egészsége~ek számára 
is lwsznos füszer ; gyermekgyógyászatban szin
te nélkülözhetetlen. 

l éves növény, ]\fa már világszerte min
denütt, széltó1 védett napos, előző évben trá .. 
gy!' 'ctt és ősszel felszántott, tavasszal porha
nyit tt fö1dcn, nálunk még kisebb kertekben ·is 

Étvágygerjesztő, gyomorra, emésztésr'e és 
az idegekre kiható füszer. ~nnélfogva gyomor- · 
bajosok, emész.tési zavarban szenvedők és ét- J 

''ágytalanok étrendJében felhasználható. Tekin
tettel, hogy a vesén való kiváfa;sztás értékes 
gyógyszere, a vesediéta is alkalmazhatja. .A . 
n;iagiából és leveleiből ,lázas betegek részére. 
üd_itő, hüsitő ital készülhet ' · 

Rrnóka -- Borsfenyő (Juniperus communis ) 
M.ágyarország egész területén erdős helye-

ken. legelőkön, á Duna-Tiszaközén, a temesi hoc 
mokbuckákon vadon terem. A gyümölcs "toboz,, 
bogyói az első évben zöldek, a második évben 
megérve feketék és kéken liamv'asak 

Diuret'kus hatása folytán igm sÓkoldalu 
és elterjedt használata, amennyil;>en vesekivá~ 
lasztást fokozó, ezért óvatosah alkalmazva ve-., 
se- és hugyutak körüli betegek . étrendjében 
szerepelhet Étvágygerjesztő, erjedéstgátló 

Népszokásokban és népmondákban sokszor. 
történik rá hivatkozás. Saláták, főzelékek, 

wár,tások, főleg! savanyukáposzta izesitője. 
Vad-, marha- és disznóhus, sonka füszernzés'é
nél, valamint el'Jek pácainak ell<észitésénél nem 
hiányozhatik Másodéves bogyó'.ja a füszer 
egészben, fÖleg azonbaµ durván porítva. 

Különleges étvágyigerjesztő, hugyhajtó, vér
'tisztitó pálinkák, mint a francia Genévre, az 
. angol gin, . a lengyel és .a magyar horovicsk!l; 
jellemző füszerezője„ PáliJ:jl<:aja lepárlással 
vagy 50·-60 szá,zalékos alkoholban való ázta
tással késziil.. A borókából jamet is főznek A 
fa elégetésekor' felszálló kellemes illattal szok
ták befüstölni •az egyes sonka- és ko1bászfélesé
geket .. Takarékosan használjuk Terhesség, va
lamint 'vesegyulladás esetén egyáltalán ne -al-
k'almazzuk ' 
l Cickafark.,' (Achillea millefolium) 

Fiatal levélkéi kenyéren vagy yajas,,,sajtoS-· 
kenyéren élvezhetők Keserü és igy nem min
denki11ek jzlik Saláta, főzelék formájában 
rendszerint sóskával, tüdőfüvel :együtt ajánl
ható, Alkalmas levesfüszer szárítva is„ 

Csaba ire (Csabaüröm.)„ 
L. Földi tömjén.. ' 

Csombo'r, Borsfű (Per,eszlény),. 
(Saturnja hortynsis ) 

Dusan ág.as, bolyhos növény„ Az egész nö
vény a füszer. Termesztik, de 'néha elvadul. . 

Borsra emlékeztető ize folytán bableves és 
babfőzelék, bmgonyás „tálak, saláta, majbnéz 
és különféle mártások füszere. Nem szabad az 
étellel együtt főzni, csak a főzés befejeztével 
kell .azzal ·elkeverni, mert különben keserüvé te
szi az ételt. Elsősorban kolbászfélé:ket tesz za
matossá„ Ecetes és vizes uborloa .téli ·eltevésénél 
is szokták használni, 

Egészséges füszer, amennyiben felfuv-Odá,st 
r oszlató, ~étvágygerjesztő; gyomor- és , bé1hurut.. 

nál, valamint hasmenésnél is fogyasztják, ká
posztával keverve bélférgek ellen, kakukfüvel 

·,együtt pedig gyomorgörcsöt szüntet, cukorba
josok szomjuságát oltja főzete. Az említett. bec 
tegek diétájában felhasználható. " 

Kora tavasszal napos helyre vetjük, lehet 
burgonya és főzelék közé is Minden &v:oen 
frissen vetjük, mert igy füszeresebb„ Az e1hul
lott mag ujrn kinő .. 

Deréce. (Keskenylevelü vagy erdei derfoe, 
csövüits . .) Chama.enerion ar:igustifolium .. ) 
Erdő~ helyeken néha " tömegesen terem„ 

Fiatal levele kitünÖ salátát, főzeléket ad.. A 
gyenge hajtásokból a spárgához hasonló izü 
salátát készítenek Más növényi ftiSzerekhez 
szokták keverni .. 

Deréce· Veronika. (Veronica beccabunga.). ·
Vizitormához hasonló kedvelt füszer. Ha a 

" friss növényhajtásokat lecsipdessük, · egész té
len át ván salátánk Nyersen is izletes .. 

Édésgyökér .. {Glycyrrhiza gl:Vlra.) 
Hazája a Földközi tenger vidéke .. Nálunk a 

Karbolsavat veszek 
100'/o··ost, kristalyoHt, 1 kg·tól 
•fölfelé .. - V egyéuet,;;,Budapest 
Xlli ,„ Röppen1yü-u. 3 T; 200-491 

' 

Duna-Tiszaközén termelik A 'risza árter i,lletén 
vado.n is , terem: · 

A gyokér főzete a légzőszervek betegségeL 
rréJ köptető. , 

Gyökerének pora a tejesételek izesitésére 
ajánlható. A dietás étrendben gyermekek és 
ruős emberek elsősorban tejes ételeinek izes,i.
tesere (fahéj helyett is) k1tiinöen felhasznál
ható. 

Édeskörnény. 

: : .. _1_;_c::.1_1:..d wi:„+.Jj 
(Foeniculum officinale.) 

, Már ősidőben ismerték „ mint tejfakasztót, 
ették .az egész növényt és annak gyümölcsét A 
körepkor,})an az állami birtokokon terme1ték.. / 

. · 8okoldaman használják.. Hust, íozeléket 
édeskömiinnyel behintik vagy a kenyér be gyur
Jáki uborkaeltevésné] pedig az egész növénnyel 
fiiszereznek. A fiatal növényt saiátába kevenk; 
és leveleivel kitömik a sütniva!o haiat. Likőr
gyá.ItásnáJ is szokták használni. 

- EIJedéstgátló, emésztest fokdzó bélgörcsöt 
szüntető ftiszer, ezért az emésztés zavarninál 
használatos diétánál alkalmazható, elsősuroan a 
gye1mekeknéL / 

Kéj;éves vagy évelő növény„ Texmelik, de 
néha elvadul .. Szereti a jól megmuilkalt, de nem 
tulságosan száraz, erntel}cs, de nem fiissen 
trágyá:wtt, napos .fekvésii földet.. Vaiamely elő
vetemény után magról vagy palántázással ter-

-melik„ 

Fokhagyma. (Allium sativumJ 

A fokhagymáról, mint fü.szerről, megosz~ 
Janak a vélemények, .Egyes népek a ftiSzere:Ix 
királyának tartják, vannak viszont, kik félnek. 
tőle, mint a méregtől Egyes népek bőven hasz
nálják, mások ntózniik tőle. 

Mi az ételeinkbe szivesen tesszük, ha a 
konyhaművészet ''ennek felhasználásánál te-· 
kintetbe veszi némely embertá.rsunk ellenszen
vét Küiföldi füszeres készítmények el sem kép~. 
zelhetők nélküle. Porítva is forg.alomban van, 
nagyon ajánljuk használatát_ , 

A tudomány igazólva látja étvágygerjesztő, 
az emésztést előmqzditó, nemi inge.r-t fokozó, 
érelmeszesedést gátló és a véTedényrendszerre, 
vérnyomásra gyakorló hatását, baktériumok: 
fejlődését ·éS a .bélparaziták elszaporndását , 
meggátló tulajdonságát De éppen ugy igazolva 
van, hogy horn1onszerü anyaga a vén e üditö-. 
!eg hat A gyógyétr endben jól felhasználható, 
hacsak a betegnek nem, ellenszenves. , 

Nálunk világviszonylatban is elsőrendü fok
hagymát te.rmelnek. Dugványozásial szaporít-
ható. 
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Földi tömjén, h11.sznos. ( Csruba ire.) 
- (Pimpinella saxifraga (alba) .. 

, Száraz réteken, legelőkön bokros helyek_en 
közönséges, vadon termő fü. ' ' -

A nyers gyökér nedve vagy a száraz gyö
kér pora elsősorban vadhus de azonkívül salá
ta; zöldségmártás és növényi sültek kellemes 
füszere. 

· Előmozditja ;v_ kiválasztás folyamatát, az.' 
emé;(ztés réndellenességeit szünteti Vese--, hó-· 
lyagbajosok diétájánál alkalmazzák. 

Izsóp (Hyssopus off. 
Nálunk is termelt, igénytelen növény Kö

tött, száraz talajban, )napos ·helyen felődik leg. 
jobban, de néha elvaduL-Kitünő mézelő. 1 
_ Külföldön gyakrabban, nálunk rilkábban 

használt finom füszer burgonya., olasz- és 
petrezselymes-saláta készitésénél. A külföldi 
gollasch is ezzel ván füszerezve Husokat is 
szoktak vele pácolni. 

1Vl:ag1ól nevelik, de lehet tőosztás és dug.> 
vá.nyok által is szaporitanL 

) 

Kakukfü, 
(Thymus serpyl!Um Thymus vulga1is.j 
Heve+ő elterülő ágawal, illatos leveleivel 

és virágaival dombok napsütötte oldalain, utak 
mentén és réteken vadon nő a Th, serpyllmp, 
m1g a kertekben a Th, vuJga,rist termelik; 
mindkettő a méhek kedvenc virága .. 

Ezt az ·eI ősillatu és izü növényt önmagá-. 
ban, de még inkább majorannával együtt szak. 
ták használni por itott' {\lakban (ha van, friss 
állapotban) mártás, főzelék, saláta, külbá.sz, 
ecetes hal és sültek készitésénél A házilag ké'... 
szitett kolbászfélékből, bablevesből, töltöttká„ 
pasztából nem hiányozhatik Keveset kell belőle 
venni, mert kellemesen csak kis adagban élvez-
hető, · 

Erjedést akadályozó és rothadá.~t gátló ha.. 
tása a kakukfüvet értékes füszené avatja. Ezen 
sajátsága mar~ndóbb a phenol es salicyl ha
tásánál, de emellett. nem !mérgező Teljesen ár
talmatlan, el1lért majd minden diétánál il!atosit-
hatunk és izesithetrtnk véle.. . 

1 

Kalánfü ( Cochlearia,officinalis.) 

A magas 'rMra nedves, foirásos helyein te. 
Iem,_ Nálunk néha kerteillbes is termesztik 

'Vitamint és egy kénta1ta1mu mustárolajat 
tartalmaz A. sko~ but gyógyszer.é 

Nyersena a vajat szokták vele füszerezni. 
Salátához r1endszerint boróká'!al, tejfe'lel és 
olajjal jó bőve1< adagolják Kitünő hugyhajtó 
Ennek megfBlelő.:;.11 a gyó-gyétrendben a friss 
füvet használják 

. ősszel, vetjük, jövő ~vben kitermeljük Le
veleit frissen szedik é"S igy haszná]ják e1. , 

\F'clytatjuk) 

( HIREK 
'öreg diákok 

Ebben az ,egyetemi évben végrn !jel.8Zárd:i/ 
lódzk.a nemokleveles kérdés. Mindazok a negy~ 

. venötévesnél idősebb k~rtrfasaink, a_kik_ . eddil!; 
nem 7uthattak diplamo)wz, 11948 ,iuniusáhan,: 
mint teljesjogu gyógyszerészek folyt_.athrxtjál< 
niüködésüket Természetesen a megfelelő tlÚiul'é\ 
mányok elvégzése után. • ··· 

M ast ne kutassuk, hqgy Iá, hol' és miiér/; .'i 
reloedt meg a gyógyszerészi pálya ]kellős· kŐze-77... 
pén. Hogy milyen anyagi le'!'omkís, miféle üldö. '.' 
zöttség; vagy kirekesztés következtében ma·ra,d:,;: 
tak el együttinduló tánaiktól? rJ{it, mennyir.~i: '' 
sujtott az általános pusztulást előkészítő 'ni!r, ·· 
gyedszázad? r ;; 

örvendjünk, hogy végre elindulhatnak, 

i:;~n~iákok, végre beléphetnek nz ;egyete11i ,ka,c i; 
Mqga a trinulás azonbqn '{3zám1J,kra imosl J 

sem besz egyszerü.. Mindegyik karüír.sunk m6 •. 
gött egy csa!ád és szá;mtaldn kötelezettség áll, l 
To1!ább ;kell dolgozniok, .hogy eltarthassák csU- ' 

>" 
ládiaikat. _Kenyeret kell keresniök. Vala:mikof 
to,lán éppen ,ezért rwm mehettek tovább„ Ezerl " 

, ! ::~r 
, ~iem vegezhettek ' "i 

Demokráciánk és benne tanáraink ember- ';;; 
sége' és szociális kész~ége erre is rhegtaMlja a .~. 
megoldást Hogyan lehet egyszerre tanulni és ·„„ · 

kenyeret keresni? Ez eddig ismeretlen volt, E-/~ 
is demokr áciánl'f vivrnánya„ / , J Y,;; t 

öreg lpartár saink egyetemi szereplését csali.''~ 
a munkástanfolyarnokhoz hasonlithat.iuk. Nap-·•' 
pal tovább dolgoznak, este tanulnak„ · ?,~ 

El fogják intézni .. De azbt ncippal is még. '.' 
jelénnek Furc&a látvány lesz a fiatalok között '· 
ez a huszonöt vagy harminc öreg diák . .ralá111 ; 
ennyi sem looz )Ki tudja? 

De már moennek, készülődrr,ek Egyesek rnM,.'!i 
ieoyzeteket, tankönyveket is beszereztek Sokam. '! 
a füzetet is ;negvették és •mellette vá.r a gon- '' 
dosan kihegyezett ce'ruza„ ,,, --->:· 

Ti sokat szenvedett, lemaradt, de mindi~> 
dolgozó öreg diákok, hü harcosai névi aiinókJ'á; 
ciánknak, _ elmegyünk a ballagásra, Amiko;. ·~ 
végre igaz !esz ez a régi daisor: 

„BaZlag ~,ár a vén diák . " 

KATI{A KöLNlJ:f_::„ „l\'.Iosianában 3.zon gondolkozóni~>;.J:; 
hogy az elhullott_ muskátiikból és 1ózsákból kölnit· csl~~_-;;_ 
nálok neked €s- Bözsinek Leirom, hogy 'kcÍl készit_e~!;;~/ 

' } 
A. n1UiSkátli- és 1ózsaszit111dl:l k0vés vizbe tenni és ázn~ 

: hagyni két-három percig, utána egész sürü 'tejs_zürőn 
átszürni, ismét állni hagyni néhány 'percig 3-4-szer 
e.i~ imeg kell _ismételni. l\-fig áll, fedőt kell rá(.eruri, 
u;i:ána átszürni. Azt a virágszit1not, ame}Jik a szürés 
áltaI ne.i111 szürődik __ át, egy külön etlényb.3 1tesszük, kiJ5 
sót teszünk bele és öt csepp vizet. is adunk hozzá Fél 
órát állni hagyjuk, Utána megnézzük, hogy \ll sótól 
engede-'.t_e a Yirág Je\"et„ Ha -engedett, Szinién átszÜrui.. 
A1ni nen1 n1ent át; fazí el lehet dobni.." 

Ezt a. kölni-receptet a leánykám -küldt-<! Ibafáról 
Megváron1_, mi~ hazajön a kölnivel De. addig ;s IUeg
n1ondhatonl'.: nem ajánlom, hogy „·elkészítsék, Azt azon-
ban elhihe.tili: Katkának, hogy ne111csak iaz ubork!t és a 
káposzta e1eszt levet. ha besózzák. hanem a m'Uskátl~
és rózsaszirom is " 

Köz.ben hazajött !(atka Megkérdeztem"töle, hogyan 
sikerült a kölni„ -._ 

' ; 

-- Nem tehe~tem bele szeszt és m·21gbüdösödött. (sz) 

.A „Magyar ()1vo~i Sze1.nle" ,,A Gyógyszerész"-IÖl. 

A „J\Iagyar·_ Orvosi Sze1nle" 1€köZö!rte dr Ke1nény 
~ Gyö1 gy „Tájékoz-:atlan·ság \agy ;?;zer~csen1nosdatá-s". cl 

mü cikkét, mely aunakide.ién 1siz•akla-punkban j:c~l-ent~meg. 

Di.. Kemény'· GyöiJ:tY kartársun],{ tanUlmánJát a M 0„ 
Sz ,a köveiJkező so1 okkal veveti be: 

.,Az a1·á:bb követke~&- -cikk a dyógyiszet·ész cimü liap 
(n1e1y a gyógy.szeré.sz~·Jr: sz:akszel've:z,Pti uj.ság.jn) ez év 
április 16..J szán1ábru1 -jele:nt meg, ' 

Le-közlésé1Yel az a c:~hmk hogy rámutass_unk a ö'.zak
szervezetek megváltozott jeletitőségé1e _a ·m•agyarr de
mokr.áciábitn. 

A szalusz:eíl vezetek szer-epe lnegnött .A n1ulitban é.~eis 
ellentétben ál:}ottak a kormáll!J-s 1a1', n11ely -cRak a muink.a ... 

\ adókat képviselte Harcoltak a dolgo;i:ók sz-e-ryezett ere.
j€vel jobb munikafel<tételekéi:t. 

A job:b
1 

emh211ibb 'élet ki''hásáért fo!l~rtatott :küzde

lem ~olt és marad a szakszer-vezetek legfőbb céilja ... 

Mégis lén~ eges kti]önb.ség ~fl.Th a hföboruelőttd. és a mai 
takiika között 

!llJ:a a korn1ányhan a munka.1-állalÓ'k is résztvesznek 
A 1S1zakszervez.etek tEkintélye megnőtt.. A növekvő po_ 
litik-ai, suly

1 
nö,,e:'kv.ő f€ile1ö:sséget i-s jelent a d'olg~zóik 

hatalmas szöv0tSégében. 
~inden szak1na dolgozói speciális tudásuk birt.oká. 

ban
1 

áigu"S sze1nekk::;J. ''igyázzák: ha tá1 saikat: a dol
gozó népet éri or,·támadás, 

Mért' csal{ a dolgozók · egységes erőfeszitése, köl. 
~önös bajtársi együttrniiliödése révén emelk-edheti1k fel 
·e-z az (ll'.szág. 

Ez az igazi, jólértehnezett érdekvédelem. S erre 
_ péllda az al1ábbi cikk." 

lllllll!llllll•lll!lllllDlllllllilfllllll!Z'lll!llllllllilllll!lllllllJlll!ll!llllll!lllDl!l'illillillllil'lllilllllllllll 

HlRDETő!NK SZIVES FIGYELMitBE! Hirdolési 
dijaink 1947: január hó 1-tó1 .a következők: 

J( boriték eJső és utolsó o!dalRn hjas4bszélessógben 
1 mm. 2 50 forint 

A boríték bellső részén hostobs•~ 
1 mm. _2..- forint 

A -l&pban lévő hlrdetléS<ik hasáb.eél„sógben 
1 mm. i 5() forint 

Apróhirdeté~· legfeljebb 3 sorig 25,__.. forint:, 
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Szives tudomására hoz-zuk a t Ka1 társaknak, hogy
SALVADOR .fájdalon1~Hlapit-ó tabl-~ttáinka:f czerntulL a 
békebeli __ ps.szetételben '-·(0,08715 g. coffetnum- pu~ un1 tar
talo1nmal) hozzuk forga:lbinba· Egy:e:ől'e a ll)-1?1san_yag_ 

ellátás megja·vuJásáig készitményünk c:sa:k 2 szomes le_ 

vré1„csomagolásban kerül for.galomba. 
Az OKI által m-egá11apitott_ kicsin~b_1fni eladási ár: 

S:alvado ta,ble;tt1a 2 swm-es: levél- Ft. 1.75 
KérjŰk szivesJi:edjék 2 s-z:emes SALV.A.DOR-.tablet-. 

ta ren~~·lés~t a gyógyáJunagykeI'eskedő-l{onél feladni 

KiváiÓ tisz'..el~ttel 
SZANTó SANDOR 

Gyógyszervegl-:észeti Labo1at.óriu1n 
Budapest, II, Ady Endre.u. L (x) 

Az Országos l{ö~egészs-égügyi Intéz:et felhiv~sa, A 
dr„ Egger Leó- és Egger J gyógysze1 vegyészeti glárat 
Revival A 774. gyá1tási s-zámu.'ikés-zitin-énye forgalo1n, 
h01 való kivonásá1a uta-sitották A megj-elölt g) ártási 
t-;zámu ampul-lál>:: fe\lhas-zn:áiiás1a tilos (a.\1:1agy. Óivosi 

Szeml:e1, jut 7. sz ) 

A légy terj~szti a gl-ermekbénUlás-t„ J. D. T1ask é.s 
J„ R. Paul, a YaJi~\-e:gyetem kiváló Ol'Vo,sprofes.szor;at 

rnegállapitot.t~k, hogy a gyermekparaltZ-i·S_t miindeu }{Ját. 

sé-gen Jdvlü a légy tei,jesztt -~-
A pi ofessz.orok egJ igsermekparal~zis által e1őse-ll 

featőzött \idéken 1;2,00 1-eg~:~rt gyüitöttt~k ö:ssz,e és rzol{at 
p:éppé f.őztrék A pé/pet desztil:liált yizzel~ hi:g;itott.ák fel és 
meg,.á-rták, a'ihi~ a sziláid tartalom .a viv fenekére sü_ 
Iyed. A feLtilm-aradt fo1yadókot egy m,a;j-01nba :fü:>cs:keh
dEtzték Tizennégy J11ap muh a a maji.Qin m:l.! .Cswk von
szolta n1ngát keLrec:ében, mert; hátsó lábai idOközrhen 

teljesen 1negmer evedtek 

.„ S.elke~~ ü.e<tnetek 
D.-'""'l\f„: Te yagy_ az e~yetlen, ki a sziveddel szóltál 

hozzá ehhez a kérdéshez J Nem botránkoztál, inliább 
án:.ultál és fel~let.ef ké,rtél „Aranyci" chnü efbe
szélésennöl van sz,ó, n1ely 1926-b3n -egy hcdaln1i-„;fol:r-O-· 
iratban je:en;~_, r.:Jeg ~Jöször Most került ~l'Ö és ~egint 
kérték tőlem leközlésre Én Cppen \a tárgya miatt, in
kább „.4. Gy6gyszetész"-nek szántam Igy és ezt talái.
ta_n1 becsü~ete~ebbnck • Valóban sokat gondolkoztanl', 
mielőtt nJomdába Jadt-an1. 1\'Iei;rértik-e, hogy ez" -is ]aJ-· 
tdá.Itás? ! És hogy ezt a lds novellát aJdior· irta1n, ami„ 
kor egy negy1edszázados csendőtszellem 1obbanó dJ::óL 
akadállyal i:_:a~ott !f:á\101 a gJÓgJszerészi pálJ ától CI a
lán öntudatlanul éppen ezé.rt,(!ett ily€!ll keserü 'f2Z az irá_ 
11om.) · Nem értették n,eg, )Igen nagyon sajrrálotn 
~fert hiá~a képz2lte1n, hogy én n1ár olyan sr.kat ir_tamt 
a1myi sZépet és en1berit a gJ ógyszerészi hii atás:.· ól, -
hogy engem ,talán- mál' is1nernek, szer-etnek annyira; 
hogl- itthon„ szaksz.ervezei:ünk lapjában, egy borzahnas: 
emlékem is elmoridhassa1n , Eiárulo1n neked, hogy_, __ _ 
most s~illdá.rabot irok a gyógJS2ieri'!sz.i hivatás ""Véd.elIDé
ró1 és örÖl{kévalóságáról. Gyógyszerészek éi;; telepesek 
szerepelnek, bem1e„ De ni:11n merein ál~itani, _hogy 1nin
denki hibátlan lesz a darabomban. ~4.z e1nber jó .és 



rossz. önző és adakozó, konok !és Ielk0s„ A gyóg,}szeré
szek és a t.~lepeSek ís csak ~n1~rek - :i!:.n is csak az \a .. 
gyok Gyazl:ó, botlad,Ozó. De :flzeretem . :az embexir, hibái
val együtt. És hidd el. szeretlek téged i& A gyógy
~zeré.szl hivatást sein magamé1t véde.in:,, hanem éri;e
tek " (sz) 

Gaál_ Gé.za gyógysze1é,sz, Kálló: Nagyon Q.1üll~m a 
leve~udn.ak Irg.en, én vagyok az_ az egyk,0I1 e1déiy1 ka.r_ 
tá1 s és barát.. Emlékszem i:ádJ bár leheit'.t: hogy ma ne
hez~n Is~ernők meg egymá5t. lü.oSta.náJb-anl fő.n.é-üt az 
·iaőse-bb ka1 társak., valösagga.:1 el<i.r.a:::izt·tl.llctk S-z.eietei,,ük.. 
kel. /\. 'te .soraid is ezek közüt vat6k, ~z-erete'\,tel ,kö ... 

~'Ön telek _ _ (székelJ·) 
ÉVFORDULó: Igen, mi számon tartjuk és nagyon 

jól tudjuk, ho_gy a p,G y ó gy szer "ész" oki.óber 15~i 
száma jubheu.IJlf szám· is lesz„ Az első„ De ~i olyan 
szeretettei ünnépeljük meg, mint egy jólsikerüi.t háL_as
ságba11 az 1első,,érv mulását. Lapunk belső·· ~s kü.iső mun ... -
kat:<irsai, tanáraink, tára metlett, gyárakban és tudQ
mánf'O\_iDt~zeeinb:ben do-lgozó kari.'ái:saink már gyűjtik 
az anyagot -· az lelső évforduló mé1tó 111egünnep1éscI"e„ 

Iöbbeknek: A gyógy:s_ZjeI'ész--Sialc.11a igazolási hatá_ 
roz:a.Uait sokan nern kapták kézhez, Vagy elvesztették. 
Er.t·ől hitele.:. másolatot a FőváiJ:osi Levé1lár ad. (M.) 

'l'öhbeknek: A ,WiJlliier-emlékkönyY kiadásához ito_ 
vábbra is ikél'jük az adatokat. 

Hazánk a jövő év;ben a függetlle[lliségi e·s~m:e ,jegyé
ben nagy ünnepségek szinh~lye lesz„ Szakmánk már niost 
élénken érdeklőcllk a-részvétLU hánt Nem lenoo .érde;k
telen lú-1 25~J 59 éves svakmai találkozót rendezni. Ezeq.1 
felÜl Kartár~s1a.iÍrktől várunk a centennáriu1ni ünnepség
re keZde~énJ-e.Ziés1t, 1~~etle,g konJkrét java:.,:,:Latbt (M.) 

........ 
A fővciros közvetlen kö:1elében 
megyei vá1 osban nagyfor galmu gyógyszerfJáJr 
fele eladó, vagy bérbeadó, Cim a kiadóhivawl-
ban. ' ·· 

Ker·es~k ,, V AD!:JRIL" pasztillát vagy injekciót 
sürgősen. C1m: Szenesi Lstvánné, papir., müszaki ciik.
k~ iI oda~r' nagyk14reskedő-1 Szeged. Széchenyi_ tér 7. 

Taksálok, retaksáIOk, ugy privátnak, -mint alapÚk
iJ.JaJk~ a szokásos 1bttó összeg 4 százalékáért. Cim·: TöL. 
gy~sy Antal gyóg~szerész„ Budape:.t, XIV,, S.zobránc. 
U4c1> l/b 

Gyógyszertár bér'letei keresek Ci~: Selmeci, S.zeged. 
Áiva-ulca·J8. · 

·e_. 

Gyúgyszertáramát , olajkutak környéké~1 -el~o:rn, háZ 
és föidér-t, kiö1egedés miatt; esetleg cserélek is! Cím a 
kiadÓhivatalban ·, __ · _,é,, 

~zem~lyjogu ~ógysz'ertár be,tElg8'.ég miat-; n~) 
sz<obais hazzal egyutt, azD!Ilnal elado vagy bé~beadó. --..:. ,::_ 
É1dek1ődés: -G:~rógyszertár, Ukk,· ·-· 

·Pestkö1"'ltyéki gyógyszertár házZ!al együtt, 
adÓ, va.g;y eladó Cim a filadóhi~atalban -

IL U R'' töltött szopó.e. 
ÓVSzer'ek '.. 

forgalOinba hozza: 
WILHEIM ARTHUR , ,Hehoo" kötszer 

egészségftgyi cikkek vállalata 
Buda:pest, VI, Gróf Zichy Jenö-u. 37„ Tel :· 

.. / Gyors és )JontOs kiszolgállás, 
_,,_....,,....,.,,-... ~~··-„--.-. ... ,„. -----·--,....__. 

Vennék haSZnált -l>erkolát,{}it, tinctura prést' és pi.:.:··:;~ 
lulagép~.t.. ,,Fl-óra'' .. gyógyiszex·tá~, Pestsz.entlöriUJC,_'„:c 
űllői_ut 175 , ·· · 

Fővárosi .:és vidéki egy;leti vények fuksálásá~ váHWjá:·'> 
dr„ Solt Endre, gyógyiS!z.erélSz, Eutl1apestJ XI.,· Ver,peiétJ:..._-:::. 
ut 20, 'Delefon: 1'36:-799. · . 

Egészséges forgalmu gJ'Ógyszertárat bér'etn-ék vagy': .. ;. 
nem / i11ükö.dő gyógysz·ertárat felá~Iitanták. MegbWptt:·.' 
Gáspár E.m)il, Sz,o~nokJ Prohászk:a ,Ottókár-u., l'll„ 

' 

tl~d~~~ 
Megjelenik havonta kkitszer·. 

Szerkesztőség és kiailólúvata1: 
VII.; Akácfa.u ~· L 2 

Telefon: 422--140 
Hivatal<ls óuik: d u ~·ig. 

Felelős sZerkeoztő: Felei-Oá kiad@: 
HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SÁNDOR.•• 

Tel~fo:ii: 344-Sll Telefoni rn&---. 
Szerkesztik: 

MÁRKUS DEZSő SZ!tKELY JENő 
Téle:fon: 422-140. Telefon: 16!!--'31>6. 

' Laptulajdon~: 

a /l\f M.. Sz Szakszlllv„::_.::,ógy„er~z Szakos.zlá!yil. , 

Hoffmami Jó_,f nyomdája, VII, K.aáne,.Y„atca ~\ 

-----·---~-,---~-----------------------,------, 

TÖRÖK-LABOR 
~~ ............... ~..;,;,._.,...~..:.-~~-·~~~~~ ..... ~--..... ---~--~-~-~-...;..~-.......... ---.1 

gyógyárunagykereskedés és vegyészeti gyár,rt' 

B U D A P E S T, VI., K 1 R A L Y • U T C A 12. 

/~rnét cégi f'6hic;.r~á~9'°'e .rreá.etU{a 
o gyógyszertáiak szükségleteit. 

SÜi< GÖ NY OM : l>ROG TÖRÖK BUDAPEST. „._ TELEFON : .•225- 460 
L-~~.....;;~~~~~~~~~--~~.....;;;;;o....,...~~"--...-f': 

__.--o~ 
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A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Mozsonyi professzor megnyitja a 
szerész„napokat 

A Magyar Gyógyszeré&ziudományi Trfrsa
Bág 25 .é/vvel ezelőtt alakult 1meg néhány lelkes, 
pályáját szerető gyó'gyszmész kezdernényezésé
r·e, egyeiúmi körökben, a gyógyszerészi rend 
fj;donuínyos szinvona!ának felemelése ·érdeké. 
ben. Az eűvetett mag Ytiloelt és hamarosan ha

ter ebélyes fává fejlődött.. A Társaság 
tagjainak száma a békeévekben 1000 körül volt, 
kiadványai közül az 'i:rtesitő 21. évfolyamon !ib 
több mint 120 számban jelent meg s e8en
kivül nagyszámu tudományos szakkönyv lciadi
sát segítette elő a Társaság,' s munkásságával 
külföldi szakkörökben is nagy érdeklődésre és 
elismerésre tett szert s rmost, a háboru befej'e„ 
zése után számos külföldi egyetemi szakmnber 
és gyógy;zerés:d:estület keresi ismét ki Társa
sággal a kapcsolatot és Jcéri a tudományos ösz
szeköttetés ujbóli felvételét, jeléül annak. hogy 
azt nagyra ibecsüli. 

Ma a tagok szánia a fenti létszámnak felét 
sem éri el. Az J!:rtesitőre az előfizetési dijak 
vontatottan folynak be s annak ellenér e, hogy 
a munkatársak, az iegyetemi tanitószernélyzet, 
lelkesen ingyen dolgoZ'ik, a ren.delkezés-r e álló 
csekély összeg a nyomdaköltségekre sem ele
gendő s !Szégyenkezve kell ·bevallanunk a kül
földi érdekli5dök előtt,, hogy a felszabadulás 
óta, mindössze csak há'f om füzetet tudtunk ki. 
adni. 

Tudiuk azt, hogy a különböző tei hek m'
att a gyógyszertá1 tulajdonosok helyzete is ne. 
kéz és hogy a gyógyszertári fogviszonyok bi
zonyta.lansága a fövőt illető!eg sok gondot okoo 
és kétséget /Jámaszt ia, tvlaJdonosi kai ban Az 
is igaz, hogy m,a niíndenki tulontul el van fog
lalva, hajszolt az élet, a kevés szabadidőből so
kat elvesz a niindennapi loenyérgond es a párt
élet, a politika, ez azonban mégsem lehet ok 

arra, hogy egyéb, így pl az f!gész gyógyszeré
szi kar 13zempont.fából eminens foritosságu 
gyógysz&éSz-lculturáhs feladataink/cal ne töröd_ 
jünk, azokat elhanyagoljuk .. 

Tudjuk rni azt is nagyon jól, ihogy megne" 
hezedett az idők járása felettünk, hogy minden
/d11Jf3k sok gondja-baja rvan, hogy kevés la Jö
vedelem. sok a kiadás. Ki tudná ezt jobban, 
mint éppen az egyetenvi tanítók, akiknek fize
tése sokszor 'a létmini1numot sem éri el é~ 
mégis dolgoznak lelkesen, szeretettel, áldozatos 
lélekkel a kötelező munlcateljesitménynél sok
kal többet, mert az idealizmus nem veszett ki 
belőlük .. 

De hiszen mi i,s lett volna ebből a szeren
csétlen, lerongyolódott, kifosztott orszxigból, ha 
fiainak nagy része nem igy gondolkodot6 volna, 
anii lehetővé tette az ujfáépitést, azt a bámu
latos eredményt, amelyet a külföldiek is oly 
nagy csodálattal állapitanak 1neg, hogy tudni
illik, ez az Európában liegiobban lerombolt és 
kifosztott ország ma mégis e földrészen egyike 
az aránylag legjobb viszonyok között levő álla
moknak Hiszen ha p,z ostrom, a felszabadulás 
után, <lmikor mindannyian a legkétségbeejtőbb 
helyzetben ·voltunk, apatikusak lettünk volna és 
nem igyekeztünk volna ufult <erővel és lelkese
déssel magunk, családunk, az emberi közösség, 
n közegészségügy és ha.zánk érdekeit teli es 
erővel ezolgálni, ha nem dolgoztunk. nem épi
tettünk, adót nem fizettünk volna, akkor soha 
sem épült volna fel ujból ez az ország. 

De nem <elég az állam által kivetett adó~ 
egyszerüen megfizetni.. A pénza.dón kiviil ·min
den hivatási ágazatban van egy szellemi adó is. 
K iilönösen fontos ez a mi pályánkon, amely az 
1876. évi XIV. tc .. 124 §-a értelrrúJben „Köz-. 
egészségügyi intézn;énnyé" minőgitett gyógy-. 


