
rossz, önző. és adakozó. konok !és IelkM. A gyógJszeré
szek és a ti.-::lepeSek ís csak embere,k, Én is csak az la
gyok Gyarfó, hotladpzó. De 13zeretem. az embezt, hibái
val ~g~ütt,. És hidd el. szeretlek __ téged iS. A gyógy
'{'Zere.szi hivatást sem magamért védem,1, hanem e1ie
rek.... .(sz) 

Gaál_ Gé,za gyógyszerész, Kálló: N.ah,>jon 61 üÍt.em a 
levefa:tlnek I•g.en, én _vagyok az_ az egyk:or1 e1déiy1' kar
tá1 s és baráL., Emlékszem J;:ád, bár lehei.: hogy_ ma ne
hezen ismernők meg ·egymást. l\ioStaná'banJ ±ő&é.Llt az 
iaősebb ka1tá1sak, valósag;gal elruat:.zt-anak Szeiete~ük.. 
kel. fi.. te .soraid is ez,ek; közül vaiók„ t'ze1'ete'L-tel- kö-
i,SZÖntelek _ _ (székely) 

ÉVFORDULÓ: Igen, mi számon tartjUik és nagyon 
jól ·tudjuk, ho_gy a 11,G y ó g Y szer ~és Z" okióber 15-i 
száma jubheu_Qlf szám· is lesz.. Az első De ~i olyan 
szeretetie1 ünnepeljük meg, mint egy jó1sikerfut há.i.;IB
ságban .az 1első. ·érv mulását. Lapunk belsó„ és küiső mun:. -
kat<irsai,-- tanáraink, tára metlett, gyá1akban és tudci~ 
mányo\ iDi~zeeinkben dolgozó kan,'ái:saink- már gyűjtik 
az anyagot -· az ielső év·forduló méitó 1negünnep1ései e. 

'Iöhbeknek: A gyógy:szcerész-Sialena igazolási hatá_ 
1oza.l.!ait sokan nem kapták !kézhez, Vagy elvesztetuék 
Eri'ől hiteles másol'atot a Fővárosi Lev-éftár ad. (M.) 

'Többeknek: A :Wi;nkler-emlékkö:rcyv kiadásához w_ 
vábbra is 1ké1jük az adatokat„ · ,, ' ' Hazán1:1.. a jövő évben a függetlieiruségI eszrn;e ,jegyé-
ben na;ry ünnepségek szin!h.~1ye lesz Szakmánk már most 
élénke-n érdeklődik a.-.részvétl.l]. iránt. Nem lenne .érdek
telen 10-i 25 .. , 50 éves sziakmai találkozót rende--.t.:ni. Eze,p. _ 
felül Kar~áa·1saiÓkf'ól vá.1 unk a cenLennáriu1ni ü11111epség
re keZde~éns-·-ez:ést, 1~~etle-g k.-0n1ln·ét jaya1~1,:atot. (M,) 

........................ „"""" ........ '!'IB ..................... 

A f6vqros közvetlen közelében 
1negyei városban nagyforgalmu gyógyszert&i 
fele eladó, vagy bérbeadó, Cim a kiadónivatal-

-ban. \ 
Keres~k ,,V AD-!:JRIL" pasztillát vagy injekciót 

süxgÖ'sen Cim: Szenesi Lstvánné, papir~, müsz.aki cik
k~ iroda~r nagykereskedő, Szeged, SzÓChenyi_t€r 7. 

Taksálok, re_taksál~k, ugy privátnak, · blint alaPok· 
tlJEllk,, a szokásos ,bttó összeg 4 száz:alékáért. Cim: TöL 
gyessy Antal gyógyszerész. Budapes-t, XIV. 1 S.zobránc. 
Ul;c& l/b 

Gyógyszertáx béI'let>e.Í keiesek Ci~: Sei1Ineci1 Szeged. 
Áiva-utca ;t8 . 

' 

, G~~~~J.~er~~ramát, . olajkut.ak köl-nyéké~ elad.9m, ~·-:~(,' 
es f<;.lder~, kio1egedes miatt; esetleg cserélek is! Cifu:i:,~:
kiiadóhivatalban , 

~zem~lyjogu :?'ÓgysieI'tár· 1be,tf4g,ség miat\_ neg1)' 
sz·obas hazzal egyutt, azonnal e-,J.ado vagy -bér.beadó~ 
É1dek1ödés: G;yégsszertár, Ukk.· 

Pestkörnyéki gyógyszer-tár ház2')al együtt, 
ad.Ó, vagy eladó Cím a Jtiadóhi~atalban " 

--:""".""""-~. ----..,,._ ---..;.......·„ 
W líl L u R'' töltött szopó. ~., 

!J f 11! ÓVSZOl'ek . ' 

forgÍtlOlnba· hozza: 

WILHEIM ARTHUR „Hehe.s" kötszer 
egészségügyi cikkek yállalata 

BudaFest, Vl, Gróf Zichy Jenö-u. il7. Tel: 123-867.·' 
Gyors és „pontOs kiszol.gál3.s. 

·---~---··-··-----· •.• „ -------....,.-....; 

·vennék haSZnált -Perkolátj;}It, tinctura prést· 
lulagép~,t. ,iF1óra" .. gyógy1.S.zeI·tár, 
űliői_ut 175 

Fövá1osi :és l 1idéki egyleti vények íaksálását_ válllia:1ja:.-':~-
dr Solt Enétre, gyÓgyiS!z:e1~éisz, Budapest, Xl, Vea"[p'elétJ. 
ut 20, 'Idefon: 11%:-799, 

Egészség-e-s foi:galmu gyógyszertárat béfetnék_ vagy··; 
nem1n1ükö.dő gyógysz·ertárat felá1]Jit<iruák Megblli.ott:..!.:
Gáspár E·rntil •. Sz'Qlnok, Prohászlta Ottókár-u_. 19„ 

' 

dlftl~ 
Megjelenik havonta ~ 

SzerkesztÓ<ég és kiadóhivataj: 
VII..; Akácfa_u 45. L 2 

Telefon: 422--140. 
Hivatalio8 'Órák: d u 4,-6jg,. 

Félelűs Szer keeztó: Fele!őil kiad~: 

SOMOGYI SÁNDOR. 
Telefon: 135---MS. 

HARANGI SllNDOR. 
Te!~!on: 344--fül. 

Szerkosztlk: 
MARKUS DEZSő SZltKELY JE!Nö 
Telefon: ~140 Telefon: 100·-'31>6. 

_ Lsoptui!ajdonos: . 
a M. M S« Smkszezv""et Gyógy„er~z szakos>:lálya. /, . •. . . .· 
Heífmarnl Jó1DSet nyomdája, 'vII, Ka.áneey„.atc& ~

' 

TÖRÖK-LABOR 
~~~~~~ ........ ~--:.-~~-.--~~~~---~~~~-.--~-.~~~~~~~~~-.~---· 
gy ó g ~árun a g yk e re s k e dé!s és vegyészeti gyár' rt: 

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

) .srnét cég.i. ~l>hto..s.stig~~e .reáUUfo, _ 
a gyógyszertátak szükségleteit. 

SÜRGÖN~ CIM: DRÓGTÖRÖK BUDAPEST. -- TELEFON: •225--460 
L~~~~~-~~~~~~,--~~-~~~~~....,.~~--'..,...~ 

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

Mozsoayi professzor megnyitja a 
szerész-napokat 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társa
ság 25 é·vvel ezelőtt alakult 1meg néhány lelkes, 
pályáját szerető gyógyszm ész kezdernényezésé
,-e, egyetümi körökben, a gyógy.szerészi rend 
tudományos színvonalának felemelése érdeké„ 
ben. Az efoetett niag Yd/oelt és hamarosan ha· 

. talmás, terebélyes fává fejlődött. A Társaság 
tagjainak száma a békeévekben 1 OOO körül volt, 
kiadványai közül az 'l!:rtesitő 21. évfolyamon át 
több mint 120 számban jelent meg s e<Jen
kivül nagyszámu tudományos szakkönyv kiadi
sát segítette elő u Társaság,· s munkásságával 
külföldi szakkörökben is nagy é1deklődésre és 
elismeré81'e tett szert s miost, a háboru befeje .. 
zése után, számos külföldi egyetemi szakmnber 
és gyógyszerés::destület keresi ismét ki Társa
sággal a kapcsolatot és 1/oéri a tudományos ösz
szeköttetés ujbóli f'8lvételét, jeléül annak, hogy 
azt nagyra /becsüli. 

Ma a tagok szá,ma a fenti létszáninak felét 
sem éri el.. Az t:rtesiti!re az előfizetési difak 
vontatottan folynak be s annak ellenér e, hogy 
a munkatársak, az tegyetenú tanitószemélyzet, 
l.elkesen ingyen dolgoZ'ik, a ren.delkezés·r e álló 
csekély összeg a nyomdaköltsé,qekre seni ele
gendő. s 'Szégyenkezve kell ·bevallanunk a kül
földi érdeklődök előtt., hogy a felszabadulás 
óta mindössze csak három füzetet tudtunk ki
adni .. 

Twlfuk azt, hogy a különböző te1 hek mi. 
att a gyógyszertártulajdonosok helyzete is ne. 
héz és hogy a gyógyszertári jogviszonyok bi
zonyta;Jansága a fövöt illetőbeg sok gondot okoz 
és kétséget támaszt ia tulajdonosi kar bw1 Az 
is igaz, hogy rna mindenki tulontul el van fog
lalva hajszolt az él.et, a kevés szabadidőből so
kat ~lvesz a mindennapi kenyérgond es a párt

' e"let, a politika, ez azonban mégsem lehet ok 

arra, hogy egyéb, igy pl az f?gész gyógyszeré
szi kar 13zempontfából eminens fontosságu 
gyógyszer ész-kulturális feladatainkkal ne töröd •. 
iünk, azokat elhanyagoljuk .. 

Tudjuk nii azt i.s nagyon jól, !hogy megne" 
hezedett az idők járása fel.ettünk, hogy minden
kiook sok gondfa-baja h!an, hogy kevés la jö
vedelem, sok a kiadás Ki tudná, ezt jobban, 
mint éppen az egyetemi tanítók, alciknek fize
tése sokszor 'a létminimumot .sem éri el é.'I 
mégis dolgoznak lelkesen, szeretettel, áldozatos 
lélekkel a 'kötelező niunkateljesitrnénynél sok
kal többet mert az ider»lizmus nem veszett ki 
belőlük.. ' 

De hiszen mi is lett volna ebből a szeren
csétlen, lerongyolódott, kifosztott országból, ha 
fiainak nagy része nem igy gondolkodotfi volna, 
arni lehetővé tette az uf iáépitést, azt ti bá.rnu
latos eredményt, amelyet a kiilföldiek is oly 
nagy csodálattal állapitanak rneg, hogy tudni
illik, ez iiz Európában begjobban lerombolt és 
kifosztott ország ma rnégis e földrészen egyike 
az aránylag leg.iobb viszonyok között levő álla
moknak. Hiszen ha p.z ostrom, a felszabadulás 
után, mnikm miudannyian a legkétségbeejtőbb 
helyzetben ·voltunk, apatikusak lettünk volna é.s 
nern igyekeztünk volna u.iult <erővel és 1elkese· 
déssel 111.agunk, családunk, az emberi közösség, 
n közegészségügy és hazánk érdekeit teljes 
erővel ezolgálni, ha nem dolgoztunk. nem épí
tettünk, adót nem fizettünk volna, akkor sohiL 
sem épült volna fel uiból ez az ország,. 

De nem <elég az állam által kivetett adó~ 
egyszerüen megfizetni.. A pénzadón kivül ·min
den hivatási ágazatban van egy szellemi adó is. 
Különösen fontos ez ia mr pályánkon, a111J13ly az 
1876. évi XIV. tc .. 124 § .. a értelmében „Köz
egészségügyi intézménnyé" minösitett gyógy-



szertárak szakernbereib.ől áll. Ez a hivatási mg 
'Világsze1'te tudorriá,(11,yosari niegala.pozott gya· 
korlati pálya, amelyen ma 1ná1 hosszu, négY, 
évif38 egyete1ní kiképzéB után, riye1 hető csak eb 
az oklevél. 

Nem elég azonban ezeket f;gysze.1úen tu11J_ 
rnásul venni és ha érdekeink ugy hozzák nw,·· 
gukkal, csak biiszkélkedni vetük, h&nem ki is 
loelZ azt .ér der;wlni és mindenkinek meg kell 
tennie a !magáét e1mek érdekében 

Nézzünk csak most szembe &zzal a sokat 
emlegetett s .egyetemi. hallgcctóink áUal fa nem 
egyszer felhozott mieg·éúüapitással, hogy „11iinek 
nekünk ez a sok tariulás_, ez a rn.agas tudoniá
nyos képzettség, mikor a vyakorlatban a pati
kában niindezek'l'e tSe1n11ii szükségü·nk ni.ncs.-" 
őszintén szólva, nia.ga·ni is sukat tUpre-ngteni 
ezen a problémán s vizsgálgattam azt a nagy 
különbséget. amJBlJJ a tudományos kiképzés és 
a gyakorlati. élet követelményéi között egyre 
fokozottabb mértékben mutatkozik s végtelen 
sajnálattal kellett megmllapitanom, különösen a, 
mult tanév ·végén, aniikor az u.i rendsz&r sze
rint kiképzett gyógyszerészek első csoportja,_ 
hagyta el tudománnyal, elméleti és gyakorlati 
tudással terhelten az Alma Matert, hogy mi·· 
lyen nagy kár, hogy arnit 4-5 hosszu év alatt 
elrnéleti és gyakorlati vonalon niagy szo1 galom
mal és fárad&ággal nu1gukba s:redtek ezek az 
ifjak, az rövidesen veszendőbe megy, hasznosí
tatlanul ,elfolyik, mint kx,z olajlcutalcból az érté
kes gázok, vagy híres melegviz forrásaink nccgy 
hő- és kérnio,i energiái És tekintetem a kulföLd 
felé fordult keresve, hogy ott vajjon hogyan 
áU ez a probléma, ahol talán még nagyobb a 
fentemlitett .ellentét, mint nálunk, ah?l a mi
énkhez hasonló, <vagy annál is int•enzivebb /ci .. 
képzés mellett a klasszikus gyógyszerészi tevé
kenység, '- a gyógyszer készítés és ezzel kap
csolatos teendők, - talán rnég u nálunk ta. 
pasztalhatónml is jobban összezsugorodtak. 

A Nem;;etközi Gyógyszerész Szövetségnek 
augusztus hó rvégén Zü1 iehben lefolyt 'ülésére 
kiutazott kartrirsakat felkér tern e kérdés tanul
ribányozására, - minthogy neke1n, sajnos, nem 
állott rnódomban odcc kimenni, -- s v.rHi, hogy 
miként képzelik el és hogyan látják a különbö
ző államok a gyógyszerészet JÖ1Jiíjének Jcialaku .. 
J.ását külföldön. 

Az előbbi kérdésre frappáns választ ad 
Casparis gyógyszerész professzor a Schweize_ 
rische Apotheker Zeitung augusztusi szárná,ban 
a svájci gyógyszerészképzésről szóló és e lap
ban teljes egészében közölt cikkének a követ
kező részében.: „Ha a sváfci kiképzési rendsze> 
tapasztalatait •vizsgáljuk, u.q1J meg kell ernli
tenünk azt a dilemm.át, arni valószinüleg \külföl-. 
dön is felrnerül, nevezetesen a _gyaJco-r lat fi'! tl.z 
elmélet közötti ellentétet, vagyis azt, amit a 
hallgató az egyetemen az évek folyamán fo_ 
nult és amire neki később a gyakorlatban 
szüksége van Sokak előtt feleslegesnek tüník 
fel anna7' a sok studiurnnak a tanulása, amiT e 
Vcésőbb a gyµkorlo,tban nincs szükség. De nem 

szabad elfelejteni, hogy rnds :tudornányágakica( . 
kcw.csolatban is igy vam ez.. Mi igenis. rnegk;i_ , : 
vá'.njuk, hogy m;inél sokoúioJubb legyen az , : 
egyetemi kiképzés,_ hogy n~ csak fgysz,erü szo,k_ ·, i 
ernbe;eket kepezzwut, a/cuc a so.1at kis munka, 
te1ületükön kivül nem lmtnak tul, haneni vawdi 
akadémikusokat a szó igazi értelmében Az 
alapos elmélet{és gyalwrlati tudás a.dja csak 
meq a biztos alapot és szab;a rneg a viszonyt 
az '01"vossá1 a 'beteggel és a konkurráló álszcck- '· 
emberrel s;mnben. Az 1üa,pos tudommnyos ki0 , 

képzés tehát a legfőbb _törvénye !e11,yen. a : 
gv.ógyszerés.znek, i{lnienriy~oen poziai?1at 11iint " 

s:akember 'akarja betölteni, az oivosi tndoniá-. 
nyok közül részére kijelölt területen .. " 

/ine a· felelet. a feltett kérdésre, anwly, 
'klasszikv,san 11ilágitja meg ellíttünk, hogy :mi, 
ert van szüksége a gyógyszerésznek. mint fon," 
tos "3gészségügyi <tényezőnek, núndenütt a vihl- · 
gon széleskörü tudásra és tudományos isrnere
tekre .. És ha rnost ezekután azt nézzük, hogy a 
pályá1át szerető, ideálisan l{}Ondolkodó gyógy. 
szer ész száinrÍ1 a a fenti eszmei gondolatok mel
lett ki:nálkoznak-e realivások is a tudomány 
müvelését illetőleg, akkor azt mondhat1uk, hogy 
igenis, bőven vannak ilyenek, amelyek közU! 
röviden csak néhányat említünk meg. A közön_ 
ség és az orvos •ré.szé-ről mutat/cor;ó nagyobb 
rnegbecsülések, tehát a J•a1i és egyéni preszti· 
zsen kivüli anyctgí haszon érfoető el a gyógyc 
szer tárakban, iorvoskémiai vizsgálatok végzésé
vei élelmzszerellenőrzéssel és piacvizsgálattaJ, 
kapcsolatos teendőkkel, ideértve a gombais1ne~ 
rntet is, amelyre a MagyOJrország _szám,áJra kic 
nálkozó na(}]JGbbmérvü exp01ttal 1capcsolatban .·.· 
a kormány által felállitani tervezett vidéki köz
pontokbwi juthat sze11Bp a jól képzett uj rend.
szer .szennt végzett 1gyógysze1észnek A gyógy" 
növénygyüjtés és termelés szintén napy .nen:
zetgazdasági jelentőségü, amely a gyogyszere: 
szek nélkül 'maradéktalanul nem szervezhető 
1neg Az rr,gr okérniának és növényvédelemnek, 
_ anwly az uf kiképzésben szintén fontos sze. 
repet játszik, - a földosztással kapcsolatb~n_ 
van gyógyszerészi felmitősége .. iA gyógysze;_!fr.-i 
laboi·atóriumi niunká/,atok galeni/cumok elöalli
tása, ampullás készitmények produkció~a, lcí
seb b vidéki helyeken fa komoly hasznot .ielent
het a gyógyszCTész szárnára, amire több pé,lifjt 
tudunk A gyógyszerek mizsgálata és ellenorze-
38 minden gyógyszer észroek kötelessége s a sz~
kesfővár osban régebben megszervezett, de saJ
nos 111.{l ;,szünetelő enenö1 ző 01' gan:izáció anuta:. 
tott jó példát e tekintetben A gyóqysz~rparn 
ismeretek az orvosnak aiL'lndó felv1.lagositasok 
során hasznosithatók Ez :a feladat a jövőben i: 
egyr·e gyakrabban fog a gyógyszerészre hárW·.· · 
ni és annak kifogástal.an teljesitése ugyancsaM 
nagymértékben' elő 'ifogja segiteni a gyógysze
részek többé-kevésbbé hanyatló presztizsénelc 
rnegerösitését. A h.>elyes és szakszerü recept- és. 
gale1ukurn-készités fontosságáról azt hiszem, 
különösebben mem kell szólanom. Arról, "f!llY_ '; 
a gyógyszerész széleskörii ter mészettudornanyi s; 

k-Ozegészséptani tudását jobbam, lce:Uene ~ 
etne hasznosítani a köz .iavára, e sorok iró
az 0"1 szágos Közegészségügyi Intézetben 

iirégiben !tartott e!őadásán igyekerett nieg
íYőzni az or-szág közegészségügyi irányitásá
~n fontos szerepet Játszó orvosté-ayezőket 
iJdk igen nagy 'érdekllídést tanusitottak ezzel d 
::· déssel szemben .. Mindezeket az elgondoláso
jat, arnely.~ket csak ,röviden, néhány szóban 
glaltunk _ IOssze, a har o·meves tervvel kapcso

an Z.ehefrne leginkább fl'ealizálni .. 
~·· Az ~lmondotta/c után érthető, hogy rni, 
:iu71eterni ,emberek, akiknek feladatunk a kMi 
·, tura ern.ebése, miivelése, á:polása !és akik igy .. 
' án a dolgokat, ideálokért küzdünk elke

dve látjuk, hogy a továbbképző tdnfolya
jl/Jk meddők maradtak, hogy a Gyógyszer ész-
.. nuínY_i 11ár s~ág Értesitő}e elsorvail, hogy 
-Tá.rsasag előailo ülését nem látogatják akai'~ 
' k s nemcsak anyagilag (nern támogatják 
'ggé a magyar gyógyszerészet és & köz érdJB
ben kifejtett önzetlen niunkánkat, de sokan 

gteljesebb közömbösséget tanusitják azzal 
n, mint.ha nern fa az ő ér deicükben tör

'k mindez .. 
!A' Gyógyszerésztudornányi Társaság 'elő

, ainak kí.togatásával kapcsolatban nem egy
. · azt hallottuk. (/rogy azoknak sokak számá

tulságosan magas színvonala miatt nincs 
IJő érdeklődés. Ezért habároztuk el s ezé1 t 

'.va.soltarn ezeket ti gyakorlati tárgyu rnegbe
.. léselcet és \összejöveteleket, amelyekkel még_ 

uixjlsó kisérhetet teszünk, amely ha szintén 
menyteten marad, áni lms8ák maguk a ifc.ar
k annak következményét. Mi megtettük 118. 

utesszük a magunkét, lelkiismer etünlc nyu
t. 

, Kérü:nk :riind~;ikit, alcí :csak teheti, jöjjöii 
,ezekre az ossze.iovetelekre, támogasson ben
. ~~t ezekpen a közérdJBkü törekvéseinkben. iA 

ki lcartar sak pedig, akik nem döhetnek ide 
~ban közöljék velünk problémáikat, kérdé~ 
.ltet, amelyekre igyekszünk feleletet adni és a 
ksa1tóban való közlés ,által niindenki szárn<Í
';ozzáféihetővé tenni a legfontosabb tudni
okat. T_er_vb? vettük azt is, 'Jiogy kimegyünk 
es videki gocpontok-ra és ott folytatjuk köz_ 

, kü munloásságunlcat, ha érdeklődésre szá
ha.tunk vidéki r/cartársaink részéről 
. Most pedig köszönetet mondunk hz összes 
,., testületeknek, & Budapesti Gyógyszerész 
•uletnek, a Gyógyszerészek Szabad Szak
':"ezetének, a 'Magyar GyógyszerésztwLomá

Társaságnak, az Országos Gyógyszerész 
~letne_k és a sz:tksaftónak, amely.e/e !Yldig 
v~el~lélekkel támogattak bennünket fenti 

. ve~einkben és kérjük, hogy a fövőben is 
elwnek fáradságot, időt és figyelmet e 
dekü törekvések szá:nuíra. 

* 
Fttnk kartáxsunk hivatás-sz·E!retettől á)ifütött hangon 

~ a maga örök fiatalságával mond köszönetet -
1

· 

begsültek nevében -· Mo,zs:onyi professzor nagy
kezd<>"1-'nyezéséé1t 

I ... evonjuk 
a tanulságot 

Mennél jobban kiépitjük demokrádánk!l!t, 
amláil inkább m<lg kell szoknunk, hogy őszin
tén, leplezetlenüi feltárjuk és birál.ink eddigi 
ténykedésünkét Legutóbb egyik cikkünkben azt 
irtuk, hogy megfelelő embert a megfe1!3lő h,ely. 
re.. Nem véletlen, hogy tengiernyi bajunk kö
zepette, az uj Ornzággyülés fo<rmálása előtt és 
a na;gy politiliai fordulat kellős közepén, ami
kor az eJlenség eddigi megbujt állásából a leg
szemérn;etienebb módon jelentkezik, nem csak 
erről beszélünk, nem csak ezzel foglalkozunk, 
hanerrí az .első helyet a 2 és fél éves tanulságok 
levo1'ásrí na/e szenteljük. 

Hideg fejjel és kemény elszántsággBl kritL 
kát gyakcrnlunk az elmult 2 és fél évről. Kri
tikát merünk g-yakoroini, még· akkor Is, ha a 
husunkba vág, még akkor is, ha magunkról 
kell 1beszélnünk Leplezetlenül, minden ker!telés 
nélkül tessz,iik ezt, mert meggyőzéídésünk, 

hogy ezzel nagyban elősegitj ük a kibontakozást 
és a további fejlődést 

A felszabadulás bennünket 1945 .. január 
18-án ért.. Az árván maradt munkahelyek ifesz_ 
tő helyzetbe kerültek, a nagy szerencsétlenség
ben, elesettségünkben azonnali intézk1edés vált 
szükségessé. Mint már oly sokszor megírtuk, 
az ostrom után Bud1apest és az. ország itt ma
radt lakói pilfanatok alaitt lerázták magukról 
a nagy ká,bnltságot és hozzáfogtak alkotó mun
kájukhoz. 

A magyar dolgozók élni akarásának ez a 
nagyszerü megnyilvánulása idézte elő ezt a 
csodát és igy lett ez a 2 és fél év hőskora a de .. 
mokráciának. A "felszabadulás utáni időből egy 
sulyos hibát azonban ma már nyugodtan meg
állap·ithatnnk Rengeteg ember elhagyta ere
deti foglalkozásllit és hivatkozva a multban vélt 
vagy valóságos mellőzésérn, azt kárpótolni ki
vánván, igyekezett a rendkivüli fordulatot ki
használni. Sok esetben ez maradékitalanuJ sike
rült is, de még több volt a könnyü fajsnlyuak 
szektorába tartozók száma, kik sajá.t maguk 
admmisztr álásával (könnyü volt, kéznél volt, 
csak a könyÖkökre kellett a patkókat felrakni, 
- ki egyet, ki többet _ ez gusztus dolga volt), 
megteremtették munkahelyüket, akár főispán, 

gyárigazgató, vagy felelős vezető személyében 
Ez nem lett volna baj, - mert az országos 
összer12dmények gazdasági térnn azt mutatták, 
hogy e tekintetben az európai vizsgán a n:)ieirlk 

.1 
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azzal_ hogy dolgát a legjobban végzi, köszönj' 
azoknak, akik a legkényelmesebb á,lJáspontna 
hódolva, nem élnek a termékeny kritika jog' 
val, Kötelessége és joga Jegyen mindenkinek 
birálat. (Most szándékosan nem emléks · 
meg azokiól a rosszindulatu kritikusokról k 

(Közlemény a 1\-Iagyar Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszer·észeti Intézetéből 
Igazgató~ Dr. iy,Iozsonyi Sándo:I:' egyet. ny,. l'„ tanár) 

PODMANICZ~Y GYÓCiY~ZEllTÁR 
1nmAPl!IST, VI Telef<m: 123--Z!\l 

!'art pour ]'art, csak kriitizálnak) ' · .. 
Sokszor hallunk hangokat, hogy milye 

fiatal és már is mioooda magas, vezető áll' 

lr!a: DR. KEDV.ESSY GYÖRGY, egyetemi magán!anár, adjunktus 

kitoo°Ő-ere~·éi;.ny~l-;i;~gártak~b-;:r~tt -k~;_ 
dődött, hogy igen sokan :t~hetség,telenek a meg.
teremtett pozició bársonyszékét ol:y an menny_1-
ségü ragasztószerrel kenték be, hogy mcst ahg 
teheLőket onnan levakarni, - már ma~uk ,rn 
kezdik elhinni hogy nélkülözhetetlenekke va-!
tak a demokrácíában és az állást hitbízomány
nak .tekintik, függetlenül az elvégzett eredmé
nyektőL 

Hát itt vwn a nagy tévedés, itt látom a, fő 
v eszedielniet. 

Egyik kiváló publidstánk igen ügyesen fo
galmazta meg legutóbb azokat a magukat jól 
adminisztiáló demokratákat, akik szakértelem 
nélkül, egyszeúben felfedezték mag;ukba!l a 
szakembert. Mint mondja: , ez1eket f1.z1kai kozel
ségük p1edesztinált egy-egy állás betöltésér.e. 
mert éppen ott állta/e és azonnal beálltak a 
so1·ba.!" 

Az elmult Horthy-rendswrben nem nagyon 
csodá1kozott senki azon, hogy ~y-egy megü1 e
sedett munkahelyre, vagy állami állásra a tör
ténelmi kaszt leszármazottjai kerüitek be, nem 
biráiva azt.' hogy van-e hozzá tehetségük, tu-
dásuk, akaratuk, kitartásuk. Fő, hogy kiválóan 
tudjon a felsőbbosztályba (ilyenről mindiw 
gondoskodtak, hogy legyen) járók kabátját fe]_ 
adagatni, ügyes bokaösszeütés után, alázatos 
tisztelete mellett, hajlékony gerinccel, folfelé 
fUvoJázva, lefelé taposó hangon bes·zélni. Ezt a,; 
átkos örökséget még· igen sok helyen ma is lát
hatjuk 

Ez az, a:n1i ,ellen har co1unk és ez az, a111ir e 
a legnagyobb áldozat is kevés. hogy megváltoz
tassuk. Minden embert a magct helyé1 e_r Rá kell 
vezetnünk mindenkit a kritika-szabadság jár-
ható utjára Ne essen senki abba a hib~ba, h~ 
történetesen róla nem beszélnek, egyertelmu 
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tölt be. 
Nem mindig a kor hatái ozza meg a pozf 

ci& Láttunk már idős, tapasztaltnak hitt e 
bereket, kik gyatrán végzik munkájukat · 
sokszm fiatalok, égész különleges tehetségge 
rádupláznak a:z őket korban megelöz&kre. 

Az a dicsőség.es feladat vár aJ demok 
ciá-ra kiválasztani az élre kerülők közül azok 
akik 'önzetlen munkával, tehetséggel, oly er 
ményesén szolgálták eddig is a demokráci'. 
de kiméletlen őszinteséggel és a legnagyob 
nYRrneséggel le kell választani a demokráci_ 
testéről minden tehetségtelent, akik eddig m_ 
gukat ott felejtették, vagy ügyesen helyezk 
tek 

Ha vizsgáljuk . azokat a tényezőket, ame
yeknek' hatására a gyógyszérnk kisebb-nagyobb 

j(1Uéretü bon1lást, elváJltozást szenveq.11,ek, ineg
,iáJJapi.thatjuk hogy a levegő cxygenje, a hő, a 
:fÍilI fc•k, a nedvesség, eg~y1es enzymek Stb„ mell:tt 
:;a vá[tozás eílőidézés&ben igen föntC's szerep .JUt 
;!a fénynek Számos olyan gyógyszerünk van, 
\í,mely fény hatására megváltozik 
; A természetes fény _ mint ismeretes -
,,. ·em egységes', h1a:nen1 küJönb_Oző 11ullám11osszu 
sugarakból tevődik össze, amely tételt tudvale-
vőleg lege.gvszerübben ugy bizonyithatunk, hogy 

fehér, tehá:t teljes fényt prizma segítségével 
a szivá.l'\rány szineire bonthatjuk A f1ényre vo
natkazó ismeretek é~~ eiméletek az idők folyamán 
;na.o:yn1értékbe11 f'ejlő<lt~k és a réqebb~ ebn~:12tek 

Elkövetkezett a sze1,ény, elbujt tehetség Íiagyiészt elavultak Huyghens' azt vallotta, 
feikutatásának ideje. Amennyire sulyt hely liog-y a fény anywgi részektől mentes „aeth,ei"
zünk az előbbi megállapítások végső konw rezgés. Maxwell elmélete szerint a fény valta
venciáira annyira óvatosan és ügy,esen k~_. '~éppen -elektromágneses hullámzás, melynek 
ezen értélrns és érzékeny lelkekkel bánni, ne hullámhossza igen kicsiny. Planok u. n. kvan
s•zabad gerinces elhatá10zásukat megtör~L. tum-elmélete szerint valamely sugárzás az ener_ 
sz·ekember és ,m~g,bizható den;okr~ta, beallrta. 'g'á:t eJ•emi energia mennyiségben adja le.. 
a s01 ba Az eitekek felkeres.ese es ny.ilv~nt, ·, Planck ,szerint a fénysugár is energia és at 
tása majd-nem m;:1d~n tNul~tei; i:negtortén~1 előbbi tétel értelmében a fénysugárzás is kvan
Minden szakma nyiJvantai tia e;t:ke:t, s ha e<l7.1 ,_tumszerüen történik Einstein feltette, hogy a 
dig nem bárnonytokban tarto,tak 0'~et, 1181Ji{ hullámban ·az ener:gia kis koPpuszkulákban van 
kell azért duzzogniok, sokkal nagyabb, fo~t\l'i! koncentrálva és ezeket fotono•knak nevezte. Ha 
-sabb kérdések vcltak, előtérbm, ~1'.'g!exem ~~gy foton egy •atommal ütközik, átadja energiá~ 
e szerencsétlen ?rszag ele~J;hetosege~e~ 8„.•' já,t az elektronnak és ezzel a fütcn meg:szünik 
rény körülményeit Most elemezik az 0 ideJ ',;. ·A fényelmélet kettőssége (a hullám- és k01 .. 
is. ·u , . . _ , , . ,\) puszkuláris-elmélet) tulajdonképpen a kvan-

Az icc vazolt fela~a~oK _eive~zese fogJa me1r,. tummechanikában nyert értehrn~z·ést. 
koro·názni a_ demokra;cia s1ke1~t „Ezekkel a fel:, _ A fény hulJámhosszát millimikronnal (= 
adatokkal tobb~t kivai;unk a J_ov~hen foglalk~ a mm e illiomod rész.e) yagy Angstrőm ·egy" 
ni, mert az elkovetkezo problemamk megol<l11fi •- gym 
sáia ccrész embe1ek szükségesek. Hogy selll( ségekkel (A) (1 A= 10-8 cm.) mérik. Tudomá
som iilethess.e őket azzal a váddal: lemérette.; nyos vonatkozásban a fény gyüjtő megj1elö~és 
és könnyünek. taJáltattak "'_nemcsak a látható fénysugarakra vonatkozik, 
· MÁRKUS DEZ hanem magába foglalja a láthatatlan sugarak 

0 

egyrészét is A látható sugarak 7800 A-től 
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(vörös szin) 3900 A-ig (i:bolyaszin) terjednek 
8 két ·értéknél hosszabb (infrn,örös) vagy rö
videbb (ultraibolya) hullámhosszu sugarak már 
nem láthatók Kémiai szeIDpontbó! s igy a 
gyógyszereken végbemenő fényokozta változá
sok tekintetében is nagy jelentőségüek az ibo
lyántuli sugm•ak, amelyeknek főként kémiaí és 
Uuoreszcenciás hatásuk van. 

BUDA PEST, VI., 
HAJÓS UCCA 32 

Há a fényener)gia kén1iai energiává alakul 
át, fotokémiai i eakcióról beszélünk A fotoké-

lsmét a leggyorsabban és llliai reakciók legtöbbnyire igen bonyolult fo-
a legpontosabban és csak TnEFON : 127_.401_? lramatok és részleteikben n2m is minden esel-Ti'lEFOM: 120-261 
gy6gyszertárak részére L' hen ismeretesek A fény hatásiira beköve+Jrnző 

szállit. lllllllll!lllillllll!lllilil!l!llllilllllli!llllll!lllllllllllllllllllllllllli.., -ak:ciól1oz legalá;bb ei;·y n1i11ilnáJis fénym2nnyi-

ség szükséges Ennél kisebb energia mennyiség 
esetében a reakció nem megy végbe, tehát az 
anyag nem változik A ~,;ny-sugárnak akkor van 
hagy energia tartalma, ha l'ezgésszáma rn1gy, 
tehát hullámho•ssza kicsiny. Egyes folyamatok 
már végbemennek €gy hizrn;iyos 1 övid hullámu 
( pl kék fény) sugármennyiség hatására, de 
ngyanilyen mennyiségü hosszuhullámu sugár 
(pL vörös fény) hatástalan .. 

A fény hatása egyes vegyi ,anyagokra már 
régóta isme.rt. Ilyen vonatkozásban ,elsők között 
volt az ezüStsók fényérzékenységének megisme
Pése, amelynek gyakorlati alkalmazásán afap
szik a fényképezés Az u>tóbbi évtiz•eaben számo~ 
kutató foglalkcJzott a fény$ugár kémiai hatásá-· 
val és m<igá!IT'apito-tták, hogy elméletileg ninceen 
tökéletesen fény-érzéktelen anyag Gyakorlati 
szempontból nézve a problémát, mégis megkü
lönböztetünk kifejezetten fényérzékeny anyaga .. 
kat. továbbá olyanofoat, amelyek fény hatásárn 
egyszerü vizsgáló módszerekkel mégfigyelhetö 
változást nem szenvednek Büchi megállapitása 
szerint valamely gyógyszer annál inkább érné-
keny a fénnyel szemben, mennél messz·ebb van 
einyeJési szinképe a vöröstől. Azít a gyógyszert, 
nn1ely uli:1aiboly9 :sugarak hatására nenT mutat 
szinképváltozást, fénnyel szembe.n állrundónak 
mondjuk. 

A fényokozta változásokat vizsgálva meg
figyelhetjük; hogy számos olyan gyógyszerfü1k 
l'an._ amely fény hatá:sára elszinte1enedik, vagy 
legalábbis -veszit szininteniitásábóL Ilyen pl ai 
C0Uyrb1m adstr·ingens l!deU1n, amelyben a sáL 
rányból kivont sárga szinanyagok világosság1 
hatására fokozatosan elhalványodnak Hasonló
an elszinte1enedést tapasztialunk a mandula- ·és 
az 0 livao!aj esetében is, amelyek ugyancsak fény
érzékeny színanyagot ta1talmaznak A világos 
helyen tartott 01. amygdalae vagy 01. olivae 
hossz-abll idő után csaknem szintelen lesz. A 
gyógyszerkönyv előirása szerint eosinnal me•g-
festett Cyl. Hydrar g biehJor e orr vize~ oldata 
fény hatására fokozatosan elszintelened1k 

F6nyé1 zékeny a növényi S'Zina,nya_gok közül 
·a chlornnhvll is amely több gyógyszerben. föJ.eg 
tincturá.lc-ban és kivonatolc-ban előfordul 
(Tinct bellad„ digit, Jobeliae. absinthii stb.) 
,Tól mcgfio·gyelhetö a chlorophyll tartalnm tine
tuník \•is;ony]ag gyo'r s szinváltozása, ilL a zöld 
1 a~v zöldes sz'n eltünése akkor, ha az ilyen 
tii1cturákRt közvetlen napfényben tartjuk A 
szinv·á1tozás azonban szórt fényen is - ámbár 
lassubb lefolyásu - de igen jelentős. Rojahn és 
munkatá1 sa i megállapitották, hogy a tinturák 
szinanyagait főként az ultraibolya sugarak 
bontják összehasonlitó vizsgálataik eredménye 
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szerint a krnrclámpával keltett ultraibolya su
gárban elhelye7,ett tincturák 48 óra alatt oly 
mértékü boml'á,st mutattak. mint az egy évig 
szórt fényen tartott tmcturák. 'I'ermészetesen 
nemcsak szinváltozás tapasztalható a fény hatá.. 
sára. hanem zavarosság, majd üledék is kelet .. 
kezik a tinctnrában, továbbá lényegesen csök
ken a liatóanya.g (alkaloida-, glyko.sida-, cser .. 
anyag sth) tartalom is E változásokban azon
ban a fényen kivül jelentős szerepük van más 
tényezőknek is, mint : hő, pH fok. viz, enzymek 
stb. 

Gyógyszerelj: fényokozta változásának más 
megfigyelhető j e.lensége a színeződés .. Klasszikus 
példa erre az ezüst vegyületek fotokémiai reak
ciója. Az Argentum nitricum, aceticum, col-
loidale, prnteinicum stb. oldata, de maga az 
alapanyag is, fény hatására redukció következ
tében megszürkm vagy hoszrubb .idő után meg
feketedik és az oldatban csapadékképződés ész. 
lelhető. Hasonló hatással van a fény egyes hi
,qanyvegyilletekr e 

Ismeretes, hogy az Azophen. coffein. dtrio, 
a resorcin, a pyrogaJlol stb.. színtelen üvegben, 
világos lielJ'en eltartva, 1az üveggel ér i~tkező 
helyen, tehát a:hol fényhatásnak van kitéve, 
többé.Jrnvésbbé s·zineződik.. E vá]tozást minden
esetre befolyásolja az oxydáci6 is, de minden; 
bizonnyal fontos szer'<lpe van. abbl!lll a fénynek 

A jódsó-oldatok hosszabb állás után 
gyakran megsárgulnak. amely sz'imeződést az 
oxydációs hatásra kiváló jód okozza. Saskó ösz.. 
szehasonli!tó viz.3gá!atokkal megállapitotta, hogy 
a jódsó-oJd.a!tok szóbanlévő bomlását a föny .ie
Ienléte , vagy annak kizárása a1\g befolyásolja, 
de j,eJe1itős a bomlás szempontjából az oldat 
pH-foka Jj:rdekes megfigyelés ugyainis az, 
hogy az oldható alkáliát tartalmazó sötétbarna 
szinti üvegekben nem sárgul meg a jód.só olda
ta, mert ezekben az oldat pH-foka kissé a lu
gosba tolódik el, mig a Iugmem.tes sötétzöld üve
gekben !€vő oldatban j6dkirválás tapaszta:l
ható, mert az eredeti kissé savanyu kémhatás 
(5.5-6 0 pH) változatlan marad 

r:yakori az alkaloidák és ezek sóinak fény
okozta színeződése. KiHönösen oldatban figyel
hető meg ez ·a ,változás. 

Itt emlitem meg a Sy1 ferri iodati és 8. 

Sy1 hypophosPhorosus comp esetét, amely ké_ 
szitmények világos helyen eltartva, nem válc 
toznak, de sötét helyen, rövid idő alatt oxi
dációs hatásra megbamuJnak Ezért írja '·elő a 
Gyógyszerkönyv , hogy a szóbanlévő két sziru
pot világos helyen kell tartani. Megjegyzendő 
azonban. hogy a Syr hypophosphorosus oomp .. t 
nem szabad közvetl.en napfényen tartani, mert 
ott az alkatrészek káros bomlásával kapcso!a-. 
tos gázfejlődés keletkezik 

A fény hatására sok gyógyszeren nem fi
gyelhető meg ugyan szineződés vagy szinválto
zás, de kisebb-nagyobb mértékben mégis elbom_ 
Ianak, ami a százalékos értékcsökkenéssel to
vábbá a bom!á.stermékek megjelenésével i~ bi
zonyitható. 
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Karbulsavat veszek 
100'lo ost; kristólyosat, 1 kg:fó(~) 
fölfelé .. - Vegyészei, Budcpest)0 
Xlli, Röppeniyü·u. 3 T; 200-49t':i 

egymagában nem okoz emlrtksremé!t6 váJtozást 
Az el&bbi két bényező Jelenléte ·esetf;ben azon

. ban a fényha•tás már sokféle lehet 600--650 
mil11m;1kroÍ1 k-Ozötti suga.rak foko 1zzák 2' zs_ir oxv~ 

_ 9'€11f-S1\revő képe.ss-é~ét :~ ez§.1t~1 ,~z. a;utoa~~rdá::~ ót. 
· Eltartás szempontJábol optimahs a zo1d i'eny 

(ill. zöl<lszinü üveg), amely 490-560 mi11imikron 
nulJámhosszu :f\énysugarakat fartalmaz Avaso. 

A szinig telt és j6}záró üvegiben ta. ''·· dást idéznek elő a· 300 m;~hnikron lmJlámhosszu, 
aetkerben - amikor tehát az oxi~iós leh · tehát az ultraibolya sugarak E ·sugá,rzé.s hatá'1á. 
ség kicsiny - :Dény hatá;sára aldehydképz m csökken a zsh vagy olaj iódbró,·,1szi5.rna, 
• d 1 0 'd' " h t' ( l k ' k L 'bh ". " ald'o m u meg · x1 ac10s · a rusra lli\gy evegő bomlana a szmanvavo . cova. 'Ja eros . ,-
peroxydok keletke:mek Az Aqu amyg és ketonképződés indul rnep; 
a1nar. és az Aqu .. laurooerasi fény, oxygen ös·szehasonlitó vizsgálatokkal mé~2 1hpitot. 
lug hatására veszitenek hydrogencyanid ta tam, ho~v a g;v:ógy. szer~árakban , szo~vísos .'.n?-
mukbóL Ez a bomlás Saskó vizsgálata sze ' don eltartott ZSII'O'S olauik savszamnovekedeset 
9 hónap alatt az összes HCN tartalom 44 s' a fény Jényeges·en nem befolyásolja. de avaso-
za'Lékát is elérheti dás szempontjából igen fo11fos az. a körülmény. 

A jodofo1m é:s a bromoform bomlása hogv világos \'agy sötét helyen tartjuk-e a zsi-
főleg o'ldatban vagy rázókeverékben -.a l rcJs olajokat? Egyébként ugyanolyan körülmé .. 
vegő <ixygenjének 'hatására következik be, de nyek kÖzött (pf. színig telt üvegben) o!.ajok 
bomlást katalizáli1a a fény. A bomiásterm · s~klrnl gycr·s'a,bban ovasodnak. ha szórt fényen, 
között szel'epel a jód, iU bróm és a hyd°' mintha a fény kizátá:sával_ sötét helyen tart„ 
megfelelő halogen vegyülete.. A chorofoi .iuk e1 awkat. 
u,gyancsak oxidációs hatásra bomlik chlo'rr A csukam!áAólai A--vifamiu tartalma vilá-
sósavra és phosgenre. de az oxidációt ugy ,mog helyen, - ·egyébként szabályos eltartási 
csak meggyor:sitja a fény, különösen az u!ff ' 

mód esetében is (szinig t,eJt üveg, hüvös· helv)' 
ibolya sugarak.. ; _ nagy mértékben csökken .. Főleg az ultraibo-

Büclii vizsgálatai szerint a hydrogenhype il'a sw>arak bontják az olaj A-vitamin tarlal-
oxyd-oldat értékcsökkenését kis mértéld:ien el mát Fontos tehát hogy a csukamájolajat és 
segíti ugyan a fény és a levegő oxygenje, 
sokkal fontosabb ebből a szempontból az eliJlJ. mlis A-vitamin tartalmu készitményt is fön)'-· 

, · től védve sötét helven vagv a fény kára.s suga-
tásra felhasznált üveg oldhato alkáha ta rait át nem .eresztő edényben tartsuk, miként ma A higitott hydrogenhypernxyd~oldat ( 
5 százalékos) könnyebben bomlik. mint a azt a Ph .. Hg IV is helyesen e1őirja 
mény, ezért nem ajánlatos egy havi !!ziikségle Több más tényező mellett a fény hatásárn 
nél nagyobb mennyiségü higitott oldatot Ireszi ' lénvep;esen m<lgváltozik az illó olajok összeté. 
tenL Az oldat eltartására lugmienfus üveg~ tele továbbá egyéb fizikai és kémiai tulajdon-
has:má:ljunk. · sá guk is. 

Allás közben a paraldehyd acetal<leh)' , A f\ényérzékeny gyógyszerek és aZO'k váL 
ecetsavra és peroxydra bomlik. Az oxygen ~-· . tozásá'nak fülsornlását még hosszan lehetne 
tására végbemenő bomlást '" fény katalizálja, folvtatni, azonba;n ez alkalommal nem célom „ 

Eszterek (Nitroglycerin spir soL Splr teljes felsorolás. Inkább csak néhány JeHemző 
aether. nitrosj) fény hatására viz jelenlét:é esetet irtam le a kérdés megvilá.gitására 
alkatrészeikre bomlanak. 

A fény a legtöbb alkaloidát, kü!önösen.oF A fény egyes esetekben - mint láttuk -
datban bontja. Büchi és munkatársai alkaloid. egymagában is megindítja a gyógyszer vá1to', 
sók vizes oldatainak bomlását vizsgálták a Jdl, zását bomlását, máskor több más tényezővel 
lönböző hullámhcsszu fénysugarakban és meg~ együtt szerepel a bomlás előidézésében .. 
áHaniltctták, hogy a 300 millimikron alatti ultra,. A fényér7,ékeny gyógyszerek eltartására a 
ibolva sugarak okozzák a bomlást A vizs~~ IV. Magyar Gyógyszerkönyv nem ad !'észletes 
11 ii,1kaloida közül csak 3 nem változott lénye.-- utasitást, hanem csak röviden utal arra, hogv 
gesen, de ezek is többé-kevésbbé szinezódtek, az ilven gyógyszert sötét hely<lll vao:v. sötét 
mig a többi nagyfoku bomlást szenvooé\t. A üve.„ben kél! tartani A gvó~:yszsrészi miiködés 
alkaloida tartalmu tinctnrákban {T 'l:iella<t. és eljá~ás tárgyában kiadott 260 51011934 .. B 
chinae comp , ipecac„ opii strychni s'tb.) S?lt,t M. számu rendelet részletesebb utasitást ad: 
más tényező mellett igen jelentős a fény be~,;; Sötétszinü. sárgásbarna sz;nü üvegben kell klc 
tására keletkező éi'tékcsökkenés. • adni minden olyan gyógyszert amelynek eltm-

Sok kutató vizsgálta azt a kérdést, hogy': tását ,3 Gyógvszerkö11yvben vag:y más szak
miként befoÍyásolja a fény a zsirok és rt8i1'0~: • . lll!ivekben' található utasítások fénytől óvott 
olafok eltarthatóságát Svájci, angol és ame-;;: helyen re>idelik Fnnél részl<etesebh leitást ált~
rikal szerzők megállapitották, hogy az oxy~;.; lá.ban a külfödi gyógyszerkönyvekben sem tala
és a ned'lesség re]jes kizárása esetében a f""lc~: lunk. Nem tal:ílunk nonto's ufa12st an" vonat

• kozólag sem, hogy a fénytől megvédendő gyógy. 

szert tudománycs módszerekkel pontosan meg. 
határozottan milyen szinti üvegben ke]] ta.rtani 
vag;y kiadni, ttoVábbá n1ilyen Jegyen a.z üveg' 
fal\>astagsága hány százalék fénysugarat en
g·sdl1et át az üveg, stb.? 

Ismeretes az. hogy a kereskedelemben kap
ható u. n. sötétszinü üvcegek színárnyalat és 
szinmélység tekintetében mennyire eltérők. En
nek megfelelően természetesen az u1traib<Ylya 
sugarakat visszatartó iil. átereszt.él képességük 
is Itt nem akarok kitérni !az üvep;.ek 5!yenirá
nyu megvizsgálására h asznála.tos sokféle mód
sze·r i"·mertstésére. nmelv·ek fotókémiai reak
ción r..lapswnak, továbbá a hazai é.s a külföldi 
s2'akiIO'dalomban bőségeesn található megálla
pitásokra és azok gvakor'Iatl nasznositására 
Ez.ekből a megáII@itásn'kból rövid összefog1a
!á.~képnen megjegyezzük hogy a fényt vissza

'ta.rtó tulajdonsága alapján legmegfelelőbbnek 
mondhatjuk a fekete szini.\ üveget, de ennek 
nag:v hátránya, hogy nem átlátsz:ó Megfelelő 
a ;;tk3n alkalmawtt sötét vörösszinü, továbbá 
a sötétbarna.- és a sötétziYldszinü ü''eg. Haszna. 
vehetetlen az ibolya, a kék- vagy tejüveg 

A budapesti Egyetemi Gvógyszerészeti In
tézetben M ozsonvi professzor ajánlatára szá
mos tué!omá,nyos és gyakorlati kisétletet vél!'eZ
tiink a sötétzölrlszinii gyógyszeres üvegek hasz
n§lhatósáR:ára vonatkozólag és az eredmény az 
,.olt hogy e"eknek a· közönségies palacküv,~gek
nek fénvtvisszatartó képessége emknem meg
ei:rvezik az ilven .sz·emnontból megf.elelönek mon
dott és füta:Jánosan ha,sznált sötétbar•na szinti 
iive.gekével de a sötétzöld U,veg~ket a nagyszá
mn vhsgálatok alkalmával minden esetben luJt. 
mente.snek találtuk, mig a sötétbarnaszinü 
iiveg·ekből kioldódó alk:íJia mennyisége R"YWkran· 
igen tetemes. - ami oldato'k:ban és folvékony 
g:vór:yszernkben P:>"akran komoly bomlást okoz„ 
Gvakrnn adódik urrvanis az a helvz,et hogv va. 
lr.melv !'.!VÓ!Z.vszier fé11vérzék-e.nv itielh8.t .sötét üveg
ben kell tartani, d·~ ugyanakkor már kis meny„ 
nvisérrü Jug: l1atására is bomli1r, tehát a bar11a
szinü !ugat leadó üvegben nem tarthatiuk. 
Tl'v:en Pset.e.kben is. Q fénvt.Ö'l• rnegvédendő é~ n 
lug hat.8sára bon1ló JJ,'yógv:sze11eket is iól 1e~
tartha tiuk a közönsége~ nalacküvegből kész1-
tett söt·éthöld szi11ü gyó,gyszeres li-\regekben. 

A tndománvos vizsg-áfatok e1·eclménveit :l'i
~J'vei:;n:be~:f>,;,re p. l\!f.qp_·vp,r 8:-:abványüg:\ri Intézet~ 
be'n a budape'Sti Ev·v·e+·t?n1i ~vóg)r~zerészeti In
t·ézet közr(rrdikö-1r,sP.•7e1 .q h§_boTn előtt meg in
indultak a gvógvszeres fi,.req:·ek ITT7á.rtis·ána'k 
szabvá11vositásá1B -,,on~.tkozó n1unkálatok Ez a 
munka arnnban a h§.born a'att főleg a g)'át
t~Si anVP.<YC'klian fnnt2tkozó nag~rfoku l1i6ny mi_ 
-+1- -- c·rr~l:-·,..,rH i\.findeneset1e 11_~0'V0D fontos és -
:kiv~natos_ 11og-v - 11~. az_ aJ1\raQ'hiánv. e1muli.'k 
_ 1étre-iö11ön a .szab\"Bnv, a:ynely 2.z 1tt eml1-. 
tett fPnyvisszatartó lcépességen kivü1 az ü~.rP:
oekre vonatkozó eftyéb követelménvt is figye-
J rc1J1 be y·éve, eg-vsPge~iten'é a hazai gyógyszeres 
üve.gek gyártását 
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A gyógyszerészi továbbképZJés kérdése kív- ne. :'"ehetne azonba.n „Mohanied a hegyhe"' ·.· 
tizedek óta nyugtalanító probléma.. Akik a; m t k h t f l ud ' ~ ' 
gyo'gysz·r 's ~tet h" t' '· t, ,., tt ~ l ' ier. ne eres .e ne e o, „t,· , omany" a gyógy. · " e Zv . ivo, a,sna.„, o, ara rne"e wo - szer eszt ttl b ? E t le dé t · · 
gozó gyágyszerészt lv.edig. a köze„észségüg·y · 0

• wiw an. • z „ a •. er s _vetettem 'fel . 
"' H a mult honapban n nep1oleti kormanyzat egyik 

egyik /vivatott és képzett őrének tekintik, azo- k~viselőié:n~k! és. rögtön kifejtettem el'képzeJ. 
kat különösen foglalkoztatja a kérdés.: m:ikép- le .. ~ernet:. mikent t;z MN .. DSz, la Zöld.kereszt és 
pen ,lehet a (gyógyszerész képzettségét korszerü mas szervezetek v•and01.autóka.t inditanak szer. 
nívón tartani .. Különösen nehéz erre a lrhd.ésre te az országba és «védőolfüsok, szü~ővizsgál.atok 
feleletet adni vidéki viszonylatban.: mert Buda- mellett felvi/.ágositó, oktató előo,dó~okkal szol
pesten, vo,gy a többi egyetemi vá,rosban még- gálJák \'.! közegészségügyet, tt;gy egy.egy hétvé~ 
csak könnyebben rnegoldhat6 egy-egy előadá,s, gén vidéki oen~rumokbo, kiufazhatna 3-4 eUí. ' 
ismertetés, akár rövid tanfOlyam is: de hog11an o.dóból álló csoport és rövid gyakorlati irányu 
találion lehetőséget !továbbképzéire az a kis- elfodásokból bemutatásokból vidéki lcartársaink ·· 
1!árosi vagy falusi patikns, aki é.ijel-nappal a. többet tanulhatoonak néhány lóra al.att mint 
gyógyszertárhoz van kő'foe, anyagi ere.ie pedig amit d11á,ga. rtlig hozzáférhető szakkbnyvek, 
nem elegendő ahhoz, 'hogy aká,rcsak 'rn.apokra is. vagy szükreszabott szakm.ai sajtónk hónapokon 
helyettest 'lilli~son a 'tára mellé, mig ő tov.á,bb- éveken át el'l'!isz hozzájuk. Magyarországon 30~ 
képző tanfolyamon vesz részt. Végül, amit ta- nál több !olygn község vo,n, ahol legalá,bb öt fi 
lán először kellett volna említeni.: sok kolléga gyógyszertárak száma Ezekben o, 1J(Írosokban 
nem Í8 kivá,nfa lmagá,t továbbképezni, 1észb•en községekben ,Gyógyszerész-nap"-okat lehetn;, 
kényelmességből, részben közönyösségbó1. tar·tani és bizonyos 1!agyok benne, lhogy ezeherli' 

A multban számos kezdeményezés történt az érdekelt !koJJ·tó.rso,k .szívesen r•észtvennének. 
és volfo.k is ryógyszer'észi továbbképző tanfo- A7kalmazottak és tulajdonosok szárnára egy: 
lyamok. Ezek azonban a tehevősebbek kiváltsá- arárnt könnyen hozzáférhető volna egy üyen 
uai voltak és sokat nem is l/J, tuilásszomi hozott klubszerü összejövetel, és nem volna külön/J
fel, hanem, rnint Mozsonyi professzor e tárgy. sebb o,/cadálya kinnak se1]2 hogy pl. egy ceg!M.i, 
bon irt nagyértékü közleményében mondja. .,fel „Gy6gynerész-nap"-1a Abonyból h ráérő kar. 
akarták .cserélni egy kísse a vidéki élet egyhan. társak néhá,ny órára benienjenek. 
q-uságá,t a főváros zaios forgatagávo,l é8 szóra- A népjóléti minisztérium említett osztály, 
kozá,si lelwtősép'ével." Természetesen a rossz vezeMie nagy mer1értésse't!i.és helyesléssel fo
szoci6hs !körülmények közt élő törpegyóqyszer- gadta '.javaslatomat és ki.ielentette, hogy nieg
Mr-tulaidonos, vagy „horribile 11.ictu" alkalma- valósitásában a, 1ninisztérium támogató.s:ríra 
zott kollér,a (vu.lqá~isan: gyógyszerészsegéd), szám.ithatunk. N ein lcétiéges, hogy a szakszer
hcírmennyire is éqett volna a .tuoosriágytál, n.em, r:ezet is táJniogatia ezt a megmozduM,st.: hiszen 
ena·edheUe 1iieg magának ezeken a tanfolya. itt em1 lculturálr'.s misszió tel.iesitéséről van szó, 
mokon való ,részvételt. .... a mozgalom szervesen illeffzkedik a szellemi uj-

A z országpusztitó káboru, az ezt követő fáépités hiroméves tervébe, sőt bizonyos l/;ekin-
gazdasápi válság, inflá,ció, elszegényedés, a tetben 1.dmutató is és a gyógyszerésd szakmá-
pusztu.las 1110-teriáhs és psychológiai követlcez 11ak nem kis dicsősé(J. ha ezen a vonalon, vidé-
rn;ényei egynránt hozz!á;já1·ultak ahhoz, hogy e Iá kartársak szakmai továbbképzésében az ~1eli 
tm e11 a helyzet sulyosbod:iék Ez l)v áprilisában!_ halad, anélkül, hogy ez az illetőknek 'anyagi . 
Mozsonyi. professzm. mirulien kari megmozdulás megterhelést jelentene Ter·niészetesen nem 
kezdeményező1e „A Gyógyszerész" hasábjain képzelem hogy néhán11 'óra alo,tt ,.továbbképző 
lelhwc'sl intéz iaz ország gyógyszerész társadal. tanfo/?umwt" behel: tartnni:"de vá,laszt lehet ad. 
niáhoc továbbképző tanfolya:mon való részvétel- ni számos kérdésre, ismer-telni lehet modern 
1·e. A Jelhivás rneddő marad: illetékes helyről gyógysze1elcet. -ui eljárásokat; egylJ.en •meg 7e
ny;1 t felv1lág?sítás ezer int: a többször rnegis het ismerni bizonyos helyi problémákat, /egyéni 
meteJt felhwasra az egész országból ali.Q tize?J iit~et.eket elgondolá.sokat: mindez pedig n seni-
1ebentkeztek, ezek is különQ_öző időpontokra minel sokkal-sokkal több. 
uqyho_gy r; tanfolyanwt nem lehetett megtM ta s · 
ni Ket honappal /ezután, ugyancsak Mozsonyi . . zeretnek itt i:isszatérni: „A .Gyógyszer-ész" 

iunius 30-i számában közölt cikkemre Ebben 
Pl rtofe

1
sszor kezdeményezéiére, szakniai <értekez- kimutatto,rn, hogy az egyetemi városokban kis. 

e ü . . ö,s~z~ az E g11,etemi Gyógyszer,észeti In té„ le k 
zet UJJO-epitett tanacstermében Az értekezleten az~ ' ö:vetlrm. környékén miiködő gyógyszeré-
tiibbek ~özt ifelme1 ül a továbbképzés kérdése fz 6 k

1 
,stgma az, orszá,g összes gyógyszerészeinek 

cs; :sa1nalatas, hogy éppen egyes szakmai ,ér·de- ega cc 3~ sz;iza./éka. „Ezeknek a gyógyszeré-
'-"7t l le b , szeknek szamara o négy egyetemen különösebb "o'' e e ·öziim össege niiatt ez az értekezlet is előkészület · , · ., • -- • 
dolga.r'égezetlen oszlik szét , • e~ anyc gi _rldozat nelkül, akar ~ 

,. ' . ' ' , nyar rolyama,n, •uagy osszel meg lehetne tartani 
U gy látszik teha.t, .a gyópyszeresz-tClrwdaL a tovabbképző '.tanfolyamot /lymódon a tovább

mat nem 2ehet elhozni a tudoni;á;nyhoz Miért képzés problémáJa 30 százalékban megoldódnék . . 

Sznkr;;zer-v·ezet, az Or.szdgös Egyesület, a nép-~ 
1,ét.i koí niá.ny és az egyet0niek közös f elac!_~lta 
.nnc megta.lálni azt a módcl, ahogy a fenmnfl. 

'\·adó '10 százalék /céi dését m ;q lehet oldcini." 
) Lapunk más heíyén .részletesen .beszá11w
f1J!nk ar:óz, hogy a Mozsoaui pr?fessz?r által 
'.kezdenienyezett .swpteinber 16-i Jelhivas a _bu
<iJrtvesti ÍfJYÓgys!'erésze/c körében milyen szeles~ 
·· ·ü visszhangra taüUt és az első bwlapestl 
Gyógyszerész-nap" -on 1nennyi érdeklődő vett 

:észt.. A feltett kérdések megtárgyalrisa n iJcö
tkező összefövetelek feladata, besz; de már 

' 
maguk a kérdések is 1negniutatták, milc a 
fJ!f Ófl ys: ei é.szi km t 1eieule.Q foglalkoztató f ő/Jb 
vroblémák és hogy i/.yen 711obiérnák ténylege~&n 
vannak„ a gyógy.sze'1 észi kar mri niá,1 szélesk?Tü 
é1 deklődést 11iutat a legkülönbözőbb szakmai é.s 
tudományos kérdések iránt. Ez a budapesti si
ke1 reményt ny-ujt o,rrn, hogyha a víd.éki 
„Gyógyszei észnavokat" megvalósitfuk, dó 1nun
kát fog-unk végezni A részletesen kidolgozot~ 
tervez,etet lavunk későbbi szá;mábo;n fogom is
mertetni .. 

Dr. T„P 

lrta : Varró IU!ulár !!1~111 gy~gyszerész 

(Folytató.s.) 

A gyógy.növényeknelt az ernJésztö és kivá1Aszrtó szer
v.tkre való hatá$á\ ali az eddig tái gyalt betegség.eknél 
(gyomor, máj, vese stb.) '!negisn1e1kedtünk .. E Rajátsá_ 
gukat, mint láthattuk, illérolajuknak, kese1 ü anyaguk:na1;:: 

és cse1 sav ta1 talmuknak, a n~ álka 'ta1 ialonJnRk stb„ tu
!aijdonit.iuk Ennek te11nész~te;:; következn1énye a bő1·1e 
gyaJ;:oroJ'b izgató, szabályozó hatás1 miáltal_ a ldn1erült 
vagy 'már megbetegedett szexvekné:ik életadó anyagot 
jui::t,atnak Anyagaik ·izgato hatása az anyagc~erét is 
befolyásoja.; nünt ahogyau hit-a.11e 1!,aláll az a felfogás, 
me1t tapasztalható, hogy a bőrön át minden ~·z-c1\ü11l"1 

· bclfolyásolható. 
Igen sok bőrbafnak a pó1 usok eltö.inődöttsége, hibáis 

táplá11kozás
1 

a véred:ényháló:.-:a-tban rosszul cserélődő \'1é1, 
elégtelen kipárolgás k•het az oka Ezé1 t \ alan1il~ en 
bö-rbaj fellépése .esetén; az okot„ a külső ártaln1;;i.lr kL. 
i',árása utá11, - go1nbák1 ip;:lri ártalorn, hclYLel{;u tá9_ 
lálkozás l'>i:ib. mindig ·<17. egész szet v-ezet n1cgváltozott re-• . . 
akcióiképességélben kell keresni. 

Napjainkban a bő1gyóg:yásxati kezelést gyógynöv€_. 
nyekkel inká:bb a népgy6.gyásza~ gyakotol.ia, pedig a ha
ladó, küJföfdi ezirányu e1 edn1ény,ekz:•t figyeleu1111E 1 kisé1 ő 
01vos 11apaszta1Jata .szerint iS 1 sok (Setbcn írappáns ered
ményeket láttunk A népgyóg) ászat felfogása ;,;;zerint, 
az anyagcsere .áthangolását kl-':11 kiinduJlásnak visnni1 ezéit 
szerep jut a kezelésnél a vé!'Tisztitó ku1 áknak A. bőr 
ans ag-cseréjét az iz.zasztó és izzadást csökkentő sze1 ek 
is befolyásolj:áJ;:, ugyhogy ·~-ol:~szor \Csst:ük ;~zeket .a nö

vényeket igénybe 
Szokásban van ekzémáÍ1ál„ a diólevél (Fol nucu~1"L 

jug}arn<l!is), főzete yagy fo11ázat~1i a nádi:ippan (Cala
mag1ostis (lanceolata) cauescenSo) gJ-öke:: '"ből, fl sp_árga 
(Aspa1agus off.) \irágbi1nbó,iálból1 a gyer1neldáncfü és 
gyöke.i éből ('Ia1 axacu~ off.), az árvácsliából ('\Tiola 
tiicol) főzetet készíteni. Ez utóbbiból tinciurát is szok
iak készíteni és tapasztalatu11k szerint, a 1 árt ered1né.:.1y 
nem mla!ladt ·el. A vizesuborka-lével végzett l;:uráktól ió 
.:.iredményt várnak, sctofulosisnál is használ ia a né-p 

Arnikából (~,\.rntca 1nontann.) furun"kulusllál és ka1-
bunkulusnál, főzet.et ké:-:zitenek és kö1 ül1nossák a dag<1-
natot Ki:sz.e1elt gyá1i készitlnény is van Bll't-: a célra 

Psori~sis és korpásndás ~(pityiiasis) ellen főzi:tet ké~ 
azite.nek az ebszötiG~ csucsorból (801anun1 d-ulca1na1a) 

Bizonyos ·elizémáknál, megbizható e1·edn1iényel;:er lá
tunk a c:cers~1v.at ta1Lalwazó drogokkal I.gy p1',. gy.enue-. 
kek bő1 páliásai esetén cSerfakérget jól kifő·zzünk és 
siüre<lékből 2'-3 del. menrnyiséP;et teszünk a fü1dőviz .. 
hez A fi.ilöszt.és időta1tan1a kJb fél óra. A ffudő után 
a t.%"tEit indifferens puderrel beh:Lntjük. Felnőttt.eknél a 
főzetbő;l! n1egfJ}elően na:gyobb Ll!dag:ot ves~ünk„ Viszke
tő, uedlező ekzémánál, kamilla főzet bor.ogaJtást adunk, 
vagy kami:lJJa,,iiággal (po1á:1al) behintjük: az ótvaI'OS: 
testrészt Az emlitett bajokra a diólevél fürdőt is ajánl
ják„ Gyulladásos bőrre jói használhatók a nyá!lkát tar

tu1mazú drogok 

A következ.ő gyóg,','növényeikkel gyógyit•hatól'- a bőr_ 
sebek: a körötnvirág (CaJeúdula off.), az ö1dögharapta .. 
fü, népiesen fekélyfü (Succissa p1ateniis), a véront-ófü 
(Potcutilla (tonucmtilila) erecta). 

Erősen vérző sebeket. cS'e1 savat tartalmazó d1 ogok_ 

kal 

(:}ennyEdz&;_ sebeket, aranyvesszőviel, népiesen .for_. 
ra.::'1zilófü1ol (.Solidago virga aurea), pász.tortáskála• 
(Caps·ella burs,a pastotis) €s zsályával (Salvia off..) 

Nclu,zen gJ-Ógyuló seb.:;ket, zsurlÓ\'al (Equisetun1 
at \.-t rr,.;.:is·), igHcé\el (0.nonis ~pi.nosa), kend-erkefüve~ 
(Galtop~is (ochreleuca) dubL1)i pettyeget:e.tt tüdőfüvel 
(Pulrno11a1i:1 off) s:i.:oktuk k~zt·lni Farkasalma fÜ\·el„ 
népit ~on lika.s il (A1ü;tolodüa chle1natitis) készitett 
főztttf:l, n1iaga111 i;;; Iá:t'ta,~n, alsó1ábsz.á1on képződött 'k
zéinát, 1n:EJy mi 11 den n1ás gyógyszeres kez·eléssel <lacold, 
g) Óg) uit,in A kezPlés egyrészt a főzett:el vaJló boroga
tásb6J inásrészt a bet.eg testrész fü1ösztéséből állott. 
Seb1ei' Iőkg dagai~atia, a iuhán átszürt teaféleségek+_t, 
hú'.-'.J kez.c~:lésnél, ;;;t.:okásoan van bo1og.atásképpen iuh.ás

tól ft:Tköiiii 

A. de1n1atológiában használatban vannak: a bükkfa_ 
káü ány (Pix liquida) és a borókaféJeségekból elöállitott 
oieUJll cadiui; továbbá a nyirf'akátrány (Plx betula) . 
Ug:ya.ncs~<k nö' én~i e1 edetü a chrysarobin (anthra~r-n 
szár'.'11az·ék) nit-:lyet régebben használtak a bőrgyógyá
szatba-i1 _,\_ I\Iyroxylon balsamun1 pareire fájából nyert 
Balsarrru1a pennianurn, a sebPk sa1 jadzásá.t elősegiti é.!'!! 
an1ellett fertőtleniti. 



A kiliúnihözö okokból szár1nazó bőrviszketés (pru
titus) esetein:él a n1enthol szeszb"2in oldi a vagy ikenöcs 
alakjában álta1á.nosan i:srne:rt. 

:r'elfedezése. , mely a b&rgyógyászatban külöiJ.ös a1ka;h'-,.:-·

zá&i.t1 talál, az azulen, ~z-inbén gJÓgynövény-termékfÍifj 

n1il'la), igRZD!j.a azt a Íf'lfogásunkat, hogy a therápi~ 
még nagyon sok kiucw vár feilfiedezésl'~ gyÓg}?j]1JÖvé~ 
ink ll„c-özött. 

Égési sebre a leno-Iaj-mészviz ke,e1ék hatásáról hi- · 
szem, mindenki meggyőződhete.ttt: 

Az a tlény, :hogy napjaink fontos magyar gyógysze1 .. 

-----

PeniciHin-meghatá:rozasi módszerek 
(A Magyar 

Gyóg)-sze1észtudo1nányi Társaság Ertesitőjében n1eg,jelent (közlemény alapján. Készült a hudap~ah(
Pázmánj Péter Tudon1ányegJetem Gyógysz.~részeti Intézetében. 

Igazgató: Di-. l\Iozsonyi Sándor ~gyetemi ny. r. taná1.,) 

lrta: DR„ TURI PÁL oki, gyógyuerész, egyetemi tanársegéd 

•• A Gyógyszerész' 1 1947 ma1us 16,_i szá1nában 
n1egjelent közleméil,rembeu .rá!uutat·tam annak a font-os_ 
ságára. !hogy a g,:rakorló gyógyszerész m.egiSn1erkedjék 
a penicillin és más antibiotikumok meghatározási mód_ 
szereivel. Kétségtelen, hogy ie meghatározások killönle
ges berendezkedést és szaké,rtelmet igényelne'k; de az 
sem két.séges~ hogy .szán1os kartársban él az érdeklúdés 
ezeknek ,a 1uódszer1·eknek a megisn11eré,sére és hogy a. ké
szülő V„ l\{ag'yal' Gyógyszezkönyv, hasonlóan a legmo
dernebb külföldi phannakopoeákhoz, iS:t;é.Iesebb alapokra 
fogja fektetni a hil'a•talos vizsgálati mód.szereI1:et és 
e-bhen a tágabb ke1etben lehetőség lesz eg:'i es :antibio .. 
tlü1n1ok kl1alii:a.tiv, sőt 1{vantitaHv vizsgálatára is 

A penicillin biologiai- éri'ékme.ghatá:rozása általában 
az :oxfozdi Heatiey 1nódsz·errel történik„ Az eljá1ás lé_ 
nyege a kiivé.tl{ező: 

Meghatározott sta.ph,ylococcus aureus_ törzs egyna_ 

pos leves-tenyészetéből '3 kcrn_t _Petri-csészébe pi1•ettáM 
mnk, n1ajcl 3-5 mm l'ast,ag agar'táptaiajon egyenletesen 
eloszlatjuk Az igYi előkészített agal'_lemezre pontosan 
xneghatározoti mé,retü parcellán- !lagy üvie-ghengerkékei! 
helJezünk, am<elyeket 'flőzetesen stel'ilizáltunk„ \Egy Pet. 
ri_csészébe 6-8 h2nge1·két is teheiünk, vagy a henger_ 
kék allcalmazása hel;rett egysze1ilen az agar~1en1.?zbe 
vájt, egJ·enlö ájmé1őjü kör·a!aüu nyilásokat is hasznáL 
hatunk„ Ezután az iS!nel''l és isnl\eretien konc::nh ációjn 
peni,cilfin_oldatot phosphút"puft\o:T segitségével 7-es pH
:r-a beállitva, a heingerkéket az io1datokkal színültig meg

töltjük és az ig,J ,előkészített Pet:ti~csészáket 18-24 ózá_ 
ra p7 C hőn1éI"sékletü theI"n1osta.t_ba heI;J e:zzük ~\ pen1-
cilih1-oldatok az agar-len1ezbe diffundálnak és hatás. 
fokuknak n1egfelelő átinérőjü körben nieggátolják <:< 

staphyiococcus~törZsek f;zaporodásáit.. Az isnl'í::retlen tiL 
ménységü -0ldat áll:(al létrehozott '.gyuru átnlférő.fét a 
Standardhoz hasonlitva, a penicillin _ éi:téke meghatároz~ 
ható 

Az értékmeghatál"ozás Oxford egységhen történik; 
6Z alatt iértjük azt a pe11icillil1-rnennyiségeJ, n1e!y 50 
kcm leves'ben old\a, éppen g~tolja a n1eghatii.rozott ox
fordi staphylococcus-törzs fejl~dését, Ujabban az Oxford 
egység hel;vtrtt bevezették az internacionális egységet, 
mely az elöbbitó1 igen kevésben különbözik,, 1 mg 1t:iszta 
kristályos penicillin II. (G„) = 1666 nemzet-közi eg,}ség. 
gel. - -A gyürüs meghatározási !uódsze1 nen1 csak a 
peniciilinnél, hanem más antibioticun1oknál js alk.ai'c. 
~aa-zható: pl. sü·ept-om::rcinnek a Bac. pyoeyaneus huH:u .. 

rára gyakorolt- hailásán ")alapuló 1neghatározásánál; 
Az oxfordi- módszer a penicillingyártás minden Íázisá 
all{almazhat.ó, n1~veI az esetleges idegen anyagok ezt
künul~.atást nem zavarják. Mégis több hátirán.ya ·van 
biológiai ellenőrző filódszeinek: mindenekelőtt igen gÓ 
dos. aseptilrus eljárást igényel, kivi,teléhez gyakói'I 
szükséges,. 'I'ovábbi nehézséget !Jelent, hogy a próbak~ 
használt si:aphylococcus-törzs virulenciája nem konsflaité: 
esetl1cg, nÖ\'ekszik vagy csökken és igy ingadozó _·ered 
mények jöhet!nek l'ét1e. \'7é,gül az eljárás hossza~~ln} 
is, mert ;;tz inkubáció ideje legalább 18 óra„ E n1ódsZ
nél 20-25 9ó hibával is lehet szám-olni Nagyjá : 
ugJ- a.nezek a hibái Fleming higitási 1nódszeréuek, mely 
u.él a n1eghatá1'ozás ugy (tii:hté.nik, hogy \a s 1ta.rdard és á 
ismer·etlen l'-öm-én;:rségü peniciilin-olda.tból higitáSi s()r 
készitü:nk és n1egfigyeljük, hog;r !ln.'indegyik kémcsó'h~~_L 
ug,J anolyan menn;risé.gü \sta.phylococcus_leves~ adva, _'1~;,, · 
óra alatt melyik az a legnagyobb higitás, n1ely még, é~~_{i 
P·Zll teljes gátlást okoz. A \két sorozat összehasonlitá~á~~'.; 
ból az isn1ere,flen penicillin értékét meg Iehet1 határoZ~·ii? 

.it két biológiai n!lódszer flöbbféle módositása -Ísnie.i~
retes A hengerlíékzrt peniciliifn-oldatba 1nártot1t sziirő~ 
papil --csikokkal helyeN:esi,tik A higitási módsze.rt pedlg~ 
ugy n1údositoti:ák„ !hogy ia staphylococeus-leves zavaros;;~'
ságát határozzák 1neg a különböző higitásu penicilU~&: 
oldatok me:IE1tt, nefelométe1· segítségével - Hogy ~-;,5 
vizsgál:af időtarta?nát bn-egröviditsél{, 1,-;vap~ylococcus h6:-t 
lyett más penicillin-érzékeny bakt.erium-törzseket is al~) 
kahnaztak, Igy egJ es kutatók a Bac. subtilist haszná~~.~~· 
,ják, mel,J gyo1sabhan ~zaporodik a stlaphylococcusnál_:;: 
és igy az eredmény n1ár tiz óra alat,t leolvasható; Igdi_i;f,: 
érdekes a stre1Jtococcus haemolyticusnak, mint próbil<_}' 
törzsnek felhasználiisa. iDefibrinált emberi. vér'héz streJt•·,~ 
tococcus-levfs,t és penicillin-oldatot adunk Minél m~ga~-~ 
sabb a penicHJin-tite!', annál kisebb méretii a haemoly~ __ :~, 
sis, annál sötétebb az oldat Ezzel a n1ódszeii:el már 3-4,_: 
ói·a aI:att 1neghatározható penicillin. Megjeg)-:vem, hogr,,;~ 
a ihaemolytikus módszert 11úkro-eljárásra 1nódositva.\> 
felhasználják a penicilliunek egyes testnEdvekheir (v~(~ 
iizelet) laló kimU:tatására; ezeknek a vizsgálatokná-~-:Y 
a penicillin the1ápiája szempotjából van ma.gy jelent.ó:i_~; 
sége. - A leggyorsabban kiértékelhető biológiai eljárátl_.--· 
próhatö:rzsnek :a Clostridiu:m perfringens (Bac. welchiD,\·,, 
kulturáját l1asználja, indlliátorként pedig a Janus-zöl~:~\'. 
nevű azo-festéket. Ez a módszer. '.2 óra alatt leo1vasba~,-
e1 echnényt ad„ 

A bíológai eljá1·ásoknáJ nagyobb pontosságot Jeli~~ 

]'<érni a penicillin kéi~~iai Fneghatározási módszereivel; a 
:€miai meghatározásokat; leginkább a tiszta penicilILn 
{!rték-meghatá:i;ozá,.c;;ánái alka!mazznk.. 1Jó pont~s~á.gu 
eredmén} t ad lét következő eljár ás: lO kcm pen1cillm_ 
oldatot 8·-ás p.H-ra állituul.t be, n1ajd penicillin~se_ol~a: 
t-ot adunk hozzá„ 'Ezt az enzymct szán1os l:evego'ben elo 
niikr-oorganizmus többek közt a Bac„ subtilis is t-ermeli„ 
Bac su1h:i:ilis e~yheies Jeves-tenyészetét Seitz-szü·rőn 
megszürjük a szüredek tarta1'ff.azza a peniciliinase .. t, 
Ezt a n1ár ~mlitett penicillin-oldathoz adva, hydrolitikus 
bomlás következik !be és a kétbá.":iSu penicillinsav kelet_ 
kezése nüa~t '.a pH csökkenni f-Og l\{integf 6 s .. né.l a p,H 

, ·konstanssá válik és ez 'jelzi, hog;· a ]penicillin bo1u1ása 
teljes A titrálás ezutfi.n ugy megy végbe, hogy .l:J,01 n 
nlltronlllggal a pH.it \8-:ra vis.szaviszsük Egy másik ké
miai meghatározás Scudi-tól sz:ii·mazik és 1947. m_árci
ushan is1neri1~ltte Dr Láng az Országos Közegészség
ügyi Intézetbe.n. Az el,jár ás egy lbázikus az~festéket, a 
naphtílazobenzo.Jaeth:it lendi.arnint haszn.álja rfel, n1ely a 
penicillinnel reakcióba lép é;; 'ennek alapján colorünetriás 
mó-dsze1rel a 11enicillin ért.éke meghatároz~a>tió Átme
ne:- a biológiai értéinnrF·ghaJtározás_ és a ~kémiai eljá1ás 
k~zt Dr„ Alfökli és Dl' Balló ugyancsal{ Íáz_ O,KI-ban 
is1nertetett el,járása öl{ 1is1nert és isn1e1etlen koncentrá· 
cióju penicillin hígítási sorhoz staphy~ococcus-levest, vér·
citr át-oldatot ós dichlorphenolindophe.-noltí adtak, mely 
ufóbhi festéket az asco1binsav !íUiegha.tá'rözására általá. 
ban hai:;znáiják IAzokban a higitásokhan, ahol a peni .. 
ciHin még h<riásos, a sb'a1ih,'ilococcus éJetmüködése .m.-e~M 
szüüik, változás nen1 következik rbe. Ahol a pe1uc1ll1n 
inár hatástalan, ott egs I észt a fest.ék r·edu,kálódik és 
világossá, Hletl'e színtelenné válik, n1ásrész( a vér kj~ 
csapódik 

Kisérletek2t folytat,ta:n iahban az irányban, hogy a 

dich!o1 phenolindÜphenol) indikátort, a hosszadalma~ bio

lógai eljárás n1ellőzésével,'„ közvetlen kénüai meghatá

J'Ozásra lehessen felhasználni ;\_ vizsgálati kiilldu~ó 11ont.. 

ja az volt, hogy a peniciUinase enzym Segitségével el. 

bontott penicillin egyik hasadási terméke,. a di1nethyL 

cystein, su!fhydrii-csoportja révén a festéket redukálja 

és kellő lion~en~ráció-ban alkahnazl'"a, ez a r·eakció liolo-. 

rhnetriás m'eghatározásr:a fe1haszná1haió. A Pul-

frich-féle kolol'i1n€terrel végl1ezvitt meghatározá.. 

soU azt mutatják, hogy a vizsgálatoknál felhasznált 

rendkh ül lás mennyiségü (néhány !ezred 1ug) penicillin

nel kapott reakciók a nH'.'rési határon kívül fekszenek, 

ennélfogva ezt az eljárást, valandnt a .cystein ineghatá

rozására általában alkahnazott nit1oprussidnátriu1nos 

módszert a penicillin k1antitath' meghatározásá1·a fel

használni nem lehet„ 

Az Isnie1-tetetlt eljárások közül értelemszerüen 
gyóg;yszerészi gyakorlati szempontból __ a biológia~ eljá
-rások a legfontosabbak, 1uert azokat alkalmam1 lehet 
ruagisti·alisan feldolgozoA (kenőcs, tab1et_ta, einulzii) 
alakjában expediált) penicillin_készitményekné1 is 

JRODALOi1I: 

Fleming: PeniciliTn London, 19-46. 
Hc:.r 1el; Penicillin and other antibiotics. 

1945„' 
Philadelphia, 

l>ei.. 11~~ ),.,,,;e f1&f,i,t&.e 
I\!Iindnyájan ismeijük, értékeljük és szeretjük ro.:t 

,1 szerény és mindig dolgozó tudóst„ Most októbeI el.se-. 

j:én 25 éve, h-og.J· az Egyetemi .Gyógyszerészeti fu .. 

rézetben dolgozik Hogy ezt az e1~edm-ényes~ munkában 

gazdag negyedszázadot tárgyilago~an kié:tékelhess.~ 

magához az ünnepelt N1é."'ne.dy Lrrir:éh.ez fordU;ltWllk, hogy 

ll· ja meg életi aj1zát 

Curriculum vitae 

Tö·rökszentrniklóson szUlettem 1898. szept. 
15-én. 

Gyógyszerészi oldevelet nyer·tern Bw],a;pes-· 
ten 1922 .. évben„ 

Gyógyszerészdoktori oklevél „swnma cum 
laude" jelzéssel Budapesten 19.86„ év„ _ 

1 9 2 2. é v i o k t ó' b e r h 6 rr- é n 
léptem az Egyeterni Gyógyszerész,eti Intézetbe; 
ez időtől kezdve rrnegszakitris nélkül niuköaöm 
fenti Intézetben, jelenleg mint fizetéses ad,., 
Junktus, egyetemi magántanár 

1 M u n k a k ö r ö rn .: Az Intézet Gale
nikus laóoratáriumát vezetem; az egyete11:i 
gyógyszerész halfga~ók kiképzésében: c:z ,J11t~
zet tudományos eleteben, a gyak01lati es ;el111'':
leti pktatásban, tudornányos ;nunkak k1dofgoza,... 
sában, sza/danácsadásban srb„ rveszek >eszt. 

A Magyar Gyógyszerésztud01nány1 Tá1sa
ságnak vezető testületi tayfa vayyok,. aniely 
Társaság előadó ülései.n számos előadási ta1fot
tam hosszu évek során,. Ilyen. minyu n.iu~k1w-

. ságom elismei·éseként a Jakab,házy emleke1 em
mel .JUtalmaztak év.elckel iezeiott. 

·1942-ben a budape.sti PázrflJány Péte1 TwI 
Egyetern Orvostudornányi Kara tudonianl!os 
munk!Úlságom elismeréseként /egyetemi maga1~
tanárrá habilitált „A GabenikW3 gy.ó'gY_,szer ke
szitmények előállítása' cimü tárgykoTbo,l, mely 
előadásokat - heN 2 órában --- a IV. e':'es UJ-
1endszerü, ~lletve Il éoes fég't rerulszeru hall
gató/cna/c tartom„ 

Az ostrnm eyész ideje alatt az Eyyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetben tartózkoda1~ inui~
kakörörnet t. klinikai beteg~k és.

1
az. Int?zet ve

delrne ügyében 1negszcikitas n~,kul vegeztem.'. 
· ,_ el'omeréseként az f!,gyetem fiecto1 aminetv l..:>. .• ~,'.-.J. 

Magnificusa és Tanácsci ".z E!Jyetern ur;y~ ranc 
tanusitott huség eli.smeresekent „Dwsero okl.e
vél"-lel tüntetett 'ki 

Több munká;ni ,könywtütkban; ip,en so~ k1 
,ebb értekezésem nyomtatvány alakJaban 1elent 
meg„ 

1943. évben nősültem, izig„vérig _uyógysz~-
' ész-familiából.: ai?ósom Sp';"gely Ijela, anyu
sorn és feleségem is okl. gyogyszereszek., 

Sajnos, 25 éves munkásságom eredménye_, 
ként még ne1n értem el azt, hogy az Egyete- . 
men végleges állásl•ll kerülhettem !volna, A,ie- -



lénleg i1II.. fizetési oszlál1_fba 'l'Uió előlépteté8e-
11iet is ebbe~ a.z évben wiVe1 tent ez) a a.6ni.ah."'!4.-· 
tíkus Magyarország megsziiletéséi: el' 

Negyedszázados mimkásságom é1 télcet és 
gyümölcsét főleg Clbban az elismerésben látom, 

A magyar vegylipar 

an1.ely klo tái'sO i1n részé1 öl felérn sugár az. Ez 
ad erdt és 1nunk(1,.ked-v,e.t u tovríbbi 1rn11nkához1 
Büszkén állithatoni, hogy j1,1lagya1 országon ~. _ 
legtöbb gyógyszerész kmtársain személy szerinf,! 
ismer és munkásságomat :ér télceli. , • 

" es 
~Folytatás) 

MESTERSÉGES SZ!NEZőANYAGOIL A hároin
éves gazdasági terv 1egyik <jelentős programmja 
a n1 a g y a r• szerveskémiai nagyipar megterenité
se., Hogy e terv célkitüzéseit és jelentőségét megé.1: thes
sük,' a kérdés kibontakozásának a íöiténetét is n:>eg keU 
ismernünk. 'f;eztil- és bő1fes'iékanyagok az u n.. kát
r·ánJfe~tékEk előállítása a szerves liétni~i nagyiÍ>ar feL 
adata. A hábo1u után festékauyagokban világszerte 
óriáSí hiány állott elő A t·extil-. és bő1áruk utáni ke .. 
reslet való'szi.nütlen nagyra nőtt, a terme!és mindenütt, 
erősen emelkedett ~ ug,Janakko.r az I. G. Fa1be1ún
dustiie, mely a. világ festékszükségletének közel 60 
százalékát áliltotta ·elő; kiesett a szállitók sorából. Ma_ 
gyaror·szág a német nyo1nás ellené1e is már a békeidő
ben tekintél;res ké1n1iai ipart tereintetett és Kelet Euró_, 
pába·n vezető hel;ret \'Ívott ki 'lnagának„ Szerve3 kémiai 
vonalon a gyógJszer- és robbanóanyagipar jelentősége 
nöt.t meg A felszabadulás után ezek a igyárak is" ,,ál_ 
ságba kerültek, a gyógyszeripar alapanyagaihan a mé
rne~ ipar féltel'mékeire támaszkodott, robbanóanyag
gyárainkat ,békefern1eiésre kellett állitani. Egyik oida!_ 
:ól a niindjobban feJ:-t}'egető festékhián.}, n1ásik részről 
az áHa1ni 'fegyészeti gyárak átáUitásának szükségsz.e
rüsége vetcite fel a hazai anilinfestékgyártás nr,egindi·· 
tásának problémáját I{ét müegyetemi szerves kémiai 
tanszéken a Hanil és a munkaközösség vállalatainak 
laboratóriurnaiban indult 1neg a: munlca, nlinden tapasz_ 
talat nélkül', elégtelen anyagi támogatással - A (kisér
leti eredmények hizí~'ók Yoltak A közvethn gy<irtúsi 
terv elsösor han a nagyrnennyiségben fogyasztott alap_ 
festé~ek gyártását tüzte ki feladatául A kü. önlege„. 
sebb igényeket kielégitö és speciális festékfa,iü'ik hazai 
gyártása nem rentábilis 

A ELSö GYÁRTiSl CSOPORT A PAMUTSZINE_ 
Zö anyagokait taI"tahnazza: líénesfekete, világos_ és sö
i.é:.tkék, barna, sárga, ~1araucs és zöld kénesfestékek a 
hazai fog;rasztáson tuhnenö .1nienn'yiséghen. Textiln~ o
másra: anilinsá, difenilfekcle, indanthren„t.ipusn sárga 
és piros, B-naphto! és -iele kapcsolható piros bázis, ina 
ratáshoz antr.achinon,. Naft-ol A. S _csoporthoz egyes 
eló'hivók gyártása lan te\'be\é,·e 

A MÁSODIK CSOPORTHO'Z A GYAPJUFESrE .. 
KEK közül: krón1osfekete, kt"Ómoskék, acin-sárga pon
ceau_ vörös, gyapju1iék na! ancs, b8rna lés metaniÍsár ga 
festékek: A_ harmadik csoporthoz tar~znak a hől'ipar 
.részére zsir „ és vizoidható nigrosh1, szőimefestésre két 
fajta bázis,, papixfes'!ésre sárga és ba1na, a uyo1nda 
ipar reszé::e piros pigmens festék 

!tfint meliéki.erméi{ jelentkezik a 24 _tonna te11nelés 
mellett 30 tonna növényvédö szer hatóanyaga, 10 tonna. 
thioszulfát, 0.5 tonna globol és a bőrgJárak r'€szé-re 
calciumsulfid, egyelöl'e Jüzonytalan-n1ennyiségben~ 

l{ÉN. „~'lagya1·országon· annYi kén van, hogy ;nem~ , 
csak .a teljes szükségletünket elemi kénben épugy. 1nint"' 
kénsavban, kénes sayban é~ nLlÍS tel'l\lékekben Í-ed:elli 
tudnók, hanem külföld1e is stállíthat.nánk belöl-e.'n;o 

Hazai szeneinkben van az a !hatalmas tárház~., 
melyben kuiláUan n1ennylséghen ter1nelhető kén 

BeszámOlónkban utalunk Gyöl'ld ezirányu 1n1unkás ··~ 
ságára és közlenúény;eit e, · jelenleg 4:S~k a h~roméve; 
tervben előiránJzott diósgyőri gáztisztitó feláliitásávaJ 
kapcso!atos kén ·e.lőállitásat is1n.ertetjük 

Ismeretes a kén hatása az aeél mf.chanikai tulaj
donságaira. A vi:il'ös:törés 1niatt a {{ént vaskohászatban: 
kezdettől fogva igyekeznek tá'i'oltartani A minőségt , 
acéloknál a !kéntartalom ~.zázalékának ;felső határa szl~ 

goru,an n1eg ,:van állapítva, l\Iind a nyersvas, mind a 
M. acé:l előáHitásánál lehetőleg 1 százalék 1aJatti kén_ 
ta:i:taltnu vasé1cet használnak A S. 11 kemencébe ad.i.:. 
golt nyersvas kéutartal1nának feis{) :határát 0„05 száza
léh:ban szabják IUCg, de JiivánalOS. hogy ne lépje tul a'"' 
0 04 százaléli:ol. Ahol szénb61 feHesztett gener átorgáz~, 
za.I dolgoznak, ott a kis kénta!tamu szénfajt.ák része_· 
süljeneit elönyb·;n, ntert a. káros kén a gázfejfesztéskofJ' 
főleg kénhidrogén alakban a giízba keriil, a gázból pe
dig bizonyos kör ühnények hözött az acélf'ürdöbe jut~ 
hat A nag_y kéüta1talmu gáz haszná]ata rn~gnebezifi a 
kén eEtávolitását s az előirt S százalé& n1egtartását, 
Az ujabb ikénmentesitö gáztisztitási eijá1 ások egész 
sora között Ieheiett \íiJogatui, a1neliek tiibbé-kevésbbé 
gazdaságosak A m:ed\0es tisz:litó eljárások ugyanis cl~ 

lentétb~n a régebbi száraz (fisztitó eljár<issal, 
kivonták a gázból1 a ké.nhid1ogént, haner11 azt líén, 
más jól ér~ékesithet.ő l[Cnv€gJiilet alakjában kiter11ne_J. 
ték ' 

A kénmentes gáz bevezetésére Diósgyőrben mfg 
nem került sor.. inert a kénn1entesités előfeltétele a gáz· 
kái1ánJ-tarta.hnának kivonása T01t 'és ilyen Jcá'trány.ni·ell. 
tes generátorgázzal folytatott üzemi kisé.rlet.ek 
kiderült, lto~,Y hőgazdasáii és fütéstechnikai sz•empmolc 
ból nem egyenértékü a íkátrányt tartalmazó gázzal. En-: 
nek a. különbségnek a kieg.} enHtése csak évek mulva a: 
kátránJolaj és szurok ka~ bur álás, Hi.. pó.ftüze~és S. -l\f. 
aeélmüvi bevezetése rután lett n1eg;old\a, Jelenleg a S. 
1\I. keme.ncékné! felszel'elt póttüzelö berendezések h~he.. 
tő\é teszik a kátrányinentesitett gáz használatát a.né)~ 

küJ, hogy ennek kentencekezeiési \'agy hőgazdasági hát.,. 
r ányai lennének . 

A S-.: l\f acélmü gázellátásának háboru 
utáni roinlása, továbbá a 2\íÁSz megalakulása 

*) Györki József dr.: A s2én1.ől -mi'nt a kén egy;-€JL. 
len hazai n:,.e1sanyagáró1 (l. Kéu;ikusok Lapja 
3. szán1.) 

állott uj széne11á'I á~i helyzet ujra szőnyegre hozta a 
i;_.·gáz kénn1ent\.sitésének ügyé,t. A generátorgáz ként.ar
~':_ 1ahna a háboru előtt 5-6 g/köbrn, fütűél'téke (1 500 
:;·Ital \olt, jelenleg kéntartalma 115-18 g/kbn1, fütőérté. 

_, .. J,:e 1.200 kal. A_ni:ig azetőtt (1 OOO Kal_-.,al 3:5.-4 g l;:én, 
.„ niost 12-15 g kéu .iut a Kemencébe. E négyszeres 
, .. :ntrnn) iségii kén jelenléte 1negnehezit.i a f{ohászok mun„ 

káját a 1ninöségi a.célok S tartalmának be~artása tekin
_{,tetében 
,' l\livel a generátor iszámára n1egfeleiö, jó 1ninOségü 
-1;zén 'besze11ezhet.őségér~ a közel,jövőbPll nincs kilát.ás, a 
, ... hároméves terv és a n1inőségi acélgyártás kén;\-"szer-itö 
&'Szüfiségesség·2 indították a ldiósg,yőri gyár igaziat-Os6-
Y··'gáf, arl'a, hagy a generátorgáz kénmentesitésének n1eg
i·:v8.lósitását tervbevegye, Távolabbi szempont volt a ha .. 

„ 
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iai szénben Jejiő s [ddig még egyáltalában nen1 hasz. 
náit értékek ljobb kihasználása a ni.ell-éktermék-el{ ldnye .. 
l'ése által, ami a vegyi nagyiparnak nyujtana uj lehe_ 
töséget és segitséget. 

A "-' <:rskátránJ rra.cionális felcloigozá.sára a ~lÁSz 
dorogi korszerü berendezésü le_~epe \'o1na hivatott, ahol 
nen1csak kátrányfütőolajat és -szurl\ot, hanem tnüanyag-. 
g.' árt·ásra .a?ká..ln1as krezolt, xilenolt, Dleselolajat is ki 
tudnak nyerni drh. 

I R 0 DAL 0 M: 

d1 lVIarton J.: SzineZiÓanya.gok .gyártása a hároITI
é\ es te1vben. ('Magyar Technika, ]l :évf 8. sz) 

Zimányi Károl~r: Kén el·őá]litása Diósgyő1bén (Nt> 
'hézipa1i Központ közTönse, 1947. IX) 

, Gy ogy szeresz-na po k 
- Vitaesték az Egye!emen -

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

Lapunk más helyén résúetesen beszámol
: .tun k az első budapesti gyógyszetésznapr ól, me
:iyon a kartárnak a korszerü problémák egész 
tömegét vete:tték feL Nem érdektelen áttekin
teni, hogy tulajdonképpen mi az, ami ma a 
kart .. érdekli A beadott kérdések 6 csoportba 
rnrnlhatók: 

I Gyógyszerészet (23 kérdés) 
II Gyógyszervizsgála:t és kémia (5 kér

dés) 
III Penicillin és antibiotikumok (7 kérdés) 
JV Gyógyszerhatástan (7 kérdés) 
V Szérumok és vakcinák (2 kérdés) 

VI. v,egyes (főle,g' gyógyszerészképzési) 
problémák ( 6 kérdés), 

A legközelebbi Gyógyszerész-napon, 1947. 
október 3-án d_ u. 6 órakor az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetben (IX., Hőgyes End
re.u. 7.) az L és II csoportba tartozó egye& 
'felvetett problémák megtár gywlására kerül sor .. 
Napirenden a követk'ező témák szerepelnek: 

1 D1·, Mozsonyi Sándor: Az V Magyar 
Gyógyszerkönyvr ől áltwlánosság,ban .. 

2 .. Dr .. Hantos Dá.szl6: A naftalanról 
3 .. Dr, Kedvessy Gyö1gy.: Egyswrü gyógy_ 

szer vizsgálatok a tára mel1ett 
4, Dr, Nérnedy Imre: Tinct. Aurantii con. 

feita helyes készitésé1 ől; taibletták receptmai 
előállitásár óL 

Egy.egy ismertetés időtartama kb. 15'--20 
Perc lesz. Kivánatos, hogy a kartársak a fel. 
Vetett kérdésekhez hozzászóljanak és i,gy való-

,,TE Ifi 

Gy6gyner4u1>k Szövelkezele Kff. 

ban részt vegyenek a problémák megtárgyalá
sában. Az előadóteremben levéLládát fogunk 
elhelyezni abból a célból, hogy az, ujabb kér-' 
déseke:t, kivá,nságokat fültüntető lapokat az ér
dsklödők oda bedobhassák Vidéki kartársaink
tól levélben várjuk a megvitatandó k;érdéseket„ 
Előbb.utóbb mínden.-feltett kérdés napirendre 
fog kerülni és reméljük, hogy ezek a vitaesték 
a kar hasznos és látogatott, népszerü összejö
vete1ei Lesznek __ A Gyógyszerészl'-nek legfőbb 
feladata, hogy ézekről a találkozókról rész
lei:iesen bcszárrtoljon. azok számára, a1k:ik nen1: 
tudnak ugyan eljönni, de érdekl:ödéssel kisérik 
a gyógysze'részet aktuális kérdéseit U j rova. 
tunknak ,ez lesz a tárgyw; de itt számo!1Unk 
be azokr ol a hozzászólásokról is, melyeket ér-
deklődő-kartársaink iní.sban küldenek be.. A 
„Gyógyszerész-napo.k" 1elé várakozás'S·\11 tekin .. 
tünk; elsősorban várjuk a gyrukorlati irányu 
tudományos kérdések iránti érdeklődés szé_ 
lesebb körü megnyilvánulását -HIRDETöINK SZIVE.S FIGYEL.1\1ÉBE! Hird~i 

dijaink 194'7„ január hó l-től a' következók: 
A boriték első és utolsó oldail\án hia•'bn-éle~ 

1 mm 2 50 forint 
A bo1iték beI1ső részén hasábs:üél6mégben 

1 mm 2- forint 
A lapban lévő hirdeúése:k hasábszélesoégben 

1 mm. 1.00 forint 
Ap1 óhii d0té-;· ]egi-eJjebb 3 sorig ~J- forint 

Központi iroda, üzem és rendelés 
VII„ KIRA.L Y .u. 67 1. 
Telefon : 421-926 

felvétel: 
EM. 7 
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Sehulek.féle ujrendszerü lepá1ló-, vakuu.mbesü1ita 
és sterilező kés71Ülék 

E készülékkel ny&hető: 
1„ Desztillált viz, 
2. Ar.omás vizek. 
3. Szár·az és f'ol:y;ékony lk!iv-0natok légmentes -· va_ 

cuum - 1epá:r1ása és száritása, 
4 S,teril oldat.ok iés ampullázott k!é.~zitmiények elő

óllitása, 

Spe~gel~·-féle „T1ansdesta0 

Ideális készülék nro~nás i;:izek éB, spil:itusok házi 
előállitásár a 

Jód oldó cső (Dr Nfanedy) 
üvegbe il1~sz:thei0: peremmel ellátott üvegcső\ 

amelynek aJ ján kb 1 rrun. -e.s nyitások vannak A .iód 
ebben a csÖ_ben van, ·a11:11élyet .a szesz viz és K J old.a_ 
tába mJ.itfuik1 amikor ; jód oldás; igen gyorsan (10 
kg, Sol. Jodi spirit. kb 2 tna alatt!) bekövetkezik. 
Nagy előnye hogy 'az oldfl<t-Ot szürni ne~ kell ine1t a 
cső nyilásai a darabos jódot és az esetleges oldhatatlan 
~'Zennyezésekt t visszatartják és az ü~1egeső kieme:lé.sé. 
\ 1el wz oldás ~:-.nete ellenőrizh;etó, 

Drógapritó gép villanyeröre A kellően inegnedve-
sitett e.g.ésZ dróganyagot szabályozható nagySágu koc
káikra aprítja feJ, 

Drógörlő gép villanyerőre A kockaalaku 
poritására (III-Vl je}~ésü szitafinomságnak' megfe~ 

lffiöen ) 
Villanyeröre berendezett szitáló" ziárt szitadobba1;_;, 

am:ely által pormentesen végezhető az anya·g sz-itálasa_. 
Tablettagépek. · 
Lieban rendsz.erü receptur·ai gép egyei:S 

készit:éséTe, 
OberHinde1 1 ends:Wrü üze1ni ,gép~ il\)ézi és villanyetó~ 

Düh1 iug 1eÍ1dszerü üzPnli gép, vilJanye1őre, 
Engle1 rendsz-cirü üzenli gép, villanyerőre, 

órai teijesitmény 1 sajtolóvaI kb. 3000 
.ajrolóval ez hat1ván;yozód.ik 

Suppositoria és bougíe gépek 
Kézi egy.e.s darabok gyá1 t.á'.~;ára 
Kézi vizhüt!éseiS 3 drb. egysz~ri sajtolásá.ra 
űzomi v"i:;:;hütéses 60 drb. egyi:;z·eri sajtolására 
ön1őfo1~ák 6 12 és· 60· d1 b egyszeri öntésére 
Dr:igierozó ü~t~k i 

Kézi hajtásra 
Géphajtás1a1 kicsi 
Géphajtás1 a nag;\ 60 cin átm 
Tapaszfelkenö gép kézi ü:.:en1ü 
Granuláló gép, 
Tubustöltö gépek, 

liG7 . 

Sea.ú.f'nQ;i k~ó.niko. 
7,;{a: S!Zékef!f }e~ 

UTRA LÉPTüNK • 
És végül az egyedül jái ható helyes utra, til 

llam1,ar Gyógyszerésztudornányi Társaság a 
ga tudományos tár házából boségesen adlw.t· 

\ iinden érdeklődőnek Csak a megfelelő formát 
llett megtalálni, 'a 'közlési módot a niegfeleW 

'nonda.nivalóhoz. Tudjuk, hogy ez nem volt 
iönnyen megoldható' feladat, 
· · Taruíraink, die elsős01 ban dr, M o z s o

Y i Sándor professzor példátlan ügybuzgal
:ha, számtalan,szor a legnagyobb 'akadályokba 
''!között,. Hú•atalos helyen ne1n tartották 'célirá
iiyosnak. hogy a gyóf!yszerész valamilyen rdon 
'üvábbképezhesse 1nágát [!gy r;élték, hogy így 
' már a kelbeténél többet tud ahhoz a gyakor
, ti munkához, melyet napr ól,.napra a tára 'meL 
rtt végez. 
: l'vfindezt imeg'/capó és mélységesen átérzett 
zavakkal mondta el dr. Mozsonyi professzor az 
· gvetemi Gyógyszerészeti Intézet tantermében. 
Az övé a kezdemény•ezés és az övé az ér dern, 
)wgy végre hivatalos támogatás nélkül, sőt an
,. ak elknére ~s, megindulhat a gyógyszerészek 
§n- és továbbképzése. · · 

YüLNEK A CÉDULÁK., 
egyre Jobban felhp.lrrwzódnak Mozsonyi 

~rnfesszor előtt (A szakma kérdez, érdeklődi/e 
ereken a papírlapokon Szint vallanak ka~tár
·a:inlc, hogy mindennapi m.unlcájukban 1nilyen 
1roblémák tállitják 1rve.a őket Ez lesz az o le t Ó
. ·e 1 ha. r ma dik i vitaanyag. De addig 
alán vidéki kartár,mink is beküldik kérdé
Eiket,, Szaklavunk bőséges teret nyu}t a legfon
.osabb tudományos és gyalcorla,ti isrnertetéook 
„zlésére. K iilönösen ügyelünk arra, hogy a vi
ék niinden ilyen frány-ú; megnyilatkozását szá
non tartsul> · és a viták eredniényeit \minden 

· idéki, gyógyszerészhez eljuttassuk,, 

A pálya kérdez - Egyetemi tanáraink ve
zetése, rdniutatása 1nellett, ,_:_,_ m,aga a pálya fe
lel a feltett kérdisekrn Lehet, hogy ott is elő
ször mi gyógys.zerés.zek próbálkozunk íés csak 
akkor szólnak közbe a IM G11, T., T. vezetői, a 
gyógyszerészi túdomárnyok képviselői, lm 1ni 
n6m tudjuk megadrní a kivánt feleletet, 

Az az egy azonban lbizonyos, 'hogy végre 
megmozdult a szakma. Közel 300 gyógyszeréiz 
gyiilt össze, hogy hitet tegyen 'soha el nem 
muló tudományszomjo. mellett fMost má.r lát
hatia mindenki, fönn és /Rnn; nem igaz, hogy 
mi1;den kezdem.ényez.és hiábavaló Ezt bizonyít
ják azok a nagyszámu kézről-kézre vándorló 
c(!dulák az előadó professzor asztaiáig 

MOZSONYI PROFESSZOR 
ezt a nami csdf!át azzal nyerte !meg, hogy 

'n, e m k e z d t e m e g mind.fárt 'az első al
kalommal a meghirdetett vitát'. hanem először 
me(Jntr"tatta a . [ielenlevőknelc az Egyetem! 
G.uógyszerés„eti Intézetet Ennél mélyebben, ~n-
11él tudomán:uosabb 'és gyakol?,tibb körülte1fin
téssel nem is készi~hette volna 'elő a tárgyawsra 
1Járő hatalmas anyagot,, ő és dr,, Némedy fmre 
egyet.. 'm, tan.á.r esop01tonlcint vezették végig !" 
1wgyszámu, lelkes hallgafJóságot, 

Ott 11oltam én is közöttük 'Megfigyeltem 
időselJb ,,s fiatalabb kar társaimat Látnoni 'kel
lett azt a szinte ihivő érdeklődést, o,hogyan niea
á llbk a Sterilező autoclav, a S e h n l e k-féle 
Uni11ersal idestilláló készülék. a hydrar.dikus 11iz
sajtó, .az Ernulgafor. a Gólyás törőnw.lom, az 
4.utoinati.lcus a.m1Yu.l!ázó és forrasztó késziilélc 
előtt. Nézték a viUanyerőre müködő DrogörU5t, 
"' L 6 s s l e r - féle Evacolatort, a 3 részes 
Diacolatort, az Aqna b'isdestillata készitésére 
szolgá.ló S JJ e r g e l y - féle ·, Destillatort, 
vaqy Svm gely 'Digitalis-infusorát, A Rázó-gé-

IT~R6K-LABOR 
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 dfi fi()~.St.Í9-g.af ~eáettt~ 
a gyógyszertárak szükségleteit. 
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pet, a 1Viic1 esli'.oJJokat.„ dr. JVéniedy speciál.is jád~. 
oldását, az üz,snii tablettázógépet, a Supposito
ria-készüléket. a· besüritő-készülékeket. 

·Igen, én láttam kartárnairn megható sze1 e„ 
tetét a gyógyszerészi t1ldo11iá11,y isniert és_ rr'-sz
ben isrneJetlen gépei- és 1nü.szerei el-Ött B;z n 
rner;hatottság s.zinte vm r;1 öl-percre nőtt u 
könyvtárr ban,c az ásványgyü.fteniény sze1nlélése
kor, uz élethü gombák és o kb. 100 konzervált 
r;yógynövény nwgbekintése 'közben .. 

~ EGYETE!vII e;} (JGl'SZERJ'ÁR 

\lctll.iuk be. hogy ne általános érdeklődé0 
itt, ezen ü tr:r-ü?eten érte el csucspontfát 17ég-ig 
az officinán, a főző-fülkén, C(Z 'ilgifel 1ete.s-.s.zobárt, 
a speeirL!'dáso/c között_ fUégig az anyágraktáron 
Lqssankint de egyre tudatosa,bban vnla.rni büsz
keség, vah:on,i s.zakniai 1·áta1--tiság lett ur1'á niin
denkin. beztiik, hogy érderrves itt 1dolgozni 
Hornt va,rósápgrLl ez a tala.in, ebből nő ki és te
' ebélyesedik az a hatalmas. átfogó rnunka, hit 
és erő, a,');n'.t általában ,qyótfyszerészi hivatds·1utk 
szoktu·nk nJ'-ve.z1ii. 

f[Jen 1neg 1kel?cf-t· ezt 1n1tt<1fr1i, : 1égig J1r1lf',ff 
'vezetni ezt a 300 e.r1.11ko1 ;· es.1yeteni1~ liallgatót
h.ouy l~ssák és emlékezzenek.' Érezzék, hogy ez 

a vá.luu nz 1lyen niagasTa enielkedett. Tudidk é8 \----
jogosa11 büszkélkedfenek Megyünk előre és min .. 
di.g e.10; e. Eszn1éljenek 1·á, hogy honna;n indul=_ 
t-alc és ho?'a .futottok és ho[!JJ először és szá.zad. 

"rnr · méUóhwk he!! lennünk ehhez a színvonal_ 
hoz, 1;1ely n1a uj és széle~ebb _ut1'a. tereli az 'egész 
niCl(JJJrrY ,gyógyszerér.;;.etet .. Ezt a nen'Ves szá'fldé_ 
kot n1i csak ugy se~1iihetj'ü!c; !ha 1ie11i ma-radunk 
el tőlük Amit ők a, C1;,d(; s tiszta készségével adni 

"·''" iW/; cizt elfo.gc<djuk, ifeldolgoczri.k megtart 
ruk és továbbad hú, 

Ezt éreotem J)ng ott a, könyvtárbrLn .• '1 labo
iatóriionban lés az officincíban. Ezht tnrtoni 
rrnn11rra komoly és melkedett gondolatnnk, hogy· 
fy[ozseinffi profexsz :• e1nberi éleslátása. ilye·n lé
lrkc'.breeztésre épit ette 1'á ezt a most indwló 
,gyógysz:e1 é.szi es.zri ec.serét a tudoniány csarno-_ '. 
lcából . 

i'iE FELEDJUK 11, 

lwov o k t ó '> e 1 s - á n lesz a, 2 .. elő
udrí~ PP~f; itt. van 'Í'i ott 1.e.s:. Pest 1környélcéról_„_;:-' 
1·s beiöhetnx;k a. kil! lúi --(1 ;, ]/(: rtira hi1.Jfu}c és 
iln ('.SztiÚk a -vidéket.: ,ieleiitl~ezzenCk. l( é -r d é->,-

/! ; ;. I „ ~I minde,.. &i.ó.1i.a.ti- et.s.Ci ú 
, ,„~.s.eer;e~~-f!.c2.f190.K- f.ia.r;ma:dik f'i'éntek.éh arz 

4'1etemi tffÓ.9'1f61Zeeé.s.~eti )F<térzeie.e,,,. ( /.tŐCJ(fe.r. t,,,,.dce~utc.a t.) .teg,kketeM. 
l)k.td&ec: J.-1.ÍFS d .. u. 6 ó.i::e&ka~. f11f69~.s..zeeé~rzi !4ita.e~tek CJ!fa.kar:ee&li é.s. tuda
m~!#-.U k.écdúekr:G.e. A vidék ic&..s.e.(4.n kii.tdit ee ké1:dé.s.eit, a. rtát~eo.kot 

.srz(J.kfa.~k ,..~tv~o..s..s&.~ uéfáh karzrtetit{U.k. 

s eke t kér és v ·rí r o,z Egyetemi Gyógysze_ 
részeti Intézet (Hőgyes Endre-u. 17..) Ne rna
mdiOn senki tcívol .. Cso,k igy emelkedhetünk fel. 
És bármilyen furcsó.n is hangzik: igy szület:nek, 
sornkoznak fel majd egyre ujabb adatok a.z V. 
MrLgyar Gyógyszerkönyvbe is Egy egész .szak .. 
mo, összmunká.iával 

BESZÉLJÜNK MASRóL 

és mégis mindig csak arról.: rL gyógyszmé
szi hivatásról. H a r rL n g i S á n d o r, szak. 
lavunk felelős szer lcesztő.ie ritkán szólalt meg 
„A Gyógyszerész"-ben. 1T<ülönösen eddig. Nyolc 
hónapig nem miiködött a pó.lyán, de >Xz'előtt 26 
évig dolgozott egyfolyt•ríbcm a tára mellett. 
Nyolc hónapi(/ politikus volt í\§s elismert vezető 
nz egyik mwnkáspcírtban Hú>ták pótolhatntfon _ 
nnk tnrtotúik, nem akCLrták elengedni De Ha
í·angi Sándot visszn/civánkozctt a gyógyszerészi 
pcílyám. Elbuesuzott ::Cözigo,zgatási munká.iától 
és vissza1nent gyógyszerésznek. 

Nem iyaz, hogy ennek a, pd/yánCLk ni1~~se .. 
nek nagyon mély '(;yöke'l'ei Nézzük meg Harangi 
Sándort. Cso,k nz iga,zi müvész ~ua. olynn i elszo ·· 
badultwn lelkesedni, ha. hosszu idő után uira 
p,csetet, tollat, vésőt fog a kezébe, ahogyan J'.lZ 

én nagyon kit<iinő H a,mngi bo,r átoni örü.lt mo·
zsárnnk, S}JatwlánrLk, kézímérleynek állvány
ewénynek, poroszto léártyáno,k. Uirn 1negtrlláít 
gyógyszerészi hivo,tá.scínak 

lfisszük hogy ebből it niélyséqes ·hivatás
szeretetből ,:A Gyógyszerész"-nelc is jut nwid 
vo,la.mi. És hogy valójábo,n hozzánk jutott köze-
7.ebb, 'amikor visswtért régi kedv·es mesterségé
hez Med il:ijenkor vizsgázik nz öreg pati
lccíriwslegény Ez az igazi elhivatottság 

VALóSZINUTLEN TÖRTÉNET 

Meqnizom a fe.Jem. N·em fól Jwllcttmn 
Ne111 a.karo1n el'1i,nni. Eg_tf kn_véházban ülök 
Előttem méltóságtel§esen fénylik a - D n n a 
H-iúba, n.e11i birom elhin.ni. I-Ji.szen éppen a:: 
előbb beszéltem, és azelőtt is ini.ndig csrLk a 
r111ógyszerészi h:ivat-á-Sró7. iEz pedig sok 1nrindent. 
1nagába foglal }>.7eni csal~ egy pilyához v:iló ru--. 
r1aszkodá.st, haneni o„ .sa iát e?nbef ségii1ilc kihang _ 
g'u111ozását is, Eniberséµ nélkül a ,.h-i1:rrtáRu iirr~ 
~?IÍ cH·upán„ J{p,1et-, rn.elyl1ől éppe'll a:· f.1 té! ... ·e<. hé-
; tf tiintette el valaki , 

Ezért nem unom eljiimú Ti/tuhowm ellene. 

De hadd álljon itt a vád. Egy fiatal anya, vddja. 
ö csnk wgy elmondta valakinek, szegény, mert 
már nem bir ta elviselni. 'Nyilván ő sern hitte ·el, 
hogy ilyesmi egyáltalú.öan lehetséges A s(Ljcít 
hany.iával próbálta va,ló szinüvé tenni ezt a ~zé_ 
gyenlétes valóságot. 

IfortáJr snőn/c egy napi smbadságot leért, 
hogy 'beteg kisfiát vidékről Pestre hozza, .. Fel 
fa hozza,. De a fiu bebeg és otthon kell ánolnia 
Kartá1 snőnk helyettest állit mo,ga he[yett. ö fa 
fizeti Három hétig tnrt a gyermek bet.sgsége 
Hárorn 1héti.g fizeti a fiatal és igen szegény anya 
a hAlJfetf.est„ Hárorn hétig hiá.tny.zik a 11a,tikából 

A ,főnök ur" azonban nem feledkezik 1~eg 
távollevő „alkalmazott.iá?ól" .. Lnkásárn küldi a 
szeptemberi számlázást. 

- Ja,j, de jó, _mond.ja, \,,a~tá1·sniink, mert 
ezért 50 forintot kap külön 

A gyere/e rnegg11ógyul. A fiatal anya }el
szaba.dul. Berner;y n vaWcál10, és leváltjo, fizetett. 
helyettesét Bzánwlgo,tja, hogy jár még neki u 
főnökétől az ötveii iforinttal együtt 77 far-int 

fori;~t r1~~~z~~z~~~~nolt, szegény. Mert csa,k 27 

- t:s az ötven a számlázásért? -- lcérd1 
1 érnúlten ifju ko,rtcírsnönk. 

- Egy no,pot lés két órát hiányzott, mig a 
uy-er ekét Pest? e hozta. Kvittek vagyunk. 

I g Y '" f ő n ö k w r. A ifirLtal anya lw.[1 
0at és dolgozik tovább Kinézek a, kárJéhdz o,bla. 
kán Előttem :a Dwna, lmely annyi bünt, szé 
(fYent sod01t már rnagávo,l Ezt is tovább viszi.. 

De 1•alami borzalnias kisiklás történt o 
r!IJÓ(lyszerészi hív.atásból Elsilcka.sztottálc 1acz ern„ 
bert. Íúlopták rL lelkeb belőle. 

Nem, még most sem akarom 1elhinní .. ÉS niiu 
i:.sswrettenelc ettől a lcswnya történettöl, azzal 
vigasztalor;n. 11ia.,qa11i b_,ogy ez a~z ur bizonyára 
nem nézte végig velem együtt a laboratóriurnot 
az (Í.sr•ánygyüjteményt és a.z egyetemi gyógy. 
szertárat . 

LEGYONK T A7I!G·YILAGOSAK 

és állapitswk meg, hogy néhány ka1 tá.r
,.,,nknak nem tetszett, 'hogy az egész fársa,sáqot 
elvitték nz Egyetemi Gy6gyszeréSzeti Intézet 
meqtekintésére.. Az "Volt az áUáspontiu/c, hogy 
n1i;zdid1-t n.eki. kellett 1..iOlna- ikezdeni ci nieg.hi·r
lletett qyór;ysze> észi r>itffestnek.. Me1 t ecél t 
/ültek össze. ezt vá1 ták. 

Ezt a lényegében kisded csoportot 111e111 
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bdekelte a.z Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
A'zt mondták, hogy ·· ugyis mind<m ünnepélyes 
alkalommal megmutogatják Érdemes ugycm 
megnézni, de m'indent a maga 'Ídej én. 

A GYóGYSZERéESZ 

;nkább l:Lz elmaradt cselekedetekb-en keU keres. 
nünk .. Ha1114r rMJgtalá~iuk. 

Ez !az ellenzéki, vélemény aggrilyoskodott, , 
· hogy /Jeqközelebb már nem :jönnek el ennyien 

loqosan, mert nem kapták meg, amit niegigér
tek nekik .. És inert ily<m f!zeinpontok is felme
rültek, 'ezzel is szembe kell néznünk. 

NEM OKLEVELE BEK 

A mult számban néhány \Sort irtam azok
ról az 'öreg diákokról, kik végre-végre, dere• 
fefiel beléphettek az egyetem kapuján \Me_galáz. 
tatás, nyomor és le_gy negyedszázados üldözött.
séq után „ • Azóta kiderült, hoay alía (l)ettel:
fel valakit. Eredetileg nem is volt kikötés .. Ép
pen elégqé >megszenvedtek, hog'/f most aránu. 
lag 1 övid uton olclevélhez jussanak. Ez volt a né_ 
pi demokrád!ánk egyik irá.nyitó gondolata Kár. 
pótlás 

Lehet, hoq11 igazuk van Talán lendülete
sebben indultak volna •meg a „Gyógyszerész
napok", aho_qyan T u r i Pá,l kadársain igen 
tatálóan - ezzel " ci1nmel indítja nieg állandó 
i·ovatát. 

Én változa.tlanul kita.rtok a m;ellett, hogy 
Mozsonyi professzornak volt ioaza. De ha el is 
fogadjuk \az-ellenzék kifogásait, ez az 'áUitóla
aos alaki hiba méq mindi{J nem a.kaszthatja 
mer; a. lelkes szm·etettel for1odott .,Gyógysze
rész-napok tudomémyos és gyakorlati sikerét. 

MUNKARA 

Mert most, a .második előadással kezilődik 
az 'igazi munka.. Ez pedig, ugy érzem, hosszu 
időre mer/határozza a pálya szinvonalánalc fo
kozatos emelkedését„ 

U qy képzelem, hogy a rpadsorolCban ülnek 
a tanifoá.nyo/c és az előadóasztalnáJ - a tan.á
rok. De közéiük sorolom dr. Hantos Lászlót 
és dr.. T u r i Pált is, „A G 11 {1 fJ y sz e r é s Z" 

belső tudomán11os niunkatáisait.. És velük 
e.auütt mindenkit, aki hi:vatott 'arra. hom.r ta
nit.<on. Ha uq11 akarjátok: lán,qra lobbantsa. rL 
tudo:mány ;szikráiát. 

Ig11 a hallgatóság wssankint meqszokia 
hogy kitől rnit kérLezzen. Eaészen bizonuos. 
hooy a tablettázás.ról csak dr 1,N é ·m e d y lm
' éhez fordulnak a gyógyszen1izsgálatokrd fő
ként dr. K e d v e s s y Györgytől lfogiá;lr. 
megkérdezni. Igen, kia.lakul e.QY szinte c.<1aládi 
rend és rendszer. A !vita. ·mely az előadásokat 
a.tfoaia és iellemzi. T>izto<litia maid a „Gyógy. 
szerész-napok" !eleven e?etét.. 

Munkára/ 

BALRA T A'RTS 

Sok jel mutat arra, hooy az utóbbi hetek
ben igen sokan eltévesztették az irányt Kissé 
vi'sszakal.andoztak. Hiába ver balra a szivülc, 
mégis épPen az viszi őket ~·obbra. Megszokták 
n multban. Rájár a lábuk ha ol11an sze"lek fui · 
doaálnak Egyszerre eszükbe iut egir szó. wagy 
jelszó és megfeledkeznek a de'tnokráciáról .. 

Mert naoyon megnőttek ámi a felszaba.d1i
lás óta. Vagy taWn már olyan kiprábált balol
daliaknak tartfók magukat, hoqy a.kár jobbra. 
'is ta.rthatnak. Mosf már nem árthat nekik. És 
ha 11ekik nem á1 t .. 'ki fogfa birni a demolcráci.a 
is .. 

Ap1ó megm1i7.atkozásokban és -sorsdördő 
/cérdéseknen 'Tlalami nem ·milködzk. Egyelóre 
nem is M s:dmit, amit megcsücálnak. A hibát 

A kivitelben azonban ez a tiszta, .szociá.lfa 
elv is megb11kott. Eg11szerre felbukkantak " 
különböző feltételek IRégen feltétel né~kül n110· 
mmoghattak Ma okmányokat kérne~ tőlük 
.Számon kérik a multiukat. I gazolmpk kell, 
hog11 aklcor 'is -dolaozta'k amikor tnmn volt szá
mukra munkalehetőség. 

Kibúv6t kere.snek. A 0rnit nuiltan me{fadnak 
nekik azt titokban lelveszilc tőlillc. U gy 'nyit. 
iák ki előttük az ui élet kapufát, hogy seoitii 
Íoezükkel ők maquk IRhetfileg kivül 1maradianak. 
Nem akarnak (koclcriztatni . 

AZ A'PPROBALNJ AKARóK 

köriil ~s naayiában urmaniluen nehézséqek 
tornyosulnak. Itt is ekinte rendben m.ent •min
den„ TTa.a11 1s 1ré.qi r'eridszerü ,q11óaysze1·ész szer -
zeft az elmult tanév'ben oklevelet. 'Köztük egy 
kartórsu.Flc, 'lci eU1'6'r>ai 11·iszonylatban is n lea
/,épzettebb ,qyógyszeré,ze/c és V·ernés2:elc egvj~e 
Mrír csrrk az anprobádós 1liZsgn lett \iolna. h~~-
1-a_ Nuil1;611való. ho.au ezek sem, éripe11. a s(l 1af; 
hibáÚlk;bríl maradtak: le ~a. riályáról.. Nem tür
ték, hom1 q11óg11szerészelc lem1enek Széoyen-
foltok a szalcrnáb'Ln 

É.s rnost az 1!folsó lé'nc.sfin 1nén1'.s nieari7-
litottálc őket. TVéhányrd kiválogattak közülii.k, 
azok apmobálhattak A többi'ek nem. Ac emlí
tett kiváló 'Jca1tá1sunk .sem. Pedia egyenlő fog
gal 11égezhettek 1JOlna valamennyien 

De valami kmnol11 tnrést 'kapott a na.1111 
megértés. a hi.vatnlos .iói11dulat. És m.indez pon_ 
tosan 'ebb67'1 a hónapban történt. amikor \T 
iobbol.dal keble megduzzadt és megint rem.ény
kedni kezdett a csodafegyverbe:n. 

A'Z EGYETEMI FELVÉTELEK 

is ros.szul silceríi/.tek Ha nem is mindenütt 
Nálunk Ugeri. !A bölcsészkaron .nié,q oJyant ís 
felvettek akinek deceniberiq haladékot adtak 
elégtelen érettséaije lci.iávitására Nálunk nem 
volt iraalom. Uri pálya vagyunk. Nálunk a ki
tünők legfeliebb a feleseklcel luíza:odhatnak 
össze. vagy érintkezhetnek társadalmilag. 

.Soha olyan könnyen ornosolható iga.zságta_ 
lansáqok nem történtek az egyetemi fel1Jéte
leknél, mint népi 'demolcráciánlc immár harma„ 

' 

A GYóGYSZERESZ 

dik évében Legalább is a mi szakmánkban 
Csak ugy zengetf"ez a pálya az lelégedellenség. 
tői. lghtek, mosolyogtak ~s megnwradtak ere 

. deti 'szándékuk mellett. A szólásszabadság kö
rül inem 1Jolt semmi hiba. De a döntés az ő 
kezükben 1Volt És éltek is vele .. 

!GY LABDAZNAK VELüK 

Csak valahogy meg ne kerdezzük, hogy va. 
ló1ában ki a hibás Senlci e.s ·miridenlci. A de
molcráciával kacérkodó multb6'l itt/elejtett 
lcor szellem.. Az egye~eni é.s a minisztérium 
együtt és külön Senlci sem felelős„ Mindenki 
mossa kezeit. Az egy~tem is, a minisztérium is 

Egymáshoz /cüldözget'ik a szer encsetlen, 
tiibbszörösen nieghurcolt, öreg nebulókat. Ma.id 
az eg11etem, 1najd a rn1:nisztbium. Hiszen ilvá:t, 
e'vérir'e, tulafdonlcéppen. lényegében égyenkint 
mindegyik belemenne, de a másik nem enged .. 
6 és ő' is, igazán a kár az :§let.ét 'is feláldozná ér . 
te. csakhogy az illető oklevelet szerezzen„ 'bejus. 
son az egyetemre, vag11 a.]Jprobálfon De hát 
tudod kérlek.szépen sM kérlek aJássan. , . 

!gy labdáznak ;el1ik. Az egyetem átdobja, 
(/ 1ninlszt<5ri'u,1n vissza.dobif1,., É'I iniég fó, hogy 
üqyesen labdáznak.. Hogy elkap}ák és nem ei
f;i/c le 'közbe11 

A PÉLDAKÉP 

Nemcsak itt. ezeken a helyeken, m"sfelé ~s 
rryalcran eltévesztették az rr ányt 1ebben a ho
na,pban Mert nem c.supán abban lehet lbi.zni, 
hogy siker ül valami.. gwnem abban is, ho.rn1 
nem sikerül.. 

Csak igr1 t.örténhctett, hoq11 valaki, tm1 
:; 7 iizNzereplö Ú.r a Gyó:ia ·.intéző bizOt:tság·i_ iUésé11, 

rlr. L o s o n e z y György kitünő kartársam. 
nw.l Jés elrtá.nam.mal szemben Aczél Elen?.ér ur 
érdemeit méltatta. Hogy hát A'czél ur a "napa 
korában mégis csak na,gy ember volt. Univer-
zális zseni .. Orvos, főorvo.s. elnök, föelnök, fog
orvos. taiufr főtanár, többszörösen méltósá.qo.• 
és egyilce legbuz.qóbb könyvszc'.porít?nknak; Ha 
egy napra beült egy könyvtárba es 'buvarko
dott néhá w1 hét mulva legalább két kötettrd 
r11w1npodott Acsél :ur „tudományos" inüködése 
Minden gyóuyszerésznek a leqmelegebben 
rr iánlható ayönyörü vászonkötésben. Ezer oldal., 
lr1y terjedt sőt m iedt Aczél m 1tudománya De 
ez nem az ő híbáfa, ő Aczélnak születék _Rossz 
korban élt és .szerény tehetsége szerint mindent 
elkövetett hogy ne leqyen különb koránál. Iqy 
elmondhati'ulc, hogy !élete nem volt hiábavaló .. 

Nos hát, ezt az ér demelcben ,qazdag ura.t, ' 
az ő magasra ívelő pályafutását,. rakta 'dr 
Aczél Elemér ur egy ugyancsak . . erdernekben 
qazda.Q" kortársa. Losonczy elvtá1 sam eU 
követenilő példaképnek Nem lehet célom .. hogy 
ezzel szemben ráiiilágitsak Losoncz)J lcartá·1sam 
tiszta töretlen vonalu. mindig 'Szuciális mükii 
désér~„ Rossz ö1 ökséget vett át, mel.yet crnég a 
háboru i'J al(Lposan kilcezd.ett. 

De lássa be ·már végre mindenki, aki s.zel-
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OOÖTSZER AllillLAP 

1 \ "- ' Steril \atta cératba cso:!ll:ago V'a, amer~a1: 

5 10 25 50 100 250 
125 148 2.17 3 42 4.82--8.-96 

Nem steril yatta, cSúma;gbaTI.i la min&.:égü: 
10 25 50 100 250 600 1000 

=-~78--134 190-314-- 672 12 32 22:40 
Amerikai hófehér se1Yiilles vatta: 

50 100 250 

204 3.36 7 20 
Papírvatta: 

csg„ orig. 

9 60 

5o 100 250 roo ' 
l.23--"i68"---~3~1~4-,- 594 

Steril gaze 
1/4 1/2 1 m 

1 !fS ---2 88 -·-- 4 60 

Steril pólya 
5/5 5/6 5/8 5f10 
2 07 2 30 2.76 322 

Nem st&iH pólya 
125 187 1.82 2.28 

Gypsp61tya 

5f8 5/10 10/10 
H2 ---3 99 ---- 7 64-

Gyors kötöw, typiis 
5/16 

-239 
Gennytá! 

ó/8 
2S5 

5/10 
880 

1'5 !'12 26 cm 
430--- ~ 30---92()' 

M.entőszekrénye!, erős faláda, beosztáe:l!lali 

I Ipari, tkicsi, compl felsz 1--120 személy 

20--50 " 
50---100 " 

Il ik:iözép .,... 
TII ,, 
Autóhoz 

., 
nagy „ 

kicsi (si„e:n<lly) 
nagy (teher) 

' 

Porlnt 
116.-
192-
296-
42-, 
72~- ! 

Mentöszekrényhe.z felszerelési dkkek: 

Elsősegély könyv l d-rb 
Vaselin 1 tub 
Jod. old. pamacs 1 amrpulla 
Tapasz 10·X6 m Hansa 

,, 2Xl ,, Leuco 
Háro.mszögü kendő 
Biztosi.tó tü. 1 tucat 
Köt.szer_olló 
1 :fasln készlet 
1 drb. Kz amer-.sín 
1 drb. Érlekötö szaqag 
lúO g. :Ég~si oliaj 

1 üveg vérZéseláfl.litó vatta 
1 drb ívópohár, aluminium 
1 ,• körö-~efe, egys7,erü 
1 „ amónia_párna 
1 üveg Hoffmann_csepp 

:KÖVESDI 

180 
180 

-80 
2--
175 
350 
144 
950 

- 9 60 
6-
2.40 
4 50 
550 
2 8Q 

480 
-80 
-80 

SÁNDOR 
l'Sud_ap8s!, V, Bajcsy-Zsilinszky„ut 22. náM 

Telefon: 125-94' 

1 
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lem-idézéssel fo,qlo.lkoz1,k, hogy .a nullt az cstt;k 
ült a h·el11én. elterpeszkedeU. Csak intézkedett 
és 'l'igyázott, hegy a s z_ e g é. n y e k k i n~. 
e s é t 1rúnél bőkezübben ;g z é t :s z ó r .ia 
a. guzdagok között. 

Losonczy György karrtár~1.t.n,knah 1ni1ident 

„ 

u.iw és elölről kellett kezdenie Névi demÓkrá
cidnk jegyében és szellemében, Uttör ö munloá.t 
1;égectt És ha az u.i ,elnöknek volt valami 'kő: 
telczettsége a méltóságos ru iiránt, az nem le~ 
hetett 11uís: minél gyorsabban elefeledni 
megtagadni az egykor dicső példaképet , , , ' 

Tudomány es gyakorlat 

AZOPHENUM SALI CYLICUM- (Pheny ldime:hyl _ 
i;-yra<>:olon:l!H sali-c,}Iicum, Antipyrinum salic;rlieu1n, rv„ N, 
= Salipyl'in )-n:.al L. Rosenhaler· (Phann„ Ac. Helv No 
7/8--947) kisérletso10;-:ato:t' 1égz~tí hogy annalc sóit 
c.'.ő.illitsa Végezte ez.t hbJJQl az e1 ·:.dr ti ·e'Ígondolásból ki
i:1(:uiva, hogy az áHalános felfcgá:ss<:.1 ellentétben mely 
~;: _ rint az azophcnun~: ·sa!icylieu1n az azophen-neÍí sali_ 
e.~ ~savval képz·c_·tt sója (innen a ne\. e), beigazolja, hogy 
te~óle S7;abályos uton -sói\: állithatók elő, ~:ehát a (készil~

r;H~UJ ne1n azo}lhen salicylat, hanem azophen i-;alicylsav 
(acidu1n azbpheno salicylicum). A. P. Pfeiffer és R 
S~Jdel által az anfipyiinre, Py1arnidon1a és az addidó!". 
I-I-ato1not tar Lal1uazó anyagokra .feláHitott általános k~p
let ,igy, vonatkoztatható .1ubu1 _n 1 rn ábbi \1F!?.ggon<lPl.á; 

né~kül az .an}ipyrinsa.Iicylsavra is Hnsenthalei· ál.:al e\; 
áHHoit sói{: I{ALCIUl\1-SALIP'YP.JN: Si'i .. 2 g Sa11ipy;-i;á 
1 ~ iizben 10 g kalciumkarbonáital főzzük .A folyadék 
:,;~ n1gén salanyu Jeg~:en, an1it C8eticg kevés Sali1Jy1in 
hozzáadásá\-;al t.riink cl Forrón szü1 jiiki Iehiiléskfa ikiYá .. 
.:Jk a l{aI•cium-anl~ipyrin-salic;\ lat, További hite:tmeiés 
.~1érhető ha a csapadék leszürése után a iszürletet b.:' 
Riüitjük 

MAGNESilTlH-SA.LIPYRIN: 320 ;~- Salipyd.n ;:,7;) ~ 

1 i„ és \50 g 1nagnézit~rarbo11átból a !ialc.iu!n .. SalipJ ri.1_ 

nél leüt módon 

ZINii-SALIPYRll\T clőállitásához 80 g zinkoxydot, 
ti52 g Salipyrint és 30 Hte1 vizet heU vennünk 

Az emlitet1t sók e-.Iő{,llithatók anlipy1inből a 1negf.:: 
lelő .sa.Iicylato~ikal is lg'j például a ikalcium v~g~ ület 
1.dk1:stái3ositha.t1ó 25 1g iI{alciun1salicylat-nak, 31 g A.ntL 

ph'innek 250 g iizzel .foITÓn készült oldrrlából is. Vizes 
o'datában sósa, csapádékot okoz ami ~ovábbi sósav 
h.ozá~dására feNlsztut l{ésóbb Jd,,áHk a Salicy\an 
melJ t-01 Ieszürt oldatot, ''agyis a sósa\ as lflldatot (l 
előbb) a náfi-of·~umnitrit kékes-zöl(lFe festi. (Ant"ipJ'IÍn) 

PRIMULA EXTRACfUMOK előátlitásáuál H 
~1ühiemann és '-'r. Scheidegger Pharin. A_ct Heiv 7 /8 
1917 szerint a k'iionószernek n:rinilnálisan 50-70 t~1f 

száza!é·k alkoh_olt keU tar taln1aznia \Kisebb töménységü 
kh·onószerrel tözténö exhactiónáL vagy z kivonatok f~l_ 

do!gozásánál kö11~ en zsela•!inálódás áU elő 

Legalkalmasabb -eljárásnak a perkolálá~ bizo1nult 
ahol a duri án. vagy közép finonian pcriiott tlt·og 100 
réc;•_éL6l 80 rész t•lsi.í ~s 400 t~s?: utólc'\onatot ellüilöuilve 
fog-j:ik fel .'\z utólesonatot lJesiilit~s ·előH, dt: nlindrn_ 
képpen az összeiinh'.is elútt annnoniákoldattal s~1nlegt>_ 

sif Pnünk kell 

A szárazkil-onatot tejcukorral állítjuk be egy 1neg~ 
hatáiuzott hatóértékre. Általában vizben tisztán oldód_ 
nak jól eltarthatók, de igen nedvszivók A sapo-nin k'i~ 
tern:.elés 90 százalék Fluidextractumokat fi' száraz ki_ 
vonatok oldásával lehetőség szerint frissen állitsuk elő· 
és ne tartsuk raktá1:0n, mivel 6 hónapos tárolás után a. 
saponh1:~a1 alom 25 százalékkal csö·kken. Oldáskor l~ga
Iább 50 térf Százalékos alkoholt használjunk, 1nivel a 
10-30: sőt 40 térf. szá.ialékos sz.esszel ké_szültef{ állás 
közben géleket képeznek A p1'imula gyökér Csipős anya. 
gának eJtávoJitása, -- bár ezáltal jobbiz.ü kiészit.ménye_ 
kf t kapnáuJ{ - ne1n aiánlatos n1lvel a drognak sósavval 
1·aló előzetes l~ezelt.~se,, l;:öriiln;énl- rs, s. a kiterm-elésbeú 
;i z igy kezelt gyöllér fe!dolgoZásánál 20 Gzázalék vesz_ 
leség n:,.utatkozik 

lNCO~IP.A.TlBH,lIÁSOK: a 
Presci·iptions, Scxta ed 1915 
Schweiz. Apolh Ztg„ 

Antipyrinum 
Antifebiinu.n1 
Resorcinu1n 
Aqna des.:illata 

Incompalibiiifies i1t 
N. Yorh, cité pa.r 

aa 2 0 

3.0 
ad 100 cin~' 

Az "a!:tip.~ rin 1·e:~~orcinnal eldö1zsöl\'e pasztát l{épez, 
1uel~ lai-:san elfolyósodik \ '\_z nn~ifebrin 1esorcinnal fo_ 
fyékoJ111yá :-Yálik A két anyag egJ esit,ésekor kiváiö fe
~ét antifehrin már csak 221l-szoios lizben oldódik He_ 
lyesen a recept ugJ készH~--·ndö el, ha üz ant'ipy~int és. 
az ~'lntifelnint külön_kiUön 2 g gu1nniarabicumn1al tlör
zsöliiik össze, külön-kiilön nldj;1.k \ izbe, s a fennmarad:) 
viz1nennyis:égben oldjuk fel a resorcint 

Acitlum acetyiosalic.~Hcu1n 0.50 
Kal'ium jodatu1n 0 20 

l\l f. pu1'· D ad caps„ am,, lac. tal do-s No„ XIL 

_Az acidu~n acetJlosa.licylicum a keve1ékben jódsa
\·at. !S7.abadit fel, melyból levegő hatására jód válik ki 
A jód 1negtáo1adja a kapszulát és a !keményitöt k.ékre, 
szinezi. Nedi:es közegben a reakciók még gyorsabban 
zajlanak le. 

Ca1cium hypophosphot'Osum 
F 0 rra1n lacticurn 
!{alium chloricum 
J\Tassa pilnl 

fiau; pilu1 Nn X.XX 

2,50 
0 30 

40 
q s, nt 

A h:í1'01n alapan)agot kliliinJüiiön keH eJporitani, 
nehog-;:; a chlorat a hypophosf>hittal re3:gálva texplozióV 

Okozzo-h. 1Extractum Líquiritae ::oiccun1-1nal elegJ Hlc ke 
,„es vizzel gsu1juk n1eg a pirula. n1asgzát. 

Cuprum sulfuricun1 0,20 

Kalium arsenicosu1n solutuJu 5,0 

Tinctul'a Str;Jchni 5~0 

Elixir„ Ferl'i aron11aticum 35,0 

' Ebben a for11:ú:ában az arzén a réz1től 
sebb savanyu arzénes oldatot haszuálni 
esetben kiválás nem történik 

Bromofor1nium 

Siru_pus sitnplex 

Aqua FoenicuH 

kiválik„ HelJ e
(Ph. IV.), . 'eZ 

2,0 

20,0 

40,0 

A hromofof1n e formában oldhatatlan, és fajsulJ'Ü .. 
nál fogva az -edény aljára rakodik ~éhány kent. o!iva, 
vagy más növényolajjal ajánla-~o.~ emulzi3ba vin:ü a, 

bro1uoformot 

_i\QU„A. OPH'JALl\íICA )3iőállitásáná1 13. hidi'ogén-ion 

lronc::na·áció és a pu1ffer oldatok funkciójának uj ehné_ 
letérő! 1'ad hirt a küHöldi sajtó. (H„ W.- I-Iind és f:, I\-i. 
Goyan J .. A.iner Pharm„ _4..ss. 36, 33 1947. - Schv. 
Apc'-·h. ztg No 37, 1~47.) A szel'zők .r-endsz;.óres yizsgála
i oka ti végeztek, hogy tisitázzák a következőket: puffer 
oldatok, különböző sók pufferkép'e.ssége, hidrogénion_ 
konceritrác~ó, oznt?tih:us nyomás, koncent1ác_iókiegyenlL 
tés a. szabad bázis és a !~é1niai áUandóság közöit 

A 1koncentráció Ic'iegyenl~tés a szabad báz5s és az 
oldat !kémiai stabilitása kö1.ött a hidrogénionkoncentráció 
funkciója. Megállapito•tt.ák, hogy számos esetben a kon
centráció -egalizál1ása fontosabb, mint a szen1üreg ~1edv

nek megfelelő pH. A szentnek (kin1utatott azon képessK
ge, hogy bizonyos pli eJtiérést(it a szemüreg nedvnek 
minden káros mellékhatás nélkül Idegalizáija, igazolja

1 

a.z ilyen pH eltéré,seket, amennyiben azt a ké1níai állan
dóság inegkh;ánja. Az ozrnotilrus :nyon1ás pontos 1t~kintet.. 
bevét,ele a kisérletek er-edm~nye szerint. felesleges A 
sz~n1cseppek koncentrációjának 1neghatározásánál nem a 
sze1uür~g nedvet •kell alapul \'enni, hanem a~·ra kell 
ligyelnünk, hogy az ozmotikus ·effektus az annak 1neg_ 
felelő fiziologiás kon.yhasó -oldattal azonos legJeil. Az 
irodalomban taláiható &siner-etes pufferéke~ gyóg;\SZC!'é_ 
szeti alkalmasság teld.ntetéhcu 1111egvizsgált;ik Végül az. 
optimális ~ioncenti·ációt és az optimális j)Í-l ét·féket ~ 
szemcseppeket illetően táblázatba fogla.Jt'ák. Az ophtaL 
n1ologiás receptur ában legfontosabb kérnikáliákat öt .cso_ 
purtra osztották, s 1ninden csopOrtra a ~:.gelőnyösebb puf_ 
fe1· oldatot ~ll'apit-ották n1'eg. 

Nipagin helyett, ;nely applikációnál állitólag a sze
a;.et izgatja., a szerzők a szemcseppek a{onzezválásár·a 
A.lky ldüneth) Lbf:nzyI-an1moniun1 chloridot alkaluiaztak 
1 : 50 OOO higitásban 

1 Puffer·oldat (Adr.enalin, Cocain, pionin, Nupercain, 

Opt.ochin, Pantoeain1 P1·0,cain, Synt.ropan; Zink_ 

sókhoz): 

Acid, boric cr)st 

Alk,) 1-dimeth) l-benz,yLan1n1oniun1 

chlorid ,____.-

i\qua dest 

0,356 I\fol 

~i50 OOO 

q„ s 

nagy 
gra· 

Foghuzásnál 'helyi érz.áotelenitésre 

Cocadrit 
( Cocainum novum hydrochlor'icum 
2% illetve 4% - adttmalinum 
hydrochloricum 0.002%) injectio, \ 

Supergen 1 
tabletta és pulvis 

szilárd hydrogen hyperoxyd 

Előállitja és for gaJomba hozza: 

~ervHa hJó1JnérnJár ~~ Ye1YiJari Rt. 
BUDAPEST, V!L, SOMOGYI BÉLA-UT l 

rrelefon: 22.-66--30. 

2. Pufferoldat A.tropin, Ephechin, 
earpin sókhoz: 

l-Ion:~tropin és Pilo_ 

Natr. phos inonnbasic 
l~atr phos. bibasic 
Natr„ chI01·a.tu1n 

4,003 
4,73 

AiiíYl-düneth;t 1-henzy! _a nt1nonium 
4,3 

chlorid l :50 OüO 
Aqua de~t.. ad 1 Oü"O k{·n1 

3 Pufferolda!: Eserin sók 
l-ieid boi ic. t,; yst 
Nat1. b~snifuros rncta 
Aiky Ldin: e·'. hy 1-henzyi-an1rnoniu1n 

chhirid 
_J.qua dest 

0,3"6 Mol 
ü 1 (l; 

1 :50 (l00_ 
q s 

4, Puffetoldat: Sulfathiazol, és Sulfadiazin 
Nah bihoric 2,102 
Acid boric 
Natr ·chl0Iainn1 
AlkyLditn.ei.h)'l-benz~ ~ animoninm 

chlO!'id 
Aqua Jest 

5 Pufferoldat: PenkJ.:lin 

N atr. phos n1onohasle 

Natr„ phos hibasic 

NatI rhlotalu;_n 

Penicillin Nah 

Aqua dest 

1,llG 
0,540 

1 :50 OOO 
ad 1.000 keni 

0 560 

0,28i 

0~500 

100 OOO E 

ad 1000 kc:H 



A gombatermesztésről 
az elruult ~dökheu sok tintá,t fogyaszt-0ttunk és különféle 
lapokban igy~keztünk megmagJa1ázni, hogy nen1zetgaz
dasági szen1.p\.nthól milyen ó1'1ási jelentőséget ltulajd\'.>_ 
nitunk a hazai go1nbatermesztésnek. Itiost isnJJét fel 
szeretnénk rázni szende1gésükből tt hivatalos köröket 
rnikor azt haU,juk, hogJ egyes llelkes kÖ1ök gombater~ 
mesztési közponl"ró!. bes.zélnek, nehogy n1ég, véletlenül is 
1negtörténhessen az a régi, olcsó kifogás, hogy ,,miért 
nem ~zóltun.k idejében'", 

Nem 'kevesebbről "an szó, nrinthogy a gombatertn~sz_ 
tési központok megszel'\ezé_sét és il:ányitását az o r
v o s o k kezérrci játsszák Igen nagJ a tiszteletünlt: az 
orvosok iránt, bebizonyi>tottuk évtizedek óta,, hogy a két 
tokon pálJ a eg,rüt1t:1nüködésének 1sohasem voltunlt: a k,e
r·ékkötői, de ezt tmá1· szinte komikusnak találjult:, hogy 
anlikor ad\a van egy, kizárólag ~ gyógyszerészi hivatás 
körébe tar[ozó -ügykör, hogy azt bái:ki, bármilyen cimC:n 
kisajáititsa 'előlünk, " 

len nagy üreg1e figyelünk, más gomr'bákkal össze nein 
téveszth.etjfrk. 

R·éteken, dege-lőkön esők után tpmegesen j.~a-emik 
~neg az apró szegfűgomba ('.lVIara~anius -or~e.8) .. Helyen_<< 
ként téveisen csiperkének, csipetlke-gombárrUE:k i!S nevezik 
Sgyszinrü világ-osbama, mere-vhusu, kellemes ii'lutu gom.::,;-,; 
bácska„ Levesnek. elkésZitve igen iz1€ll!BS'. N agyQn a,jánla~ 
tos azonban velle1 szen1hen az 6vatosság, mert tö-bb-1 hoz~ 
zá has;onló, veszély.es1 mé1~gező gomba. is van Ezek 
ugyancsak füves· hellJeken élnek, néha még a S"zegfügü:m
ba k(izött is mggt1alálhatóik, s j:gy könnyen előfordulhat 
hogy közéje szedik Az egyik ilyen lllél"g1ezlŐ :gombácS:' 
ka a parlagi tölcsérgomba (Clít-Ocybe corda) Ezt J.eg_ 
könnyeb!ben ugy külö1~böztethc:tjük meg tőle, ha a kalap 
ailján lévő lemr2z~eik clhelyezk:idiését n1egiigyeljüI;:; tnert 
a parlagi tölcsé1gomlJa lem,ezei sürün áI:lók és reá.k.a:nya_ 
il od' a lefutnail.;: a gombq. tönkjé1·e, n1ig a szegfügon1ha le. 
n1ezti ritkásan, eg~mástól kissié tá,ol áJilinak a tönkre 

A go1nbater1neszi.és és általában a gomtiák felisin.e.. ,pedig ne-m futnak 1á EzenkiVül méig néfh~y ltjc.siny, 
résének és é1·té_lt:esitésének problémáival a laikus }(Özön- ba1 násszinü miérige;.jö gombácska tel:1ee:n!het a szegfügom_ 
ségen kívül, é v s z á z a d O· k 1ó t a, a gJógysze- bávrui egy helyen1 ~zek a sitsu~yka-gombák (Inocyb::ü 
:rész foglalkozott, csalt: elköv-ettük azt, a !hibát, hogy ezt .fii\ egyes fajui Ezeklet azonban könnyü felismer1li, mer~ 
a ténykedésünket ne1n patentiroztuk és 1ezzel a kizáróla.c ~ husuk puh,a, vizenyős1 i.gen tö:r-éike.'lly. ezért kalapjuk is 
gosságot nem bi7Jtositottuk„ V sugarasan b~hasadoz.ó 

Most itt van a fredvezö alkalom Fel kell ltivnl leg-- Artal.áno.sau I.sn1erti, főleg 1Bg;eJőu de 1 éte~en, söt 
elsősorban a ltivatal'os köreink figyehnét arra hogy feJ._ kl 1 te-kben IB. termő go,mha a közönség.e~ csiperke (Psal~ 
tétlen részt Jt.:övtetelünk a gombaterm·esztés, 'gyűjtés é;; lioia csunpestris) H1elyenik1énrt té.yesen cs-i11k.egomlba. nwiul-
tudomán.)os :1evelés 1negtel'emtéséhen, 1násodsorban, ez gomba és t>gyé'b nevekkel i!ll1e.(tik Mesters'égeisen ter-
a kartá1saknalt: szól, mindenkor, akik a gombaile·rmeszté8 m1esztet.t alak.ját ,,c'hamp1gmonu_néven ismerjük. N.ags-
és értékesHés mesterségében eddig is t:e;yékenyktdtek, ter1netü 1 huso:s, fehétBs &-inü. JellegziE;)tessége, hogy ie. 
jelenkezzenek hogy nyilvánta1tásba kerüljenek, egy mez1einfk fehé:1~ szine a .g,o.mba é:rése:kol' rózsa:szfuüre1 

a(landó alkal~m.nlf.11 tvaló felhasznál~.s céljából ' majd vörÖSé!Blbainára végül [eketebarná1a változik, to

Nem lesz érdektelen, ha az ,;Élet és Tudon1ánJ" ci~ 
n1ü hetilapból [) r. K a 1 m á r· Z o l t á n tollából 

leközöljük e közle1nényt sze1-ef.nénk, ha kartársaink 
ezen felbuzdulla., legk<Ízelebb e lap hasábjain tovább 
í'üznék a gon1batennesztésró1 szer~ett ismereteke'~. 

(M) 

Sokan ugy vélik,i hogy ehetö ;gombát ·swdtni csak ei _ 

dőben i'eh.et Vwlóhan. 1'egtö1bb gom:bánik az e1dők tala,já!ll 
vagy a fatö-1zsEik oldalán teI'elYt De ha az Alföhiöill: _rié:-
1:.en, mezőn, legelőn já1 un:k, esős• idő után sók gombát 
tial:álhatunk ott is, sőt még a :szántóföldeknek, uga-rnak, 

t;.ar1ónak is ·n11egvannak a n1agi,a gou1Jhái Igaz., hogy ezek 
nem sok:fté1iék~ de mére-tyiségben kiadó.s tE.J1mést adhat_ 
nak. Néhány ilyen je1llemz.ően a.lféild'i g-omba leüását IÖ

\jden az alá!hbiwkban adjuk meg., ·Belőlük, ha felis1n21jül>: 
öke1t izletes és tápláló ételeket készithetünk 

Jellemző t.a:vaszi gO!llba az. Alf:ö1dön a kucs.1:nagon1ba 
(i\'101cb.eHa escuJeua). Könnyen feiismer:hető, me1t göm
g<i1yü vfi:gy hossZiuká5·-tojásalaku:, felül néha hegyes ka
lapja rendkivül JeIT.1egzetesen giödröf:i-·Tücskös feli.i'.leitü 
olyan tnintegy há1 ánybőrkucsmai Szine világosbairntás, 
tönkje pedi2' fehé1 Legfontosabb jsmertető jele, hogJ 
az egész gomba belisejoi eg~etJeJl nagy üreg1 ezált.al ill'ás 
ki\ üh„&1 hozzá hasonló, d-e belii;l <:sak s'Zivac:;osan üre
~"f:s go!llbáktól jól 111e-gkü1önböz1..ettbető. _ Füves he-Jyeken, 
a tavaszi hónapokbnll inh1d.unüt'c _gsal::o1i. Kitűnő cs-eme. 
gegorub3: •Lefor1·.ázis n:élkül iS éppen ug} fogyasztható 
mint a tőbb{ eh6f:Ö goin!Ja If'.l_ a be-(s'2,jében lévő egycL 

váibbá, hogy tön:k:Jén ·'gallért t[alálunk. Közis:nerten jóizü 
gon1b.a, amelyet sokfelé :fr)'.gyaisz:tanak is H1;n;;zá hasonló 
inás gombáktól, különö,sen a mérgiező galócáktól ugy k!~
lönbözte.t1hetjűk m.eg, ha megsötétedő lemez:clire figf-e
lünk Ezé1 t azi egészen f'latal 1 még fehérl.emezü, V1:1!ITT'. 
ki nem ns ilt példány01król csak ugy mondihatjuk ki, hogy 
azok is csiperkék

1 
ha a DJlfjgVÖ:r-OsOdött vagy· megfek~ 

<lett l€mezü példányok tövében, azokkal .együtt t,ialWtjuk 
őket. 

További je:Hegz.ete.s, 1legi111kább tfa1 lókon, :s:zántófül~ 

<leken 1d.őfoululó ehető g-omba a tarló öz:lábgo1nba i (L. 
naucina) :B~ehfu· vagy hal\ány:baina szinti, lemezei fehé:
:rek, t'örukje is· fehét„ A tö-nkön fejlett gyürüje van. Jól 
.\$:.."'llert, h':::1lyenként „kakuk gomb.a" néven emlegietetb 
ehető gomba A~{filban más fajokkal könnyen 1összeté
V{~sz·thet:ő, t·zért ügye1jünk arra a körülmJényne·, hogy 
nem erdőben te11e.1m A ho7..zá hasonJló méiigéző fajok 
ugJ.anis erdei gombák., 

, ~égU1 emHtsünk meg iegy érdekes go,~nbát ez a téli 
fülőke (Colly1bi1a ·velutipeiS) A fák tö1zSén ~agy kiváR 
g·ott fa tuskókon, gerendákon csopo1 to~<Lil terem az egész 
é'en át, n1ég télen is ha ninrcsen fagy. S auivel nünden.
féle fán él, például az akácfán is gyakor~, ezért az .~l~ 
földön is illind~mütt megtaláljwk J6izü ehető gomba, kÜ~ 
Iönösen eceteshagy1::n.ás salátának .e1készitve Ismertető , 
jelei, n1elyekkel: más cso:po1 tos, es~t!leg ártalmas go.DJ:;.: 
báktól megkülönböztethető, hogy lapCB kaLapja barinJás.. 
sárga szinti és ragadós~nyálkás, lemezei sárigás 
L:1hát ne1n sötétek, tönkje vedig szh·ó-s, m-e.i'ev

1 

nyos tapintásu és más go~háJktól el't-ér.&en neiu fehér 
t•agy sárga, hane1n }\:üJönö;;en a tövén sötétbarna, né11a 
majdnem feketés szinü 

Az utóbbi időben 1nindig ti()bbf'.J.1: és többen kisé1Iik 
meg a. 'gombát n1est~ir.ségesen terfüie~,zte11i Az elhaayott 
óvóhelyek1 ptncék most különösen alkalniasnak in~tat._ 
koz11ak a g-0mbate1„mesztés céljára. Er_,é1:t idO.szerü, h:a 
néhálly szóVal megemlék!ezünk erről.. , 

A gomlJatermeszté's. kellék!ei köz.ürl az első a 111egfe_ 
lel'ö helyiség. Ez leggyakTalYban pince, de lehet más is 
A fontos ugyanis csak az~ hogy három sze!npo.ntból 
megfel€!lő legyen, ez.ért minden olyari helytség me:gfelel 
a termesztés céljára., aihol ez biztosithat&, A három 
szempont: me-gfellelő hőm,érsékl"et, ,jó páratal'italon1 és 
kellő szellőztetés. A megf.ellelő hő~é1 E;ékleten a gombá.. 
nak legalkalm:asaibb 15-20 e~ körüli ruelegiet értjük s 
azt l'.1 kivánalmat, hogy a helYiJs'égben ez a h5:nér:sék1e1 
lehető!E:lg á1landó legye-ni ne hJJgadozz-élk A :go1nba szá_ 

~1 a legjobb ;a páratar~-al10.m akkor, ha a helyiség leve_ 
g10-}e nem szaraz, dP, tulság;0srun nt.>-dvesnek Sillll n1ond
ható. A kellő sz·EJ1lőztet€s lehetőségének pedig okvetle.~ 
nül DJf'g kell lennie„ U gy u1i:dl.liékesen megj1egyezzüli:, hog\ 
a világosság vagy sötétség nll1Cs nagyobb befol.rás•sal a 
gomha tennésére. Az is mindegy a gomba sze1npont,já_ 
ból, ho.gy a helyiség padozata kő, beiton, föld v-aigy fa_ 
padló-e és csak azét t kivánato-satbb a be.tan vagy a ki_ 
kövezett p·adozat, Jll'Cl't az a legik1ötnnyebben tarthaitó 
t.isztán 

A leb>fontosab.b keH&ke a gom'ba1';ermeszt:é1&'Ilek a 
gomba táptalaj~, a ttágya, H1a ez nem a1kalm,as, ter _ 
mést hiába yárunk! Legmegfelelőbb az a trágya, amely 
zabbal eteJtett 1'o:vaktó11 sz.áirmazik AZ olyan tráigya pe_ 
dig, aanreíly zöld ta:kfül:máll!ny.aJl, bu1·gornyávali répával 
vagy más effé~e nedvdus t.ápláLékk.al etetett lovakt51 
ered1 egyál(llaJ.áhan nen1 hmöznállhat.6. Az. sei"n mindegy, 
hogy a lovaik .a:11att mi;lyen v1olt az :a,Ioni„ A legjobb ered~ 
ményt az ol):an trágya a-dJa, annelyben az alom.részek 
:buza_ vagy .rozss~1aLmáhól álln!aik Nen1 sza1bad a .fi'~?.á
nak tuJ,'ságosan nedvesnekt vagy erjedtnek :Sem lenni:e:, 
sőt miég az is fontos, hogy benne: a szalmarészek m.eny
nyfsége miniéI több- legyen1 visz,ont idegen anyaigot nem 
szabad tartalmaznia. A trág,~ának bál"!niilyen kis hi1bá,ja 
iniatt is bekövetkezhet a t:n1·més ré'Sz1eges vagy teljes 
elmaradá-s·a ! 

A megfelelő trág~ 'át a te1meszt:és megkezdése ·e,löTt 
elökész.itő eljá1ásniak k,eiU alávetni, „érlelni" ke;Il Ennek 
lényege, az hogy nagyo,bb h:a.·Jma,z~okban megfelelően ön
tözve bizonyos ideig állni ihagyjuk, s közbEjU néhánYEZo.r 
U~') átrakjuk, hogy a külső ré,szek nllndig belülire ke 
rüljen4k. Az :érlJlés ezyáb apró részleteit hossz:adaLm~ 
vol,na itt ismerte!t!l1i. I\fegemlitjük a,z·onifJ·an, hogy az ér_ 
lelesben esE>t1'eg elkövetett hibával a legJoibb trágyát is 
el 1ehélt rontani. -

A j.ó!l< é1lelt uá.gyából e1ikészitihe'tők az ágJ~asok 
Ezeknek a meg.felelő kez,e:11éséhez azután még szükség 
van további járuléko~ keHékekre is„ mint például a rnléSz 
gipszpor, müt1ágya, iho:mok vaigy kőpor és a fertőtaé~ 

. ti'~ & "& -~ 

ru. ·töszeook. Mindenekelőtt ..... „..iig szüklség' 
I J.-JOU van a gomba 

bete epitésére az u. n. csira uiijáai 

A gom·ba .. csir:a készen szerezhető be. Kéttféle ker 
'dl'aJ ..,_ 
'-~~ e n;1,; ~a van. Az egyik a kertés?..eti csir·a amelyet 
ookfele arus1tanak„ E·z; olcsóbb de meo-törté-l-.et h '.. , o uu.,ogy, 
egyes esetekben nem válik be, mert n e m m i 

11
_ 

d i g é l e t k é iIJ e s és fe1t.&z.ött is lehet ha 
iuás erji::sztő vagy penészgomhát t8Jl'llahnai~. A 
1násik a steril csira„ Ez labotatór'umban e. ek '"'il' 
1 ,, „ •. l t 00 ei\OaL 
.asaval uz 1e::11sze1uen fo~lla!lkozó vállala,t!Ok által kés·zül 
~org:aln1i értéke jóval nagyobib, de egiés.zséges és· fertő
zes.mentes minősége íbiztositva van1 8 ez-ért felihasználás-:a 
i:nn~ig eredményes„ A beszerzett csirát az előkésziteit 
:gy~sokba az elöirás szerint ikell elültetni Utáná az 
ag:a5-ok iné:g néhány keZielé~i eljárás~ ki'i' ánnak m€g 
egesz,en addig, aru~g a go~ba teremni kezd„ Az állandó 
hőmérsékletre, a kellő páratart,alotnra és a szüks,éges 
szeJlőztietésre pedig mindvégig figyelni keB,. Ha a be, .. 
telepitett ágyásükba:n rendellenesség_ (például pc\nésze. 
dés„ rovaiká.1 tevők stb ) jelentklezik fe1 tőtleni.tés ffi 
:· gyéb 6vintréz1.kiedések válnak sz-ükség~ssé. Ha azután a 
te~mesz-téisben. sehol .sem volt htba, a gombábóI négyzet_ 
meterenJcént kb .. 3--4 kg fog teremni 

Az előadottmkból látszik, hogy a goni.bater·nTesz.tés
b::m nagyon s-ok O!J an hibalehetőség r:ejÜk ami miatt 
esetleg telj:esen eredménytf~en ,ma.1ad ,Ezéxt '1nindig koc~ 
kázatos vállalkozás. an1elyhez abban az esetbe-n n:ru ér
deines hozz.ákezden~ ha a me-gldrvánt szükségletekErt ne1n 
tudjuk biztosita:ni. 'Ha az-onban minden kellék megfelelő 
tnódőn i-e111delkezésre áll éls a teim.eliés ,;alóban eredmé_ 
nyesen záru1 1 igen kifiz.etődő· liehet. 

A tudomány n1ai állása szerint nagyban termesz_ 
teni csaki1s a közönsé.ges ksiper-két J'Eih.€\t Te1 mesztett 
alakját helytelenül francia szóval ,challllpignon" (san:J.:... 
pinyon) l1!éven i.smerik, ~mi csaik annyit jeJ.pnt hogy 
,,go.111ba" M-ég h5lytelenebb a ,,champion" sz.ó; inert az 
sport/bajnokot jelent) Viszont a ,,csiperke" ne..,.._et ná_ 
lunk egyes vidéJk·CTken a réteken tern1ő ap1ó szegfügo:n
.bá1 a is alkalmazzák, ami wgyancsak helytE-·len 

Végül megj1e.g_yezzük, hogy i:i mesterség&::.; g )mba_ 
te1m~sztésről az Országos M Kémiai IntézE1t (Bp. II, 
Keleti Károly-u 24.) tájékoztató utmu:ató füzetet adot;
ki. Ebben a 1egujablJ szakii oll'alombó.I őlssz·f1gyüjtött ö:ss~, 
ludniva.lók és g,ynkoi lati utbaigazi~ások 1 észlete:;_-~ 1 
megtalálhatók 

Dr KALMAR ZOLl'AN 
Ulli'lilll14!!iil!IJ-.1111-lilllilllllll1111111111111&11111111111111111i11!11111111Bllllml!!I 
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l Mra 1$..- forint 
Negyedévre "··-· forint 

Falusi törpe nógy••<n'iiáraknalu 
1 hóra U-- forint 
J hóra 25. - for·int 

SoakszorTezeti tagok: 

1 hóra 7,·- forlnl 
1 hóra 2q,_ forinl 
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A gyógyfüvektöl az antibioticumoklg 
lrtc:i: LIGETI VIKTOR 

(3 közlemény..) 

A SZULFONAMID VEGYűLEfEK 

a gJógyszervegyészet terén kétségen kiiü! az utolsó 
é\tized eg.)ik legfontosabb felfedezései llözé tartoznak, 
Napjainkba_n er,ed1nériJes gyógykezelést néll<ülük el sein 
képzelhetünk Igaz ugyan, hogy \annak fertőző megbe
..tegedések, amelyeknél az eddig forgalo1nba került veg;}ü~ 
letek hatástalanok, mint ·pld. a ,tifusz, malá1ia és gün1ő~ 
kór, d~ a kutatások tovább folynak és remélhetjük, hogy 
az elkövetkezendő békés évtizedek gyógyszerkincsun1<et 
ujabb feiíedezésekkel .fogják gyarapítani: 

A PENICILLIN 

megjelenése ísn1é.t uj korszal<ot nyit a modein the
rápiában és az eredntiények, amelyeket a legsuIJosabb 
bakterium okozta 1neghecegedésekné.i. vele e1e1tek, tei_ 
fedezőJének F l e rn i n g_nék ne\ét ö1~k idölue bele. 
vés €k a gJ·ógyászat törté~ehnébe. Általa ujabb isme.. 
•ellen terülei,eken indill~ ;iueg a liutató 111unka, "-•elynek 
kiaknázása éppen napjainkiJan foiyik :leg'intenzivebben 
A penicdlimől az elmu1t esztendőkben száintalan tanul. 
n1ány jelent meg„ Éppen éZéi:t fölöslegesnek .tar<-0m vele 
kapcsolatban ismétlésekbe bocsá'.jtkozni. i\légis meg kell ,. 
ernlit„nem, hogy a penicilin gyártása állandóan ;tökéle
tesedik Isn1ereces, hogy 1az első sárgás anwrí penicillint 
felváltotta a majdnem egészen fehér' iJ.n~stályos alaÍ1:u." 
n:.1séi:Jetek folynak olyan eljárások kidolgozására m.e_ 
lyek által a gontb~ ·táptalajából minél 1.öbb atrdbi~tikuiS 
egységet lehessen kitern1elni.. Az ered1uények állandóan 
iaVulnak. Amíg 1940-ben egy köbcent'in1élii't 1apta1ajbói 
csak mintegy 2 egység penicillint &eherel-t hasz11r0sitani, 
ma már m,egfe1elöbb táptalajokból és ltöb:életesebb ejjá
rásold{al 1 ccfft·ből több nllnt 1000 ~·gység-_ct nyernek 
lg~ az EgJesü1t Államokban a penicillin terlnelé:!i 1944_ 
ben csak 230,000 .. 000 OOO egység, 1945 .. ben - 1niái 
675,000,000„000 egység, (1946-ban pedi,g máv 
2,700.000 000,000 oxfol'd egységre e1nelkedeiJt. .. 

Ismeretes, hogy a penicillín molekulájában levő R
csoport ka1akterizálja a különféle penicillin tipusokat, 
_ugymint: G, K és X peniciNin EI"ről az ll-csoportról 
bebizonyosodott, hogy leh:et al'on1ás· vegyület, de lehet 
nyilt láncu szénv€gyület is.. Különböző anyagoknak a 
táPtalajhoz \aló hozzáadásával sikerült különböző tipu_ 
.sokat előállitaui, dlletve 1egyés típusok ~zázalékát a fer_ 
mentáció a\att befolyásolni. Igy pl.. a phenyl-ecetsa"V a 
G tipusu penicillin mennyiségét növeli, a-(P-hydroxy_phe:... 
.nylecetsav, a1nely ~z X tipusnak az R-csopoI'í1át e.Jkot. 
_ja, e1mek a típusnak a !Százalékos arápyát fokozza. 

ntásrészt pedig, hog} ujabb hasznos antibibticurhokkal 
gazdágitsáií a tudornánYt 

ANTIBIOTrCUMOKNAK 

nevezzük azokat az anyagokat, a-i'ftelyeket,, 1nint a peni~. 
cillin is, alacsonyabb, de esetl'eg magasihbrendü nö\'f;
nyek is választanak ki és amelyek baktériumokat és 
protozonokat, tehát élőlénJ·eket, szaporodásukban gá 
tolni é~ ,ezált1al elpusztitani képe~k Az antibioticumok 
felfedezé.sét-el 1na.gyarázat-ot nyerhetünk olyan tényekre 
amely'ek g\orábban isn1Jeretesek voltak, de az okozatÓkai 
nem isn1eltÜk Ha a növényviiág elterjedését figyeljük; 
:i:ájö\ ünk, hogy a növény, mint éló1ény, nen1 él egyedül 
saját magában és magának, hanem egy olyan tát·sada. 
Ioni t1agja, ahol bizoÍlyos törvényszezüséí;ek, egynuás köM 
zötti viszonyok és befol)ások uralkodnak Az ilyen il1Ö~ 
\.é~.J:~ 1 társadalomban :a növé.nyek vátadékaikkal bizonyos 
befolyást gyakorolnak egjik a másikl'a,. Haii'ást fejtenek 
ki a baktél:iumokr a. a talajban és a leviegőben, befolyáM 
solhatják a körnJ ezetükben lélő egyéb nö-vényeket ég 
ezáltal a növényi asszociáCió4, különböző tipu

1

sait.·tn. 
ren1-J1etik meg„ Az '\Rntibioticumok felfedezése a iujÖmá--, 
nyos kutatást ismét a 11övények, illetve a növénYi vá_ 
ladé.koh: ké1niáj ának tanubnányozása felé tel"elte„ 

A SZOVJET UNIOBAN 

már .20 évvel ezielőtt, 1928-ban bebi,zonyitották, hogy 
l1en1csak az alacsonyabbrendii növények, mint

1 

a penész„ 
gombák tartíalmaznak antibiotikus anyagokat, hánen1 a 
n1agasabbrendüek is. Tokin, Filatova, Karpov, Janovic, 
Palahova bebizonyi.tották, hogy a növényi váladé"~iokban 
olyan anyagok vannali, amelyek egyrészt ser~entö ha~ . 
tást fej'l.enek ki a sejtek növekedésére, a. ta~ajban lévő 
llaktériun1ok elter.iedésé.Ie, a m1iagok csirázására, 1ntás
( éiSzt pedig idegen magvak csir·ázását és á1\tal;p.1as bak
tériun1ok szaporodását a talajban gátoljak. 

Tokin és munkatársainak kutatásai alapjá11t akik 
Idntutatták, hogy ilyen anyagok a tülevelüek vizes ki
vonatában is jelen vannak, olyan lehetőségeket állitha„ 
tunk fél, amelyek a fenyőerdők jellegzetességeire ma
gyarázatot adha1tnak Ugyanis kö21tudomásu az a tény, 
tlogy egyes tülevelü erdőliben alacsonyabb növésü réte„ 
gek, vaian11in~ 1nás \idegen növények nagyon gyengén 
fannak kifejlődve. ezenkivül a talaj ·"baktériumokban 
lgen szegény Fennn állhat a.z, a. valószinüség, hogy a 
tülevelü e1'dőli:bell a tűlevelek !felhalmozódása áUar a 
talaju.n a csapadékok Űldó hat.ása folJ tán bhonyos antí„ 
biotikus hatásu anyagokat tartahnazó kivonatok kelet
keznek. ame!J- ek gátlólag befolyá~olják az alacsony nö .. 
\'ényzetet és a mikroflórát a talajban 

PROFF .. TOKIN 

A különböző penészféleségek Un>egválasztása,:~. vagy 
azol\nak X_suga1akkal~ vagy ibolyántuli su·garakkal 
való kezelése is nagyban ~okozhatja a penicillin terme .. 
lését. Példánali: szolgálhat a ;Penicillium chrysogenum Q 
176 nevü gomba, amely 1nég phenyl-ecetsav hozzáadá
sával a penicillin hozrun-0t, 764.-.i:ől 1074 egységre e1nelte 
köbcentiméte1enként. 

Il)'en é.s hasonló 
\ ilágszerte, eg'_)· rész;: 

kisérletez.ések állandóan folynak 
hogr a (Penicillint tökéletesitsék, 

és n;unkatársai '42 c~aládhoz ta1 tozó 150 magasabb 
rendü különféle növény nedveit és váladékait k!anuJ... 
mányozták és nregállapitották, hogy ezekben olyan ve.
gyi anyagok vannak, tunelyek, mint a növény metabo-
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' lizmusának képződményei keletkeznek és olyan ha't.ásulr 
van, amely egyes baktié1iumokra, protozoon\tkra és ap~ 
r6bb gombácsliákra pusztitó hatást fejt ki Az ö 
vélemény~ sze.rint ezek olyan an} agok, -an1el;\ elict a inÖ· 

vény azért bocsájt ki, hogy védekezze11 b:ülönféle faj_. 
tá.ju megbet~gedések ellen. 

Az evulució folyamán a növények szá1n-0s mikrooJ' .. 
ga.nizn1us káros hatásának voltak ki.téT-e, tehát külön 
féle vécli'.ianyagol{at termeltek !és :ezáltal egyes növé. 
oyek ugyszól..,án in1munisak bizonyos faj'!láju m~gbete .. 
gedésekkel szp-mben„ n1ig más növények ·védtelenel;i: U!a

radtak. Ha azt vesszük, h<:gy egJes növényeket jelen. 
/eg 1nikroorganiziuusok eg;ráltalán nem •t:ámadna~t meg. 
akkor a fenti okfejtésekbó1 arra kell rájönnünk, hogy 
évezredek folyamán ki 'voltak !ugyan .,téve káros beha. 
tásoknak, de védekezésül olyan i:i-nyagok tennelés2be. 
kezdtek, amelyekk·el a kártéliony mikroo1 ganizn1usokat. 
magu-któl teljesen távol tartják. Ilyen védöan;ragok iha. 
tása érvényesülh·et a nÖ\'ényi asszociációk ke~._tkezésé
ben is, vagyis a növények t'..Zi2kkel a váladékaikkal eg:r
másil befolyásolják, miálta! e.iryili növény rá lian utalv8 
a n1ásikr·a, 

A PHYIOCJDÁK 

Tokin a növények összes bakH~ricid védöan;\-·agaH. 
közös néven , Phy:ocídáli"-nak*) nevez~e és a phyt.oci
dák szerepéről a nö\:ényvilágban egy egész t•eÓ?'iát á1 
fitotti ~el 

Szélesl{ÖJ:Ü li:utatásai fohanián ezen a téren 1neg_ 
állapi,totta, hogy a ph:v·tocidák nenrr hatnak nrind egy 
formán Már 1928-30-ig Tokin olyan anyagokkal ki 
:.;érletezett, amely di: a vöi·öshagJ mában és a fokhagy · 
mában keletkeznek és főleg a protozoonolua "Van h~
tásult :Ha elgond.oljuk, hogy a fokhagyn1a. g)Óg)'hatásai 
a népies gyógyászaitban tnár régebben ismrretes~I{, érL 
hetö, hogJ a nép éppen a pro'fo:ioonok okozta ·bt·lf~1 tö
:.éseknél használja évszázadol{ óta. A fokhagJmaban 
levő phy,todda ia 11rofuzooitol{at 10-25 1násodperc al&~t 
~lpusztitja, a nyhfa Jeveleiböl)izol1ált anyag pedig 20-·-
25 perc alatt Az antibiÓtikus hatást ki1ntd!atta még 
Tokin a Padus 11acemosa, (a tülevelü növén:rek, a San .. 
guisorba officinális, a retiek, a pirospaprika, a torma 
és még sok magasabb rendü növénynél 

A NöVtNYEKBEN 

lé\Ő uiikroha. illetve protozoon ellenes anyagol<at 
fokin először csak a n1agasahb renclü riövényeknél ne
vezte phytocidáknak. Később ezt az ielnevezést kiter -
jesz~tette a penészféleségekből nyert antibiotikumokra 
is, mint amilyen a Penicillin, Gra1r icidin, Streptomycin 

*)Tokin érteke:.i;éséiben é:s -egyéb orO'.~Z közl0Jn1iénye:k_ 
ben t:ulajd-onk!épen ,,Fitoncid" .elneveziés szerepel a'!llely 
bizÓnyára a gö1·ög phyton = növény szóból ered meg_ 
hag"Y' a a szó vég:én licrvő,, :,n" betüt. Miután a nen1-
zetközi teuninológiá:ban a phyton szóból képzett összfl_ 
tett szavakban a ,!phyto .. " gyökhöz vannak kHpcsolva 
az uj :fogafuiakat kifej.e.zö „-za,··ak ntint például: ph:yto_ 

Uiológia istb., helyeseibhh'.~k ta1 tom Tokin nehézkesen 
kimondható ,,Phytoncid" eln:t:N·ez,és-ét az • n" betü kiha_ 
gyásáyal „Phytocida" alakban· ki.fejezni (L V) 

stb Ezeket az· izolált antibiotikumokat Tokin „átalakult 
nem e~yeznek ,.:elje.>.:;en a növényekb~n e:·edetileg jelen 
volt \'Édőanyagokíial. lhanenn az 'izolálási eljárás folya· 
inán bizonyos \áHozásokon n1entek keresztül. 

A FOKHAGYMA 

antibiotikus anyagainak megis:n~er.és=: céljából a·z 
Egyesült Ál!amokban is folyt.ai\tak kutatásokat.. Ca:\·al
Hto és Baile1 a fokhagyn1a antibiotikus hatását először 
a diallyl .. sulfid, a~!ül-poh sulfidok, nkrolein és egjÍ:h te_. 
Htetlen aldehydek:'~k tulajdonitották Ezek a kutatások 
abba az 'időbe -est .. k an1iko1 a ·hakt.eric~d anragok elter
jedés·ei a növény> HÁgba:tl iuég nem 'oltak is1n:.:reté'sek; 
Csak 1944-ben amikor kiilönhözö antihio iku1nok izol'á
lásá.ta eleg:~ndő gyakorla~j \ada't. lett összegyűjtve és 
azoknak g)Óg)ászati jelentősége ismeretessé vált és 
míután bebizon,}osodott, hogy f, szinte ikus diallyl-sul
fid, diallyLdisulfid és a diallj-l-:po!ysulfirloknak nincs 
baktériumölő hatásuk, to'. ábbá az akrnlein és a kro_ 
f onaldehyd \izes oldatai sen1 gé.toliák a baktériumok 
szatlotodáEát, sili.:eriiit C Ca\ aHito . .J Bai!ey. J Bucli: 
f.:s e„ Sutel'-11?k fokhagyn .ából [llltihiotikus H cya~ot 

izolálni, amelyet raz AJJium sath·u1n után: ,.AlI:c'n" :tek 
neveztek„ 

AZ ALLICIN 

1nikrübiológiai vizsgálatai b·:bizonyit-0tták, hogy 
baktériu~nölő aktivitása 1negfelel kb.. 1.5 "'1xford penieiL 
lin egJségnek, vagyis ha a leg.tisz·:,~bb 1~enicillin készit._ 

1nények 1650 egységet ,j,a1taln1aznak n1illigram1nonkénL 
akkol' az allicin kh 100-szor grengébbnek hizon~·ult 

Stap~ylococcus aureushoz \Í:szony'itva. 

A pencillinnel SZ'?utben hatá~;eriilete nagyobb, m .. 1 t 

111ajdnem egJ forn:tán hat~kony ugy a 1Gran1~11ozítiv 
tnint a Gram-negatÍ\' baktérhHnokra Az :allicin_ például 
a Vibrio cholerae Szaporodását még 1 :250.000-hcz hi
gitáshan is meggátolja, rnig a. pP.niclll'in ilye1~ feltéte_Iek 
n1elleit t ljesen hatástalan és csak :t :5„000-hez higL 
tásban hatl,kouy Tehát ebben az ese lJei1 a penicillin 
50-szoer hizonJ ul gyengf:bhnek 

Toxicitása igen gyenge; halálos adagja egereki·e 
vizes old:l! han kb. 60 ing 1 kg t.estsulyra intravéng
~an és 120 \n~.g int.ramusculádsan alkahnazva. 

IZOLÁLÁS! MóDJA 

Az ,3.llicin a kÖ\et.lu~zőképen lett. tisztán elöálhtvn: 
összezúzott foghagy1nafejek alkohollal le' tek ·extrallá' 
\a. Az alkohol elpái·ologtatá'sa után 1naradt folyadék 
vákuumban vízgőzzel lett áitdesztillálva„ .A.z a11icia :a 
vizgőzzel átdesztillálódotf, ezután {)~dig aetherrel L::•tt 
isinét exrahálya Az a<>ther elpárologtatása ufán~ m::i," 
l adék a :tiszta a.llicin. A, fenti n1ódo:t 4 l{g fokhagyniá
ból kb. 6 gr allicin n~ erhető 

Az allicin egy olajszcrü, á~látszó folyadék, ,.i?;ben 
alig oldódik de alkohollal benzollal és aetherrel minden 
aráilyban ·ke\er1k A. bőrt izgatja és erősen fokh ·gy
n~a szaga \fill. Nent állandó. hanetn meL>g:ités által ha-
1nar elbomlik U g~ tiszta állapotban", n1iir~ (lldatokban 
2 nap -alatt fokoz21tosau elveszti aktivitását Lúgoktól 
niél!: hűtés ·'rneUett is inakti\"álódik, savnkkal vala1nivel 
állandóbb. 
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iKll:PLETE -
az efementáris anaiizis és a n10-lekulasuly meghat~:..

r·ozás alapján: C(l_H100S?. - Állás folytán egymagában. 
vag-y oldatokban '"fl:Y viszkózus folyadékká polimerizá .. 
lódik Lúgos oldatokkal elbomlik Sű2-re és ailsl-disuJ_ 
fidra (Ca.H10S2) 1\-Iiµf.án más vezyületet belóle levá. 
la.sztani nem, 1ehetettt; a luggal való elbontási reakció-

azt inuta:tta, hogy a CeH10-csoportot taztahnaió- rési~:-}:-
két a!l~l-maradékbó! áll, amelyek egymás között ·-s20~<-} 
csrrporttal vannak összelcötye, . __ · 

Rírukturális felépítésére vonatkozólag a kisérletek 
ne;~~' vezettek biztos ~redményre, de a lcisteinnel _val{{'" 
teakcifiia vizes oldatban egy lü'istályo's anyagot eredm~,: 
nyez: amely S (tioaFlyl)-cis'fi~'innek bizonyult: 

(C,H,S) 20 + :ÍHS-CH.-CH-COOH 

1 

NH2 

---> 2 Cafü-S-S--CH2--CH-COOH + füO 

1 

MíV·cI hogy 1 n1ol allicinhöl 2 :nwl S (thioaltrl)_ci,s .. 
t-ein \keletkezik, ebből azt lehet követl{ez/letni, hogy a7 
allicin két allyl..:maradéka két kilI'Önböző kénatomhoz 
van kötve.. tehát a struk;urális képl,ete valószinüenr 

CAVALLITO 

CaH.-8--S-CaH. 
11 
0 

és mások az allicin bak'tériu1nölö hatását éJJpen 
ezzel a Cisteinnel való r'eakciójával magyarázzák. 

A cist-ein a 'fehérjék összet:ételében is.zerepe1 és va
lószinü. hogJ a baktériumof{ fermentumaiban ig jelen 
ran. Az allie!n ta fehérjék SH-csoportjával reagál, mi_ 
által :a fermen11umok nor1nális funkCióját pa.ralizálja, 
'Vagyis a :rendes anyagcserét gátolja. a.minek l\Övetk~1 
tében antibiotikus hatás áll lelő. Cavallf'Po :és nn1nka .. 
társai sok an:tibioticum hatásátJ ra fenti módon rnag-ya 
rázzák A cisteinnel való reakció l,:,het6sége utat mru. 
tathat kü1önÍé1e, antibakflericid hatásu anyagok szintézi_ 
Eéhez is, 1továbhá egyes növényi váladékok antibiotikus 
hatás·IÍta a cisteinnel val6 reakció Jieheti>sége adhat 
alapot 

AZ „ÁTALAKULT PHYTOC!DÁK" ELMÉLETÉT 

n1efyet. Tokfu állitott fíel, Cavallito és n1unkabirsai 
nak kisé.rlétei is alátámasztották, inert kimutatták, hog)· 
a fokhag~ mában lé\'Ő /anyag tulajdonképpen csak „pru
aJJicin", amely csak később alakul át aktív rilTiciura. A 
pro-ailicin Iéte1ksét ugy bizonyitották be. hogy fok
hagyma fejeket acetonnal zuzt;i.I{ öSsze. A szilárd ma
i·adékot JeszUi:t.ék é's ·tr1e·gszárl:tot1ták. Az acetonos kivo.
riat ne1n tartahnazott lsem allicin~ ~em bomlási tenné
keit A szá1·az maradék po1rá töt\:e a fokhagy1na meny_ 
nyi~ég sulyának 30 százalé~á'Í.' tette ki és \előrelátható-

!ag az aktiv an"'yag összii1'iennyisé~ét tar tahnazta, tAz 
lgy nJert pornak szaga nem volt. de viZ hOZzáadásávai 
a -szag jelentkezett és ezzel egyidőben ikarakt-erisztikus:.-:
antibiotikus hatás fs mutatkozott. Tá1nlás fol),famán ak..<--
tivitásáf.: inem vesztette el, csak háron1 napos iözés-,lután ·" 
85 fokon. Ez az inaktiválódás 95 százalékos alkohollal 
melegi.tve már fél '.ó1a 'inulva jelentkezett és az inakt'i„ 
l"fiil6dotft' por víz hozzáadása ufán is változatlan marradt, 
De amint ilyen inalrtivált porhoZ, amely előzietescn viz_ 
zel lett elkev·erv_g, egy csepp frlss fokhagymalevet csep~ 
pent,etitek, az antibakteriáI'is hatás azonnal jelentkezett 
de egyidejüleg a fokhagyma f'eUegzetes Szaga is féUé~ --
petf. 

1\.fegfigyeléseik a.lapján Cavallito és rnunh:atársai 
azt a következtetést rvollták le,' hogy a fokhagyma 
PlO-allicint. tartalmaz, vagyis '.olyan anyagot~ amely is~, 
1neretlen Összetet~,fti vegyülethez van kapcsolva, amely.:. 
bői vizes olda:t.ban a fqkhagyinaléhen jelen lélő enzin\
hatásá1 a aHicin hasad 1e A fenti fol:-1- amatot tehút 'ugy 
magyarázhatjuk. hogy az ,érzékícny ;enzim 95 százalékos 
alkoholtól, vagy n1elegit.és á]fial megsemn1isiilt., minél 
fogva a pro_aHich1bó1 ·viz lhoZzáadása után sen1 'keh~t~ _ 
kezhete'tt allicin Ellenben jeleriték:felen mennyiségü 
fol{hagyn1alé hozzáadásával az elvesz~ett aktivitás 
„életrekeltu, 111ert a léTel egJiitt 'kevés enzim is Je\t 
hozzáadva amely eI~gséges volt a hydrolizálás Iefolyá
sáhnz„ 

Erdekes,. hogy ilyen enzhn a vöröshagyma levében 
is van, dacára annak, ihogy a lÖtÖsh.agymában nine,_q 
sem al'lic'in. sem pro-allicin Ily m6don ',3,7. f.naktlválti 
fokhagymát más niivéni - ielen esetben lÖröshS.gyma 
--_ levé-l'el is aktiválni lehe't 

A FENTI KUTATASOKAT 

a.zér·t ta1tottam szükségesnek ismer·.f.elni, 1uert oly.a-n: 
felfed·ezéselret és teoriákat •tartal1naznak, amelyek nem_ 

1 Ko[~1i1ter f rineJ Utú~ai 
gyógyárunagykereskedés 

1
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ctmk orvosi szempontból lér'dekesek, hanen1. bennilnket 
gy6gyszez észeket is /érdekelhetnek, u1er t olyan terüle_, 
teken folynak, \amelyekhez nekünk ~gen Sok közünk van. 
lgy például a növényi váladékok Toldn álta.l felfede
zett hatásai, melyek a :növényik egymásközti !befolyását 
bizonyítják, széleskö1ü viz8gálatoknak lehetnek alapjai 
Különösen érdekes volna kísérleteket folytratni a gyógy_ 
növé.nyek termelésével kapcsolatban oiyan anyago'l{ ki
knta'tá~a céljából, an!;elyek a gyógynövényeknél fiziol6p 
giai halás't: fejthftnének ki egyrészt a :rtövel{edés, más
részt a hatóanyag tarf"alon1 lfokozását illetöleg, Az- aL 
licin izolálás'i módja, amely min't láttuk különösebb ne. 
bézségekhe nem ütközik, példát :muta\f-hat hasonló Jd" 
sérletezésekhez. n1elyif'k alapján gyógynövé.uyeinkböl 
még jsn1eretlen tufajdonságokkal hhó anyagokat vonhat
nánk ki .. A népies gyó_gyászatban szárnos olyan gyóg:\r
növény van használatban, a.melyeke't a Jelenlegi orvos
tudomány mel!őz, a1n2Jyek nem tartaln1aznak Se111 aI
kalofdáka't, sem glükozidákat, sen1 más ismert ható
anyagot, éa nép n1égis gyógyha:t.ásokat tulajdonit nekik 
Ezekiet ltellene 'a f'eledés001 e16keresni és a mai tudo:~ 

mány módszereiTel -Kutatómunka aFá vetni Ha a kincs 
nem is az utcán hever, Ue hizonyárá az eidó'kben és a 
mezóKön még annyi elrejt-et't ért.ék van. a1nelyekért ér_ 
demes '\tolna 1Ehaj0-Ini. 1\'e feledjük e!, hogy a szórgaL 
111as ln1unka legtöhbsz{)1 meghozza a sikert, a-kita1tó 
kutat.Qt pedig gyakran a. jóinrlula!fu véletl~n is segi-ti 

IRODALOM: 

Bub•noVic: K01n(ja, 

Bartal: Sz:e1 VPS lkié'S'zítmény.ek eli5á1litAl!ifl 
R!ch't€r: Ohen1iB'J ' 

Ríchte>r G. vegy. gyá1: Negyvieuév;e.:_: juhi-l!eumi 
klötnyv, 

V. B~ajkovic: .Sulfonamtdi Fair.~ GlaSuik, ILI. évf 
7. szám, 

Farm. glasni'k IEI évf 4„ sz Ref a Ohem. AgeJJől 
B Bobi-e: 0 fitociili1na F1"arm. gl III. évf. 6'. sz 
T J Po-st'oí<Skij ,és N Bednjagina: O nek:kotorfh 

anib!otikah, Usptehi himÍ!. XVI. 1947 1 förd 
P Vasíljev, Farm g-J' III évi 6 „ 

lrta : P„ Casparis professzor 

(Merf.ielent " Schweizerische Apotheker 
Zeitun!l 1.947 eu_qusztns 23.-i számában) 

A FedNation Internationale Pharmaceu
tique Zürichben tartandó gyül2sére számos or
szágból éil<:eznek vendégek, hogv a gvógvsze
résmt különböző kérdéseit megvitassák KüL 
földi vendeg,einket é,g kollé<iáinkat érdekelni 
fogják a 25 kicsi, de önálló köztársaságból álló 
rrszógunk tapasztalatai a gyógys2"e'vészképzé.s. 
röl és annak organizációjáróL 

A gyógyszer'<lszi tanulmányok, 'amelyek ép_ 
ugy az nrvosi studiumok közé számitanak, mint 
az O'rvosi. fo_g-crvosi és á,ilatorvo~i tanulmányok, 
az összes svájci egyetemekre vonatkozólag egy_ 
öntettien varrnak rendezve or ganizálva és irá
nyítva. azRz 'az ezt érintő rend!elke'lések Svájc 
el!'ész t1o>rül<etlé.re kötelezőek . 

A7 első foltétel a latin érettségi A gyógy
szeréntan hall~ató 6 'egvetem közt válagmhat 
éspecH g Basel. Bern, Frihom g Genf, Lausan
tie Neuchatel vagy az Eidg Tethn.ische Hoch_ 
schule Züdch között ahol a természettudomá
nyi ismereteket a kémiá.ból a fizikából é~ a 
botanikából megszerzi E7. a cfü'chi technikaí 
főiskolán kivül a természettudományi fakultá
sokon történik amely utóbhinak nincsenek' 
olyan fakultásai. mint az egyetemeknek Külön 
gyógyszerészi fakulM.s. ahogy az külföldön 
töb:b helyen van, Svá.kban nincs A természet
h1dománvi tanulmányok három nemeszterböl 
"11nak teh2t másfél évből. melyet egv termé
S7~ttudományi; gyako'rla:ti és elméleti vizsga 
zá.r Ie. 1 ~ - - -"- --..., 

A következő tanulmánvi időt nyilv"nos 
vagy korházi gvógyszertárban töltik a liallgac 
tók. A másfél évi gyakorlatot követőleg sikere-

sen letett gyakornoki vizsga után még egy évet 
gyakornolrnsko1d'nak, a 1Ja1rnlh1k kibőyitése vé
ge<ti; Tula.idonképen ez a;Jatt a gyakorlati ki
képzés alatt iut először kapreo1J1atba a ha,JJgató 
a gvóQ.'VSzerészettel Megi;annlja a recepturát 
a defekturát a készitménJ"ek 1előállitását. · a 
gyógyszerek vizsg-álakát és a drogok mikroskó
oilrus feHsmerését.. Bevezetik a gyópys·Z€részeL 
be és a közönséggel való érintkezésbe. Ez1alatt 
a k~t és fél év alatt e'gyedüli tanárn a gv6gy _ 
szerészfőnöke · ' 

Tehá,f· négy évi eJőt,a,nulmány után ismét a 
főiskolára kerül a jelölt a befejező két évre, 
ahol a szaktanulmányokat végzi A gyó<ryfö!e-
részi az anorganikus és az organikus-kémiát, 
a gy6gyszeismeretet, a gaJ<enikÍ1s gyógvsz,eré. 
S7-étet (ia.mi alat:t a különféle gyógyszerek és 
gvÓg"l's~eralakok elkészitésének. tudománvo.s 
alapismerete értBndől. a hygienát a hakte;io
lógiát, a uharmakológ"iát a klinikai 'izs<>;ál6-
m6dszeTeket és az éfelmiszer kémi:í.t Ezeket a 
szaktanulmánvo'lm.t a már előbb felsorolt főis
kolákon végezhetik, kivéve a fdbourgi és neu
clui.teli ,egyetemen. mert ezeknek nincs Gyógy
Rzerészeti Intézetük A gyógvszer'észhmárok és 
a hallgatók egves egvetemeken a bölcsészeti. 
természettudományi másokon nedig az orvosi 
fakultáshoz tartoznak A sz.aktanulmányok eg„ 
gyakorlati és szóbeli szakvizsgával foieződriek 
be. Amennyiben valaki ezeknek ré.szl etei fránt 
érdeklődnék. ugy az orvosi vizsgáról szóló 1935 · 
janrnh 22 -i szabályzatra utalunk Ennek a 
szakvizsgának sikeres letétele befejezését jelen_ 
ti a hat éves gyógyszerészi tanulmánvolmak és 
feljogosit gyógyszertár vezetésére egést Rvák 
ban. 
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. . EgJie~ek tanu}m~nyaikat tovább folytatva, 
megs.zerz1K a dokcoratust is. Aszerint ho . 
m~ly1k .~ő'skolán ~1olgoznak, leh<0tnek „Dr d1~ 
sc1ence:' (Genf, i ansanne), bölcsészdoktorok 
_(Basd J: természettudományi doktorok ( z Ü-

. nch), .es gy.?gvszerészdoktorok (Bern). Ezek 
n~i;i I:otelezoek .hanem teljesen önkéntes kibő-~ 
\1tése1 a ·banuln1anJroknak 

T:e~·~in kanton o1asznyel\rü gyógyszerész
h7llgat~1np,~{ n-ieg 1~a11 -a 

1 

:lelletőségük a1~'ra1 I1ogy 
O.,a.~zo1~za/J,ba11 vegezzek el ta11u}mán-:;·aikat 
ma-d veO"Ul eg J · 1„ 1· • • ' 
1 

,
1 

J , „ '"' ,. .r Y cu on· ege.s vrz,sgával noszt1ifi-
~{a.J;at3ak d1pJo.n1áika.t és jgy .egész Svá-;cban 
ervenyes.~:é válik, J 

Ha a "fái · k'J • • · 'L , •• .., ., c1 l {epzes1 l ·endszer tapasztala-
tai~\ nezz:1k. u~·y ~neg kell (rn1itení azt a dile1n
ma., amz valosz·i11iileg _ külföldön is felmerül. 
n~vez~te,~e~ a g_y.a lcor.Za-t ?s 1az ielrnélet közötti. 
el.entet~t, magyi.s azt, arnit a hall,qató az évek 
f_o:11a1nan ta-11:'!11t. és qrnire nslc1'. később a o·ya
ko, l<dba:1 szukseae van Sokaknak feleslegeo,:_ 
n~k tu'!-1k fel sok, olyasmit tnnulni, 'ami1e :ké-
8obb nznes sz;ikségii.k. De nern szabad e!felej
ierp, hou11. '.na~s tucTományoknál is i.ay vnn \ez 
8ot .;ne.alcwcm7u~, l:ogy igenis sokoldalu leqyen 
a .faiskolai kike11zes, liogy necsak eg11szeirü 
B.Zakember eket )lcépezzünk ki, akik a sa /Ú kis 
1nu"!k?1-!örülcön. ki1Jül 11.errz látnak tul„ hanern 
va.lodz- akad6rn1k:u,sokat. a .szó 1'.,gazi értelrné7Jsn 
Az alapos elméleti és ,qyakorlati 'tudás cdia 
csr~k 1neq ~ a ?izto~ ~ alavot é.s szabin '1neo a 
rfJJ,_,qyszeresz VtRzonynt uz orrossal, 0 brteaqe~ 
eR n konku.Yrál6 álszul::en1(Jereklcel s?:e1nben„ 
A,z a_laro1s tudománvo.s kiképz 's tehát a legfőbb 
to1ve11ye }egyen a: gyógvf!.Zerés:;::nek, an1en·nv~
ben_ poz1ció,i§t rnint szake1n1ber ;:ik:;~ ia b'."tÓl
t.~1~1 az orv:osi tudon1ányok k:i:)zi~l szf-;_":_1ála kii-"'-
'loL-. 1:81 ü!:eten. Ebből R szE.nTszövből n€zve 111egál_ 
l_~n1tha:t.iuk, }1ogv a svájci kiképzés1 Pend:sze1 
.101 bevált Mivel azcmban a rendszeren mé~ 
1.tt-ott iörté•1hetnek javitások ezért fö1vnak 
.1.~!en,'.eg is n1ép.: a n;_egb;ésr~lések erről a táI!?:V
k?r;oI .. Igy pJ, szó yan arról, ~ogy a gyakorJ;atj 
•kikepzest a gyako1lati idő alatt elmélvit,sék, 
vagy hogy az organikus kén1iai tanun1ánvok
na.k .:::i. 1alJ01ató1iun1ba11 va1ó tanit,1.sát kibővit ... 
sék, .hogv il1 módon kellő tudományos a1anot 
l1yer]e11ek · 

A \ayóm;szerészetnek kiilönleqessége hoo11 
u ter1n,é8zett1tdo1nánuok és a.z o-rvo.si t~cl~Tná;i?Í 
kö7 ött áll . .f.g11 te1'nv@szettudorná.n11ol.;; ki.~é1-leT6?.
ne~ e1edmé11j!eit a kémiéból. bot~niká.ból és '.fi_ 

zi/cából a iŐbbit az nr1'nstuH01nánubó'l me1:i.ti 
olJJ niérték"l):en, a1nen1i11ire a?- 1rn:twik.i1"ához szük. 
séae8„ A mJti. előrAhaladott \kuf.atá'!.ok lcövetkes
t~?en ezek a seqédtudon1.ánuok ~tnn1,;tra kÜ)Ő
i:izl'.·ek, l~oqy nehéz ki1la1a<ztani lielőlii.k a.zt, 
an1t1 e lgJJc_q11szP.r éc;zn.ek szük.séqe ·van rgz kii.lö. 
n?.sc11. a biológiirc[ 'lionatko::,ik .: a h0rnion,ok, 
v1ta1n.?nok· ne:"1 !10J nzor1 e·redetii biolóu:a-i anua_ 
goli a.ritibioti.kun1ok. ~t~.i f <:n1 ,: 'ete .;;z,eqRze1;1e-
11ölep bel"enyulilL a rnater·ia n1.ert1r:aba, . 

A f"!~ 1 ór11is;.er'és.:nek fontos ho.011 ;r;~.nis-
1ne1 l, "'d é 1

· ~:;: u1 fogrtlrnokkaJ_, ct biológia, .f·izi~ 
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ológia, stb terén fa hogy k' t"". .,_ . · i . . . . .. , ' w;.Ja va,,,,sztani) 
a. ne ez szukseges ismereteket anélkül h t . 
sagoean a ,részletekbe menne ' agy uL 

.. ,~~zéi~~ kell a n1i svájci kil{épzési ren-dsze_ 
lllnkce tobb helyet szorita>li a b' l' „ k b' . ~ . . „ i io og1ana , , ar 
a n1a: tanuln1a1ny1 idot n.e111 szaibad 1n ~ 1 

r. 

szabl• 0 te'm · d' eg nos,~ •. :,~-,...---a. "" 1' .. 8e1:1pe 1g az egyes tanul111ány] 
ido~~akokat a tobb1ek rnvásá1 a megi övidit . 
Nehez feladat lesz itt a,; egyensul"t t l'eln~. 
E t h · bl · ' meg a a m 

~ 7·. ne -2~- pr~·- ~1~~t _fcHiák S·\1ájc Csszes éí·~ 
~eJ{e;t . e~1Y~ts,n11. lllLZ-~ete1 megvita;tni, an1i:ben 
I e1nel~eto1eg .. se~1 t~éger e~ le.sz11ek tanács·aikkal 
az F. "· P kulfold1 v,endegei js. 

Örkény, István: lágerek népe 

- A Budap;st Széke~fővárosi Irodalmi és Mü
ves·zeti Intezet kiadása.. -

ö r k 1 n y Istvánnak ez a ,,,d:;,oai!c hadi
fo_gol~-regen.ye Pedig folán '!J.gyanugy nem re
geny .ez'.. aka'. az első. „A mig idáig iutotta./c" 
Ep~ik konyvenelc sincs kimondott inüfa/a. Va
l~7aban ez 1a 190. oldalas kötet egy iró egysze. 
1.·~t,_,_ tis~ta, vallomia;s~l. Arról" a·nzi vele és körü
lohe ~01'te11t a hadifogsó,gí;an Olyan közvetlen 
formabci~i, ~ogy előttünk nő. 'épül, bontakozik 
ez. az igazan é1deke.s '--- lelki sz 0 _ 
e i a g r á f i a .. 

A[1 ~ulen sorábrm ott é1 ezzük a hadifogoly 
v~rgode.1e mellett az uó gyötrelmes /cüzködé
s.et is;; M a1dnenz mind~uyik alalc1ábrin :) niagn 
vall, o maga _k~; esi az ignzságot. Azért ké1'dez, 
fel~l, lzelyesct. .es .t:'.qod, hogy a bukdácsoló szfl
~"!'. kowtt iata1rd10n az elveszett utrn F}gy 
1,rrozato.san rnegcs-ufolt rvenizet rutjára. 

JFzé1,t iannyira hiteles niinde-n tollvonáBa-„ A 
/eadifogiyokban a. sajcit emberségét, önrna.gá
ban a h;id!fogoly eletét aliar.ia iaazolni Ezé1't 
eg~edulaTfo aU:otrLs Örkény Istvrin könyve. fgy 
meg ~;~m i1 twc harhfoglyokról. S ha le.sznek is 
~-co~eto·i) d a 1nafJn utiát j'álin. Ir.inyt niu,tat · 
u onalc és olvasónak 

N°e1n tudatosan llis:en a kuszá.n induló 
so.rokból előttünk érik, terebélyesedik lci a \re
geny.. Há.t mégis regény? Az .. Mert sfozezrek 
rneahurcolt é!ete sir b.ennúnk tol:ább a11iikor 
letesszük p kön11vet Eollektiv regény 

. F,ele.1~lwt,eten könyv. A honvi!.gyról, ctz éh
seg101 val1 es valW.t, hogy a gyakran 1ön.i:rnitó, 
gy öt; ö és mégis f•elszabaditó, éltető in zt n k a„ 
b a n adja meg a rálaszt n qegkinzóbb kérdé
sein e ... Ez old7C1 fel és ez n·obbantja szét a tisz
tek .'ur1 e 1szl'.~e~elddését /gy hajolnak e_qyre kö
zr::iebb c;;y1nast!o: .?·lern tisztek ér; közlegériyek, 
hanefíi ler11be1ek 111ern1a1 lutd'ifoglyok 

I gu é1 i .öl,:ei o t t - 1r1z itthoni felszaba.: 
cl-ul,;s. Földre[&: nl. Dentak1 ácia . „ Ifit és két
ség Ott nincs segitő kéz 'Nekik maguknak kell, 
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-egy•enkint rnindenki11elc, egy wégi ellwrnuilt éle
tet 11jjáte; enitenie És ez talán a regény egyik 
legszebb frészlete A'niilcor t6nyl.eg•es és lelki 
clrétakadályokon keYeszf/iil is oil,a dübö; ögnek 
~s nie,grerne.gtetik{őket az uf rn{&gyar d31nc kTic.i-a 
első lépései. 

ör kény I stvá.n könyv•e egy kivételesen na,gy 
müvész írói riportja Adatok egy felbolygatott 

világ életéből.. Korlcép az örökkévaiósáu BZ<Í·· 
niára , önvalloniás, 

El kell olvasni De hogy val.cíban múuienki 
elolvcishassa, főként a hadifoglyok; 'CSináljanak 
a könyvből, kevésbbé jó papiroson., egy olcsó, 
népsze1 ü kia.dflst Csak i gy le sz a „L á
g erek népe"~ a népé 

(sz .. j.) 

A magyar 
a kiegyezés 

/ 

gyógyszerészet fejlődése 
kor~tól a századfordulóhi 

lria: DR. BÁNY Al KAROL Y 
Gyógyszerészdoktori értekezés a budapesti Egyetemi Gyógysze1észeti Intézetből 

Igazgató: Dr. Mozsonyi Sá.ndor' egy ny. r. tanár 

(Szemelvények) 

MATERIA MEDICA 
1896. december 13-án oLvasunk először köz

lést a pyr amidonr ól.. A G)"ógyszerészi Közlöny 
referátumában a külföldi szerző, Filehne msg
jegyzi, hogy a pyiamidon hatása •Sokkal las~ 
sabbau fejlődik ki és lassabban is mulik .el, 
mint az antipyriné. Ugy8111ily:en a dosis letalis 
viszonya is Megállapitja a szerző, hogy e 
gyógyszer megérdemli a.z alapos kipróbálást 
Ugyanekkor dr. Sztankay Aba gyógyszerész, 
Honthin né'.'ell forgalorrJha hozza az általa fol
fedez;ett uj béladstringenst.. A kor divatos 
hasha,jtója viszont ·a reoepturá.ban a Kalomel 

Századvégi receptura .. Zoltán Béla a Gyó
gyászat 1898. márciusi számában creosotál ké
szitésére a következő formulát ajánlja: 

Rp Creo·sotali 
01. amygd .. dulc 
Pulv„ gummi ai:ab. 
Aqu .. destill aa 15„0 
Mise f.iat emulsio d adde 
Aqu. menth pp. 
Syr cort aur. 

S. 3 nap alatt fogyasztandó eL 

Más formulák: 
Sápkór elleni pasztillák Lutaud-tól. 
!Rp. Natrii bicarbon 

Calcii phosphor.. 

100 0 
15.0 

025 
0 .. 20 

Natrii chlorati 
Sacchari aa 
Ferri reducti 

Fiat pastma una. S. Naponta 4-6 szemet 
bevenni. („Nouv. remed ") 

Bepsin-elixir. 
Rp Pepsini puri 

Aquae dest„ 
Extr. Cocae 
Extr, Chinae cort 
Sacchari 
Vini Xerensis 
Acidi miuriat gtt 

80 
50.0 

2 .. 0 
2.0 

500 
100 0 
x. 

Hidegen old.a.ni és szüüéznL („Bot.. far:m." 
1898, 201·-2 o) Ez a szélesr.e méretezett re
ceptur a - azt lehet monda.ni - még a barokk 
kor stílusát viseli ,magán. 

1898-ban F!aret dr. már igen jó sikerrel 
alkalmazta a hernint 1899-ben csatlakozott 
hozzá a dionín is (A codeinnrn a II. Gyógy
szerkönyv függelékében lett hivatalos.) 

Egy 1898. október 10-én kiado•tt r·endelet 
(105. 147. 1898. B. M. sz) hivatalossá tette 
a szublimátpasztillát és k é s z 1 e t b é n tai
tását 1899 január l-től minden gyógysz•ertár
ra kötelezőleg elrendelte. A rendelet a sznbli
mátpasztillákat házilag készítteti. ugy hogy mirL 
den egyes pasztilla 1 gramm szublimá~ot. 
ugyanannyi konyhasót tartalmazzon s eozinnal 
rózs·aszinüre legyen festve A rendelet mellélde
te magya1 és latin szöveggel ,előírja a pasztillák 
készítési módját s elrendeli, hogy az e!őirat a 
II gyógysze1 könyv függelékének szövegéb2 is 
belerngasztassék 

A ~zublimátpasztilla pályafutása kb 40 
évig tartott, amikor rendelettel kiszoritották a 
bábatáskából és helyébe a clrlorogenium lépett 

STATISZTIKAI ADATOK 

A vizsgálatnnk alatt álló ko1szak első felé
nek te1ápiás irányzatát élénken világítja meg 
egy francia statisztikai össze.állitás, amelyet 
Laségne, a párisi klinika t~nára ~s Regrua uld, 
a gyógyszerisme tanárn, egyben a pálisi Phai
macie Centrale igazgatója, állitotta.k össze Szác 
mitásaik alapja az a gyógyszermennyiség, me
lyet a párisi Pharmacie Cenüal a párisi közkói
házalmak szolgáltatott ki Az adatokat 1855-től 
1875-ig ál\itották össze, kivéve a nadíilyt, 
amelyre 1820-tól kezdve voltak statisztikai ada. 
tok 

A hangyhal vag ( chloroform) fogyasztása 
1855-ben 141 kg.; 1875-b€1ll 308. kg. 

Chloral 1869-ben 5 kg .. , 1875-ben 360 kg 



kato'nai kórházakban. 1881-ben az egész földike.. 
rekségen Gehe drezdai gyógyárukereskedő cég 
/dmutatása szerint 120 OOO kg. chlnin volt a fo_ 
gyasztás Ebből 48 OOO kg. esett az Északame-
1 rkai Egy„esütt Államokra.. 1889-ben azonban az 
U. S. A."ban csupán az év első 7 hónapjában 
több mmt 58. OOO kg. chillint fogyasztottak el. 

A cb.inin :tehát, mint a fenti adatokból is 
látható, a kor p1o!I11ine1is gyiógyszeie volt. É.it~ 
hető is, hiszen a 1ázcslilap1tó hatásu or;ganiJ<U& 
Vegytiletek ekko1 még ismeretlenek voICak„ A 
kémiai fejiődés ekkoriban lendült el a vegyér .. 
téküség tanátói az atomláncolás fe1é, hogy a 
.szctzad. vége felé az anal.izfuó és sz1nt-etizáló kémlkll 

Jodoform 1869 .. bBn 25 kg 1875~ben 25 kg. 
Hamanybüzeg ,(kaliüm olomatu.m) 185a.

ben 3.200 g1 , 18'/5-ben WO 910 gr. A mákony 
fogyasztás·a evenként 150-2u0 kg. között in
gaaoz;.k„ AlkaloidáJ közi11 az 1865-ben eiőal11tott 
codem fogyasztása 50--'it!4 g1-ig emel.kedect„ 
A szunya; (morím) 272-l03JU g1-\g A d1gi
talis fog·ya.sztása állandó ;nen11,y1segü vo:It, aJ111t 
Jcismérte.kben en1el t> az 1864-ben feii'edezett di
g1tal1;n. A gö1c.si:::silla1JitólU 11aszná1t .szer:e.K, 1$,Y 
a Va,er,iana 200-e.800 gr kózott, a mosusz í>Uu-
2600 g1, Casto1 eum ::o-6 kg köwtt ingadozik. 
N ux vomical rn55-ben 250 grammot, ).814-ber\ 
27.250 gr.-ot sznigáltak ki .v aba sancti ígnatij 
200-400 gr köwtt i11gaaoz1k A brncm l81:i9-
ben telje.s·en eltt.i\l.1ik, sécalB cor:nutun1 csökke11ő 
tendenciát mutat, ,1865-be;1 65. OOO gr .. a fo_ 
gyasztása. A veiatrin és st1ycl1nin fogyasz1tá"a 
18 1 U-ben kezd eme1kedni, amlko1 a gmnu1ák al
kalmazása divatba jö.tt A szeszfé&k íogyasztá
sa nagy arányokban növekedett.. EzeJ«lt nagy 
Jázragályok idején, részben ped1g eiős1tő szerui 
alkalmazták Az alcoholfogyasztás 1855-hen 
1270 liter, 1875-ben 40 .. 000 Jitei. Ji;gett bor 
(cognacJ 18ö2-től ke;,c1ve llzerepeJ 4 liteuel, 
.t875-ben több mint 4 OOO lite11eJ. Ugyanígy a 
rnm az 1862. évi 35 Jiteri öl 1875-ben 5 681 1L 
ten e emelkedett Hasonlóan emelkedett a bo1-
1ogyasz1Las is ,Jellemzők a n:adályfogyasztasra 
vonatkozó adatok 1820-ban 180„000 nadályt ad
tak ki. Legmagasabb mérbékét 1836-ban érte 
ei, amiko1 is 1 millió 280 .. 000 da:rnb nadály~ 
használtak a pár.isi közkórházakban .. Innen Jrnzd .. 

irány (1886-1890) k1épi:tse ·előbb az aromás 
vegyületek kémiáját, majd a stereokérrnát és a 
tJ1e1n1okémiát az elekt1olitas disszooiációvaJ. 
A szin1tetikus korszak nagyarányu kiíe:i1ődése a 
hatásosnál hatásosabb gyógyszereket adta az 
en1be1iségnek, (Dr .. Euz1cska Béla: A chémia 
legfontosabb vi vmányai évszázadunk utolsó ne.. 
gyedéhen, Gy. K 1893 .. W4-195. o) 

1850-70 t;ácjá,n azonban még csak a chinin 
állott i endelkezésre, nljnt lázcsiJlapitó, Ebből a,
tényből kiinduiva keJI me&'itélJH egy klváJó ma... 
gyar gyógyszerész, Rozsnyay Mátyás talá.má
)lyát aki megoldotta azt a kérdést, hogy a ren
delkezési e álló egyetlen, de páratlanul keserü 
lá~csllmpitó 6Zert ' miként Lehet a gye1:mekeJ( 
számáia élvezhetővé tenni.. Ma ez jeJentékeien 
problémának tünik, de a maga ko1ában, a szí[!,.. 
t0t1kus kémia kibontakozása eiőtt, a megoldás .. 
nak óriási jelentősége >o1t. A járványos fertőző 
betegségek elleni hatékony védekezés még isme„ 
retien vo1t A szérun1teiápia még az idők mé
hében szunnyadt Különösen kellemetlen volt. 
hogy a „hazánkban folytonosan dühöngő vá,ltó;.. 
iázi a gyermekek iiagy résl!ét is megtámadta", ők 

ve. a 1radá.lyfögyasztás fokozatosan psökk;en, 
1855-ben má,r csak a fel-e az 1820. évinek, mig1 
a 1eguto1só 10 évben (1865-75) 50 OOO darabra 
esett vissza .. A nadáJyfogyasztás c.sökkenése és 
a szeszfogyasztás enielkedése éles fényt vet a 
gyógyszertan és vele a /terápia fejiödésér,e s a 
képet kiegésziti a drogok, növényi hatóanyagok 
és vegyszerfélék fogyasztása, 

A budapesti magy. kir. országos tébolyda 
1886. évi gyógyszer szükségletér,e hir <letett pá
lyázatban 70 kg, chloralilydrát, 10 kg kálium 
brnmátum, 2 kg .. acidum salicyL és' 600 gr„ kinin 
volt az előír ányzott szükséglet. 

1877 tavaszán rendkiviil felszökkent a chi
nin á,ra .. Ennek oka az volt, hogy Columbiában, 
aho1man a chinin jelentékeny réimét Európába 
importálták, polgárháborn tört ki. Ezért a be
hozatal e1ősen megc.sappamt. A második ok volt 
az 010sz-török háboru.. Néhány számadat jel .. 
lelllZŐ a chininfogyasztásra: 

A calisaya kéregből 1872-ben 6.800, 187 4-
bsn 7.460, 1876-ban csupán 3.340 Collit hoztak 
be a londoni piacra. Más clünatéleségekkel 
egyiitt összesen 1873-ban 43„000, 1876-ban 
20. OOO Coliit hoztak be .. (Felszökkent az dblany 
ára ts, mert a londoni iblanygyárosok felem,,l
ték az árat. 1877 április 7-én az ibla„ny (jód), 
ára 18.50 márka, mig a jódkáli ára 15 márka 
kg .. ként.) 

!ledig a chinint nem tudták bevoo:ni. 
Az ízetlen csernav&s chmin készitésmódját 

Rozsnyay 1869-ben a Gyógyszerészi Hetilap h&. 
sábjain (1869, 926-930 .. o..), valamint a Ma..„ 
gyar Orvosok és Természetvizsgálók 14-ik 
nagygyüJésének munkálatai közt pub1ikáltai . 
. (Gyógyászat, 1869, 737-755 .. oJ és ezzel köz .. 
kincssé tette .. Az 1886 junius 7.„-i közgyülésw 
pedig e tárgyban gyakomokok számára 100 
aranyfrank pályadijat tüzött ki és azt élete vé .. 
géig minden éV"ben meigujitotta. 

Rozsnyay korának munkája volt a china-al .. 
·kaloidák tisztázása. Az 01 osz-török háboru ide .. 
jén (1877) a chinin ára erősen felszökött, ami a 
chinakéi eg többi alkaloidái felé forditotta a fL 
gyelmet és igy felfedezték a ohinidúlt.. Maga 
Rozsnyay .is számtalan dolgozatot tett közzé a 
gyógyszerészi szaklapokban, melyekkel jelwté
kenyen hozzájárult a china-alkaloidák fizikai "3 
kémiai v„iszonyainak teljes felderitéséhez. Igen 
érdekes ,ezek közül „A chinaféleségek microche-
miai vizsgáJatá1ól" cimü tanulmánya (Gy H. 

1877"-ben Oroszország (az orosz-török há
boru idején) 9.000 kg. d1inint fog;yasztott el a 

1878, 505-513. o.) .. Sok más téma is érdekelte 
és zombai, majd aradi gyógyszertárának labora„ 
tórJumában mintaszerü tudományos munkássá
got folytatott Különböző tudományos folyóira„ 

.. GYóGYSZEffillSZ . . . , 

·~ „ , a k kis chro11icus higany . .m~rgetes~. ÉS !'J.~ :. , bb dolgozatot tett koz_z<;, p1
v- ne e.gy k fövárosi orvos tört<,; mar :lle~e· 

,tokbB._'.1 2~r~~!~o íegkiváló!Ybb~yii;koü~ gy~~Y- ~zt ~J~~:dég betegságének :rnjtelyes voltán. 
Jyek, ot, ~- tették iietlen kinmr<we'.. ~ed1g v1,ag, ilye - pedig ezen al1J,posan lehet.'le segrtem,_ ~;>·· 
.. s~er es""t' !zerrett' magának és c!lcsose;;<lt a ma. Ht ?gy Arad város pé!dáj•a, melynek vendeg o1-

hirneve · . k füJa . .. e.k fémrészei csakugy ra.. 
gyar g{ió~y~zer~:~~~ay Mátyás . egyéniségére ben, a ~od8k~:=~ ~T~1k és kanalak pedig ártait-

Je ~.nz. .. ·y Kalauzban 1888-ban megie.. gyogna ' a! • '.égis sikeresen tisztogattatnak. 
a Közegeszsegug . . lan szene es n~, . 'ur korrunt nicht 
lent aBlábcb;~~~~ó~~::as~~gy a követ~ezö sorfok

1
- Pedigost!~„m~~~~f:tt~?~o~~~ay Mátyás araill 

,, o „ , , _,_. i K'" b ses 11asab,Ja1ra. e - vo1; , „, " nak felveteiec a „K. · ~ 1 , . üiés al- gyogyszeresz. . k. . A gyógysz.er eszegy e '1 gy, „ 
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1'. • eleJ·én Budapesten időzven, ugy-lralmava . · no . •ter- • •·kenoeem ugy a -„ · . , · 'ban L'lme ve e, ~,. . 
. fele:m_ t~rbsasagnlla tt a Redout alsó é.s íelső helyi.. 
· TY ungana an, r ' . . gbot... r~ . ebédhez sodavizet ke1yen! me , 
sege1ben .. Az Vb n undorito piszokrete
ránko. ztam azord1 v~ o~ a·vegek fémr,eteszeít el-11 mely a so avizes u „ „. „ • • 
ge ' . - ~ '1elJnbe,n azt v;issza:H:u1:aen1 ·es 
lepte, ug".ho~ eg:c~ kérni voltam ké11ytele'1. 
helyette asva~yvize„_Jso"r ;nau étkező helyiségben 

, 1- az i.lye11 ' "" o k„ 
. Ha ma . , i . dnak - nem mondom a -oz-

i·s .oly .~~vese dea l1egalább a gastr onomi~i a,esthe
egeszseo1t 1 , ye·'e mi'1t vár1·unk a masod-haL t . kóve e men · 1

' ' • · d h J 1ca . „ 1„. t „1? Azonkívül mm en o 
madrangu. venaeg olh< 0 

• kes' t villát kanalak 
asztaltam ogy a ' ' . ' · · ; azt tap . : 't .. t keverékkel tiszhtották, 

valami h1ganym ra „ ·t hagyott eredeti piszok. 
mert az .étszereken.~aJ ya higanyréteg diszelgett. 

·· reteg felett egy ve on k "! „ runk mert 2-8 
· · 'k' d'gek c.sa JO Ja· ' Mi wde i ven e · . •t o"sze•"eket ' w· . y bemergezec ev ... , 

napig elvezz .• < az i!' .1• 'alt aho-rry mellet-
. de az ~Hando vendeg:z~ 'asz~~ál ois;ággyülési 

tünk. lat.~am egy hosl h t tJ.en hogy kikerülje-
képv1selo U1 akat - e e e ' 

Áfonya bor .. 
Asthmolysin •nJ• 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol c:rém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

c:um et sine ars. 

....... , ................... - ........................ -

(Folytatjuk l 
----------

szakszervezeti hirek 
A 'dszemél~ zeti fizeté.Sieknek a 380 forjn:::~s ka-

sege " 15 töI 390 forintra emelke-· 
tegóriája 1

1

94!6; ·~=~~~~l ei~e plusz 10 százalék fiz:
dett. 1947„ inarci , · le t 15 szia .• 

, . , ... t. 1947 a'U.!{Usztus l_·en meg)e n . . 
1 eseme1·es 1ot , . . felniövelt öss:aegre szam1-za1éikos fiz·etésem~les az igy 
t.andó. 

HIREK 
SKA LASZLö munkaügyi főtanácsos ~.a_r. 

, SI . .. szerészosztály vezet?Jet, ~arnunkat, a . g~ogy . Á . , AnyagQ11vatal
nagy kitüntetés ;:,1te. ,Az .• !- es t rtása mel-
ban eddig elf'oglialt poz. ic_JOJta . me~ b~ --+a' k Szak-

. t'l zetése is ra ,z,, · • !1ett, a vegyi?'SZ; a YtLv~ 
0

, ezzel teijes elism8"'.est 
tudása és ra1Jerme cseg~ ' · 

nyert . K" „ 1„.1_ az e'1deklődől<-. . S "\llZS'"":\. OZOJUt. 
APPROBAC!ó . . ~ .. u .. , . ,·cl "készitő tanfolyamot 

h robá·uos v1zsgara o - A 
kel, ogy app „ b któber hóna.pban tartanak„ 
Budapesten legkozeleb, o 1 Je1mtkezni ~ehet az Ei;ye_ 
tanfolyam kezde~e 'Ol.itobe~ ib (IX HőgJes Endre-
i . Gyóg~' szeresz;eh Inteze en ' en1.1 oJ 

utca 7.) ielőzetlesen is. . :'iÍ: 

ELENTKEZZÉK az a fővárosi vagy pe> -
J . . k' · n szaklap ma.gyai környéki kolléga, a 1 roma 

forditását váll~!rbrí. , é 'óléti ini1lis„te1 a 
Gyógyszertáratruhaz:_s. ~ . n P.;,, személyes ü~. 

, . ő , al ci,~1u gy·ogJ·Szer . .ar _, ' 
veszprem1 . ra1~gy .-

47 
, re.ndelete\"21 

, , 170 623-19 szan1u 
leti jogosit\ anyat ; , , "1 Hajnóczy Aladá1 

G „ _ g:yogysze1esz10 .. 
Hajnóczy yoig,y , · ' h o. esti H.) gieia cin1u , :re-zre· a · Ullltip 
tel}Ei.:;jogu ,gyogy,sze •. ~ ~ ÚzJeti iogositványát 1'71.0lfi.--: 
gyógyszei tar . szemel.:e Gö1 ö~ J-enörié dr . sz Budai 
194!7. számu 1endele,te\el , "l Qörög Jenő t::i1jesjogu 

. . u gyog\ szereszro , 
Mária telJeS.JOg · ~ . Gondvi>;elés cin1ü .gyogy-

. apci Isteni "' gvógyszie1ész1e, az . ., , ya't l6S.49-5-19.47 
" '] ·• l t' JüP-OSl'tVa1l " 

sz.eitár· 
1

.;:;zeme-YBS uz e 1 · 0 G i gyógyszerészr-0i 
t' 1 Kes7 h~r yua 

s.zámu rende}e, eve ~ i Juli11nn& dr, tieljes 
G,, , dr sz Keszer ... 

Szta1ecz.ky ez.a,ne ' , k't•· Szentlélek c1n1u , ·é „. a nagy-a;....1 ,. ... 
jogu gyogyszer s~1e, .. ·l_,,_. "oogsitványát 172 340·-

t · . e..·-nelyes uZ< -1~1 .1 , 
gyógyszer a1 sz 6 .,c.l Bak....ay Béla teljesjogu gy~gy
·!1:947. számu rendelet .... ,..., . nü ógyszertár ·szemelye~ 
budapesti Fehér GalTa:1~bl'cnte1i·:e~jogu gyógys~erész:te-; i: 

·"i Baksay ....,asz o , . - d l t, . „, S:ZE'.l'éSZ.Lv _ . „ 1 1947 számu 
1
_,en e e e\·e1 

· ' ft 1'12 2D -· , • · üzleti JogosltvanJ-U . , észről Dnxvas 8a.Ll:.-
- t l'~·jogu gyogy;sz-er , „ á, 

Strausz Arwn _ e J ::., . •. -ógys'7erészJe ruház+ A 1 • domé Ű!. i ;:;z Strausz .b..gnes g,) "' 



Halálozás • r r · , b . __ ar · e KeSSJ Ödön gy&gyszeré:sz, S'zev-
„-crn er 16-an Éle~P11e'- - A ·1 „ 'h , -

, , • , ,e~_ n. 1 -~-1;:: evelJ_/l_ Orosl1azan elhunyt 
_ , Hatosagi ke~e.\}~ , J ogos·-e ai feilnondási idő ktfize

tese a _hat kezelo ~za1na1a? Ez a ké1 dés már több m)lH 

eg.), t~e- foglalkoztatju a .g:/ógyszt'ré.sz-k-öz\éJ-lPlll-Jnyr 
.!\. palya101 letiltott és kínkese1 y,esen iO"azol' gy ·g . 

, _ . _ "'· . v 0 ,JSZe_ 
re.sz rendszerint nen1 aka1 fize~ni. Er1e a gyógy5-zer.°'sZi 
be.r~ti'kbt:m. J~özCS':.1lt:1t lig,J \'édek s-erkentik őtfüet, \Volff 
LaJüS sze1ktszLŐ u1 is :ez( vaJlja ő még 111~ is to~dot
ta ,e~_'t egy ~épé~;sel és ti) dei1nok1ácia megcsuíolása j1e
gyeben ko1ekllven ki.hajigálta a X üg,yosztály alkal_ 
u:.azcttait„ N~m bizvtt b~mnük ó családi patikában csaik 
l okouokat all';:.alt.:'.llaz &,;,. jó áré1 t 111 óo- "' 1 >ptoiny · , · 
, • ' '--'o ""•1 t' ClllL lS 

a'Iu~::i'. Igy ese·,1t, hogy bár régen cnegszüut a ha:t. ke. 
11:.~e.~, ,_- a h-at6ság n1egü1t_ csak \Volt'f urék meLlié sze_ 
g-0dotl- · Ez csak egy kiIÍ\Ó példa -· a nemfizetés 
ben a ráfi,zetéS!b ~!Il. de akad ilyen több is. ~· 

•

E. :ízt a sort az-oniban most \ áiatlanul megbontotta 
X. t l a Ugycsz.. .ái Y példt-<uuutatása Egy idö.sebb ka1tá1sunk 
~:eiglJer:gedett é$ hosszu bet1egszabadsága közben nyiJ~ 
\ a~1valo l:tt1 ho.gy neu1 n1a-1 adhat tovább egy n,agv 
g.~.~gysze1ta1, hat: kqzelúje„ 1'·/fÜ'St a X üg}osztály kit-l'~ 
)'.Ct1 a hat hona.pi fel~11ondási időre já1 ó össz·ege~. Ezzel 
h~varalosan is igazolja, hogy a hat kezelő ugyrrnoly:an 
aikaln1azott, n1int bá1n1elyík gyóg)'Sz:e1 Lári dolgo · .. zo 
Vgsvédek figyelmébe! (sz.) 

l\leghivó az Eg)-etE:1111t Gyógysze1h:1n:ereti Intéz,st 
(VIII ulloi-ut 26, har1nadik emelet) i.ante1mében dél
után há1oi::nnegyed 6 órai kezdett.el iurtardó tudo1náu)--o' 
előadások1 a l" 

Oklóber 10-érn ch. Fritz Gusztáv egyetEill11. c ik 
tanár: A plJ:n111akolo,gia ujablJ hal;dása (II) 

Ükt6bei '24-én di. Mődlinget Gu.sz, .á,. eg,j etenü ':! 

:rk, tanár; Az állattani i:5,11nierett_k szex epe a gyógs1nze1 é 
i-z'e,tb :m - (Az ;, lTj tudományágak és uj szeiupontolt 
gyogyszerké1Jzésnükbe11" e ,so1oz,a:t 4. ei.őadása) 

~zuton is felhi\juk a fig)-ehnet aua, hogy a gyüg~··· 
szet eszi tO\ ábbképzés ujból int1ézmén) 1es megindilás·áif! 
,,Cyó~_Y'.szerész,i g:i a·k-01 11,ati kérdésekl\el fo:gJralkozó ~n::~g 
1Jeszé1es·~k" l,esz.nek nlinden hónap első f·s h1~1un<id1k 
pénlekjén délután G ó1ai tkezdetteJ az Egy.etemi Gyógy
szel'észeti Intézet (IX, Hőgyes Endre-u 7 ) tanteriu:é.~ 
ben; október hó ifol}arnán t<:ihát 3-án és 17-én _ Ven 
dégeke-t szivesen látunk. - Budapest, 194'7. ~któber ]
Dr. V,égh Antal fÖtitk.á1„ D.r. Lipták Pál eLnök 

l\'!eghalt a viianlinok felfedezője. Cnrnbl'·idgei jelen
tés szerint Sir Ji"1ederic Hopkins Cowland aki 1904 át.a 
a ca..'Ublidgei egyetem tanára, 8'6 éves Jcoi.áb.au ineg_ 
halt Az ieruberisé,g udki köszönheti a vH.aminok felfe_ 
dezését, ő bukkafnJt r-á kutatásai során az álilati zsir!ban. 
különösen a halak májában olyan .anyagra amelyet Vi~ 
t . ' amin A_uak-nevezett el 19-29-be:n Sir Fredea:ic NnbeJ-· 
dij ft nyert a vitarwinkutatásai .elis·:m,eréseképpen ltl13:0-
tól 1935 . .ig az angol Roya.l SociBt)' ·eilnölte vort 

t:tlán hog,y a ll1í. szakoszt,áJ„ .... _,1„ '""~t , ~.o1:,1 , , -.",-
·1 . j''-hllA .Ii."- es ~ ev alatt. 

111LJ·en <:1edn1én3 t ért ef olyan il~ányban h .. · , , . ~ ' ogJ magán 
gyogysze1 t.araikban _azok foigaJmáinak megfe]oJ" • -

k ,,, " 0 szaniu 
~1 ai,_r1azott

1
at helyezzen •el Sajnos, ~~lig !Valamit . . :::2 

< zze1 sze.ni1 en a X ügyosztály niindE!n sz.ociális leh~.iö. ; '" 
~éget rnegadott -· a hat gyógyszertárak részére„ Jtlt - · <~ 

-. ts \ ele. Ezért példamutatás 1na a hat p"ati,ká.k · - ek 11 

léte · . K.öze1edünk a fe-lelethEIZ:„ Ha 'eg' h·at gpu~zta ."'} 
t

• , . ' . yogy- ,, 
szer a1 atmenetl z-a-\ a1"0kkal küzd a X ·· '! ·i_! 

'-··, - „ , • . ugyosza y ép- :\;\' 
~e~ szoerahs utmutatasaval Jogot sze1zett arra( ho · 
rde·glnn-~s"" - ' l , ,1 6Y · ~ -e ~n >'ag) veg ·~ig_esen athelyezzen \al~akit. IoaJ,: ,_'t 
h~gy .a szá~az fcHn-ondáshoz is folyam.odha:.na D,e ú;_.ci; ·F;: 
pe!da.· mutatas~.a igar..-án nincs szüks:égűk a 1nagán-gy' 

· ak · ogy_ · • .i' 
~~e:tai • nak. Me1 t azok aztán amug,y istenigazában _ 
en1enek Is v ell\ · ji· 

"""'"-""""""""" ............................................. ~ 
F E L H-J V A S 

. Alu~h?tt meg:ettem a mádi l{IGYóHOZ cimzett reál. 
J~~~ g;:.ogysz·ertarat, ·- igy felhi~om a gyógysz:~rtár 
hit_e.ezo1t, hogy faövetetéseiket 8 na110n belül 'frubl K 'l„ 
Inan (Itlád A - ~· a , , ' pponyi.-u~· 23.) gyógyszerésszel szeinben 
er \- enyesitsék 

l\Tál;:t ásföld, 1947 ... szeptember 30. 

CSONTOS ISTV AN 

R'' 
forgalomba hozza.: 

gyógyszer·ész 

töltött szopó 
óvszerek" ' 

WILHEIM ARTHUR , ,Helios" kötszer éa 
egészségügyi cikkek vállalata 

Budapest, Vl , Gróf Zichy Jenő-u .. 37, Tel: 123"867. 
Gyors és pontos kiszolgálás. 

-~~-„.\ ... ,.. _„,....,,.._. '----· 

Egy .~zegép;„--I:~~;;~;;:·,~·l~~~s·ához szük 

.ségas 1 dob, SOLGANAL B.. OLEOSA 20 százalékos~ 
8;,a \al~k·i· iendelkezik a fenti gyógyszerr<el, kérjüJ{ süi:„ 
g;ose~. E e.Jel I~tván gyógysr.euészihez, Sümegre eljuttatni 
- kr azt továbbitja. 

Egy teljes gyógyszertári bcr·endezés (állványza4 
t.áia-asztal, tái1amérl:eg, 1150 db. csi'S!:-ollt Ü\eg) e::iadó. 
Cim: Taksony, Erzsélbet-u 69, 

!líegjelenik: ha 1 onta kétszer 

Szerkesztőség- és kiad!óhiVatal: 
Vlt, Akácfa.u (5, L 2 

Telefon: 422--140 
Hivatalos ózák: d. u. ~·-ig„ 

Felelős szerkesztő: Felelós kiadó: 
HARANGI SANDOR SOMOGYI SANDO!t 

Telefon: 344-811 Telefoo: ll!&-M&. 
Szerke1Mik: 

MARKUS DEZSő SZÉKELY JENö 
Telefon: 422-140 Telefon: 162----866 

Laiptu:lajdonos: 

Hatósági: Ké1désf" a •1röve'~Jrezö: A Sz·&kesfőváros 
~· ÜgJo'kzt2lya:1 a hat kt=·zelé.sben Je\Ő gyógyszertá1ak 
munkavállalóit, a :sz.akszerv<:iiZet jóváhagJ ás:~ nélkül, át
helyezheti-e egyik patikából a másikba? A \ál~sz nem 
i:;nnyh e· egy:Sze-rü. Te1mészete~~ hogy a dolgozók !'.llind8n 
ügyében a szaksz::!!\(:~:ct a fo11ás DP vizsgáljuk n1eg 

a: I\l M Sz. Szabzervezet Gyógyszerész szakosztálya. 

H:ff;;:; ~Tóz~~dá~-vJI, Ka.rinczy_;·tc;5 

- ' ' { 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁMAK HIVATALOS l.APJA 

és 
H"ogy az u. n„ szakla1Joknu/,; 'r1.ayy bej olyu

·~ Súló és 1cdzi élenietJYf01'111A,1,„v rt.u,r,,U..1.111-u:.r.; uun, u,~i:;, 

'Jntnaenlcf tua,Ja vagy tudat u.tatc e1·..ci„ 
l!.'11$0 ·meu1o·niu1Jr»Sban ~s )eleniu.'jn41c h.:ett 

itéln't te.fuit a szaf(,1rw-i sa.1to-c, ae 11..a 1uuu~.ui 
u&auago11aolu1LH~ a;ckor. :é.1't.1n1í.- ll'lf3fJ G.sa1;:, ltJll
zan, 11iit ,Jelen:,,. a szak>niai szeniponcolú~r1.. tui a, 
vazdasag·z, potitilco..it, etikai, ae JOieg a ae1nok-
1 acia tef(,t:nreceben, 

Keza3u1c talrm ugy, ahogy általában szok
ták.: az ele.1en 1i..l'tna-w,,-ua a -riévnek quasi einl
nioto[}'ta'l rnay 1Jat aza,tabol, IW. i az, liogy .: szafC~· 
rnlJ.! I!JZ ,Je.tenvl polga1i n'tBt1.ratita0 aiap,Jun 1neu
fuga1;mazva, a aolgozók osztályanaii;, fl,ogy uyy 
mun<1c1arn.: egy törzset. Mert ne feled7ülc, a aw
gozóf(,nalc van csu1c s z ~ k rn (i, .J u 10 s a 
sza1cma.1Wz 1s csa1e dolgozó/e· taitozríainwc 
HfJ;nyszoJ haiiottun-Jc 11iaf' ,ilye·n }C,"l,JeleJt1„e,.~~vii,BE: 
X. Y, fia napiopo, dologkerúló, atietyett, !Wgy 
v°alami úecsu,te(;e(} S Z a k Hl d t Í{,(u.lJ1.Ul'J"/,[{, 

Vagy hogy tvatalci a társadalom here.1e és te1 ·· 
he;; mivet n't'fics setnmifele s z a k ni ú .J a. lJ.e 
füzzük továb.b ezt a gondo1ats01 t. Sona sem 
riatlottuk m{r; azt, liog·y .rou:tútrtoko.s-·, háztu
lajdonos-, butor gy.á:J ossza;-e1nu., de azl Lgefl, 
hogy: földmüves, kőmuves, !tsztulos_ sza/crna. A 
közvélemény spontán megnyiivanu1asar101c rog
hatjuk fel ezt a megjelölési módot, am:1ko1 
nem hajÍandó szakmának elwmerm a nagyjö. 
v.edelrnü dolognélküli pozíciókat Tehát /conk
rétizálhatJuk: a szaknia, hasonló 'f!lfogla.ltság
gal vagy egyrnáslwz közdebbi összefüggésben 
álló dolgozók speciáli,s 1ttul<isa és azok összes
sége 

N11ilvánvaló, Jwgy a dolgozók gazdasági 
érdekeit, s ami azzal egyértelmü, politikai JO-· 
gait is, a multban, YJSaknem kizárólag a szak
mai érdekképviseleti szervezetek, rövidebben a 
szakmai szervezete/e tu4_ták vagy pi óbálták 
megvédeni, 

· Hogy a dolgozókn!J,/c nagy erős párt7uk, 

vwgy 11muient átfogó CSÚCSSZlffVÜk (1Jl, a Szak. 
laJuiC.?3) jegyen, az·c a ni·uJ,t 1 e-ndsze1 nen;, cul'&e. 
Viszont a gazdasa,g, és az ezt lehetővé tevő po
Utl/ca• etnyo11111s mégis csalc f·enn/orgot' s lép
ten-nyor1wn megnyitvánutt, ieiuít minden fzzi
/cwi, vagy szellemi munlcásnalc tapMzialma lcei. 
leti ·a prwroer 'megnyilvanuuísaDan. a munka
/Jf31 e1c. leszÓ1itásáoa·a„ Ha niáshol siice1 uit is ha„ 
lalmas propagandával, .[élelc11w1 gezéssel, buti
t.assat és a nemtelen iindutawf{;na/c szabadonbo
esávtásávat a ttszt&nLátási elvenJ?-l· szaknm·i 
gazdasagi vonatkozásban nem iooli-eti hozzá ma_ 
gasabb filozófia, hogy a tisztanlátás megnw. 
rCTiljun„ ' Látn'i lehetett, tiogy a niu·nicao.erCi/ct:-i; 
lenyomják hogy egykéz-renaszerrei' te/cinté. 
l1J'8S dolgtfzó ~zute1rtáfí, rová&a;J·a egyéni pt'lD'ite
g1unwkat osztogatnak, nagy régi erúemes 
sza/cembcre/cet mellőzr1ek és oda nem valókat~ 
sót /cülföldielcet is f.avorizálnak. A sza/crna 'meg
oldatlan prootémauw,k tekintette/e általában <lZ 

öt egségl és 1 okk~ritsági f)iztos'itá.s Jiiáriyát, nu.~. 
vel olyan hajrneresztö követeléssel, Jwgy mind
ezek egy szociá~is élllam feladataf ... keil hoyy 
tegyenek, n.e11i is_ rnertelc vo~na ,?lo,1on:i't„, bO_lllf:, 
ne1n deklarált de niuulenki dott nyilvanvaw 

J . • 

tény volt, hogy a,z álla1n nem. a m':'n.twssay~, 
__ tehát idegentől nem /céi Jwtik komotytin ei; 

nern vár.hat.Ják ~msu/c; javitását 
Megállapítható, hogy az egyes szaknui,k 

1 észleges problémái között jelentkeztek a ha
talmas társadalmi /cr izisek A'z uralkodó rend 
elérte, ihogy ezeket a 1ria.jdneni rrvincLe1it r!i.si.J JJ
r ő kérdéseket ig y /elaprózva, egy mástól izo 
lálva tartotta s inivel meg tudta a/caaályozm. 
hogy az össze.s dolgozó/e a nyüvá1111alóan közös 
é;dekeiioot egységesen képviseljék, hosszu év·· 
tizedek1g még a he/;yzet ura tudott mara4ni ,, 

F e/dprózm, izolálni !bagatellizálni lehetett, . . 
de eltünt.etni a valósága( ci gazdasági és ebből 
kör,etkező tltrsa4almi pi oblémákat, nem A. 
félrevezetett- és elbutitott proletárnak és /;,!S-


