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~i1 1 1iko1 11e1n köv(otkezelt iJf' teljes g~ Óg) 'i.Llás, legalilbb 
tén;veg\CS ja' ulást siker.,;t, ci,nl Apróhirdetések 

, . 1~z;;.'._,,ik_s lárrn.eg;yei gyogyszertár bérletet .1 _ ~, :>' A , Neu0s Europa" ug-y véli, hogJ. az „AF % lc
kinthetó; a pen1ci11in 1nellE1t.t, kor1:n1k legnagJ. obb g.~ ógy-
B4erf.eliedez-ésének '-
együttmüködés a :S"zaksze1 veezti 1 a:nalon (. · . '"·) 

i:iatósági: ön kétSégbevonja a hacósági k..:,z.,.;.i_.ö rei 

é~i feí~~n~ási ide,jé11ek jcgossiig.'1.t, s/)-t 'tUilil~ vél eg~ 
.OJyan alhto agos hatá:rozatl'Ól! 1nei'y az ön :áiláspontiá~ 

igazolja. Nem his·szük. Ha nem tudná, szaksze1 \'eze
tünk a fEilszalJadulás Ót<l n1indt::n aika1n•at feJ.hasznalt, 
hogy elfogad:ta„sa ennel~ elilenkez,őjét. Sajnos, ez C'~ak> 

r(szb2n sike1 ült, me:rt az ügyvédek i~ozbe.r~ ra,JÖ-rtek, 

h~g) :ez kitü11-ő 1bujócska_já:téJ\ é~ ker~.)!;8U ieheúí·,.ég 
De 1nég igy is szó nélkül fiz,ettek! nl-nl p Heskedt2k -a 
megérrőbb, ntunkaadók. Es 1n-0st azt hi:sz:i: JCJ.1,2t egy 
olyan. hatarozat., :.nnely sze1 int még azok ;S<:.pn tizE-thc1._ 
nek akik ezt en1De1-'ileg jogosnak tar ~jál{ '? l~'clll 

Jnondhntunk mást: rossz uz ér1tesülése (sz.) 

'I öbbeknek: lVIá:r töb.h izben megütuk, hogy i:::ze1-
kesztőségü111{ névteJen levelekre ne:1n \.vála.szol. riekiutet
ttJ a1.ra, hogy n1ost egy közérdekü hozzászólás ,fu.kezet'~ 

be. l{éijük, hogy a IVliskolcon feladott X. Y aláü ás.u 
kiu tá1 s fedje fel_ 1kilé~ét. M. 

D H .. : Értesülése csaik féllg hiteles Ha 1n~g;· 

engedi
1 

kiegészitjjW{ Iga.z, hogy ,,A Gyógysze1 és·z 

ki;;1.dóhhata!a f~lveszi éS leközli a gyóg,ysze1 tá1J c.·k 
adás_vételé1e vona.ukozó hiiUeuésekét, de nern igaz.1 hogy 
ez a ;-:;z.e1 kesztösé"get a le:gitávolaibb1&l ie eríntené renv 
az, hog.) a kiadónivatal ké:,;zségest-:n továbbit hirdet~i 
ügy~kheu jeligés ie;eJBket is, de téves az rn telfogás, 
h-0gy szaklapuuk szerkesztői l\JözÚl bár.ki is íoglaJ.koz~ 
nék gyógysze1t_á1ak közvetit:ésével (s~kely) 

l{. L., Balatonaimádi: lVIinden elő·kexült és mo;;,r. 
inát se::nuú akadál.) a sincs, hogy az egész bonyoiUJt 
Ug.),eL uj1a megvizsgáljuk. Akár ugy, hpgy veg1P 
usakug.) an Jeutazunk hozzád, .akár inn&n iutezkedunk 
l)e mindeneset1é olya,n lépést "LeSZÜllk, mely 1•észbeu 
\:1gy egészben mp..golc\,ja ,ezt a 11ég.en Vajudó '.kié~1d-és~, 

Uj kollektiv: A kollektiv Sze1ződés 1nE1gköt8s(;'~Ovi_ 
deseu: megt:(),rténik .l\z előzete.s tárg}alások folyarn~t

!Jan valllliak„ 

!{„ ,L,,, BaraiOnahnádi:, Levcléi: megkaptuk, alkalv.~11_ 
udtáu vi~szaté1 ünk reá, 

Utmutató: Megje1e11t a MA„Bl-Utinutató l fo.rint 
ellenÉben a l\TABI-nál kapható. ..1\..ddig is, 1uig lapunk_ 
ban iészletesen köz.öljük a k~J f].é~eket. ismét ké1j-Uk 

póstán beküldeni, 

K. L. L, Földes: Levele é;rtelmé:ben eljá1:fffi1k é:s a 
\ a.skészilmén.) ekre \ onatkoz,ó kivánságát közöljük 

1
az 

ilh té-kes bizottsággal. 

Forditó: A ro:nán fo1'ditásra n1á1 köszönettel 
nem ieflektálunk 

, K. L., Budapest: A szaksz01 vezeti egyeztető bizott
sagok - -értesülésünk szerint - rövidesen összeülnek 
és az összes felme1 ült p1oblémákat i endezik I_gy re-
1néljük, hogy még e hé.r folya1n:'i~ megi.ndul a tEG!je,;. 

e2'yütt:11üködé:::I ::> sz11ksze1 yo;.zeti Yonalo-t~ 

re.1nek, családi okokból lehetőleg ,észak-duná_ntuJie ~~.e--;- __ t,- ·-
1ct el, \agy készpénz,é1t átadnám Cin:li· a kiad?hi e_r- ' 
ban„ • . 0 vata1~. 

, 1V. -ik idadásu l\-Iagya1 Gyógyszerkönyv Aczél' t„ ---'. 
v~e11yf,ryü,jte1~:é:n_y V --Vu.-~-_ k,öt-ete, .- OKI JJ~. köt,2t~ 

0

~
ep~· Analytika1 n1érle2" eladó .. Pa;p J"ózsef'.. Oszkó- ..__v::-
megye • 

Du_nál~tuii gyóg,rSze1táramat_ eládóvá tenném <-~~ , 
leg el c,;,ei.e1nén1 kisebb értékü gyó:g}'!sze1 tár.ért· 

1 
·. --. 

d' : ,•,, ' e· ' v-ag\~' roge11aeiL. h~ n1egtuUhmtó a k1adóhh·ata1ban. · · • 

_Vö1·ös_ Ihol:)~ gyógYszerészh.allgató 1-:lveszt~t.te 
d~xe1 1V1egtal,ál·ót k-é1jük, hogy 
adja le. 
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N1agybudapt.st ti:>i iiletén, 111-egfelelő 

Sár-kán.)-né PatLos Etel gyógyszerész. 
„Pannónia-utcU 26 

Vennék Eu<lapest kOrnJékén gyógyszertárat, .ese·t~. 
leg l h:su élhető f'1gy tiszántuli 60, OOO lakó-._;,n 
"mj.át ház:bfin :Ué'VŐ jófo~galmu gyógyS"zel'·táí:1al 
latokat „\Tiha1,sia1ok" jeligére a kiadóba 
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A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZEiE 

GY Ó,G Y SZER ÉSZ SZAK Q SZ T Á l Y Á ~A K H 1VATAl0 S 
\ 

LAPJA 

Az orosz fort~dalom harminc 
A cún c.~ak baiuílis frázis, sablonos ut<Llás 

a közlendőlc·tarf.alrnára A forradalomnak nincs 
'kora, a forra®Zoni {hökifju. „Az 'eszrne nem 
hal rneg" Egy természeti folyamat tanui vol
tunk és vagyunk. 

Mert mi is tö1tént 1917.ben Oroszo1Szág-
l>a1i? _ ,. 

A.z elnyomó erő/e pillanatnyi, egy·>nás't le
sernlegesit.ö helyz,etébe:n e70bu/c/cant a népaka
rat, megvalósult, testet öltött és ugy meg0rősö· 
.dött. hof!Y a.zut&h nitfo senvmíféle elnyomó e1'ií 
többé leigázni nem képes. 

A' társadalomtudomány is te11nészettudo
_mány, ;tehát a laikusok által kifeje.zetten ter
, mészettudomá,nynak ismert studiurn köréből 
vehetünk példákat. Mindenütt a dba-7.eldika az. 
arni .az összes 7elenségeken végígvezethető. 

A i>erntészetí jelenségek és kísérletek so . 
rán ilyeslni- sokszor· tapasztalható„ 

A patikus-gyakorlatból vett példú;val élhe. 
l!ilnk: a kén igen e•ősen ilugos, . oltott mészes 
közegben hosszas főzés, vúgyis /wsszas erőlte
tés és abnor1nális körülrnényelc halJása mellett 
rp..egy oldatba A hőmérékleti viszonyok válto
zása, vagyis lehülés melletb sem válik ki az ~gy 
oldatba vitt kén (sol .. belgica) Az oldó közeg. 
nelc, 'a példa kedvéért, egy kis licentufoal, a lu-· 
gos folyadékot teldnthetiük Amikor az ellen. 
tett .hatás - a savi - ezt lesernlegesiti, a kén 
kwálilc, · amely lx megváltozott körülmények -
jelen esetben a lehülés után --- egy ujabb lu
gositás esetében·· sem /fényszerithető fatnét ol-
da.tba 1 

A.z analogia nvegvonható. A végtelen szar· 
mata síkság szabad nomádjai, a kievi · fejede
lemség, majd a Rurik.d,;nasztia 1ált<Lla alavitott 
központi cári hataloni kifejlődésével - amely 

· tIZ akkori időknek nwgfelelő társadalmi for1na 
volt: ..-'-:mind \erősebb elnyorrw,tás alá kerültek 
~4.z ab8zol-uf'ista hata.lonz telfébe1i (( 1_1.ép 1u:n24 

szá mitott. sz:inte nem „ is létezett. A hatalom 
brutális ereje \Szinte 1Íieg&em11iisitette, eredeti 
jellegéből kivetköztette, ernberi méltóságától 
megfosztotta, hogy ugy ·1nond1uk, valósággal 
feloldotta ci cári állam misztikus tisztelef!ében 
éS vallása~ hűségében. A XIX s"'cizadban azon· 
ban niindjobbftn kihült, csökkent a cári ;udvar 
és a központi hatalO"m eleven ereje, ílletve kor. 
sze1ü ·volta. M1:ndinkább n·11üvánvalóvd lett, 
hogy adott helyvetben 11uí,r nem tudnák (,, nép. 
1Jel ugycma.zf megtenni, mint évszázadokkal az .. 
elött. arnilcor az elnyomó hatalorn a külső viszo. 
nyele, a tárnadalrni ternperatura kiv'ánrhlrnainak 
rnegfel.elö volt. >4.zonban az elnyomás - a nép 
eltüntetése, feloldása _:_ az áU.,,rnhat.alom ten. 
gerében már megvolt, tehát meg is mn..radt 

A sze1 encsés fordlulatot az ~lső világhábo. 
ru hozta meg. Az orosz 11épre nehezedő elnyo. 
mó e1 ő az idegen iniperialista tárnadás követ
kezjében lesentiegesitődött, legyengült és már 
nem tudott a tennészetes folyamátnalc, a népi 

.„ erők kibontalcoziiu<''ak utiába állni. A pillanat
ny'Í kedvező héi., eetb.en rnegindult folyamat 
mege-rősödött A fel0ldott néJJi erők önálló for
mákká kikiristályosod·va, olyan /ceniémy anyag. 
gá Jegecesedtelc és olyan konzistenciáfuva tei
lődtelc, immá1· safát önálló aurkjukban, arnelye. 
/cet már az ered,eti elnyomó er'ők megsokszoro. 
sodása sem tudott volna előző'' állapotulcb" 
visszakényszeriteni .. 

A háboruban sziiletett r ends::;er célja a 
béke helyreállitása volt - és az is miaradt Ezt 
a szerepet meg is tartotta végig fennállása óta 
Magától értetődik, hogy a világtörténeLem ese
f}nén,yei, nagy 1nozgalTtia-i s, ig:u ez a, tény .sen:.. 
véletlen müve, hanem a dolgok magától értető
dő lényegéből fakad. Csak természei>es hogy a 
kfráltságos har co.solc, a lovagok és a 1{iilitar ;s. 
tákkal szövétkező, /c.apítaliz11ius által vezétett:_ 
rendszerek, illétoo országok célja a há/Joni, ll 

hódit!Js, a leigázás 'és kizsá]crná11ynl/t.s. Viszont 

:\ 
' 
' 



az is 1~,agától értetődő, hogy ahol ettől a szel. 
lmntől távol álló· rétegek nem katonai vagy ka
tomis egyének, ·hanem 11uís „foglalkozá13uak", 
munkások,· dolgozók vezetik a közügyeket, ott 
egész nufafajta .·tervek iszerinf 1'e1ulezik be a 
tár sadalnw,t és pedig' a tennelő niunkrira épit
ve - aniinek a b~ke az előfeltétele -- Imivel ez 
az ő életszernlél>Btüknek 1negfelel. 

A kizsdklnányolók íaz uralÓniho.z való ere
deti jogukat a hadijog, a győztes jogával ind.o
kolják A háborút ne1ncsak hogy el nern ítélik, 
hanem szinte létalavjuknak tartjrilc, ezért o, ki· 
zsá/c11iányolásra évült társadalomban a háborv. 
elke1ülhetetlen, úgyanugy a t e r rn e l ö 
munkám épülő, a javak közös termelését és 

nuí1' „szabad J>ze1ru1tel" ü; ész1'e'iJehető. A lvái/o~:-: 
r us szeli;frnc és uszitá„, ami csak fasisztikus ter.'' 
n{inológiá.val tudja magát megértetni, mindii. 
kább volgár 7ogot nyer , Sőt olyan körökben i;i, 
hódit ,amelyek a mult JasizmÚS első számu é.' 
dozatai között szereveliek Ez tehát azt jelenti • 
- ·'· nagy i!ÍW[!szervezettsége és a szervezők propa. · 
gandabeli rntinja ói iásí, ha niár swrnbe tudj<Í,/a:'' 

· áUitani a.z e11i.bereket saját érdekeikkel. 

A szervezett /rágal11iazó, konkolyhintő, /ui.\· 
borurn izg~tó, s ezt népszerüsiteiu akaró appa;.•, 
rátussal szentben, CiZ emberisrJg fenn.,;,,,rf1ilás<f:_..1 
na/e iér delcében nieg kell alakulnia 'f3gy félviJ.á.é 
gositó, a valóság s igy a köz érdekeit 'v,édő; tá.:; 
jélcoztató, a béke /eszinényén:ek megvédését cél-. 
zó sze·rvezetnek„ 

1 egyenletes elosztás.át célzó' társadalom, illetve 
az ezt bevezető ornzágnak célia ·a béke, hisz ez 
a létalapja, =t ' termelő, v-roduktiv munka 
csak békében lehetséges. H a d i a n y a g o k 

, t e r m e l é s e i m v 1· o d u k t i v.. fbböl a célból ült. össze a varsói érteloezlet; 
fl')Jen megfontolá30k' alapján érthetővé vá- és igy alalcuit meg a belgrádi Tájékoztató Iroc .: 

lile 11iiért volt kővetlcezetes ellensége 0'/0szor- da .. Létre1ötte e/sőso1 ban ;a harmadik 'vi]ág.h.a~'" 
szdgnak minden békebontó, .a,ggressziv hatrxlom, t[!,lf!m útán epekedő szerelmesek1bek köszönhető. • 
vl Németors.zég stb Miért védi a békét a /col" Az embermilliók vusitulás.ával nem törődő, önc 
lektiV társada[1ni rendszer? !Az előző nem azért, · · 
mert ördögök; az utóbbi nern azéit, mei't a_n .. . ző nagyhatal11ií volitikával, mint prÍ1ner ;'eleri~} 
gyalok vezetífc, hrxnem imert rnindkettö fenmna- · séggel szemben, feltámadt egészséges népi elet-; 
radásának ezek az előfeltételei, nwrt lényegük- ösztönt .. védekező, összefogást csak szekunder\ 
ből az 01nlitett cselekeiJeteik önként · követkei·· ielensJgnek tekinÍhet7ük . . . ,, 

nek. ' .4 Szov.ietuniÓ példamutatása ~világ szá-;'l Mint ahogy a multban a H.arniadik Biro.. . 
b ·1c mára evidens„ Az emberiség k.ét dicsőséges fel-.'. dalom térfoglalása Magyarországon, nuir e é-

ben a .háborut iés., enne/e eltürése érdekében a szabaditó f~rradalmanak -,- franciának és orosz. '' 
zsarnokságot J•slentetté, ugyanugy a Szovjet be- nak - a névei felé az azt kövdtő! kor ok elnyonwtt-:. 
i•onuló.sa a háboruba, a békét és ennek megtar„ jai és a ha'zadás fccnatikusai, egyar.ánt szinvatló ' 
tása é1dekében, a felszabad.ulást (társadalm,t magatartást kellett és ke./,l most is, hogy tanu" 
és ·lelki értelemben ugyanazt) hozta .. Mindkét • . , J 
·1 tf "t , 't f ~„. . sitsanak. " ' '1 1 . • .. '.1.'.··.·.·. e •e orma a nuwa sa.ia ossag:a , ennmaru.'!:asa-
nak felté'teleit igyelcsiik bevezetni a Duna völ- A' XIX század vezé11esz1néjének, a népi · 
gyébe, - az egyik az uralk~CIXJ, kiváltságos haladó~ i1ány6 mutató sark{\sillagának, épv 'Oly;.: 
osztály, a másik a dolgozó nép ~rdekeivel azo- jellegzetes kifejezője volt annakidején Francia'. 

nos.. ország, mint ahogy ma Oro szar szág képviseli, . 
Sajnos azonban a legyőzött háborus sziellern' ő1zí és biztositfa az államok között' az uj tár-'·: gem lwlt ,meg Mi.g jelenlété,nek kimutntásához . 

tl l 'b t' · d 'sad;<lmi formcc kialakulását .. közve. enii a ha oru u an >fl~ "lí 11gy rnon iam, 
igen avrólélws és vieciz, lU• ... ate 'mikroszkópi 
megfigyelés volt szük.ség·es, addig napjainkban 
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· 1 Gyígyszerésztudományi Társaság müködésinek 
-. ·· jelentősége ( 

lrta : DR. VÉGH lllHllL ,egy. intézeti tanár, fölil~ár ~ 
Minden hivaitásnak (két aiculata, van.. Az 

ik: az emberi közössérg felé néz, a másik: 
lqető hlvaltás szellemi tartalma felé, Armak a, 

·vatásnak, melynek szoros kapcsolatai vaimak 
aoorányzys kérdésekkel, az adlia meg az igazi 

· entőséget, hogy mennyire élők, elevÍ'lllek ezeclc 
kapcsolatok Nem elég tehát az illető hivatás 
dományos részénelk . intenziv mnnkáláisa, ha
m keJ.L. hogy ez a tudomá11ycis rési a hivatá-

bel ül annak ide<rlogiáját is jelentse. ldeolo.,_, 
ájá.t wbb11n' az értelemben, hogy a hivatás 
mei eélkitüzéseit irá.nyitja és előreviszi. 

, Az égészs·ézügy · szolgálatábatt két akadé
;l))iai je11egü hirvatás áll: a.z orvosi és m gyógy
•iw~észJ. Az mvosi gyakorlatban egyre jobban 
•'kidomborodik az eliméleti tudás jelentősége, ez
:Z4 szemben a gyógyszerés~i. gya.korlatban millJd~ 
Nrtkrubb merülnek fel olyan mozza.natok, melyek 
.~ elméleti és tudományos szempontok jelehtő
!j'égét törakswnek csölrne"1teni Ez az i•r ányzat 

gyógyszerészet . áltaoános ér•(llekeinek s.zem
ntjfrból k.is,zámithataUam vesz·~lyt rejt magá-

'megalapitása és müködés. révén ,- elindítója 
volt ·tehát olyan kezdeményezéseknek, ·melyek 
pályánk \Szellemi je~Ejntőségének hangsulyozá
sáv.B:l a magyar gyógyszerészet szempontjából 
elvileg és gyakorlatilag is jelentős erndmé
nyekhez-vezettek. 

Az nem.- vitá.s teháJt, hogy Tá,rsa1sá;g1unk 
eredeti célkitüzese, a magyar gyógyszetészet 
szelllemi arculatinak , minél erőtelj1ese!Yb ki
dombmitása helyes voJ,t Ennélfogva a Tá1 -
saság jövőjének kialakitásáb.aa1 . továbbra .i.;; 
ennek kell az irányit0 szernpet vmme. Hogy, 
viszont ennek az ideáhs célkitűzésnek, az~ ~
hd szem előtt nem tévesztve, a mai .körülm\é
nyek' között milyen eszközökKel tuc::Unk a leg
eredm<'myesebben megfelehl,i: erre, a kérdéSre 
cSak ö-sztönös megérzésdnkre, fanatikus pálya 
fo:'á:nti szeietetünkre és júszárn;iékaink őszinte
ségíére támaszkodva válas•ze!lhatunk A ~delős
ség azért,~ hogy sikerül.e a magyar gyogo:sze
rész6t szel1en1i, ltu1dományos voualvezietés!enek 
megszakitás nélküli biztositása, mindenl;ép 

\ minket tEJrheL A mi szégy,enünk lenne, ha Tal'-· 
l,[ns:oonöt év.vel ezelőtt, 1922 no'' 24~én ült saságunk müködése belefullad.na a h&bon1 

ze először 24, a pályája iránt szeretettel eL utáni nyomornságba és az ebből fakadó kö-
lelt, a gyógyszerészi.hivatás S2lépségében, jöyő- zönybe. , 
•Jében l'El!lidületlenül bízó, · lelkes gyógyszeres;z, Mindamnyiunk közös problémája ez, A gyac 
hogy megal'akitsa a „Gyógyszerészet Bar~tai- koiló gyógyszerész számá,1'2., kit a mindennap 
„nak Köré"-t Ez vo!,t a :rrw,gjlli a l\fagyar Gyogy- suiyos gondjai ·szinte már a .lét és nemJét kér
'izerésztudomáuyi Tál'.'Saságnmk, mely utóbbi desének határáig sodomak,' kell' azanban, hogy 
924 szeptemberi, óta alaps·zabály szer,,int is biztató ir áaiyvonailat mutassanak: . a pályánk, 

Jilüködik. Ennek a 25 ·évvel ·ezelőtrt:i kez.diemé- hiva:tásunk ,szellemi széj)ség-ei, a kötelezettség 
nyezésnek a ténye a mai rnhanó időkben rnár ezek megő1zésére, sőt mindjobban vaió kimnn
lörténeti távlatból szemlélilető és éppen ezért kálására A gyógyszerész'E't tudományo's jelle
iaz é1tékeillése. megközelithebf a késői utókm ;vé„ gé11ek hangsulyozá,sa, ha az ffiső pillanatbani 
!eményét is: ez a kezden,ényezés sorsdöntő je- nem is az a csodaszer, mely a maJgya.r gyogy-
· .. töséggel bírt a magyar gyógyszerészet s·z;en1- s.zerés.zetet abból a zsákutcából, ahol !emu lát~ 
qntjábóL · " szik\ zökkenőme·ntooen és minden más. e1őfe2 

-' A társasá,g célktüzéseihei híven buzgón szités nélkül ki tudja vezetni, mégis ez az 
unká:lkodol:t Működését megbirál11i é·s méltat- egyetlen járható ut, amely pályámk akadéi;i1iai 

· · a.zonban nem áll módomban, mer.t nem érzem jellegének megóvása éJdekében a helyes irany. 
domosnak, hogy elismerő · .szavakat hangoz- ban halad„ 
sak kortársaik felé., Bá,rmennyfre is fednék a: A reánk szakwdt háborn utáni nehézségek 

yal6t ebbéli megálla'pitásaim, azok értékét ·mellett azonban egyidejüleg mély1eható ,l;á,rsa. 
SZükségszerüelpi devaJ.válná a fennforgó S'zub- dalmi átalakuláson .is m<01gyti11k kereSzttül. A 
jektivitás és ezzel céljukat téves2ltenék. Csak társadalmi átrétegeződés kapcsán "·((zető sze
arra szmitkozhafom tehát, hogy felhivjam ·a l'ephez jiiitott ka11társai11k részérő< a Gyógysze
(tgy,clmet a minden kétségen kívül megállapit.. rés2ltudományi 'l'árs".;ság eddig legnagyobb meg_ 
· tó •ctőrendi össziefüggésre, amely a Tá<r~a-- értést, sőt ennél léhyegesen többet, tényleges 
'g megalapitása, müködése, az, 1930 ... as évek segitséget élvezett Lehetővé tették, hogy a 

jével megindult gyógysze1 ész1 továbbképzé- Tá1 saság müködése . a folszabad ulás utá;n ujból 
mogzalmak és végül !l!Z 1940-ben m~aló-" meginduljon, elősegít.ették a '.!'á1saság Értesi

!U!t, gyökeresen megreformá;Jt u.irendszerü tőjérnefK megjetenését. S2lervezet.eik és :sajt6-
gyetemi kiképzésünk: között van. E hárcm1 jixk révén a· legmelegebben támogattak. ;feléjük 
~ny között az időrendi egymásután nem vélet- is ildomtalannak erzem a ko1társ dicséTetét, az 

, hanem ·ok •és okozati összefüggésben áll utókor ítélete az értékes.. Azt vis.zont fa keli 
n A magyar gyógyszerészet sz,ellemi ak,tL szegeznem, hagy magat;J,1 tásukl)'al igazolták, 

, ása _ a Gyógyszerésztudományi Táisaságj hogy ne mondjam· apprnbálták, a Társas:füg 



már ismertetett célkitüzéáének helyes vcMát';' 
éppen ugy, mint ennek a jele11tőségét általános 
gyógyszerészi szempontból _ 

Se,gitségükkel meginduihatott ujból á Tár
saság működése.. A ;Tárnaság is i:gyekezett a 
maga részéről mindent elkövetn>, hogy nem2s 
eé-ljállak továbbia is inegfel~~ljsn. l\1égis enne~lt 
a kétoldali erőfeszitésnek_ az_ eredménye igen 
sovány vo]t: előadó üléseinken néha kongtak a. 
padok az üres:ségtől és ,taglétszámunk sem éri! 
el a békebelinek még 50 szá~alékát sem. Ennek 
következtében veszélybell 'ÍüIOg a Tá,1.saság to
vábbi tény1'eg€Js müköciése a gyógyszerésztár
sadalom részéről megnyilvánuM közönyösség 
miatt. 

A G}'ógyszer észet( Intézetben annak igazc 
gató prnfesszorának kézdernényezésére megin
dult „Gyógyszerész Napok" ,fa azt a 0éit 10zol
gálnák, hogy felrázzák a gyógyszei észtárnadal
mat szellemi letargiájából és felkeltsék érdek
lődését a pá'lya szcl1emi í6s21e dránt Azzal a re
inénykedé'Ssel nézzük ezt a szépen iüdult moz
galmat, hogy talán ezen keresztül súleseJJb 
gyó,gyszerészi rétegek is ujból éideklődni kJe,z:" 
denek társaságunk előadó-ülései iránt Nem 
szabad azonban elhallgatni egy aggoda,Jmunkat 
Éppen az eddigi, rnndkivüli közörnyösilég miatt 
fennfornghat az a ,,'es'zély, hogy felületes szem
lélő szerint, a „Gyógyszmés2' Napok'-lli:al ki is 
me.r ül µ Tá1rsaság egés:z müköcláse. Vigyáznunk 
kell tehát, hogy ennek még a látszatát is elke
rüljük, különben sulyos törés esnék a Tárna
ság eredeti 'elgondo~ásain. Nem lelhet eléggé 
h:angsulyozni, mennyire lielyes, hoigy a „Gyógy-· 
szerés'z Napbk" révén eleven, közvetle4 kap
csolatok teremtőd.ienek a mindenna.p gyógy
szertári problémáh1/ ker•e'sztül a gyógyszerés'z 
társadalommal, de a Tárnaságunk szemponrtjá'
Ml nem'k<wésbbé fonrtos, -hogy a Tárna,swg elő
adá:s·so.rozatai se szü.11,j:en1e1r n1.eg r:észvétlenség' 
miatt Az előadó ülések megrendezése és a 
Tár saság Étcsitőjén1:Gc í kiadása a miligyar 
gyógyszerésztársadalom ~tudományos meg.nyil
vánulása, amit pedig a külföld is S·Zámonfarj; 
Ezeknek lehetővé tétere minden pályáját dga
zá11·. ·.szerető gyógysz.e1-észnelc 21en1cS&k joga, ha
nem szinte mondani merném: kötelessége Ki- , 
csit, 11a tovább go11dÓlunki órdelce is 

A közönyösség azonbm1 olyan mélyreható, 
hogy a most meginduló- 1947-48-as müködé
si évünk előadás prngrammjának Ö'sszeállitásá-· 
ban az ez elleni küzdelen1. gondolata nem kis 
mértékben rnzetet-t Ezért kértük fel évadkez
dő előadásra a mindenkor nagy hal1gat5ságot 
vonZJó Fritz professzort. A novembéri és de
cem üléseinkle növénytaüi :vo1ü:1tlwzásu előadá:· 
sokat bizto'sitottun1< Ebből a tár gy kör bő! már 
rég hangzott el előadás, viszont !' növényélet. 
tan modern problémái igen érdekeB és gyakoT
latilag is fontos, uj eredményekről számolhat
nak be. A mode111 i1ö\;énJrélettanról· 110\e1nbe1 -
ben Fi'enyó egyetemi a'djunktus fog előadást 
tartani, tmig az ujsz.e1ü elveke11 ytyugvó gyóg;y
növénynen1esitést sá1' kánu egy1 t·Bn1i :n1agán~a
pá1 fogja a decemberi űiésünkön isme1Jetni. Az 
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1948. első felére előadást \ állaltak többv1r:, f;i fog_ lwnwzani előadás az agrok~n:üü ~s nö
uunká1 ;Ftéla d1 , 1 Székesfőváros élelmisze1,~;: "rén;,ved2ilm1 alap.1sm<eretek oktatasaro] rs A 
vizsgáló ilüézetének igazgatója, kinek az: egyjj{ :·efejező előadás az „Uj tudományágak és uj 
diplorL1ája g,yógy,,Szerészi l{unz Alfonz dr. '·~i-,::- h:zen1pontok gyű.gys~e.réEzkÉpzé~-ünl\:ben" cil11U 
kiváló cukorkémikus, az oly fonto's gyógysz~:r*·- ,;előadássC'IOzatnak arról a tárgyKC\réről fog sió
cscpo1 tr ól, .a gl yeosid&kr 01, fog ös.sze:foglaló eio~·::. ":1áúi, amely· tulaj do11kbp·en az ~~é.s_z gyógys.ze-
adás;t tartani.. Flóde1er Istuá-n, .g~".6gyszer€sz.;.> _;:;·észképz.és_ gerincB, amely a g·wógyB'zer~sz-,ek fő 
doktor !l' Wande1-gyár \egyésze, a tápsze.rek~. 'tudományága, melyhez viszonyitv.il. e.. többi 
r ől fog ismertetőt adni C!.aude1 Ottó, gyógy.. nütegy segédtudomány~ mintegy 1 -~lőkészitii 
szerfazdoktor,. a Richter-gyár: kutatö labórató.:. 'studium: ez a tárgy a gyógyszerészet 
riumának vezető-vegyésze' előadásából ]{eclig:" ·· Fehnerült az -a gondofat, --hogy ezt az elő
Játni fogjuk, miként szülc;tik meg egy nj gyógy, ·adássorozatunkat befej eme, az elhmw:zott elő
szer a laboratóriumi kutatómunka során a kec · .adások anyagát egybe,gyüitjük és küfön füze-

- niiai szerkezet és a haH,stani ös·szefüggésekl feeskébe1i megjelentetjük Szeretnénk· eljuttat-
egybevetése révén Előadás2kat igértek még df;i~ 'ni. a legeldugotta>hb falusi gyógyszertárnak 'a, 
Modor Vidor, dr ..• Hantps l,Ai.szló és df Moliiá„.'·'-· ]nindernnapi \élet sulyos gondjával küzdő gyógy
Tst'Uán kartársak i:s. Szá1101ékos.;.ui1 kisére1tü:k-):~f· _:;zerés'Zéhez is. Ta'Ilulmányo.zza an1o:der11 ~-~n1é-
111eg ug·y össz,E·állitani a p.rog1a,n1111ot, 11ogy az:-':'.~;~ ·'.Szettudom-ányo~c_éS' a p;yógysze.reszi hivatPS kö
egyetemi oktatással kapceolaföan állo g'YÓ[!:Yc}~l !zötti szorns ö.sszefüggést éhres•szen ez fel ben
szerész€k ne sze1;::::peljenek Ezzel egyrészt' az_--.::,xp~: _:·ne egé.szség1es· g:yógyszerész.i öntudatot é8 a si-
el:őadó gá1 dánk kibő\itését és folfl is'Sitését céc i!! várnak látszó je1en után várható szebb jövő 
lcztU;k, másrészt a gyakorló gyógyszerész szrá1~:;}i: 'ren1ényét. 
márá kézzelfogható ihizon}itéká;t akarjuk szol-.,'~ · , Ha véget is értek ezzel ,az ugyneve21ett 
gáitatni annak, hogy-milyen különböző áH~, ~ .negyedik pénteki" előa;dá1saink. a ne!gyedik 
sokban lehet gyó1g~szsrészi okJ<e:vélleJ boldogul;,;.\' ~é1Úeki előadó-napot szeretnénk _továbbra is 
ni, sőt vezető á1'1ásban irs - . és szépet is alikotni .. . :l fenntartani Ho,gy nahad Jegyen map·am para-

Az eddig fdso'10!t ,előadások minden h6amp; .;.:: doxonban kifeje~ni: a Gyógysze,résztudcmányi 
második péntekén le,g,mfk Tárnaságunk negyed- :,;: Tárnasáfl iJiazi eléiadó illései számára Az~knak 
szá,zados gyakorlatának megfelelőe"n Ettől oii :/ a( előadásoknak száJ:nárn, .amelyeken önálló tu
gyakorlaMól a mult tanévben a:irnyiban eltér.";;:\ dományo'S kutatásaikról számolnak be az er:ve~ 
tünk, hogy mindm hónap negyedik p·éntekére.,,:;r rlŐadók Ezeknek az ,előadásoknak Játogatottsá
is beál'litottunk egy eldadást, m~g1pedig „Uj, ,i(: m e1őreláthatóla.g nem J:es.z nagy, mint ahogy 
tudoni.ányágak és· u.i sZ'empo11tok gy6gJrszerész_.· ___ :~· ~z nen1 is ~{iván11ató' A n1j11.rle11napi q·vó,gvsze·-
képzés:ünk~ben·" cilnen egész elóadássürozaitot." .. ·_:.if i'é8zi p1 axi:S köré.től -mes1szebb áiló- kü'1iö:n1ege~ 
Célunk volt ,ezzd, hogy a gyakoüó gyógyszeré., "1''. tudománvos rés·:;;1etkérdés, legyen az nká'l ké
sz'.elc :számai a is n18gvilá1g(itsuk: és kézz:elfogha-::~ ,.·'.,,:! miai aká1 bioló,,g:iai, nem érdek~] heti különö
t?vá, teg,yü~ . a~t a 1S'Z?ro~ kap.esola~tot, a•n1el! B:-' ..... '.;2~; t€bben a Q·va.ko11ló ,gy-ógisze11észt A.z ő tudio1n1á
latszolag tisztan e1melett, tude>ma,nyo:s do[g-0k .1; ', - ·d IJ l"d' - ·k k" l•' i'té.,,-, ·1·1·t ttuk t.o.· • · d · , . , t .1,0 .. „ ·*".r. i.yos e1 e,.;: o esenie 1e ,eg .. ~e1 e a . i ,O· _ es a n1 i n 1:- n nap 1 gyogysze1eS'ze _ -,:s{: „. , , ·.·-· , t 

1
. ~" , 

zött is fennáll Célu11k volt ezzel öntudafossá <); ·' mai bagyoma•nyos ma.sodtk pen e n €loada
tenni az egyetismet már régeJ;ihm végzett kar: : ii. 1afo1kat, melyek fels01olá1s·át az eMz,őekben lát
tárnaink előtt js azokat a iszükségszerüségeket, l' !uk Ez,eken mindenkor szélesebb pwbfémaJkört 
melyek az uj1•endsze1ü kiképzés rtantá;rgyainak Y'• isszefoglarró ;,3111ntető előadás fc.g elhangzani, 
összev!'tlogatwsánál és ."'?Y~S !rnllégiulJ1olrnak UJ < mla!lO!gy ugy mint aho'gy a Terimésizettudomá
szellemben valo cktatasanal er\\'enyesultek. Eb-. '/ · . , ·· ' . , , . „ • 

bői a sornzatbol hátra van mé"" négy előadás, · .,: )'t Tarnulat ugyneve2lett „Nepszeru Terme
Az állattan oktatásának '.kérdi~éről Mődlinger ,: zdtud·crn,ányi Estélyein" törtéTut. A negyedik 
profescszor októbm utolsó péntekQn fog besrel- . '; 11énteki előadásainka1t viszont a_ Terri'!észettu
ni.' Az állati nedetü gyógyszerek, a hormonpe- · 'i fományi Társulat .. ,SzakO'Bztályi ülései"-nek 
r ápia, „' alamin_t a gyógy~zerlrntástarn. aktát'."!- !ii iintá j ára képzeli ük E~eken 'az előadásainkon 
nak elotanwmanyt nyu.ito szovettam es biolo •. •'C _,. „ , . k t ,. ·

1 
- .• 

· · 1 · t J lkdt"'k t'. k··r ~,0·g·y .. -' egy1eszt lelrntoseget nyuitun lm acomunKas-g1a1 a ap1sn1c1e·~-\: a,· Ja e .a1gy o 6J -· .,'"'" , ___ „ , . · . ? • •• ~ 
szerés;zi vonatkozá'sait EZ az előadás egyuttaL .f lagot fol:vtato kartarsamk eredmenyeik koz,ze
bevezBtése i~ lesz arnnak a no-Ven1ber 111eg§<edJ~ .. f;~ .e_t1e1'2:re, publilkál'ás~ra, másr:ész:t ped1.g a }{i.11-, 
pfoteken esedékes előadásnak, melyben Pritz,,,,1 :öld felé is kífeJezetten bizonyitani akaijuk, 
professzor i'smert:ti aczc;kat a. s'z:ethpon,to~~t; -~'' 1ogy nálunk is folyik ,gyógys;erészi tudományos 
an1Jk szer,11l a gyogyszeieszhaJ!gatok szama.r<i·. •:' 'J t . t , d. • ku' lttira'l'arn'ban Ezzel 

t · · · 1 t' ·ta · k ,„' , át ··c:sz:e '··1 ·e n11n min en mas . 1
1 '· . • • tar ctt gyogyszer ia as m onegrnm o.~ - -. :;, , , 

Carbargon 
Colloid ezüstöt tartalmam 
adsorbeálÓ képességű szén 
nulákban .. 

Foghuzásnál helyi éx~ste!onité.sre 

Cocadrit 
( Cocainum novum hydroohloricuiµ 
2% illetve 4% ~ ad1"ena.linum 

. hydrochlmi;:um O 00~%) injectio 

Supérgen 
tabletta és pulvis 

szilárd hydrogen hype,.axyd. 

Előállitj.a és forgalomba hozza: 

Iervif ~ ~Yó~ynerny~r é~ v~~YiDari ~f. 
BUDAPE_ST, vn:; SOMOGYI BÉLA-UT 1 

Telefon: 22-6&--30 

is sze1etn~ri1k a n1agyar g,Yógysz,erész.eit s~elile
mi egyem anguságát igazólni 

Nagy vonalakban fe1vá,zd1vá11 a Társrusá
gunk 194í-48. éves p.rngrnn:tU11íát, íkérjük a1 

gyógys,ze16~z társadalmat, hogy elk1épzeléseink 
megvalósitáeát érdeklődésével - 'el.öadóülé%. 
ink lá!togatásával __ Értesitőnk olvasá'Sával éS 
a 'l'ársaságunkba ·rnló belépés•ével - tegye !:e
hetővé, A magyal ,gyó1gys,zer é.szet sze1Jemi ar -

. eulatának klharngsulyőZ!Í;sa, hivatásunik tudo.
mánycs jellegének kido'nboritáNi: a tudomá
nyc5 dolgok iránt tanusitott széleskörű érdek,. 
lődés,se] blztositható lesz. 

Az .ember akkor veszit el igazán =es viS'aza
vcnhatatlanuJ \.alamit,' ha arról önként mond 
le. Ha a gyógyszerésztársadalmn közönye miatt 
'lárrnságunk müködfae lehetetlenné válik, ez„ 
zel a :magyar g:yógyszer észet lemond sz,ellenü
-sége jogáról.. Késo lesz a rádöbbenés, midőrn en
:nek · q11ár sul.y·es gyakorlati ].;:_öveükezihérnY-ei ta

pasztalhatók ]e",nek 

állitotta Már c3ak 1948-ban kerülhet sor a; ,,' -,..--=,,-==--·----..;.,.-----------r,-----; 
gyógyszerészetet é1i11tő jogi és a gyógyszer~,·;· TE LA. fi Központi iroda, üzem és rendelés felvétel: 
kötefosségtant taglaló tantárgy ísmertetésere, ;}\ ~ . · VII., KlRÁLY.u. 67 1. EM. 7 

· .1~ f f · · Telefon : 421-926 *A_z idöközben elhangzott nag:yé1 tékü e";- :< S k K~ 

adós1ól következő <zlí11wnkban !fop1mk beszao s;•,• ~yógÓsze:•"i :;vet E&e!S f - Sle~l l!titszerlizem. Cnmprimaták. 82tegAnolási cikkek. 
inolni. ,.',;:f..;__:;_...;:'.,,....,:;;;._..;_ ___ ..,,.. ___ ...;;,;;;,;;,;;;,.;;.;_...;,,;.-~---...;,.-----..;,_~-.....,---' 
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Se~lff;ai kr;ó.~ik~ 
7~: s~ékdff }e.M 

A .sz.a.km.@: ea~ia. 
Sokszor leírtam már, hogy „A Gyógyszec 

rész" n.em csupán szaks.zervezetii11k érdekeinelc
hirdetőie, h!Lrie1n a swkma 711pja is .. Valljuk be, 
hogy ~z utóbbi időben sokk!LI' inkább a swk
~iáé, 1n~11_,t a/sziik.s~.ervez_eté. Egysze1· mafd, nern 
"' olyan soká, ar·ra is rá1nutatok, 'hogy mi rej
lik e begállap1tás ·mögött De annyit ;,1ár most 
tu;tomásul kell vennünk, hogy „A Gyógysze
resz" eiszakadt a szaksze1 vezettől és ugyan
ilyen mértékben távolodott el a szakszervezet 
is a tagságtól Vagy a tagság o szakszer.vezet-
WI · 

' , Ez az áldatlan állapot természetesen „A 
Gyogyszerész"-re. is rányomta bélyegét Már 
régei1 neni ar:, arninek indult. Az indulás lelkes, 
tiszta szándékai lassankiht, Glértelmetlenedtek. 
,Nem ezt ígértük. Több és •egységesebb kiállást 
minden gyógyszeitári d;olgozóért Többet is 
vrír tak tőlünk · / 

Még Jó, hogy ebben a zilált, felemás hely
zetbeii ·mindig kéznél volt >és van a szakmn, a 
maga egész szétágazó tud011uí.nyos és gyako r
!ati éZ_etével. !gy alakult ki' szükségszerüen az 
az át?neneti ~u§zet. ·-~ :ha miir a szociális kez
denu§nyezés és gondoskodás ki is esett a ke
zünkből, /1/J, már háttér be szorult beigél t har -
cunk _e(fy >szakrna dolgozóinak osztáJ:yérdekéé1·t 
l.egaiáM hatá.1'0zzuk rneg pontos helyünket az 
egész szu„krnábo;n„ 

lrty lettünk a swkma lapjává. Ei nem fel .. 
mentés és .nem niegoldás a sza,ksz&rvezet felé. 
De össz~tar·tó erő egy olyan közösségben, niely. 
ben csak 11 szakmai érdekek férhetnek rneg 
egyrnással .. Az oszVá.lyérdekek soha. S ha rnxfd 
uira rátal.álu.nk az elhrigyott, régi utrd, szalc
inai célja mellett „,:A Gyógyszerész" is teljesit
heti szakszervezeti hivatását 

7,ij.r:tr-e (f~Ó.~~eet&.~a.k ·"" 
A.z a legérdeke.seb/5, hogy sokszor nefü is· 

beliilr ql, haneni Jcivülr ó1 döngetik a sz"ksze1 -
vezet fabcát. Aki benn van, az megnyugszik <js 
vá,1 .. békére 'a;agy vilu1Tok1 a, de ott benn 1-Júr.ia 
és talán mé,rJ harcolni is képes sonának jobb-
1afordu.Iásáért. A rrdndenkori szakszervezet 

· olyan, amilyent rnegérdernlünk. -Az áősnek vá
' a, a.z· ing"dozónak düledező épület Csup,án A 
szakszervezet csak akkor rnegdönthetetlen, ha 
eg·'!f e.1 ős .1nunk<jJ;ság ereje védi, támogatja. Hri 
alro..ro!L oszlop, - ha ayenge vagy, szalmaszál 

A 'lni Szaksze1,ve.z8tünk 1-s 1-iÚY vala111ire 
Békére vagy ufabb viharokia.. f;s olyan lesz a 
jövbje~ ,:,qen '()lyon lA~z, anrilyent ·1n.eg.érd-c1n.e!. 
lvrh1de1"1 ozo11 >nnf}ik hogy l~Z -o;}.'?f6-lyé1 deket 
mennyire sikerül tudMosita.ni Mert nehéz pá-

1 

lya vagyunk Ma itt; holnap vtt Ma közkdtona··,ec
holnap vezérkari főnök Kétfiilii · kosá,r ·val'' 
gyunk, rnelynek csak egyik füle,.van mindig;. 
ugy<inabban a kézben; a másikat folyton másold 
fogják meg ~- ' ·· 

Valójában a :szelúe11í a hibás N ein a korsó/' 
·, hane1n d11ijt bYlléöntenek. - .- ··,' 

A törpf! gyógysze1·tárak „tulaidonoswi".' 
r.aJ, n_iilyen sulyos SZÓ ez, '8Zegény tö1"pék, rnajk 
osszeroslcadnalc alatta. Legyeruek inkább ·csak: 
törpék Tehát a, tö17Jék rnár régen, rnond'juk:,· a •. 
felszabadulás \óta. reménytelen_ vágyakozá.ssal 
figyei/1nek bennünket. A ltétfülii kosarat is né:'; 
zik és szívesen odaugranxinak -katonának 'rikii<' 
ug1'Ó 11ezér kari főnök helyébe.. , · 

A törpéket éppen az osztályhelyzetük ilÓc· 
dor.ia felénk egyre határozottabban és erőtel;''· 

. ies~.J.>.ben P•ersze egy ·időalló '.szakszervezet fe!é.< 
Hány levelet /captarn, hány emberrel beszéltem/; 
- rnind azt iriák, kérdezik, panaszoliák, minit" 
azon csodálkoznak lés niéltatlankodnak, hÓgy.'' 
miért reloeszt.iük ki őket a szakszervezetből.· .. 
Hogy mié1·t tulajdonosok ők, miért főnökök,/.. 
amikor 'még a koruk IBzer·int iáró allcalmazotti '. 
fizetést sem bir fák kiv<mni patilpáiukból? Igaz, 
hogy közülük egyesek rnéhészkednek, van né
há.ny . gyümölesfá.iuk,,, .majorságot _ nevelnek, ... 
esetleg disznót fa hizlalnak De nwgis csalc tör- . 
pék 1'vfés~.ze élnek az . óriásoktól lés nyilr5án nem :, 
is vágyakoznak óriás-or szágbá.. Közén/e ellen' ': 
ben annál· iabbair. \ . 

·-- „Mi hibánk van? Közöljét,e/c veliink, hogy · 
milyen vi'.sszataszitó tulajdon•águnk tesz ben., 
nünk.et alkalml(tlanná. a szakszerv13zeti tcigságc · 

-ra. Aká1 egyenként. aká~ együttesen" 
Ene a rké,rdésre nincs felelet. ők is tndjále, :< 

mindenki tudfa. Még az sem akadólu1 hogy a: 
törpék 11w't az egyik guógyszerész-érdeke/.tség 
kötelékébe tartoznak.. Hány ember ta0jµ. két 
szakszervezetnek Miért ne jöhetnének ők is 

. hozzánk, de ugy, hogy jogaik és köte!ezettséc 
geik fenntartásával, tagiar marad1anak annall! 
a bizon>1os ,,, dekeltségnek is? 

Régi kérdésre adtam most választ. [gaz, 
hogy e0veliire csak u.iabb kérdéssel. ' De taW.n 
jön 11wid egy mindent elsöprő 1'1'.har, mely ne11v <. 
,k~rdez és nem felel senimire. ÉS mert rI 'rvihar- · 
n<Ik az a r endelteté'i[l, fölkapja a törpéket 
meg ~.ein lill 1,eliik. ó~ szakszervczetig 

/t,ettO.a áeee~~eer; 
Mindez akkor és ugy jutott eszembe, hogy 

egyik km társunk 1;.ifogásolta.: rniért neni fog-_ 
lalkoW:nk a gyóg11sze1·észet gazdasági ibajaivoJ? .. \ 
Például . ccznl, hogy miként lehetséges, hogy• 
eu1,~es QYÓ(tl)Sze-rek 11agyké-resked-Öi -ára'Í Jn.(l.f}a.:..-· 

(Fo]y;tatás a 631 oldalon) 
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\ ' -
Tévedett, Gyógyszerész Ur ! · 

~:. _ A :Vfagyar Orvosi Szemle f. évh október 10-
:t:én mégjelent számáiban e cimér1 \füzi rfflexióját 

Forbáth Ernő csepregi gyógyszeré•sz, la:punk · 
szeptember 16 .. -i számában nwgj.elent közlemé-

. uyéhez.. _ 
· . "'11. Forbáth„cikkhéz szer\cesztői, .megjegyzést 
fűztünk és abban !felhivtuk mvostársaink figy.EJJL 
mét Is, hogy e régen vajudó OlVO'.S-gyógysz1erész 
problémáho'z ilZÓljmrak hozzá S mert e.s·~e,r
kesztői megj egy„ést e sorok ,írója, ki mint „A 

. Gyógyszerész" szerkesztője, szélj~gyezte, j<0go
. · sitva érzi magát ana, ho:gy e cikket részben 

nregválmszo]ja,' mmál is inkáb, niert oca 20 éve, 
hogy ugyane kérdésről az akfrori Or.vosszöyetsé,g 
-rőtitkárával az orvos és: gyógyszer ész szaksaj e 
tón ker.esztül e kérdésr ő11 bőven poremizáíl 

Azóta igen .sok könny, no meg viér folyt az 
idő vég( elen jén, és az orvos,gyógyszeré·sz jóvi
szony fenntartása éi'dekében is történt egy éil 
más, hol kisebb, hol rú1gyotlb eredménnyel. 

Ha most, az uj nagy fordulóban ismét dő
hozznk e régen yajudó kérdé·st, - a kuruzslás 
kérdését --;-, tooszük' Eföt abból a hatffi,rtalan 
szeretetből és felelősségérzésbéíl, mely .a. két 
rokon szakma, r1eprBzeTutánsait egymás i r árfr_ át
hatja .és fő óhajunk kiküszöbölni mind: n fennJ 

. :álló. zavaró momentumot. . · 
· Felszabadu]á1sunk óta me•gszoktuk a mellé

beszélés nélküli őszinte hangokat, amit e cikk 
ker~tében .· i:s .. ibeta1r1tunk. 

Évtizedes .sérelme a gyÓgl\"SZeréswknek -
és ezt soha Tuem is litko[tuk, - hogy a gyógy
sz.e:r ész. a'Z O'rvos riie11ett n·em alcar m á.sodr end.ü 
szerepet játs,zani, még akkor '"e1n, ha ezt bárki 

/is rá akarná '8lős·zako1ni . 
De miért is legyen e dístinkció" a két r'o

']rnnpályánál, amikor 1m.indei1 vonatkozá~ban 
egymást kiegészitik . és együtit végzik Mdásos 
munkájukat a k.öz javára? Amikor előtanul
mánvaik éretts1égfi ük aJZ egyetemen hasonló tu.
domá:nyok elsaiáti}ása .s v&,gső fokán li' diplo~ 
májuk, i!S'e11 sok esetben! a> doktorátusuk. már 
külső megj eTienésükben is ··egységesek, miért 
~z alár,endeltség érzése? Az élet minden utján 
együtt ment)telünk, jób~n-Tosszban ös~zetar-
tozunk \ 

A hivatalos álláspont ezzel szemben igen 
sokszm mást mutat A gyógyszetész, a hivll!tá
wk felsorolásánál, az .orvosok (g\\Tüjtőfoga:lmá
ban szerepel, ritkán· emlitik meg külön a 
gyógyszerész,eket, -vrulahogy megszol<'ták, '1'1s az 
ezirá,nyu beadványokat ~ hagyományos bürok
rácia süllyesztője mindrg elnyeite ,Jogosan fel-, 
tehet.iük a kérdést, ]rogy miér1t e lealázó meg
különböztetés? A magyarázat igen egys21erü 

·
1II0:sszu __ évtizedek órta ? gy6gJrszeré.Szek ügyeit 
nem a gyógyszerészek intézték Tevékenys€-· 
gük az orvosok felügy<iletére volt bizva Élénk 
bizonyitéka ennek ma:ga a gyógys·zertárak el

. Jenői zése és 'vizsgálata olyan szervek által, 
a.ti1elvek semmi eseü-e sem lehetnek alkalma
sak a gyógy.sze1tárak belső ·életének megvizs

' 

gálásáfa, nem J.~vén gyógyszetészek, iegjobb 
est!tbell._ hi.va talnok-oi>vosok Csak az utol!Só ' 
,1dők eseményei kBZdik e n1:erev ibürokrattku'S 
frontot attör'ni és meg;Változrtatllli e rég <:!Javult 
·és betokosodott frazeol-Ogiát 

A gyógyszérnk árszabályozása, hE>lyes el
osztása, a közigazgatás reánk vonatkozó rei1-
del-etein1 :-k n1eg·hozása, n1i11d: nUnd inegl{ér dezé
sünk és belsegy,ez·ésünk nélkül tör't.éntek Szin
te azt mondhaAná;n.k hotgy :kész és befejezett 
tények elé voltunk kénysze~itve Ez ellen ·ed
dig sikertelenül harcoltunk. 

Az önállóságunk megvalós1tásához első ]é
pés a 'külön, önálló · Gyógyszerészi fakultás 
felállitása Fm„sa, hogy vendégként szerepe:. 
lünk. hol a uöksés•zeti Írnron, hol az orvosi kar 
fakultáscn Nemkti!öi1ben évizedés .sérelme pá
lyánknak a külön, mia1i3zteriális íőosztályurnk 
hiánya,-ahal eddig jo1gászok és órvbsok döntöt-. 
tek kizárólag gyé\gys~erészi kérdésekben, de 
áutalánoeságban, a köziga21gatás minden vOTia-
l án érezhettük azt a felemás helyze~et, rrr•lY 
annyi elke1seredésre adott okot és .:soha nem ta
lált meghafü>gatásra. Innen eredt aztán az 
hogy igen sok esetben ;tapasztalhattuk, hogy a 
gy~ógys1'Zierész az ·clrvosoknialc nem egy'e'l11a11g11. 
seg:itőtársa, hanem valami alárendeltfélé.ie 

Itt van a sulyo·s téved·és Ez ·flllilen kell hm
co·11mnk és tiltakozmmk, miúdeTu erforkkel. 1kü
lö11ö81-~1 a demoik:ráciáJban,, ,a.hol már eddig is1 '.Si
került hasonfo .sérelmeket kiküszöbCllni. Ma
gunk részléről igyekszünk a megval&sitás előtt 
Ínindazokat az. előfeltételeket megternmtení, 
rr1elve1t szükségesek iiégi sérEilme·ii1k kiküsziöbö
Iéséhez. A Gyógyszeré.szuidon1ány.i ·-Tár:sa1&áig., 
az p_g;ésr. g:y'ógvsnerész-tár:sa-dal:ommal 1;;:atöJtve, 
goÍldoskodni kiván a magasabb és .töké}etesebb 
iudon1án~{OS kikén:zésrő1, , ru közeg:és'zségügy 
minden vonalán felvonultatja értékeit, erősen 
do]gozik az. ország ujjáépitésiin, de ene11 fül
menően, 'felf'edez&;;eit és taláJhnányai,t a köz re'1-· 
dBlke~ésére bacsátja , 

Elöli árában ezeket tm tottuk szükségesnek 
:elnmnda;,;, hogy r,á,tfö:j ünk cikkünk tulaldon
képeni tárgyára 

Mikor követ ·e'l kmuzslást a gy;ógyszerész? 
Az ernlitett 20 év előlti vitánk záró ak

\kordiaihan bebizonyitottuk. hogy igen nehéz 
kö1ülhatárotni a gyógyszerészi tevékenységnek 
azt a !ész•ét, amelyet ez orv:gsok kifogásolnak. 
Igen nehéz elválasztani a receriturán kiyüli u .. 
n. kézieladás tevékenységünk határát is. meTt 
a mai n1odern ~yógyszeü: r·e11de]ésnél .a közőn
sé,g követi 161 sa.iá1t lnagával s1zem:be11 a. kuruzs-
1.ást ~1kkor, an1ikor a g'.yógyszettáiJba be1épv·én, 
mindiá11t a felállitott diagnózisára kéri a meg
fel:elő, hirdetett és általános használatra szái1t 
ké:sz gyógvszereket Némá:nak kellene lenniB a 
gyógyszer-é·;zn-ek aikkor, 11a mind,e'.n. n1,e~·jegyz~_s 
nélkül szolgá~tatná ki a fél álfal kivánt gyógy
szereket S a· g;./óg:srszerész Q'\:akoTlata és sza:k:
•érteime sokszor megmen~ője a betegnek a 



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

1 

624 

hel~elenül kért -gyógyszer kiszolgálásának meg
tagadásáva[, vagy helyreigacirtásávaL 

, A párbeszédek a bet:eg és a gyógyszer ész 
között, kétségtelenül érintik az orvosi gyógy
kezelés kérdéseit; de fel kell 'bennünk a kérdé~t, 
a gyakorlatban hogyan ·dhető ke1esztül ez 
anélkül, hogy a kuruzslás vádjá,t egy rnsszm
dnlatú beáfütással r i ité süthessék a gyógy-
.s-zerészre. 

Egyáltalá;ban csak roszakarn:tu beállitásban 
1ehffi s kérdésrfü beszélni ugy, hogy a gyógy
SZ1e.rész kuru-zsol, tn1ert n1il1d'e:i1 béteg:s:ég·niél 
mronnal aiz orvoshaz küldi a tieteget -Nem 

-1g1en szoktuk hange1ztatni wzokat a; jogos pana~ 
szokat, amBlyek ma már IUgyszólván szokássá 

J váltak Az orvosi táskában, a müszerek me]lett, 
helyet foglaló ,gyógys~er1,ket, a rendelő szelné
nyeib.e11, a1z orvos foglalkozásához: szükség;oes 
felszerelések melÍett .egész kis fiúkpatikát, 
sőt a gyakran 'előfordnl'ó esetet, hogy a,; or\>as 
válla:lkozik arra, hogy a beteg gy&gys1ze11°it 

maga s'1!er zi meg 

Ezek különösen a:zió:ta lettek szokásjoggá, 
amióta a vegyészeti gyárosok és a 1'!:YÓgyszer
kü!önlegesséJg1ek gyá,rtói a,gyontömtéik az orvo
si rendelőket u.. n 01vosi mirntálokal (a.melyek 
hem is minták 'o>tak), mellyel csak kisér tésbe 
hozM,k az orvosi társadalmat Ezzel senki
nek nem használtak Egy gyó,gyswr kip1óba
lása uém az egyes 1o1wosi1 rendelők hi,_atása, 
hanem az arra alkalmas kórházak és kli'nikák 
feladata, _betegfömegeikrnél· 'aló wlkalnwzássaL 

Nem célunk kiélezni és ré&z~eteiben ismer
tetni e furcsa lrelyzetet Semmi kétségiinif M 

iránt, hogy e két pálya szoros egyiit-tmüködé
sé1iek, s hozzá J,1,n tennünk, hogy a legideáli
w1bb 'együttmulcödésnelc, erkölcsi abpja mind
lcét oldalon bizto\'litva van, de meg kell ta,láln! 
a módját, hogy e zaNaró mómentumok me,g
·szilnj enek. EJhhez pedig egy közös megbeszé1és 
·elengedlrntetlenül szükség1es Az a jószándék, 
amelly,el a két pálya egymás ;iránt már edd1g 
is bebizonyitotta együttmüködes' készségét, 
n1:eg fo1gja találni :zután is,a n1ódját, 11o_gy 
yégleg lekerliljön e. ké1dés napiiendü'nki ő1 

Tovább1a is .kérjük, sŐt elvárjuk orvostár
saink 12 tárgy110Z \raJó hozzá~Zólásait, ·'~n1e,1:t ugy 
,éljük, hpgy ezzel is megkönnyitjük a iégen 
óhajtott tökéletes ,orvos-gyógys2ieréBZ együtt-

- müködés m,gvalúsitá-,;át, 

Mái kus Dnsh 
/ 

* 

A GYóGYSZER1'.:sz,· 

„Errare humanurri est!" 
Ezln a1 au~ igazság éi.reJ1nébe1t. ha egyik -,E1!11her N.

Vf ~het, ug01nugy tévedhet egy ~ásik is, mint ·a.zt a 
„M,agsa1 01vo~i Szeuile" 1", hó 12 _i számának 'isnieret-~ 
len ciillküója fi ,.'I~évedett G~ó.gysz.cirész Ur!" ciiul-i köz~ 
lem.énye kcuJcs·án teszi · 

11'.Iásodilk so1 ába11 énnek ~ 1lené1e ba1 ál-ságosq~1 ki~ 
jeI~;11ti, iliogy 8: cikk, n1ü_e_ válasza üc;lüoür - étdek~~. A.
továbbiakban ig~ fol)ríntia: 

„A Gyógysz-211 ész" k·é1dez-ett, ~tz o'l\ osok f~lelnek.<; -
A -tévedé.;,·ek sot oz.aia iná1 • iitl k0zdödi.k lg) he1-Yesbit-
hetné111: „A Gyógy>;zerész'' ké1de.zett -és egy né:vte1en:- ·. 

- OJ-'\ os kissé E:lfogultan és tévesen feléüt Ez· pedig ne::n
Jeh:et valainennyi orvos 'élen11é!nye, ,111eri hiszen „A 
Gyógysz(:rÉsz" f. hó 16 _i ,szá11nában egy n1áiSik, sokkal; 
tálg) ilago3nbb é~ e1foh'1llatlanabbul gondolkozó o1 vos· 

aki cikke végén ·nz áH,alános· sz-abályhoz hiven fil,~lí'ét 
is a:1ái1 ta, -- / niint iközli, nen1 -széln~n, h:tnem_ mellet_ ·
tünk áll. egy_ 111ás-ik egyén sze111ilivieké4 át nié-z\'e .a doL ' 
gokat · 

Sajnos, 1a kuruzslásra vonatkozó cikk „bőven kivó.:. 
nintoha" se1n t:utahuazz:i; .,A Gyóg~-s-z.:1ré:sz" c1-n1~-, 
sza;kJ-ap n1ult hó 16 -i számáibHJn 111.egjelent,.. er{:deti köz_ 
len1é:n) 1 e/g forrt ü s n b b 1'és~ét, nevez-et.esen azt,-.. 

a1nib~tri a11 Ól van sz·ó, hogy nag:ron sok einber a-, 
gyógyszerészek komoly figye:\.1neztetö szavára -111egy 
csak .o?.'oshoz, stb., 'stb ( szö' egét láJsd rugY, alh·ol(y az.t 
a fenthivatkozot.t gyógJsz1eréisizi szaklnp alln:1ikidej-én 
csor bitatlanul h köí:'Ölt(,), 

É'O inost eg~--két szó a .. Válasz" errare bupianum_ 
jár a: 

1 
•J. · · '" 

Ha a t,ö'ivény ~Eletti polé-~ni:i „1nir.őíbl~ll felesleges-",. 
i1kko1 a , . 'ál 1a1sz" további vit1áj r1 is az A ha tál;. on ki
vül h(-Jy.ezet ! tü1 vén.'l:hely „élő tjoginak n01n. tekinthetJÓi'; 
tehát n1inden sandn gya~1u u'1egs;üntetf'11dő a rokon-- 1 

szak1ná"al sze1nben a kuruzslás ,ádját illetöE~l. 
TéVf:dés, hogs csa_lc ügy t:mber állítj~ azt. és 

iartj,a inegen1gedilerőrne>k, hogy 10 a be!':egnék --gyófe;ysz;2Í-
1 eket 01 vasi rendely.&Jy rié.l_kül kis'z:OJ:giáltathat;·son 
bá1mely gyógysze1é.sz, n1ert a h~W.ege1r egy !'ész~ ~-z
orvosi kezcl<ést ·~egfizetni nean, képes". Ehben se1nmi 
lE>he.tftlen és in::1geng<>dheJ!:e1lt>n tnin~s s ezt se::niki annaif 
nen1. 1.·aTtja, csupán a cikk magát ineg 
iró}a. 

Feksleg-es inag_ya.i·ázni azt, hogy az ii n i:;·zegény .. 
bet~;gek gyógyszeireL való ellátái,;ánHk níik az isinér~ 

vei. Ezt 11iinden ·szak~nb:ei tudj-1 Ilit- is tév~d a vá
hi\-:zt adó, ine1t az -előzőleg : leközölt bő. IJövonatiban_ 
ne111 e1riíl, hnnem a1ról van ·szó,· hogy az otíemr1itE>tt 
.álra1ánosan. isi111€rt gyógy.sz::1rt><ké-1 t (Aspirin, Pyil'.ami"'. 
-d?n l(a911(1J)yrll1 1->_tb. stb„) sok;sz61 n1-ég az se::n 111'.egy 
01' oshoz 1ögtön, aki \.alamf:l,\ ik b-ote.gseO'élvzö intéz_ 
inény t<tgja Ez pEdig nagyon g~ ak1~n ellfo;dul, ha fll 
cikik illusztris i:rój1a e1ről nen1 is tud akkor is Ezen 
pedig ,. áiÍoZtatni seli'1 az or,· o.sok, se1~1 'mi gyógysz-~[ré
RZek, seJn ~nás halandó nem tud, -ere n1eg t-el,jes-en fe".' 
lesleges i.s. Ez ig) ''olt és ig) van 

R::tn1élc.m ní"m -..:onj-a ké':ségbe a cikk is1ne1et.1en 
nevü 11 OJa ~i,zt se1n hogy olyan gyógyszer ész ne1u 
akad., aki bárnüféJ.e ;.::.~ Óg,\ sz-e1 t (nemes.ak chinint, ~\'S
pi1 int I\\ 1 a~idont1 stb. stb.-t) 1~ndelif'n V·agy kindjon·, 
;:kl~o1 és oh2J1 i:ö_megbc-!1, h:: ar1ól mf-gbizonyosod'ik, 
yagy csak a g_yanu halváns árnyéka is fehámad b-2nne 
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.aziránt, hogy valaki gyógyszerekkel kap~sol::i\'ban Uá't" 
núféle g~ i11ikolási \•ag;y 1Clngyi1ko.c:;sági. szándékot árul -el. 
-)fég igy is előfordulhat, hogy '\'alaki a inindenütt sza~, 
.badon és kort1át1an men'Ilyisé-gben besz-erezhetö gyógy
Szer•E1kke1, pl az Ar.:spitinncl kis'.éirel meg nagydbb meny·· 
nyiség egy'sze1 i 1b'e,.-étele ult:ján Uye:smit. :Visz-ont „szo„ 
oioru lenne és szomo1u is", ha bárki fejfájási pana. 
szaknál míndját;t pl. „,agyda;gan1.ait" .. ra gondolna Ens .. 

................................... .._ ...................... -:. 

ne hasoga:ssunk Bzőrszálaikat. 

cikkiró akko1 ffi, h:a azt hiszi, 
hogy mi gyÓgysz;Eo"észek a gyógyszerek €11ettani hatá· 
$8-ival nem vagyunk. tisztában„ Elvégre maximális dó
zisok, sőt ez.en tulmenően- halálos adagok ( dosis leta_ 

is léteznek, amit nemcsak a cikik it ój-a és !ni 
gyógyszerés'Ze:k1 Unirne!ll gyakortn-okaink is tud'riak. Té· 
ved továbbá abban, !ho-gy a gyógys·zer:ész a gyógy.sziei
rek ,,ajánlásá1a" vá1la1lkozik E·zt bőven elvégzik he_ 
Jyettünk:' a vegyi.gyá1ak s a!.Z ált1ru1Uk leadott ujsághir·
detések sza1klapjaik s a nM;>Ha<pok haisáibjaiilli, valarmint 
az ingyenes „oryosi" és „el nem adható-" n1intákkal, 
ami:k:Ert onintl_mi1nd bőven -ontananr. E téren n1át ná -

J iunk is: többé--kevé:sbbé a1ne1tkiai !1endro·ze"1 van Ne:kün!k, 
gyógysze1 észeknek, tehát sem a clúnrint, se,!11. -az. Aspi
rint, Py1anüdont, l{'ahnopyriint, s- b., :stb._t nem keU 
se21!ki,nek s·Elm ajánl.gatnunk, inert azit Iendsz,e1esen 
minden gyógsszertárban, mindennap Ir.é1i a nagyközlön· 
pég Talán a,..,t méigs;em· lehelt - és s·zabad ,l'ániksüJ:ni 
(1negduplázva a iku.ruz-slás· vádj·áJt) 1 hogy ezzel egyiene
sen · é.s „felltétlenül" -a betegeik:. 1@1.f';tét vies·zélyez.tetjÜJk. 
Ez egy kissé tulzás Ezz1el sz.emibM táTigyiLagosan és 
nyugodt lélekkel mereuD1 iá.Uita.ni~ ; hogy az orvosi ren_ 
delvény recept alal{,jában felírva Csak akkor· válik ha
tásos gyógytényezővé, ha abból a gJÓgysz.erész I{öz„ 
IJenjötté'\iel tényleg gyógysze!' lesz. 

Viélglil téved mili:or ugy- 1állitja !be köz1lem~nyemet, 
hogy nem tekinte~n a ,subcultian1 irnje1reiót az ütvo.si gya_ 
korlat kör-élbe! vágó cselekn:ré'l).Yillie~. E téma .elbirá!lását 

\. cikkemben kérdés alakjában vet.ettem! fel kedves isn1e:
retlen cikkiró, me1t idevágó ;mondatomn:al.: vé:g;én -
&.'Ili talán elkerüilts• becse'.s íigY~-miét1 - kér-diőjel ( ? ) 
van. Sőt további 1és elÖZÖ i.s.z-avaimbain éppen a:zt ma-· 
gya11:-áz.ta1u, hogy e m1il!veileteknié'l ,,mü" _szereket hasz--· 

nálnak 
Feküdtem 1m.ár ifut lB' mütöa-sztal-on s i.gy „l{onkr-ét" 

tapasztalatból tudom, hogy a_ kó1~házakban az ápolónők 
e'.31Je ténylredése bevett srzoká..s Mint szakembe1 m.e\g is 
kérdezem az ±Uetöt, milyen injekciót adott? Azt vá
laszo1ta, hogy nem tudja1 biztosain ·órpiumot_e1 vag~' Do~ 
tnopont, vagy mit? Fele'slegesek tehát a je[entgetések 

·az orvosszakszervereth-e-z __ ilyesmiért, mert ez minden 
nap

1 
mindein órában bá1iiUely k&rházbar.; meg1örténhe„ 

tik. Ha ez megengedhető, mert bizonyára az, njklkó:l" 
miért ne volna rn-egengedhető n. íente1nliteti- gyóg.ysz6„ 

tek t'e-Ceptrrélkli!l'i ki-s:zolgáltatása' bár1dnek bármikor'; 
tekilrtet "n<élkÜl a1ra, hogy pi. a cliininn:el „rölni" is le
het? Engedehrt-é\'.el, a; viz ~s „ölhet11

, 'ha .sok Yan be

lőle és az aki beleesik n'em tud uszni. 

Téved
1 

amikor afe11ett mo-nd szentenciát hogy i:n
jekciók „adására" tgyógyszeré'..sz nem jo~osult Hát 
kére-m deho-gynem adunk imi :Ul:j:Eikciókat, csak be nent 
adunk senkinek sem, azt elvégzik máisok is, mint fen~ 
tebb jelezta"ll, s'Őt esetleg IDJlég ilaikUs bete1gek is önma
guknak ,(lásd diabeteses- Insu1irr-ku1a). Szi:ves -enge_ 
delmé>el én il~·(ismit nem is vitn.tta.111; his·z mint cik~ ;;, 

Áfonya bor 
Asthmolysin iaj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et s1ne ars. 

~~kuukedő.k~ 
kodátea.11-
m,ef'I,~~ 
k~! 

kemben ii:tan\ JH::künk neui ez a hi\-atásunki szakmiánk, 
mi egészen más „mü" sze1:ekkel dolwozunk 

!gy fejezi be közlelll&nyét aiz i:sim-E11etlen cikkiró: 

,
1
Az: orvos- é·s· gyógySzerész-kérdés megoldása az. 

hogy az 01 vos viz1sgá!lat után gyógyitsn a beteget, a 
gyógysze1 ész. pedig az oxvos által e!lOh t gs óg·yszerek.Pt 
szaikszerÜEln clkészitse ." E mondat álta1.an1 szerC
nyell kiegészitve igy hrungzik: és ezáltal ugyanugy 
hozzájáruljon a gyógyításhoz!! 

Ö";sszegezve .a\z ehnondottakat, aktUJálIB hasonlatí·.al 
élve a „válasz" olyailt, mint egy ie·cept, amhöl többek 
köz.ött pus·zta 'nélet1Elll'S:égbŐ1 lemaradt az -orVosi alá·· 
irás, tehát i'lyenfotmán nem előirásszexü é.s igs nein 
iS volna kiadható. Celon1 Ugyanis -Tuelll ftZ. VOl[, hogy a 
k-a1i ellentétek hul'láilliv.er-éseit inégjob!bah fBlko1 bácsol_ 

ja\lll (:és onost .sem az), ha1neim eUe11kez1őleg oiJ.ajat aka
rok önteni ezuital a -- viz,re, nem 'Pedig a --- tüzrc-, 
mint azt egyesek Vielü1ruk s:zeni:ben teszik 

Ha ezt most n,~m silk-errült volna elérnenn, kedve::> 
i:sn1e,1 etlen nevü válliaszadó, akko1: ,,E11are humanun1 
est" - vagy ha (tömören p1ecize'bb: 

„Téve~hetünk !" 
Az előbb emlitett lúányos i~Eiceptet tisZJtelettel visz 

szaszá1·maztato~ tehált és sze-tetettel kérem, -· ha el
fogddhatónak és cB:lJravezetőnek látja - i.Ijon helyiette 
eg:. másikat, olywt, mint ·mni.lyet Dr. Bayer Emfü; or~ 
• o~kartiirsa irt sz-aklapunkiba, a111f'lyböl kitünitk inin<l
két fel kölcsönös meg.értése, emberbaráti és ba1áti sze
rel>Elle ~s főlE>g együttes g)·ógyitasi készsége 

FORBÁTH ERNő, gyóg)szerész 
Csepreg-. 
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Rovatvezető; dr. Turi Pál 

KULTURÁNKRóL, 
gyógyszerészi hivatiisunk lényegé1 öl beszélt 

V é g h Antal, a Magyar Gyógyszeiésztudo
mányi Társaság főtitkára, aki rnint „müsoron 
kivüli szám" Jelent meg az október 17.-i 
Gyógyszerésznap hallgató közönsége előtt és 
lendüleves, éidelces összefoglalrisúan is11iertette 
a Magyrir Gyógyszerésztudo1nányi TársCiság 

- 1.9.47-48. év·i progrnmm1át. „A Gyógyszerész
napok megindulását kornoly sikernek 'könyvel
hetiük el" - mondotta V é g h főf,.tkár „és 
az rI szép számu hallgritóság, mely a M o z s o
n y i professz01 kez&e-nwnyezése folytián élet
re hívott vitaes.léken rnndszeresen megjelenik, 
problérnáit szőnyegre 1hozza és nyilviínosan 
1negtá.r gyaljrI, komoly biztatóJ> a jövői e nézve" 
A továbbiakban rámutat arra, hogy mit ''ár aJ 

Gyógyszerésztudományi Tá1saság ezektől a 
szakmai -összejövetelektől.: elsősorban a gyógy
szerészi kar éideklődésének felébredését hiva
tásának gyakorlati és tudományos ké1 dései 
iránt. má;irészt, nem is titkoltan, azt, hogy a 
„Gyógyszer ész-napok" mintegy népszerű előfu
tárjai lesznek rI Társaság tudományos ülései
nek. Magát a Gyógyszerésztudornányi Társaság 
részletes és nfLgy lcöriiltekintéssel összeáUitott 
programnriát lapunk más helyén ismertetjük. 
Itt csak a11a kivánunk rámutatni, milyen elii
nyös volt, hog·y a Társaság fötit/oárn ezt a 
munkatervet a gyógyszerész-nap résztvevői előtt 
ismertette, azok előtt, rI/oik a szakma érdeklőd.ő 
haladni kivá,nó rétegét alkot.Ják Jó flJ1 opagandr; 
volt.: meg lesz az eredménye, 

MOZSONYI PROFESSZOR 
örvendetes bejelentéssel nyitotta meg az 

október \17.-i összejövetelt .. A „Gyógyszerész
iiapok" progrc1,1Ji11ija, céllcitilzése szalcm.ai kö
rökben széleskörű érdeklődést keltett és ennek 
jeleként egyre sürübben futnak be vidéki ieve
lek részint közvetlenül M o .z s o n y i pro
fesszorhoz, részint „A Gyó',0ysze1é,sz" .szerkesz
tőségéhez. Ezek a levelek elhozzák n vidéki kol
légák kivánsdgnit, kérdéseit - fgy ezután a 
helyi k"3zdeményezés - intenció1ának megfele
lően __ országos éi deküvé válik 
VITA 

alakult ki M o .z s o n y i professzor fdhi
vására., érdekes, tanulságos eszni.ecsere EgiJ· 
rnásután ielentkeznek szólá.s1-a a. ka-rtársak, el
nwndiák megjegyzései/cet a szakmai kérdések
kel, ei~öso1 ban az V. íGyógyszer köny1'1'el kap
csolatban Az a l l y l p h e n a e e t i 11 

kérdése má1 hossza..bb ídeie foglalkozta.tia a 
szakmai köröket, Megtudjuk a CIBA adataiból, 
hogy ez n p .. nminophenyl-allyl-aetheritt azo-

nos, 11iely hatástani/a g a phenacetinre emlékez. 
tet, qe antípyretikus hatása, egyben toxicitása 
is,_ /var_om~zorosa_a phc;nacetinn:ek. Egy gyakor. 
lan ke1 desre vrilaszolva (nyilván most több 
gyógyszer érkezik angolszász 01 szágokból), 
megtud7uk, hogy 1 grain angol sulyegység ~-
0 0648 g-mCil. Hosszabb vita alakul ki l~z anya
ro.zs-kérdés1ől D r .. M o l n á r István rá
kospcilotcci kart ár snnk beszárnol ezzel kapcsola. 
tos vizsgálatai1 ól, sőt M o z s o n y i pro. 
fesszor felhivásám azt is megígéri, hogy ezzel 
kapcsolatos javaslatait, rvizswUati eredrnénymt 
írásban is beküldi CfZ Intézetnek (Ezt és rnin
den hasonló ir ást nagy érdeklődéssel vár a 
Gyógyszerészeti Intézet) Az V. Gyógyszér
könyr1be hatrisos secabe-kivonat fog kerülni, a 
legmodernebb 11izsgálatok eredrnényeképpen, -
közli 1\f o z so ny i professzor, majd M á 1·
k u s Dezső, „A 'Gyógyszer ész" sze1 kesztö7e, 
a gyakorló gyógysze1ész szemszögéből nézve, 
szól hozzá a problémákhoz F-el:ueti a kérdést, 
hogy az uj gyógyszer /cönyv szei kesztőbizottsá
g1inak !ciíelölésére milyen lépések történtek. A'z 
Országos Közegé.szségügyi To.nács már egy év~ 
előtor.iesztést tett a nép Jóléti ,miniszternek az uj, 
g71ógyszei könyv ügyében - válaszolja M o~ 
z„s o n, Y i propesszor -· de egyelőre 1nég nem 
sikerült a tervewtt 'kiterfedt munkálatokra 
költségvetési fedezetet teremooni. 

U!ABB FELSZóLALÁSOK 
kö11etkeznek, a ,mta élénkebbé válik Deresedő 

ha!ántélcu gyógyszm észek, fiatCl!l kollégrtlc, 
egyeterni hallgatók vegyesen ülne/e a padokban, 
élénk vita folyik a ifel11etett kér désekr öl, de . 
közben mindenki figy•el az ufabb vitaanyagra. 
A dr ógok standa1dizá.lásó:nak érdekes és érté
kes, sokszor ilnegvita,tott kérdését veti fel rIZ 
egyik kartárs, ma7d « Gyógynövény Kísérleti 
Inté.zet egyik tagja közöl néhány adatot ennek 
a csendben dolgozó, de anniíl fontosabb intéz
ménynek rnüködéséről A nagymultu intézet 
már régen foglrilkozik a dr ógok standardizálá
sával, el;iősmban az ,exportra kerülő gyógynö
vényeket vizs_qálja és minősíti, és pedig annalé 
az álla1nnak az előir-ásai szerint, ahová az ex
po1 t történik. Az érdeklődéssel kísért felszóla
lás foglalkozik '' s e e a l e Jw.tóanyagának 
d.Ztozrisá val termőhely szerint, továbbá a k a
m i l l a. osztályozási rnódfával. 

FIUTZ GUSZTÁV PROFESSZOR 
- aki éppen egy hete, október 10-én tartot

ta rneg 1endkivül nagy érdeklődéssel fogadotD 
előadását a pharrnakológia u,fahb haladásáról · 
(ez az előCidás vezette be a Gyógyszerésztudo· 
mó,nyi Társaság idei r;iklusát) -- emttal az ér. 

wdő kartiiffsak 1néluíny gyakorlCiti ké1dhé
adott válaJ>zt A s u l f o p h e n a e e. 

i n r ő l szólvci, hangsulyozza, hogy ennek 
lciizönséges phenaeetinnel szemben senirni /irt. 
·tani előnye ;nincs. A molekula egy sulfoxy .. 

Uánccal nagyobb, ezér~ dózisa is magasabb 
5 százalékkal a phe1mcetinénJál A sulfoxy--

1.áne előnye az, hogy az i(JY substituált mo 
ula vízben jól oldódik· A niásodik kérdés, 
lyre F J' i t z prot,esszor kitér, a maxi-

á- l i s 1((, d a g o k kérdése, különös tekin
a gyer'11iekgyógyásza..tban adott codmnre 

barbitursav-.szárnw.zékokra. A maximális 
· t a hatáSos és mérgező adag iközt állapit

·lúfe meg, állatkísérletek alapfán. A megállapi
jott adagok toleieneiáját illetően minden 
6!l'!lénnél el~érés mutatkozhat, állapitja meg az 
~őadó '4.'mi a. felvetett konkrét kérdést illeti:i 
~irlil fejletlenebb egy szervezet, annál ke
~isbbé érzékeny i d e g m é r g e k k e l 
feemben (de ez a megállapítás e s a k ideg
i:_érgekre vonatkozik) H3ldául a 11wrphinnak 

erre sulyosan mérgező adagjait a kutya jó'! 
i, nyulat pedig alig lehet ttz opíum-alka

'lftdákkal megmérge.zni. Mivel a gyer11"ek fej
etlen szervezete codeinnel és barbituratokkal 
tiemb,en ~elative ellenállóbb, mint a felnőtt, igy 

yobb adagokat alkalmazhatnak á gyermek-
"gyriszok Az adagolÓJ3 azonban az orvos dol
és a rrw.xiniális adag tullépése esetén csak 
or expediáljuk a gyógyszert, ha az orvos a 
'pés szándékosságát felkiáltójellel és lcü

/in kézjegyével szabályszerüen igazolta .. 

~ELYETTESITHETő-E 
spasmolytikus hatás szempont7ából a phenyl

wthylbar bitursav a diaethyl-barbitursavval? Ez 
1'1iar-nwdik kérdés, nielyre F r i t z professzor 
liÍla,szt ad .. A felelet lehetne egy rövid, katego
rikus „ne1n" is, az előadó azoriban részlete.sen 
' jti hogy mi ér t n em. A barbitursa

Íllk /iuatószer ként vaió alkalmazása Verona, 
~ro&ából indult ki. (Innen az e;lső hatásos ké
, nény, a „ Veronal" neve.) A Veronal altató 

- á.1 a véletlenül lj öttek rá és csakhamar 
sz sereg substitucióval p1óbálkoztak a ké

llitményt hatásosabbá tenni. !gy jutotta/e arra 
!felismerésre, hogy nvig az aethyl-gyökkel való 

yettesités a készítményt hatástalanná teszi, 
ig a phenyl-aethyl-substitució olyan vegyü
t produkál, mely az ri,gykéreg motorikus 
pontjára hatva, a sirnaizornrostok görcsét 
vetve, szünteti és igy, különösen papaverin
és theobroniínnal 'kombinálva, kiváló spas

litikum. Az említett hatristo,ni különbségek 
tt telvát a phenylaethyföarbitursavat n e ni 

eh e t és nem sza..bad rJW;ethylbarbitu1sffv
helyettesiteni 
Befejezésül a Solutillin elnewzésü készit
yről számol be a haTlgatóságnak F r ·i t z 
eszor. j4_ penicillin adagolás sarkalatos 

-rdése, hogy niiként lehet a gyors felszívó
. t meggátolni ugy, hogy egyidejüieg egy 

· magas penict'llin-titer t biztosithassunk a 
Ha: a közön.séges /1Jizbmr oldott) és 

621 

olajos-riia.szos (retard) penicillin lwtásgörbéfét 
összehasonlítjuk, azt látfnk, hogy az e/'3Ő gyor
san felszivádik, de fhirt-elen ki is ürül (3 ó; a 
alatt), ennek következtében göY'béfe egy mere
dek"3n f//nelkedő és eső parabola A reta1d pe
nícill:in Vw.tása elnyujtott, 2.~ órás, de a vértiter 
aránylag alacsonyabb: a hatrtsgörbe itt lapos, 
elnyult A Solucillin, rnely hydroliz.6.lt gelcdm 
és phosp.hat-pufferből óJZ, egy közepes Vwfas
görbét eredményez. A 200 OOO E penicillint 8 
kmn Solucillinben oldjuk és 8 ó1ánként 3-2--3 
kern-es adagban alkalmazva, elég niagas penicil
lin-vérszintet biztositlw.tunk, ugyanakkor a.z 
injekcwk számát Vényegesen csökkentfülc, arni 
az orvos és 'beteg szó,niára r,gyaránt fontos 

TöBB MINT KÉT óRÁTA 

ül •már együtt a vitaest közönsége és az éi
deklődés nem csökkent Egész napi munka 
után jöttek össze a kartársak: mégis, miko; 
M o z s o n y i professzo1 felteszi a kérdést, 
egyhangulag kérik, hogy 1nég a következő téma 
is sorra kerül7ön I gy telvát 

HALMAI JÁNOS EGY. M<A'GÁNTANÁR 
a megbetegedett - L i p t á le professzm t 

helye,ttesitve, röviden beszámol egy igen érde
kes, gyógyszerkönyvünkben niég nem hivatalos 
meghatározási módsz.erről: a mikrosublirná
cióról Külföldi pharmalcopoeák kiterjedten al
kalinazták ,ezt az egyszerüen keresztülvihető el
járást, mellyel a drógok azonoss1<ig•a, solcszor 
szennyezése gyorsan, biztosan kirnufo.tható Az 
előadó bernutat.ia azokat az eg11s~erü eszltözö
ket, melyek &egdségével a gyógysze,rész könnyen 
elvégezheti a mikrosublimációs rneghatározéwt. 
A drógot /as üveglapra hely.ezzük (lehet az •egy 
ez.tört Migylernez), szé!ére üvegpálcát teszünk 
és erre ferdén tánmsztunk egy tár gylemem1,zt: 
ilyrnódon a dróg és a ferde tárgylemez lcözt vé
kony légté1 van. Az óvatosan hevivett drág fö
lött percenként eseréljülc a tárgylemezeket, u 
különböző sublinratumolcat, esetleg 'azok r·eah
cióit rnikroszlcóp alatt vízsg1á;lhatjuk 

KÉSŐ ESTE 
fejeződött be fL harmadik gyógyszerésznap, 

melynek utolsó 1u11rireudre tüzött p1ogrnrnm
pontja, az antibiotikurnolc recepturai feldolgo
zásának ·is1nertetése, a következő, november 7-i 
vita.estre ~naradt öreg gyógyszerészek, fratc!I 
kartársak lassan száUingóznak a teremből 
Megnézik a kitett niikroszkópi,aí rnetszeteket, 
hármas-négyes csoportokba verődve tár gyaliákl 
a hallottakrit, az urnába pedig ujabli kér dése,/c 
hullanak Hazafelé menet V ég h Antal sza
vaim gondolunk: „Ha az ülések látogatottsága 
rnegszüník, önként rnondunk le a szellemi l,elRt-
ihez való jogunkról Azt pedig, amiről nmgunk 
mondunk le, nem szerezhetfük többé vissza" 

A gyógyszer·észi kar nem 
ni o n d l e k u l t u rá l is j o g a i r ó l: 
ezt bizonyitia a gyógyszer ész-napok sikei e . 

lJ'f TURI PÁL 
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250 év a gyógyszertár történetében 
- Gondolatok -

Itta: l!IR. HALMAI JÁNOS 

Kwáncsian olrasgatta11i a „Gyógyszerész" 
szakmai krórúkáját. Idestova egy éve, hogy 
hosszu hallgatás után ismét volt szaksajtó' és 
megjelent az uj szaklap. Nagy érdeklődéssel 
vetWk a kezünkbe, vajjon mit hoz és .hogyrm 
ad.ia \A régi szaklapokat már Jól ismertük; ki" 
váncsian taMlgattuk az ui szerkesztőit, cikkeit, 
terjedelmét, hangját és tartalmát. Most egy 
éve, hogy megjebent először, IJwzott a.zóta sokat, 
szép terjedelemben, merőben uj hangon és na. 
gyon őszintén Az őszinteség, nyíltság szükség
.sze1'üsége a. sajtó·nak„ Másik elis11ieiés1·e igényt 
tartó tulajdonsága, hogy mások is elrnondluxt
Ják véleményüket 11iég akkor is, ha az a szer
kesztőkével v.agy az arrn legiUetékesebbekének 
felfogásáva.l, elgondobásával nem is egyezik.. 

Haladni, épiteni csak ugy lehet ha jóindu. 
lattal, őszintén, de tárgyüagos-ccn' beszélünk, 
írunk és legfőként cselekszünk Megadiuk má
sok véleményének is fl helyet és a kellő ~iszte
letet, esetleg elismerést is, ha az jót akar, ;épi
teni szándé/cozilc és a pó.lyasze;r etettől épp ugy 
utitatott ':Egy évi munkáról, megfelelő távlat 
nélkül. nehéz igaz véleményt formálni az ese_ 
ménye/c kellő ismerete nélkül Csak egy-egy al
kalmi gondolatot lehetne kiragadni, rögziten, 
ami holnap talán időszerüUen, rnert az esemé
nye/e gyorsan peregne/e, dz ütern lázas 

Mint kezdtem ciz előbb, a Szakmai le> óni.
/cát igen kiváncsian és mindig érdeklődéssel al ... 
vasgattarn. Hiszern, hogy mások is igy vannak 
vele .. Gondolatokat ébreszt, ez is célja a b·eszá
molás mellett. IEzut,én vélernényt kezd kialaki
tani, rnely természetesen és szülcségsz,erüen 
más is lehet; mint a szalcrnai k1'ónilcásé. Melyik 
a többség, rne{yik a helyes, azt /ciki maga álla
pitia nieg. viszi és tler j.e.szti 

Az a.ugusztus 31.-i szám Sza.lc1nai /crániká
jához készséggel és örö·nnnel én is hozzász·ófok 
Szívesen megteszem, inert a régmulttal, ti tör
ténelemmel való' foglalkozás egyike a gyúgy
,8.zerészettel kapcsolatos legkedvesebb időtölté
sernnek. Sokat tanulok belőle I gy elsősor baii 
tiszteletet, l'negbecsiilést a gyógyszerészi mult 
nagyjai, a kulturnépe/c és a szakma robotos 
rriunkásai iráni;· nclgy sze-rénységet, niely •ráni, 
mint késői és mélf.atlan utódra 11iindenelcf elett 
kötelező. Szer etné11i, ha. az oktatásban i.s ilyen 
szem.pontok Uobban érvényesülnének - igy el
sősorban a hivatásöntudat (és az egyeteme„ 
ken a gyógyszerészet története)· sokszor a 
Hamupipő/cé.iénél is Bzerényebb szerepe - mél
tó helyet kapna az olctatá•sban. De bizzuk ezt ü.le
télcesekre. lcilc a jövőben bizonyára még jobban 
gondol:n.a/c !rá 

Térjünk vissza a 250 évre, melyet a pécsi 
S-ip!Jc.zy_féle gyógyszertá1 bizonyára derekasan, 
tltöltött a >Mgyar Vcözegé.szségügy szolgálatá-

ban. n~mcsa/c ~876 óta, hanern azelőtt is. Ke~ 
vés gyogyszertárun/c van, mely ezzel a ·• 
multtal dicselcedhetik. Talán nern .lesz érd"/;'(;fll 
len, ha kö,zlöm itt a rendellce_zésernr{l álló <J.<Jd. 
tok alap7an azoknak a gyogyszertárakna,k . . 
névsorát, ·11telyek a pécsi „Swrecsen" 'gyógya 
szertárnáJ nem fia.talabba/c, · •'.• 

1. Buda.pest,: „Vá.rosi" 1687, (J ..• Tárnok~ 

utca 22.) 
„Fekete medve" 1688., ;(ll:, 
Fő-utca 27.) .. " 

„ .,Várc:jsi" . (Szentlui.ro·~ág) 
1688 (IV .. , Váci-utca 34.l · 

4 Debrecen: „Arany angyal" 1680, 
5. Győr: „Megváltó" 1630. 
6, „ „Városi" 1654. 
7 Kőszeg.: ,;Magyar /cirály" 1671, 
8 ,, ,,Sze'recsen" 1690. 
9. Magya.róvór.: „Segítő Mária" 1690. 

10 Nyiregyháza.: „Arany sas" 1648„ 
11. Pécs : „Szerecsen" 1697. 
12, Sárosp•a.ta/c.: „Angyal" 1634. 
13 Sopron,: „Angyal" 1680. 
14 ,, „Or oszlán" í1600. 
1.5, Tokai: „Megváltó" 17()0 (előtt?). 

Ez a 15 gyógyszerfiáir az (remélem neiii. 
csuszott hiba ci felsorolásba), mely 250 évliS: 
m_ulttal dicse/cedlwtik Joggal mondorn, hog 
dicsekedhet, 1nert nem egyet elsodort a.z idö. 
vihara. Hiszen a lcözéplcor v~gén és az ujM'/' 
ban például 5 egyetemünk tünt el a sors fergé 
te.gében, pedig azolc időtállóbb /cözintézménil 
nek indultak, · . 

Látom magam előtt a sza./cmai kr<óni ' 
an1int 'Jtézi a. pécsi ,,Szerecsent' gyógysz 
kirakatát a ~er bárium1nal, a pharmacopoeá 
a 'faxa medicamentorummal, a Mithri.datU. 
nemes fa.yence edényével, a.mint lemegy 
emeletes pincébe és végül az irodában egy d 
boz M ecse/ci teával és egy zacskó cukorká.v. 
„Ez minden. 250 év tm:_mése" Bizony kevésne 
látszik De talán '/1.61n ez minden Az a. beteg 
légió, mely ott /capatt enyhülést, \gyógyulá 
Azok a gyógyszerészek, aki!< ott tanulták , 
ars pharmaeiae-t, az ottani levegőt rvitték m.a· 
gulc/cal „_ köztük nagyapám is ·-, bizonyá 
részesei a 250 évnek„ 

Volta/e gyógyszertára/e, melyek 250 , 
alatt nagy teljesítményt végezte/e. Igy pe 
fl darrnBtadti Merck-féle „A'ngyal" gyógys , 
tá~. ;1 kis h~rce_gségi gyógysze_rtár labora,11,ri_~tf;·' 
?'JUlbol a vüaghirü Merck-gyartelep feJIJjáij e 
ki. Ez s:rebb lett volna Pécsett is. Bizonyára· er..; 
re gondolt a sza.lcmai lcrónilcás is. Mi is mi'flll.-., 
nyáfan 'i!.yen beszá11iolót szívesebben }iallgat,,: 
tunk volna De ehhez sok rnás is szükséges v~Z{~ 
nenicsa.lc a. 250 év \El11wradtunlc N erriesak, . 

:JJ: 
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?t9lf?. no.v,eftt.&er; ? .-i ~~~.s!l-e~n€'lfi- r-co.g.eaFnff4.: 
;; (IZ., #4g,'le~ é'.fidce-utea. ?. lg,'lete1ni W.óg,'f.ner:.é~eeti )ntket) 
·· - /(.etzdete : d. u.. 6 6ea. --

1. Qc. fflte~()n'fi Sánd()t: : fi.e V. WÓ9-'f'.neckiJ,,.'fU ( .J/.o.erzá~rzótá~()k) 
Z. Dc. Stlt.u.eek lte1nér:.: A 1nikr:.tJkémia e&ekihei, u.?af>f> ieán'lai 

é6 aekat1tiaeá&a a 9-'laktJr:tatf>an. ( An'fag,takacéktJ.s..s.á.9-) 
3. Dc. Lu.r:i P,ie : P.e1oiitieeúr., Str:etitrun'f'tin, lfJctJt4titin ú aettattKa

eá..s.u.k a r:eteti-tu.r:áf>an. 
//-. Dc. Vitée 7.s.tvÁ-n : Seéru.mtJk eetar:t&..s.o., lt.a6snáeata é.s. aek~ema

eáu 1nó.diu.k. tu.dtJ1nán'f'tJif i.s.fY;ecteté.s.ak. 
5. Di:. Z.Z.é?ned'f' )1nce : /t.ér:dúek a g,aeenu.~i g,'fÓg,!f.seecé6rzet kikéf>áe. 

•pécs1, de a. nuísik 14 ha.zai gyógyszertár is. 
Teljes rnértélcben niegértern a szakmai 

.krónikás aggódó pályaszeretetét, lehangoltsá. 
gat, elégedetlenségét és csodállcozását a 250 evi 

'·.1nult felett, sőt osztom /civánságának teljessé
,qét, de reménylcedé.séne/c csak egy részét te

.szem nuxgamévá.: „S .lux majd egyszer egy ké
'sei utódorn átrándul Szófiába, Párizsba, Varsó
.·ba, Bukarestbe, Budapestre egy gyógyszertár 
"két és fél száz.artitna/c megünneplésére, talán 
1nást is talál <rtt, többet, örölcebbet . 

· T ö b b e t ? Lehet, sőt legyen De 
'ne bárasztalt, pipere és drogista cikkeket. söt 
:benzinkutat, m.otorola.jat, vásári po> tékálcat, 
,inert ei:irányban v•észedelrnes mintaképemk és 
.ődein/c v•flnnalc nyugaton és tul a nagy ten

geren Sza.bad ipar.'? Hanem ,gyárat, lw.tal11ias 
jizemet, 11iely a vil6,g minden tá,ia felé küldi a 
imagyar árut, Szemünk •előtt zajlott le az a né
hány évtized, rnely alatt az Ullői-uti gyógy
'.szerM:ri /,alrnratóriumból az or ganoterápiás lcé
szihnényei révén ivilághirü Richter gyárat te-
1·emtette m.eg egy kiváló gyógyszerész /,árad
.hatatlan és kitartó munkáiáva.l Tehát itt a 
'példa. dőrn ezen !az uton Ugye i{JY gondoUa 
ezt a krónilcó.s. is. 

ö r ö k e b b e t? Mindnyájan szeretnénk, 

akik ezt a pá.lyát 1vála.sz.tottuk élethivatásul 
Mi fa az örökebb? Templom, müvészi alkovás, 
egy nagY. üzeni, g·yár, mamniu.t 'Vá1lall1t, n ihi
va.tní,s mrndene/cfelettvalósiiga, a nép egészsége, 
ereje? 

Itt talállcozun/c ismét a króniloással és e 
béren teljesen •egye/e vagyunk, „Raitunk ~nú
li/c, hogy egy messzire vezető uton rnilyen u i 
iellcépeloet csinálunk rnagunknalc. Az uj gyógr/
szer.észi ké.ziipa1, az uj gyó'gyr.;ze'fé_szi t_udo
nuíny lelkes hivatás-szeretetével Ta7án eráe-
'lnes i's a következő .évszá,zadokért . '' 

Igen, érdemes és 'loell! Az ernberne/c eélra 
'an szülcsége egész élet.én át A cél azonban 
1ragy lés magasztos legyen, fensége.s, szent. 
.._'{ohaseni. önző, riiert a,,klcor Jwma.1rabú •ef1HJSZ, 
lebu/,i/c, rnint az őszi falevél, 11Wly hivatását 
befejezte. Ilyen cél lem;en a lhimatá.sszcr•etet, 
hivatásöntudat, a nemzet, a nép testi és lelki 
ll'Jgr1wgasabb kultnráltsága. 'egészsége, /O/.ete. 
Képzett. \öntudatos és büszlce magvai gyógysze
t'ész, a,kire a nép és -a világ eli~1ne1·és.sel éR 
tisztelettel néz 

Ezelcnelc ciz ülieálolcnak a szolgálatában bi
zonyára tett valamit a „Szer ecsen" gyogy., 
szertár is„ Kiváno1n, hog-y JT1,éu hosszu évs;záza,
dolcon át többet is tehessen! 

TÖRÖK-LA B 0 R -
gyógyárunagykereske~és és vegyészeti gyár rt. 

--
BUD A PEST, Vl.r KIRÁLY.UTCA 12. 

)61nét r:étp ~tu.s.ág,g,a.t 6eáttttfa, 
a gyógyszertárak szükségleteit.. 

SÜRGÖNYCIM: DROGTÖRÖK BUDAPEST. - TELEFON: •225-460 
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A nyugdijintézetröl csaknen1 :véglegesen kj dolgozva, kjadás előtt„ 
Tudjuk, hogy a Ka,rtársak többet varnak ":. d;-

Azt hisszük, ]logy a gyógysze11tári j"g1e
form kérdésén kirvill nincs 111ég egy olyan lénye
ges fa égető prnblémáj a a gyógyszerészi kar-
1rak, mint a nyugdijinilézet ügye. Ez nagyon 
természetes és énthető is. Alig rvolt és -- mond" 
juk meg őszintén - alig van ma is a magyal' 
értelmiségi társadalomnak elesettségében any
nyira magáJ a hagyott rétgge., mint a dolgozó 
gyógyszerész. Ezért fontos 'és sürgős a gyógy
szerészek nyugdij intézetének folállifa:sa 

Bennünket .azonban nemcsak öreg,ségünk, 
amikor már munkaképtelenekké váltunk, de 
élemedettebb kornnk is aggodalommal tölt el 
Hiszen a 45-50 '.éves foor a mi páJyánkon már 
fordulópontot jelentett, még pedig szrnmorn 
fordulópontot Ilyenkor étkeztünk el ahhoz a 
korhatárhoz, amikoir lassubb mozgásµnk, ke
vésbbé hajladow derekunk és a sok álllástól 
tönkrement lá1bunk a munkáltatónak nem éri 
meg a szolgálati idő után járó maga,sabb fize .. 
tést Már ped]g mikor van egy ember eletében 
legnagyobb szük3ég jobb fizetésre, lm nem eb
ben a korba!1, a:miko• g.)'ermekei ]skaláztmásá
r óJ is gondoskodnia keH? Mi yj,szont ilyenkor 
kezdunk kikopni a tára mellől, il)"enkor kezd 
csökkeni elhelyezkedési, füetőleg munkalehető
ségünk Nekünk tehát nemcsak nyugdiji'nltézet
re, hanem kmpótléko·s fizetőpénztárra is szük
ségünk van, amely a fizetések ld<igyenlitésével 
megszün1teti ezt az embertelen állapotot. 

J\IIiután azonban pályánkon sok olyan öreg 
kartárs dolgozott, sőt db'lgozik ma is, akik a 
ilyugdijintézeti járulékot nem fizethették és 
igy a juttatá.sból :sem részesülhetnek, fent kel!I 
tar tanunk olyan segélyző intézményt is, amely 
lehetővé teszi ezeknek a kartársainknwk megfe
lelő segélyezését, még pedig ugy, hogy a nyuj
tandó rendszeres havi segélyek Öf<SeJege ,egyez,_ 
zék vagy csah-lrem elérje a megfelelő szoJ;gálati 
idő után já,ró nyugdijjuttatást. Ennek meg j,g 
'an a lelretőséget a GYO!A fenntartásával, ha 
11évJeg ez az intézmény meg is szünik, illetve 
lieolvad a nyugdijintézetbe. 

A gyógyszerészi kar kivánsága ebben a 
három pontban föglaJha.tó öllsze: nyugdijinté ... 
zet, korµótlékos fizetőpénztár és segélyző inté
zet 

Mik a feltételei már most annak, hogy eze
k·et a kívánalmakat, ránk váró feladatokat te]_, 
jesithessük? A stabilizáció időpontjáig termé. 
szelesen nem lehetett 1szó mé1g a munka meg_, 
kezdéséről sem, nemhogy tető alá hozás ár ól 
bármennyire is szivünkön vise1tük a Kar ki
\1ánságait A stabilizáció megtörténte után 
azonban rögtön munkához láttunk. A feladat 
egy olyan re11delet-tervezet e1készitése volt, 
mely a legteljesebben fedve Kartá,rsaink kiván
ságait, egybefogia]ja mindazokat az intézkedé
seket, n1e1,-ek a n1 e g· f -e 1 e 1 ő in,tézn1ények 
" l '·n p j a i n a k l e l a k á s h o z ,szük
ségesek J.VIiu tá11 t á j é ]\ o z ó d t u n k teI-· 

veink kivihet&sége felől, a Karközi Bizotl:isá,g 
majd a GYOJA Intéző Bizottsági illés-sorozai 
tán hónapokon keresztül gondosan előkészitet. 
tűk a rendelet-tervezetet Mikor az előkészitöl 
munkát bef21eztük, a . nJépjó!éti minisztérium 
vette át tervezetünk végJegies kidolgozásá,nak &; 
jogi formába öntésének munkáját.. J\IIindann)i-', 
a~ nagyon j.ól .. tudj.uk;, nen_r körnryü dologr,ól váir. 
szo,. Igen koru~tekmtően e.s mindenre kiterj,ed(i 
módon kell megalapozni egy ilyen tervet, mert: 
rossz rendeletnek megjelennie ngm szabad.. · ''· 

kráciától mint vártwk a Hor'thy-rezsm1tol es 
~~gal De lehetetlenre a mi erőnkből sem _telilc 
bsak az tudja, hogy mit jelent ilyen mtezme.
;ryeknek jogi alapjait lernkni és azt mmden 1!~ 
letékes és felelős tényezővel elfogadtatn;, aln 

· valaha megpróbálta. A feladat nagy, a e-cl. ne_
mes. Az eredmény, amit elérni !dvánunk, onás1 

. L eq;yünk tehát tür elennnel, n;ég _egy rov1d 1de1g,. 
Mi dolgo'zunk, felsőbb hatosagamk pedig a l~g~ 
Jobb indulattal kezelik ügyünlrnt.. ,Nem so~ ido 
mnltán büszkén állunk ma~d tai(sagnnk ele az_ 
zal hogy fela,datunkat el;vegeztuk 

' Dr. Losonczy György 

(Folytatás a 622. o!idahól) 

Nem szivesen beszélünk olyan dolgokról} 
mclyek még nEm ;véglegesek. Erre V9zethetŐ é 
vissza eddigi halLgatásunk i,s Minthogy azonban<1 
feltéUen tudatában vagyunk a kérdés óriási'~ 
horderejének és ismerj ük alt a nagy érdeklő; 
dést, mellyel kar társaink a nyugdijintézet ügyei;); 
iránt :viseltetnek, egészen röviden beS'zámoliunl; J. 
anól, hogy a dolgok mai állá~'a szmint·körülbe. ,,;,. ' 
lül mit tartalmaz a készülő rendelet-tervezet. , h'.! '' 

EMször is intézkedik a nyugdJijintézet meg_''; subbuk u taxában megáll<ipitbtt \Maknál Miért 
alapitásáróL mellyel kapcsolatos faendők ejvégc;.; nem szentelünk helyet a gyógy~zerésze~et sui-, 
zését a GYOJA. intéző-bi•zotságára mint ideig- tó va11yondézsniának? .És ~ltala_ban mwrt nem; 
lenes választmányra bizz2, Egyb'en reüdez] a(' harcol a. sza.kszerve~et lavia azert az erfYetlen, 
GYOrA toválbbi sorsM, ha nem is ilyen név ;;; , tiszf,a. célért, hogy a gyógyszertár-tulajdonosai~ 
:úatt fenntartván ezt az inté~ményt a:bból a cél- ' minél többet keressenek és rninél keve~ebbet fi-
ból, hegy akik előrehaladott karuk miatta nyug_ zes;,enek a gyógyszertárakban dolgozoknak? 
dijintézet tagja'i nem lehetnek, minél hatása- Derék bccrátom annyú·a 1negrohamozott, 
,fübb segit&égben rés,~etsü]j,elnek A rnndJelet to- hogy eleinte magam is niegzavaródfa;n [)e mi-
vábbá kimondja, hogy az. intézmény keretein kor látta, hogy 'erősnek hitt tám~,d;á,sat konnY.e-
belitl a gyógy,szerésza:lkalmazottak l'észére fize- dén verein vissza, egyszerre eloallt a - to1 -
téskie,gyenlitő pénztár rétesitendő. M~ghatározc :\ pékkel !gy va.lahogyan; , 
za ezernkivül, hogy kik ta'gjai kötelezően a nyug_. ·· _ L~fondjuk, hogy szaksze1 vezet" lu1J 1J(((JY-
d:iiintézetnek és kik lehetnek önkénteis tagok 

tolc d ·· / / Nagy vonalakföan és vázlatosan ezeket tar- ';~ _ Célunk az, hogy ne csalc 1non, /lH, 1ri-

talmazzia majd a rnndele~, amely tulajdonkép-vJ;: ' neni csináljuk is. . . , 
pen keretrendelet lesz és a:mely lerakja s21ilárd,::;: _ Ne csak anu a néhrín11 na11Y 71est1 es 
jogi alapokra mindam a három intézménY't,:, l'idéki nagy gyógyszertárra g?nd?l)'. hl!:nen1 
amelynek megvalósítása olyan fönó vágya min- '' azokra. a törpék1 e, kik a köz.egeszseg_uU.Y orhe-· 
den dolgozó kartársunlonak A rendele't megj~ ... lyein a legrnostohább 'JcöriWnények k?zott 
lenése után r•á,nk váró füladat még az alapsza.<" ·· _ Igen, tudom A törpék hozzank tartoz-
bály elkészi tése, mely pontosan és részletekbe ' 

00~ • 
menően fogja meghatározni intézményeink és _ 1A'kkor azt U; tudnod kell, hogy az .o 
az azokban doLgozó vezető funkcionáriusok mü~ woblémáik tel.iesen azonosak a nagy pati. 
ködésének ügykörét kákérJal. a megéllu;tési gondjaik azonban sokkal 

Tud.iuk, sokan vamnak ikaitársaink kö2ött, sulyosabba.k 
akik ig;in tfü,elmetlenfü várják már a végleges _ A tö1 pe előtt mindig nyitva áll a, la-
'.1:e?<;>lda~t,_ sot akadnak olyanok is, akik a nép- mink Csak ne forduljon eiO, hogy egy szegeny' 
JOleti mrn1szter m at, vagy bennünket mint a dr1!a. törpe órirlsnak képzeli magá_t ~s . tulmére-
m,unlm eiőkészitőit és l'8Ivezőit, inakÚvitá!!sal tezebt é111ekkel kér segitséget Rovulen: 111un-
vadolnak kásokként vísellcedjervek. 

_Ezekni;k . azt válaszoljuk, hogy az elmult - És mi a vélernényed a kettős á1rend-
rezsimben evtizedekig eredménytelenül dolgoz- szerről a .Qyógyszertárakban? 
tak a ~artárnak ebben az irányban, Annyira _ Lehetetlen„ 
eredmeny,telenül, hogy még egy konkrét terrv~ _ De hwzen konná:nyprogrccmrn 
ze!i:g sem ju~ottak el, hiszen a kivihetőség re- _ Az élelmiszerre és a közszükségleti lr,fk-
menye sem allt fenn. ]\fost vi,szont mil1!dösS'lle kekre 
11éhány hónap teU el és a nyugdijintézet a se- _ Hát a gyógyszer tnem ~z? , 
gélyző intézet. valamint a fizetéslcie'gészitö _ A. munkás ingyen kapia a gyogyszert, 
pénztá1 létesitésélől szóló rendelet-tervezet már __ Éppen ezért bevezethe_tő a .. kettős ár-
ott fekszik a "népjóléti miniszter ur 1endszer. IAlci dolgozik, a.z ngyis ta91a 1•alamw

lyík egyletnek. 
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- És te ezt a törpék érdeké/Jen ,ia11aso1od? 
- Elsősorban. 
- Azt alca.rod tehát. hogy a telepesek és 

azok csalridiai, még drágábban fizessék a 
gyógyszereket · 

- Rájuk n·em gondoltam 
_ Hát kire gondoltáJ? A lciskereskeiMkre? 
- Nem, ők sem, 'Fizessenek a ga.zda.go~ 
- Ez ig11 kissé • körülményes.. Mond7uk, 

azzal igazolják vag11óíii /vely~etü_ket, hoa11 h~ny 
napot fizetnek köz·munkavaltsag~a Peosetes 
irást visznek a luiztörnbmegbrzottol. Egink se111 
jó' De rni a célod ezzel a kettős árrend

.. szerr•el? 
~ A munkanélküliség levezetése 
·-· Ebben a címben olyan hatalmas erő 

reilík, hoqy al~áir nw11 is kérhetnélek:_ tart_s egy 
kiilön előadáJ3t erről a nagyon nehez keraes-
ről. , 

- N arwon szi11esen, De 11iost csak a 11ar -
ható 'eredmén"l!re hivatkozom,. 

- Ez pedig? 
_ A maaánvények á,rának 20%-os feleme

lésével le.aalább 50 munkanélküli lcartársun
kat el tndiuk helyezni 

- Lehet, Ha c,rre is ~ör11ény kötelezi a 
tnlaidonosokat De még akkor is: snfthatunk~.e 
i:lye;1 megterheléssel f!,gy néliiin11százezres to
meget csok rizért, hogy 50 ninnkanélkiilit el. 
helyezzünk? 

1nu„kanéekaei~éff 
Amint láttuk. ez a.z elaondolás szociális 

sikon irf1!e/oszett becsenipészrii egy profitnövelő 
iá11aslatot Nem sikerült. Pedig a mnnka.nélkü
lfaéqet is ineo lehetne oldani. Csak nem i.cry. 

EílY lca1·biirsunlc a zárolt gyó_gysze1'ek k1-
Hf:al6sánalc arányá.bun lc1'.vánna 1i.f 'rtnunkaerő
lat beríllitani a ayóqusze1fxfrakba. Kétségtelen, 
hnmr e.z a. leqiárhatóbb ut Mert ccniilyen tniér
tékben irrrtekeztelc íaazolní. hogy cnelcik a forgal
rnuk aréirl11rí}Ja11 több záTolt gJf6au.szeTre vanl 
ioqulc ug11cmugy kötelezhetik ezeket .a patiloá
'kat ana. is, lway nem zároltan hanem 'Jr.yiltan, 
több mrnarrsze1!i,szt is alkalmazzanalc 

Nuokunlcon a tél. ÉS ha r•alaha szükség 
,:olt ankétra a le ö z ö s moblémiik meavita
tásríra. akkor ezt ',12 érteTi,ezletet a munkanél
külir:;ér 11iA1old):1s(ira. ;noSf a l1ensü1-aős·„lJbe11_, 
ö."-.~Zie kellene 111·vnit12k E"'1·e tessék 1a1i.r1,sI.atofJ 
előtn ieszteni Ezt éiezze mindenki leqfó'öb fela
datának. Nem csak azok a rmcnkm)(í.,llal6k, akik. 
nek a bőré1·öZ van. ,'\zó. hanJeni nuil-tan 1,agy zá
roltan a m1rnka.adók is He VAi.tink a haf
la1ndósár1ot és hf.tiuk r1?. ered11tényeket_ -a.lckor 
1;·na1·rl rni· .;~ tX71bet lfnrriaZkozunk az -ő külön _r1az, 
da,súaí baiaiklcal ·Akkor 11iaid 1!eare annak a 
snlwt lwn11oztabott érnnek is fiq11elniet isoon
!:elhefiink mel?f kiizö.s érdeknek minő,<iti hoq1r 
o 1111rnkCT11dlik r1vinél iobban me11találiák szá.mi
tfisiika.t M erf a n1u.nkaadó eeak irm adhat 
'?nunla5t . 

(Folytatás a 641 oldalon 



632 A GYOOYSZERESZ 

Hozzászólds „A Gyógyszerész" cikkeihez 
László kollégám .,Aran;\-diploma" cunu le,·ellét 

mindnJájan nagJ lörönunel olvastuk, akik ebbe a. ka_ 
tegóriába tartozunk, hogJ felhi,~ta ia;z illet>ékesek fi

gyelmét azokra a g;rógyszerészekre, akik ezt. a sze-
1·ény kitünte-té13t mél_tán megérdemlik, pláne az olya
nok, kik ntlint én is, 1890-ben léptem \a pályára, 1895-
ben nyezt.em okle~elet s igy in11nár 57 é\e Jil!ok a. 
közegészségügy szolgál.a.tiha!i! és dacáI:a 7 4 év-emneli, 
flla i~ akt'iv vezetője vagJ·-ok egJ kis fiókgJógJsze;r
tá1„nak. Azt hiszem, \nem kell kihaugsulyoznom, hogy 
nagyon szerény liörühnények között teijesite1n hiva-
2á.so1nat. 

Az eL!nult héten f'1isko~con trafikos-nagygyüICs 
\'Olt, a-melyen ki1f.üntettek 7 ' liistratlko:st', kik 25 eve 
állna-li: az állam s1z0Jgálataba.íi Mindenki (1negéjrdemr1 
az elismerést, ald hi\atásának hosszu időn áf1 eleg'et 
tesz s igen szép Qselekedet az illetiékesektől, hogr ezt 
hivatalosan is méltá1iyolják 

A régi időkben is kitüntettek 1rtljunkásokat, gazda
sági cs~lédeket, de arról nincs t.udomáso1n: bog~: kö. 

zülünl{ bárkit is ~uegdicsértek vag~' kitüntettek volna 
azé1 t, hogy a g,J ógyszerészi pályán föbb mint. 50 éve 
!niiködik, 

.A kuruzslás 'fétségét naponta szert-e az egész vi
lágon n1illiók 'követik el, nincs olyan baj vagy beteg· 
Rég, amire a családtagok, rokolnolt, szomszédok vala
mit ko:1nn1endáhti ne tudnának, miért kell azt pont a 
gyÓg) szerészelue fogni A vegyigyárak lapokban, 
1•lakátokon állandóan hirdetik készitn1ényeU{et. Ez 
ne1n minösithető_ szabadahnazott kuruzslásnak'? 

l\ii csak első segél)t 5.t)ujtunk k1e1vés pénzézt, mel't 
a komhinált port ét' sok más ehhez haso1ilót kuruzslásnak 
1ni11ősiteni csak rosszakarattal ~1ehet Különben is in;a 

utál' ai1nyha is1nel'i a gyÓgJSZ:ereket, hogy nincs szük
Bége tanácsra., hanetn l{ér és .vesz aszpirint~ pyrami
dont, ka.rilt \agy más egyeibet 

Azt a 'l.-negálla11itá.st, hogy a gyógyszerészi patya 
tipikusan női pál) a, egJ előre ta.gadom, de ha igl' ha-· 
la.dunk a speci.a~itások terén, akkor ~gazán mindegy 
lesz, hogy a kész dolgot ki adja oda a betegnek, 

A n11ai ne1nzedékn2~< könnyü a helyzete, nen1 vé_ 

gez ol;\an nehéz ifizikai 1nunl{át, tnint mi valamikor, 
amikor a }aborálás valóban 'nehéz nid1.1ka. volt, mert 
1ninden otthon készi.ilt~ A receptura sen1 volt ol) an 
könn:yü és egyszel'Ü, 1nint ma; an1il<or naponta készi
t.ettük az e111uls amygd., an1uls„ oleosát, potio riverit, 
lin1onádé solvenst, a 11i1ulák su11positoriák, bolusok, 
dcco(t finimentun1ok, ilegkiilönbözöbb Osszetétetelt. l\.l 
sterilizál ma éjjel 1norphin és más injekciót? Ki kel fe 
nüut mi. hetipiackór reggel négJkor? Nekünk nem 
"\'olt záróránli:, nem \Olt' fiitött hel)ségünk és b4r fii .. 
lérekér t robot.oltunk, mégis vesszőpari.pája voltunk 
mindt·nldnek Drága, 1nint a pafika, hailottuk 111inde.
nüM, t>7.t 1n0,gszoldunk és nent nehezmén;reztük, inert 
tJégtétt•It. is kaptunk. Sokan közülünk n!i'essze \ idélien 
nagy nrpsz_eriiségnek Ör\endtek és ia patil{a ';idéken 
t gy kis kultur gócpont volt 

Jiosi lnég egy szerény ké,rdést a nő-kollégiíkhoz, 

I\_i \ áTlalkozna (inök kö.ziil ar1·a. hogy évek'ig ne m0-.7.-" 
duljon ki falujáhúl 1°n1Qndjon n'<ind~n kulturigenJröl, 
kön),, szinház,- _n1ozi; !akjon egy ki.s szobácskában, 

fő!zön magának nap mint nap habot és krun1plit, mint 
én is tette:m másfél é\'Íg a harcok és n1egszállás ideje:, 
alatt, aniikor or"os nélkül kifosztva éltem? , 

Ha ez a nehéz sorsot is hajlandók vállalni a -
nőkollégák, akkor valóban női pálya lesz a g!Ógysze~ 

t·észet, de a1nig a ~patikát .csak niint jobb férjhezme
n-es1 lehetősége~ t-e1tlntik1 addig ne intézzek el a· fér_: 
fial{at egy kézlegyintéssel é_s )Próbálják meg a hiva_ 
tást ne csak a na.pos, d·e. az árnyoidaláról is nézni 

BOROSS GUSZTÁV, gyógyszerész. 

, Gyárlátogatás 
Künn la)com óbudán. Ott visz el az utain 

a l'örök~Labor-g'Yár előtt.. Csak ig'Y történ
lwtett. hog'Y pénteken délelőtt szokatlan nyüzs
gés zaja állitott rneg a gyár /capuja előtt. Az 
ernber manapság rnindjárt tűzre szirruitol. 
Gondoltam, benézek és rnegtudorn, mi iejliic '1 . 
kiszűrődő élénk szó'beszéá rrnögött . 

Az udvar teli van fiatal lán'Yolclcal és fiulc, 
kal, :vafainenn'Yien IV. éves ·gyóg'YszereszhaU
gatólc Ott áll közöttük a körben dr .. M o z s o, 
n 'Y i professzor, és dr N é m e d 'Y magán
tanár. Most indulna/e a gyárból fogadásukra 
[; i s z k a y igazgató, dr .. H a n t o s Víszw 
és dr K e m én y G 'Y ö r g y„ _ Harna10-
•an ketl!éoszlik a g'Yárláto,qató csoport, ·az egyi
ket dr. Hantos, a másikat dr .. Kemén'Y frányit
ja .. Megtekinti/e a gy.árat, az egész, üzemet, 
nie1yet H a r n i k Lajos gyóg'Yszerész-igaz
gató' elgondoliísai és dr Hantos László terve~ 
szerint a hároméves terv ,n"egkezdése előtt je
lentékeny,en uj jáépitettek. I gy jutnak el a naf
talin.-g'Yár tásához, a sol .. belgica, a sol. ther
niarum lcészitésél1Jf3Z, a szappan- és a Hőfer_
osztályra a 'hatalmas rnéretü, legmodernebbul 
felszerelt e.xtractiós terembe, a tab/!ettázóba és · 
;, galenusi lcésziményeket előállító: minden he
lyiségbe, hogy a végén ti gyár Za/wra.tórium!L
ban befe.iézzélc ezt a lcornoly és emlékezetes 
1:gyetenii tanulnvá;nyi kirándulást 

Érdekesen hatott dr. Hantos Lászlóna./c az 
a tréfás megfroyzése, hogy a l'örök-Labor
gyár valójában a gyógyszer észelc lustaságá~ 
é1JÜlf fei Dr.. Mozsonyi \)n ofesszor ugyancsa;c 
tréfásrm jegyzi meg, hogy bár az u.i gyógy_s;r;e" 
r észlcilcépzés tiz egyete1nről kikerült frata~ 
_qyógysze,r·észeket fokozottabb laborálásra , is 
neveli azért a Török-Labor-gyárat sem felti 
a.z els~rvadástól Megemlíti, hogy itt fejeződött 
be az utolsó idei gyárlátogatásulc és nern haU
gathatfa el, hogy .gyógyszeré.szi viszonylatba-q. 
itt kapták a legtöbbet, innen távoznak a Zeí(
_qazdagabb tapasztalatok/cal., 'J{ivánia és reme
li hogy a Török-Labor-gyár t01,ább is a meg
kezdett uton hakul, fe.ilődi/c a magyar tgyógY· 
szer észet javára„ 

A GYóGYSZE~ÉSZ ~ 

Ezután valós<igos lcis h<izi ünnevség ala.
lctdt lci. Mozsonyi professzor rnegeinliti. hogy_ 
dr. Hantos László, ·a gyár 'kiváló vezetője, ki 
qyÓgyszerész és vegyészmérnök is egyuttal, eb
ben. az évben tölti 'be jelenlegi mun/cahelyén 
/wszonötéves működését. Ez a nwgtett negyed
Rzázad nem csak az utat .ielzi, hanmn \az ered-

, rn8nyt is nieg.nutatja. Dr Hantos Lászlá és ez 
a nagyszerűen m~/cödÖ. gyá_r ,együ~t/ nőttek 
meg __ tudásban es teliesito /cevesse_qben. 

Dr.. Hantos Uwzló néhány /cer esetlen szó-· 
val felel Mozsonyi pr·ofesszor lcomoly, magas 
szinvonalu beszédére, 

Me,q kell mAg említeni, hogy az egyes pyár
tási osztályokon részb·en maguk a munkCls-ve
zetők rna.gyarázták el a figyelő, _érá<flclődő lui!l·: 
ga!Jóságnak 0 különböző /cészitrnenyek gyan 
~lőállitását l.arJ la szappan-gyártásról Schmi>edt 
Ferenc beszélt, az extractio.s- osztalyon vedig 
Kocsis Ferenc laboráns, az üzemi Bizottság 
elnöke niagyarázta iel a tinctu1'álc és extractu 
inok gyá1 i készítését 

(SZ J J 

Alosztályi közleményék 
Az egészségügyi hatóságol{ bi,zronyos intézmén}ek 

felett, melyek élel1tniszer árusit:ássa.1 fogla~koznak, a 
tisztaság b'iztositására felügyeletet g)a-korolnak ~ 
g)ÓgJSZ•~ttár ('js·ztánta,rtásit n1ég ennél fokozottabb f1-

g)'elmet és hoz·záéz tést l{Övetel 

A gJógyszertár tisztaságánal{ l'egnagyobb eUensé
ge a po-r, 1uellyel szemben áliandO készültségben kcl~ 
lenni anna.k, akire ez a feladat van bizva 

NJitás µtán, tnikor tal{aritani kez1lünk, Ie-ghelye

s bb, ha sep1"őt ne1n használunk a por felszedéséhez', 
hanüm azt vizes ruhával feisiedjük, s ezzel megakadá
iyozzuk la nagyobb porképződést, az esetleges tára, 
ll,íÖgötti. papirhulladékot óvatosan összehuzzuk„ rörülge
tésnél két; portörlőt használjunk, eg)12t a butorzatnal{, 

egy.et az edényzetnek„ AZJ edén)zethez ;minden nap aján
latos mindig tiszta törlőt használni A standedéJlyek 
száJát nem szabad ugyanazzal a \(szes.v~s) vattával le_ 
mosni, inert ne1ncsak belsó1eges, hane1n külsőleges sze
rek is vannak; másrészt azért, mert a különböző sza:.. 
gokat igy átvisszük az eg)'ik ~dé.ny1·öl a ntásikra. s ez
zel megfertőzzük, .va~is szenn~ essé tesszük Azér~ 
J..,.gj'obb az ilyen lerakódásokat mindig tötltéskor (imple_ 
álás) külön 1negtisztitani s ha szagos, vagy bűzös /\'Olt, 
utána a kezünket is 1negn10-sni és csak azután )tj ulha
tunk a. másili edényhez. Nag~on fontos, hogy ezf, pon~ 
tosan betartsuk. A patika kövét nem kell sikálni, !ha 
felszedtük a port, utána forró sza11pa11 oldattal be\·on
juk eS utána vizes ruhával feltöröliük--szárazra s ettö~ 
szép fehér vag) tiszta lesz Ahol linoleum \'an, elő~b 
fehn-0-ssuk és száradás után pasztá,al vonjuk b~, {A ta_ 
ra márványát: vimmel n1-ossuk le s szárazra törlés 
után, kinyornott parafinos vattával áttlörzsöljük. Savas 
lart.almu an~agot márványnál nf"nl szabad használni, 
Fé-inan)agokat a paszta letörlése után tálkuniin1al dör-:_ 
zs01jük le s igy (nagyon !'ZéD féuvt kap. Pókhálóképzó-

\ 

M6TSZER ARLllP 
É.rvénJ es 1947„ októb2T hótól 

. Ster ih at-ta ceratba cson1a·golva: 
5 10 25 50 100 

1. 25 1 48 2 17 1342 4182 

250. 1gr. 
8.96 

Nem sterilvatta La,. minös·égü hófehér: 
5 10 25 50 lQO 250 500 1000 gr„ 

·-=-56 78 1„341.'90 3}46'72--12 32-32-40-

Papir vatta (csak 
'li0 

háro111 nag-ft:ág-ban- kapható): 
100 2&0 gr. 

196 2.8& 4 60 
St.eril gaze: 

1/4 lf2 
123 168 3 . .14 

Steril pólya: 
5/5 •5/,6 518 

207 2.30 2,,76 
Nem steril ttólya: 

1.25 1.37 1.82 
Gyors kötözőpólya: 

_50'/~6~------'5/;8 ____ 5/10 
2.39 2.85 3.00 

5/10 
3 .. 22 

2.23 

G) JlsZ11ól;\ a: 
ri/8 ____ r5/W ____ 10/Ji)___ 
342 :399 7 64 

Szülész·eíi v:ttt11 250 
Vaschlorid \atta: 

5 
2,50 

gr-o~ doboliban 

10 gl" 

4.80 

MENTöSZEKRÉNYEK 

13 50 

erös fa:1ádában, elÖilit szHb\ ányos tart.alom1ual: 

I !pati, kicsi, co:1upl. i:f~lszieJrelvP. 
1-20 sz.e-1n\é:l~;ig ... 

11 Ivazi, közép~ cou1pl felsze:1·elve 
25---'81J sóemé):,1U81 

JII Ipari. nag~', carnpl,. [el'.szere1vf': 
ifi0-100 személsi1g 

Sze1:n-élyautóhoz. kicsi, :faddbozob;1.n 
Szeu1élymutóhoz. kicsi~ fiémdobo:obnn 
Moto1•biciJdihez, zs.o:lbben hordhutó 

Ft 116-

Ft rn2-

Fl. 296 -
4\2.•--
62-

1 drb 7 92 

TÁLLYAI FADOBOZ kenőcsböz: 

10 
14'28 

20 3ü 40 50 100 gr. 

115 .. 88 18 45 22 
FogcsieppfelszerPléS' C<tn1pl 
Tyukszen(il'tió felJSZ:ere!lés con1pl. 
Tyuksz~mgyü1ü ,;,Ö'l'dÖg'' 
Tyukszemtapasz (Salicyl) 

l tzt 
1 lev: 

J 5d tinktu1-a fplsZ.r\l eiés iiv pálcás 
Jód tinktu1a fel1szt•1elés hace!Ht csc11,0 aros 
Körömlal.::k felsz., e.esettel!, dobozban 
Szopó t1p, Ü\egre . . . 
Lu11izó trp„ csont katik'ával . 
Pt'-esserwativt• saját cscr..riagiolásu 1 d.r'l::I 
Presserwtaitiv i ;pt imei:·os, Olla -és Donna 1 drb 
Irig tömlő, piros, nehéz la. 
Irig ganütura 3 részes k g 
Láz·n1é1ö magyar .-· 
Lázn1Éo:Ö magyai olákis 
Gonor:i;a f'ecskL eg,~ leti 
Gonoiia ,1fecsk 2 old k .g. 
Gonoria fecsk compL dobozban \[)ohá1zal 
Szemcsepoentő egyleti 
Sze:n.csf'·p11entő g1ö:inib-"igü ... 
Szemcst>ppentő gömbölyü phiolá!ba l 

Fit: 
2 .. ~o 
/4J60 
6.--
2 -
2 50 
6--
2.60 

--57 
1,20 

--.'75 
1·-
5 70 
9 60 

J0.70 
11 .. 20 
2 ')10 
4.50 
6 30 

_ -412, 
-.56 

122 
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dést még a pincében sem türjünk meg A keverőedé. 
n~ek (mozsarak és Jlatientulák) .e1mosása különleges 
figyelmet é-s Ielldism.eretességet követel 1neg, n'-BI'ti ez 
nem olyan, mint a házi mosogatás ahol minden e..dénJ
ben élelem volt és élelen1 iesz isn"l!ét; rnig a patikai 
edénJ ekben égyszer külsó1eges, máskor belsőleges sze
reket kever a gyógyszerész s ha az :edény nem tiszta, 
ebbó1 komoly baj származhat Ezre ---különben a gyógy
sier·éSz is ügyel~ azért fordul elő az, hog')" visszaadja 
az edényzetet, ha íad nem találjit tisztának. Ezé,r f nem 
sza.bad megsértődni. mert 'ez néb.i fontos kötelessége, 
hogy ezt szent clött tartsa. Mosogatásnál mindig telő
ször a poros edényeket, utlána a szines (szen~s, phenol, 
phtaleines) edényeket mossuk el; ha a lerakódás nen11jö11 
ki ":"iminel vagy kőporral, .akkot· az edényt a szappanos 
viztől kiöblltjük és utána kevés sósavval kim.aratjuk s 
utána csapnál kiöhlit.iiik és ujra elmofisuk a szagos 
edényeket. l\fég lnielött mosogatunk tetretesszük, akar 
poros, akár· Ic·nöcsös, ezeket utóljára kell ef1nosni s 
azután forró viz.ze1 teletöltjiik és ezt mindaddig nneg_ 
ismételjük amig a szag el nem tümK. Zománcoziott 
edényben sósa~at !hosszabb id~ig- bennha_~yni nem sza_ 
had rnert ez nll:>:gtámad,ja a zománcot A szagos kenÖ
c~ös edényhez használt fürészoort eldobjuk semmi szin 
ttlatt nem fuss.zük vissza a többi közé,, A kenöcsös edé
nJekhól először a visszamaradt kenőcsöt kika1>al"juk és 
<>ldohiuk s- ezáltal a fiir·észpor tisztaságát mre.góviuk 
l\'linden edényt alaposan e!öbHtünk, öblités nélkül 
e1j.énJ ~ eltörölni szigortian tilos (Folytatjuk.) 

PÉRCSI LA.JOS ISTVAN 

Több szerénységet • • • 
M"gfot kénvtelenek vagyunk figyelmez

letni iazokalt. akvk könnyen :Delejtenek 
Lassan beforrnak a sebek, az 01·szág lakói

nak megkinmtt testén és lelkén, amit a fasisz
t8ik és nyilas büganltik okoztak 

A m'egbocsáitás szeHetme urrá lett az em
beriségen De ainnál fájdalmasabl:i és bosszan
ibbb, hogy 'egyesek a megbocsájtást kez1dik fé1-
1··emap;ya.r·áz'ni. 

Az 1944coo évet egys:zeriben elfeJ:ej~ik, 
nem akarnak tudni róla, h!lgy a masz[:ag, amit 
bevettek és hirdettek mffyen következmények
kel iártt:. Az é.rtie·1 1miségnek az a része, am1el:y 
tofüJ mér•gezett nagycföb lbünöző, mint a tanu
htlan. félrenevelt nauszámos. Kezdenek uira 
fel.-fel tünedezni a régi hamis'füitlan fasiszták, 
más köntösben Befurakodván "' demokrafürns 
!Jártok valairnoJlyikébe, külső megjelenésükben, 
de szóban is, régi baloMali gondolkozásu de-

n_rokratálrnt mlefgsz,él'l'J"enitő mag.atam.ást tanu~ · 
<'ntanak. holott meg vaJgyunk győződ.ve anf~.' ' 
hogy bármilyen fordulatnál elsők lennéMk, 
akik a m:ai könit;ö~ük<et j~m€t átcserélnék a r~ 
ghe 1 

Tanácwljuk a ka;méleonibermész„tü kon": 
iunktura lovagoknak, hogv cseridesebbek, sze_ 
i~énVe:bbe~{ Iegver11::;i:k. valahogy· taJ1.n1ii az ·~'51ési 
vásári kiállásuk 1-2 év P<ég nem l'ehetett idő 
rurra ho'gy oly kiemelke!dő, átlagon fellü!i de.. 
mo'naták l0hesse.nEJk Ne ;,g'Yekezzeniek még 
saiát magukwl sem elhitetni hogy uj ember
ként megti:sztulva, már-már purifikátoiként · 
ielenfüe'Zhetnek a demclk1áciáJba11 

M e,gtéves2Jteni csak önma,gukat ],ehet, min" 
c1.e11 figyelmünk r"eájuk irányul és higvjék el, a 
vezeklés és jó utra tMésnek s·e1mm" esetll1 sem 
lehet az a formái a ame[vet azzal vála:.szt, hogy 
ld akari'a, oktatni a réo:i demokratákat a de
rno.JcráciáróL az.okat. Rkik '"iát tectükön és csa. 
lé.djuk szörnvü kin1Zásain keresztül edzödteilc 
n:r1r'· n demo1rá.c;R hnrcaiban 

Kár a gőzért, ti!~ztelt ujsütetü demckratá,k, 
sckkRl R1égyentelj1·sebb lesz a vis'sizavonulásuk, 
n1ert óvhataif:I1an, l101gy egys1zer ki 1ve: e1s-2,enek 

l'Zer.c)liikből és meg ne mutatko2l'Zék az ip:azi\ 
valójuk, a!rnely következmény reájuk kelffiem,Uen. 
lesz --:-

Ah h cz. hogy töké],efos:en hozzáidomuJjac· 
nak ·z.se111ge den101krá:cián1khoz i3s fel'eidtess·ék g, 
rnultjukat, hosszabb időr-e és több bizonyiték
:r 0 van szükség 

Amint igen sokan, a multban félreneV'eit, 
de most meg'tért demokraták. mind,en ernjük
kel igveke4nek demokratikus. kész1'égü~et be.. 
b~zonyitani, és szerényen szolgálini a den1ok,rá
ciát mer't \hisznek, bíznak egy jobb jövő ki
ala kulá.sában, ezektől vegyenek' 'példlit 1ezek fi 

hango'skodó, mellük"t féltéglával verő és nem 
is olyan régen má,s színekben és má:s vj2)8fken 
evező uj sütetü demokraták: Ne hozzana,k ben
nünket abba a hel.yz.etbe, hogy őket névszerint 
is ki pell1 mgér ezzülk 

Bár az is i'gaz hogy demokratikus eszkö
zöket csak demokrntákikal szemben Ieh"t alkal_ 
n1azni. 

Több sze1 énységet.! 

(M.) 

mellett már az f uoa1trin lort~ ta~~atól 

A. GYÓGYSZERÉSZ 635 

Az· iparügyi miniszter 104.08311947. lp. M. számu rendelete 
, . . 

gyogyszer1pan termelői árak rendezése tárgyában a 
A 9,690/19415. M E sz:ái11J/ll (Ma.gy:ur Közlön.'i 

157„ szám) v11Ja1nint az 5 740/19"16„ 1\{. E sziáan'U l'en
d:::letben (Mag.\ a1 Közlöny- 1120 sztám) fogloilt fe'.ll1a
talnu1zás al'3.pján a nép.iól:éti ~inis.zte1Tel egyeté1bés_ 
ben a köVetk-ezőlket rendel,e1u: 

1 § 
(1) J\Iinclazo·k az ipG)Livállalatok, amel'yek a r-é-

szük1e kiadott gyóg,yszervegyés:bEiti gyári, vagy 
gyógyszer'\ egy.é;szeti laibó1ató1iUrmi ipai j-0gositvány 
a•la.p.ián g~ógyszeralapanywgok és 00._1Ziskön1yvezett 
gyógyszerkész_itmények iparsvel'Ü el1Ö'álH.tás:ával és bel
földön valló fw gaúombah-0zata·láva1 üz-letszerüen fog_ 
la~koz.nak1 !kötelesek a jelen 1rendelet ihatályihalép'éisétő:l 

számiitott h-lirmine tuaip alatt fenti k&·zitményeil{'1e vo
natkozó részletes árkiszá111itá:saikat a rend.elet 2. §-1ában 
említett és az. -érdekképvi.seateteknek egyidejűleg; ki
t~dott árvetési n1inta szerint elkészite:!ni -,é'S - a ~nü
szaki leirás feltüntetése meltlet:t 1----alz: Anyag- iés A1 hi_ 
\~ata1hoz (Budapest, F<Lutc.a 6'8) benyuj:tani 

(2) Ugyanilyen részletes á~kiSzáim~tá:st kötel:e:)se-k 
benyujt::1;ni az (1) bekezdésben:. JniegáUap1tott határidő 
ale..tt a gy&gy,sze1 táT alk tu1lajdono1sai vagy felelős veze
tői. .ameninyibem az: (1) beJ;:ezdéigben m:eghatározott 
kész,itményieket!' ,S!aJjiát l,abo11~tOriumrukfban ipartSZerüen 
áUitják elő 

(3) Ug)ancSJa!k köteles~k i1észletes árkis·zámitásf1 
ben:~ujtani az (1) beke7,d!ésben melgállaPftott h~táridő 

aiatt azok a'z_ ipai vállallatok is, ame1yek iparukat nem 
g).ógyr~zervegy~zeti jgYár~7 viargy gyógyszervegyé.sizeti 
t~bor_ató1 h111ni ip8h'·jog-0sitvány alapján gyakorolják, de 
az általuk előállított ipa1.i 1t1Eimnék ia jeirlen 1·endel€t 5, 
~-ában foghdtak sze11nt gyógysz~alapanytagna:'k mi
nÖ·siil és az emliü~tt ipari terrnié1kfuől ellért át~ajg.os teI
tnelésüknPk leialább fü :fieiét a gyógyszeripar· 'részére. 
hozz,ák fo1 gaQomba 

2. '§. 
(1) Az eg):siég;Els iá:.rvetési ininta ~lapján kész,itet-t 

1.é.szletes árkisziáimitásba beállitható 1 észleteket &:! 
sZán1szerü tételeket a népjóléti 1mJniszterrel egyetér. 
1 ésb :1.n az Anyag_ -és A:rb.ivaltal állapH1ja mBg és a Ve-
7yéSzeti G; á1 osok 'Ürsz:ágos E:gyie&üQete (Budapest, V, 
Akad'én1ia-utca 1.), a Budapesti Gyógyár~niaigykeres·

kedők é..~ Gyógyszergyártó!k Iipanbe'stü~ete (Budap&--1., 
V, Sze~él.) nök-u. 27..), az 01szá:gos Gyógy'sz.-s;resz 
EogyesüJiet (Budapest-1 VI., Hegedüs Sándor~u 17..) és 
a Budapesti Gyógysze1-és'Z' Tffi.tüffit (Budapest, VIII., 
Agteleki-u. 8, ). n1int érdekképyisel1e:iti 15zervek utján a 
jelen rendelet hdtiálybalépé!se után haladéktalanul köz_ 
li az- é1dekeltekket 

(2) Azok a váMalatak, amelyek .az 
ben emlitett ié!J.'d.ekképviseleti szervek 
t1a11toznaik, az egységes árvetési mintát 
A1hivatalnál az illetékes· o.sztjály utj.án 

3.. l§ 

előző bekezdés
egyikéhez sem 
az: Anyag- és, 

szer-eiz:hetik be 

(1) A 245300/1938. B .. M. számu rendelet (R T 
IliO. lap) hatálya allá tartozó -és -az- .e-mbero1voSlásban 

használatos bakteriológiai természetű véd.ő-i oltó .. , gyó~ 

gyitó- és kórjelző HOOszit,n1ények :Wkis-z-á!J.11fJtásaiba beál
litható \rés'Ziletek:i:n és számsz:erü fkte1ekre 'onatkozó'l.ag 
a jeien rendelet 2. §-ábrun -e1nlitetit1 az Anyag „ és Árhi~ 
vatal és a népjóléti mimi:.S-zrer együttesen kiadott r~21n
delkezése kü1Jön irutéz.kedik. 

(2) Az ol:y an ipai vá11,allawk 11észére, a.melyek nem 
gyógysze1ve:1gyész.eti gyári, vagy gyógys·zeryegJé:szeti 
labo1ató1iurni ipt1;1jo.gositvá-n;y alapján állitanak: eló 
gyógy:sze1 a lapanyE;got, a te:r!Ille'llöi eladási á1 at az 
Aiilyag- és Át'ihivataa 11·z: e_gység~:S ;á1vetés elkészitiés1ére 
vonatlrozó irányt:1lveik !ll.elLőzésével is megállapi!tlhatJa'. 

4 .. 1§, 
(1) A belföldön e1Qá!l1itott gyó-°g;'i\S"Z'er.alapany:J,gok 

és törzskönyvezett gyógyszerlkészitmiények te1 melői ela-
dá~i á1át az 1. § ten<ln1ikezié·s·ei é1teluI11é~n benyuj-Lotti 
iészletes á1kiszálmitásokll'ak aJ népjó]éti 1uintsz-.te1 I el 
egyetértésben töut1ént tmüsz:aki, szakmai és szái...--nszerü 
ségi f€Iü1biir á;llás·a után ki'bO'c:S!át"andó 1•end:e:1let fogja 
1negál1apita11i.. 

(2) A jelen ii·tndelet ihaitálybaliép-éi:;·étő-] sz:fun1J.toti: 
ha1 tninc naipon tul csak azok a g)'Ó,gyszeralal)aDY<'lgok: 
éJS tö1 zsköny\ ezett g)· ógy1sze1készitménye:k hoz.hatók 
forgalomba a jelten 1'1andclet hait1álybn1épésének 
na-pjáig érvépyheu yolt terme]ői áraikon -- a~el;\-·ekre 

'onatkozóan a1 i·észlet~s ál"'kisz-ámitást az Anyag- és ÁLa 
hiv:ata~hoz benyuj{ották 

5 §. 

Gyógy:szer alapanyngnf1k tekillltendők a jelE-]n 
.rendelet :Szempontjából ----,- mindazok az any.a:giOlk, airn•>
lyeket törzskJöinyve7_.etit gyógys"Z,erkOOzitmények, i.U~lbőleg 

gyógysze1tá1akban btvosi rendelvém.;yre készitend'ö 
gyógysz<~rek e1röállitásáuál ha:szniá-lnaik f.e~, '~agy az. u, 
n, kézi eladáshwn sz,olgálti-t:b:n:ak ki 

6. § 
Tö1·zskönyvezebt gyógyszf'o11Kiészitményeknek tekin-

tendők mindazok n gyógyszerUcésztmi.iéinyek. amf'J!y,E'~ke:t 

a 200/1933. !B M s"ámu, a ~s"sory/1936 B. M .. s·z&rr;u 
(R T. 1207 lap) <\s a 230.513/1193'5. B M sr.ámu rort
delet (R ·T 83 lap) 0.nnaik mi•TuÖsit. 

7. §. 

A 1elen ieudelet alkaln1az:ása\ szempontjából a 3. és 
4 §-ban eml'itE<tt, gyÓg;'isz:eTa;lary;:iamyaigokkal, iHetöileg 
törzskönyvezett gyógyszeI'lkészit~ényekikel azonos eJJbi
rálás alá esnek a pathologiai, mikrobiol-ogiai és egyéb 
orvosi, /l;ovábbá kémiai laíbo1atórium1 viZ'S:gá!lcltoil"{Jhoz 
hasz.ná1.atos kétinlőszerek és fe:stö oldatok. 

8 § 

Ez a tend'€1liet kihhdetés:énf'k naDJa:n lép hatályba; 
!u11t>.álybalépésé-"Bl az ellentétes ;:end:ffikezések hatáJyu
knt vesztik 

Bndape~t. 1947 é'i i október hó 8-án. 

A mi.niszter hiely·e:tt : 

Dr, Varga Ist.ván s .. k; 
állalmtitk;á' 
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Az V. Magyar Gydgyszerklnyv elé 
lrta : LIGETI VIKTOR 

(Folytatás) 
\ 

A GALENUSI J(ÉSZITMÉlNYEK KöZUL 

soknak előállitási módját is meg kellene 
válto•zlatni A jelenlegi eljárások va,gy nem ad
nak megfelelő készitrnényt, vagy l10'ss,zadl1~
mas Mszirtési módjuk1nál fogva a, kartárs.ak 
társa,k neÍn szrvesen készítik őket a gyógyszer
könyv rendelkezései rszerint, 'harnem egyéni el
gondolásiak és tapasztalataik alapján, a;mi tetr
mészetesen az egyőnteti:iség rovására megy 

Pél\iaképpen csak 1ruéhányat sorolok iel: 
Alumínium aoeticu1n-tartaA ic1án solutum. 

Gyakran megko'C1wnyáso:lik Ennek az az oka, 
hogy a készítéshez felhasmálandó alumínium 
szulfát, amely 18 molekula vizzeJ kristályoso
dilk, tá:rolás közben kristályvizéből vesz't. 
miáltal a gyógyszerkönyvben előirt mennyiség 
több üsz,ta a;luminium szu'lfötot tartalmaz., mint 
amennyire a lewjló re>tkcióhoz szükség volna 
Ennek elkerülése v<Ígett, véleményem szerint, 
szüksége,s volna az uj gyógyszerkön;,nben el
rendelni a felhaszn'áJ!'andó anyag tfozta alumL 
nium szulfát tartalmának előzetes meghatáro 
zását és az ered:ményrnek megfelelő mennyisé
get kellene alkalmazni 

Még könnyebbe\l [\lh3tne ezt a kérdést 
rne,goldani az á1tai, ha a felha:szná!andó an;va
got előzetesen megfelelő hőmérsékleten kns
tályvi,zétől teljese11' mentesitenenk és ennek 
megfelelő mennyi s éget használná01k fel készít
ményünk előáJlitáS'áita 

Ar1ua Cinnamonii spirituosa, Egvrészt az
által, hogy a IY Gyógyszer'l<önvv előirata .sze-
1 int 2000 gr kés,zitménv előáJ!itására 500 gr 
fahéi-port kell felhasználni, a készitményt ret
tenetesen megdrágitja másrés~ pedi10: a ma 
már ióformán csak l<észi'tmények előállitáJsárll 
használatos sZ'fjsz:es falhiéj-Vize~ nem ,s:zilvesen 
desztillálják Rokkal' egyiszerübb volna z aro'
má s vi?Oelket ha az Y Gyógvszerkönvvhen i.~ 
helvet kapnána:k, a kon~erivativ desztilláási el
jor ás helyett i11óo!ajaikból oldá.' utián: készite-
11i mint ahoo:y a;zt éppen ennél a készitménv
nél az 0 .. K L C 1824/U943 sz határozata elő
irja 

Aaua Menthae piperitae készítésénél is a 
desztillálási eJj á rás, hoszadalmas és feles1'eges, 
Sokkal célszer itbb voln~ illóo•laj at mlcummal 
és langyos vizzel 1 ldörnsöl01i és nléhány napi ál
lás után filtrálni 

COllyrium adstringens luteum sá:11ga szine 
még világosságtól védve is a:ránylag rövid 
időn belül tel.iesen kifakul, Helyesebbnek tar
lan&m. ha Crncus helyett 1h ezrelék di
aethylamino-mcthylchloüd acridint (Trypa
flavint) oldanánk fel benne, Ezál~al é1téke mé~ 
fokozódna me11t a Trypafüavin baktériumölő 
!rntJoa fchtán a szemészet'ben · i•> használatos, 

A készitmény alkalmazása az urológiában is 
változatlannl' előnyös vollna 

Elixirium Thy1ni composituni előállítása 
esetleg aképp módosulhatna, hogy készletben. 
tartandó Extractum Thymi flµidum-ból syrup 
stb. hozzáadásával készüJne 

Az Extmdmn Thymil fluidum hivatásos- . 
sá tétele pel"tussis eHeni alkalmazásánál fogva 
indokolt. · 

Extractum Li0 uiritiae depurutum aquosurn 
subspissum A IY Gyógysz<Jkönyv ennél azt _ 
iJ ja elő. hogy a perkolá,Jás folyamán lecsepegő 
folyadékot gőzfürdőn aai:nyira kell besüriteni, 
hogy a félsürü kivonat 100 sulyrész'ben 55--6(1 
suJyrész szcírnz kivonat \'egyen .. (Tiz pernenként 
szárazkivonat mi\ghatározást keH ll'égezni?). 

Egyszerübb volna olyan r ende:Jllrnzés, amely 
kimondaná, hogy a besüritést egy meghatáro
zott sulyig kell végzeni, Ha a kivonandó 
anyag sulya meg van adva, miért ne lehetne a 
kész ,kivonat sulyáJt i:s megadni, annM is in
kább. mert nem tartalmaz; eröshatáSn anyago
kat Eset.le<' nta'Sitást kellene ad'ni arra von:.t
ko•zólao;, l{~gy a pe:r'ko1'áJást mikor keJI albba
hagyni. 

Linünentuni A mmoníatuni, Amennyiben 
ez a készitmény iskokwéld!ányna;k maradna, 
ugy az 01 Sesamit hazai OL Helianthival kel
lene pótolni Olajsav hozzáaidása mellett lé
nyegtelen, ho,gy milyen olajból készitjük. 

Lini1nentum saponatum camphorntum. A 
IV. Magyar Gyógyszieirkönyvben előírt eljár áil 
tüzveszélyes, Éppen ezért a Nérnedy :tanár ál
tal kidoJigozott, hideg uton való készitési eljá: 
rá,st,' melyet az 0 .. K L Ch 12/1944., sz. alatc 
el is rendelt, az uj gyógyszerkönyvbe is fel 
kell venni .. 

Pasta Zincí 'és Pasta salicylata. A bakté 
riumdkat tenyészxtő amyJumot talcnmmrul lehet-
11p helyettesíteni, Az utóbbiruíil a salicylsavat 
aetherben kellene olldani, mert a vaselin:ből a 
salicylsav ki'kristályosodik éS a tükrls'tláílyok 
bőrgyulladást okoJJhatnak 

Pilulae laxantes. A:z 0, K I. által a hábo
ru alatt előírt Triacetyld:ioxydrphenylfaatinos 
készítmény előnyösebb, 1me~t az Aloét és Tata~ 
pát tartalmazó készitrnénvek huzamosabb hasz
nálat után egyrészt a végbélben. mó:s'Iészt az 
epében vér hőséget, illetve izgató hatást fejt
hetnek ki, 

Az O.. K I. által el:őirt készítmény ható-· 
anyao:ait esetleg növelni lehetne 

Tinctura Chínae composita.. A kivonó lfo-. 
lyadékhoz esetleg 1 százalék sósavat lehetne 
hozzáadni.. mint ahogy a Jugoszláv Gvógyszer
könyv előírja, hogy a china-aJkaloidáfJ<: sósavas 
sók alakjában ycmódjanak ki. Hátránya ennek 

az eljárásnak az. llO'gy a karbonatot tartalma
zó Tinctura ama1ával keverve, szénsav fejlő„ 
dés mellett, ha nem vigyázunk, kifut az üveg
ből 

Tincturn P01ni ferrntu., A IY Ma,gyar 
Gyógys,zerkönyv nem tünteti fel azt az Ex
tractnm Pomi fenata mennyiséget, amelyet 
Aqua Cinnamoni •S'pirituosában oldani kell. Te
kintettel, hogy a Gyógyszerkönyv az iExtra\:
tum Pomi ferrata va,startaJmá,t 1pootosan elo
irja, még akkm is, ha az aJmasavas vas egy 
része huza;mosabb állás ntán oldhatatlan borocs
tyánkősavas vassá alakul át, ezt a körülmén::'1= 
figyelembe véve, eJő lehetne irni a felhaszna
landó kivonat mennyisé#t Mindenesetre tabb 
kivonatot kellene ,előírni, 'S'zámitva az old!hatat
lan vasvegyüJetekr e. A késa; :tinktur át a vas
tartalom meghatározása után előirt minősé. 
gür e lehet higi:tani ~ 

A GYóGYSZE/REK VIZSGÁLATAIVAL 
KAPCSOLATBAN 

is felmerültek bizo>nyos követelések A IV. 
Magyar Gyógysz•e1 könyvben ugyanis e,setleges 
szennyezésekre csak a megfelelő vizsgálati 
mód van feltüntetve, de hiányzik a magyar á
zata annak, hogy az egyes •vizsgálabok :r:;llyen 
szennyezésre v0>natkoznak . Az egyotemro] ,,1'1-
ke1ülő kartársak a gyógyszerkönyvben elo1rt 
vizsgálatok célját és vegyi folyallllatait még 
emlékezetükben tartják, de az idősebbek, akik 
vizsgálat0>kkal rendszNesen nem fög']alkoznak; 
már elfelejtették, va:gy esetleg az ő idejükben 
némelyeket nem is tanulták E2lé11t fontol3'nak 
tartom. hogy a vivsgálatok leirása után záró
jelben fel Jegyen tüntetve, hogy a szóbanforgó 
vizsgálat milyen szennyezés kimutatására s:zol
gál 

Nem tudom me.nnyire oldható meg, de ta
lán fogralkozni lehetne azzal az eig011Jdolással 
is hogy egyes ujonna1ru bevezetett viz'Sgálati 
mÓdszernkkel kapcsolatban a reakciók lefolyá
sát a gyógyszerkönyv ,képletekkel ís il~usztrál
ná, Ez a megoldás természet:esen tul[épné a 
gyógyszerkönyv kereteit, de ebben a~ ·e:sefüer] 
tankön.yvül is swlgálhatna, no meg potolha:tna 
a néha csak idegen nye:I,,.en irt drága szak-· 
könyveket, melyeket egyes vidéki gyógyszertá
rak egyáltalán nem, v:.gy csak nagy áldozatok 
árán tndnak beszerezni 

AZ UJ GYóGYSZERKöNYVBE FELVE-
ENDŐ RÉAGENSEKNÉL 

eltérően a korábbi gyógyszm·könyvektől a szö
veget kibővíteném és felvenném ner:i csa:k a 
tulajdonságaiknak lekáJsát, hanem mmd<;gyr~
nél, ki,,.éteJ nélkül. szenyezésekre való vrzsga
latait is éppen ugy, mint ahogy az a hivatalos 
gyógysrereknél elő van irva., ~zükségesnek 
tartom ugyanis hogy a gyógyszeresz a reagen-· 
sek tiszhságát' is maga ellenőrizze. Eredmé
nyes munkát csa_k • u~ végezh,~t~ru:: ha a re
gensek tisztaságar:cI rs meggyo:&Itunk E,~- e&
dig nem mindegyik r'eagensnél volt elouwa. 

63? 

(Ammon molybdenié., Amrmm rhodam1t, 
Barinm. ohlorat, KaL ferro„ és ferrieyanat, 
N atr, :ehiosulfuric. stb.,), 

A GYó~YSZERKöNYV. MINT TANKöNYV 

;$''fontos hivatáJst tölthetne be, ha az egyes 
szereknél, melyeket a gyáripar készít, azoknak 
ipari vagy laboratóriumi készitési eljárása is 
röviden fol lenne tüntetve,. V mmak olyan ·sze_ 
rek amelyeket ugyan a gyáripm ho'z forga
lom'ba de amelyeknek elMszitése a gyógyszer
tár l;borntóriumában sem ütközne különösebb 
nelhézségekbe,. Nagyon jól tudjuk, hogy az el
rnult háboru alatt milyen nehézségekkel küz. 
ködtünk, hány gyógyszert nem birtunk JegálL 
san beszerezni, melyeket .a ,gomba módjára el
sz.aporndó zuglaboratóriumok előállitO'ttak és 
sokswrns árakon árusitottak Ezeket szakern
bernink ál:tal kidolgVzott elj á1r ások szer int, a 
jövőben szűkség esetén a gyóg)l1szer ész könnyen 
elkészifüetné Meg vagyok gyöződve arról. hogy 
a kartársak közül sokan kibővitenék labma
tórinmi munkálataikat, de jelenleg megfelelő 
n:t'baiga"itások és szakl<öny'>'ek rnélkül kénytec 
Uenek sok olyain gyógY1Szert készen vásárolni, 
a,mel)"eket maguk is e!készithetnének 

A NÖVÉNYI DROGOKKAL KAPCSOLAT. 
BAN IS 

volna egy elgondolásom„ A gyógysze,rkönyvek 
a növényi drogok termőhelyeit, makró- és m.ik-, 
roszkópos' vizsgálatait és eaet"eg hatóanyagai-, 
nak ellenőrzését tartaJmazzák · De valljuk be 
őszintén, a dro'gok vfasgálrutait eléggé elhanya
goljuk, dacáxa annak, hogy a gyógyszerkönyv 
a drogok vizsgálatát i:s előirja .. Ennek az. a kö
vetkeznl'énye, hQgy ha tényJe,g felmerül egy 
drng vizsgálatának szükséges,siége, csak sötétbeill 
tapogatózunk, mert ki.sül. hogy az évekkel eze
lőtt tanultakat elfelejtettük Szerintem a mik
rnszkópos vizsgálat eredményesebbé tétele: vé
gett a dirogolk an!lJtómiai felépitését képekkel 
lehetne illusztálni,. Az anatómiai feJlépités ilyen 
illusztrálása nem csak a vi'?lsgá;Jó gyógys0<0rész 
munkái á;t könnyitené meg, hanem a gyógyszer
könyv a mindennapos munka közbeni lapozga
tása alkalmá"M az ldősebb kartársak korábbi 
tudásukat felfüissithetnék, a fiatalabbak pedig 
az egye.temen tanultakat nem felejtenék el. 

Igaz, hogy az iiyen kép·elk a gyó,gysz21-
könyv előállitási költségeit na:gyban emelnék, 
de i:tt figyelembe keJ!l venni azt a tényt, hogy 
hivatalos növényi drogja,lnk, sajnos, igen meg~ 
fogyatkoztak, ugy hogy s'zámitásom szerint 
csak mintegy 6Ó darab klisére volna szükség', 
amelyeknek elkészi>tiési költségei, tekintettel ar
ra, hogy ilyen formában egyetemi haJ1gatóinir 
között is nagyobb érdeklődésre lehetne számi. 
tani, nagyobb példányszám mellett megtérülné

nek. 

(Folyt köv,) 



A ntagyar gyógyszerészet fejlődése 
a kiegyezés .koratól a szézadfordulóis 

lrta: DR. BÁNYAI KÁR.OLY 
Gyógyszeiészdoktóri éitekezés a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből 

Igazgató: Dr. Mozso111J1i Sándor egy ny. r .. tanár 

(Szemelvények) 

A GYóGYSZERÉSZI MUNKA FEJLőDESE 
Ennek a kornak nagy eseménye voit az 

1877 évi phiJadelphiai vi!ágkiáditás, me1yen a 
résztvevő nemzetek a lmltura minden v1vmá
nyát összehO'rditák. A vegyésmti és gyógysz,eré_ 
szeti szakon ekkor még nem diszes csomagolásu 
gyógyszerkülönlegességeket, .hanem veg:Vszernket 
áJilitotfuk ki. Nagy feltűnést kel~tt egy angol 
cég chlorkaJinma, amennyiben „f.'zek a chlorkali 
jegecek felületükön a szivárváa1Y minden szL 
neit rngyogtatták" Egy másik angol cég külön_ 
böző ujdonságokat á:llitott ki, pL pilocarpint, 
„a Jaibornndi állagát", továibbá clnysaphan sav
ból Sl'lép féleségieket, i>llgol honban tenyész~tt 
nebarbar át, aikonitint jegecekben, gallussavat, 
nagyon fehér és szép pepszint„ aloint s jégfosz.
forsavat. KiáJWitO'ttak h'ailmájolajokat; gyantá_ 
kat, citmmnedvet s töményített fonázatokból 
ál1ó terjedelmes gyűjteményt. Nagy sikere volt 
a chlor-crypropinnak, amely „éppoly szép, mint 
sajátságos keliliemü só. A kiállitott alakban ugy 
néz ki, mint egy gomba üvegfödő alatt.." D 
Plazanet (Páris) egy;tömegben 60 kg. cianlm
liumot áfütott ki gu!a alakban, a bouxvilieri bá
nyák pedig 100 kg-nyi jegecdamb sárg;t véi
lwgsót, szintén gula alakban Sok mimdenféle 
gyógyszer ll::Qellett egy angol cég a kor nagy se
bésze, Lister által feltalált kötözősz.ereloet, 
mint carbolgézt és más hasonló speclálitásokat 
á]]i,t ki. A gyógysrerészeti ki:á~füás még jobban 
sikerült volna, ha nem lettek vo]na oly nagyok 
az amerikai véd.vámok, amelyek mwjclnem hlaiL 
mi vámokhoz hasonlók. 

A Magyar Orvosok éS Természetvizsgálók 
xx„ nagygyűlése a:lka)má;ból 1879-.ben nagy
arányu gyógyszerészeti szakkiálhtást renclez
tek Budapesten El" vO'l~ áz első nagyobbszerű 
kisérlet. A kiállitás a Belvárosi Reáltanoda 
épület II. emeletének két nagytermében volt 
elhelyezve„ Egykoru közlemények „ugy tudo
mányos érdekességre mint a tartalom gazdag_ 
s'ágára nézve" első helyen emlitik a Budapesti 
Gyógyszerésztestület gazdag és szép tárlatát 
A gyiijtemény kizárólag drógokból, főként 
gyógynövényekből állt. Számos ügytárs egyéni
leg is reszrt vett a kiállitásban, saját laborntó
riurni, Jegink:ibb galenikus készitményeilret és 
vegyszereiket állitva ki. Specialitás csak elvét
ve fordult elő.. A kiá];)itáson ré.szt vett többek 
között Jármay Gusztáv és Fia Budapest, Eg. 
ressy Dezső Budapest, Frum István Budapest, 
Köl!ner Lőrinc Eger (Egri viz, szálitott 

gyógynövények és kőrisbogár), Molnár János 
nuelapest, J{ozsnyay Mátyás Arad, Stu!?l' e.s 
Knegner Budapest, Trajánovrts Ágoscon Sarc 
kad és végül' a Thallmayer és Se,tz cég és 
Kachmeister Fngyes utódai, Neruda Námfö·r 
Valamennyien di oguákat „ és vegyi ké3zitménye_ 
ket á1litottak ki .. 

1876~ban kezdték használni a gyógyszer_ 
ostyát, majd ugyanehben az éviben kerü1t for_· 
gaOJomba egy teclmikai ujLtás, a cap.sula amy
lacea, előbo prímlitivebb alakban, majd tökéle .. 
tesitve („meg;ehető poüokcsák" - Genissbare 
Falzcap·,1 .. •l, capsula caibapota pl.icatilis). Az 
első gyártmány kissé keiidet!eges volt: 

„A portokcsák négyszögal&Kuak lévén, sar_ 
kaik igien akadáJ!yozzák az emye:é&t A már ké
szen öss:?Jehajtogatott ostyalap elbontván, koc 
zepére helyeztetitk a por, ezután az ostya ismét 
asszehajtatik, szé1ei ecset siegitségével, kevés 
vizzel leragasztatruak és összetolatnak két vé. 
geikkel, mint a köZÖnséges portokcsák, ezutfun 
az összetOOt sarok megnedves1ttetik és leragasz .. 
tatik. E takcs'ák feltalálója Dietrich Eugen HeL 
fenberigben, Dre>ida mellett, ára 2 fit. 80 krajcár 
ezrenkmt„ A tokcsák aiwaga __,_ ostya - a 
maga nemében páratlan finomságu, Könnyen 
haJtható, ruganyos, erős és a szájban könnyen 
oldható, ugyannnyira, hogy óhajtandó voma 
ezen kitünö anya,gnak célszerüiJb "felhasználáJs> 
módját alkalmazásba ho=i, ~y ezidő s2ler1nt 
csupán a tokcsák .alakja által van akadályozva 
elterjedésében HeigzilJer Győz-0." (Gy H.. 1876 .. 
771 o .. ) 

UJITÁSOK A GYóGYSZERES TE1RA.PlkBAN 
ÉS TECHNIKÁBAN 
1877 -ben már hozzánk js elérkezett az ame~ 

rikai kancsuktapasz Sauter A a következőket 
irja: . il , \,_i !.a:....L& „i..; 

„A szabad '1ersengés országai, amennyiben 
a versengést a gyógyszerészetre is kiterj esz
tették, a technikában nevezetes e!őrnihaladást 
tettek: meggazdagltották a Materia medi.cát, 
létesítették a r1ecepturia ele;ganst s a gyógysze_ 
ré.szetet számos felette kedvel!t üzleti cikkel 
látták el. Emlékezzünk csak a gyógyszerpailack 
formájára, s ostya tokocskákra s a francia 
sparadraprn, az angol gyógytafota s a fancia 
köszvény;papin a (Charta sinapisata 'Rigol
lot) l\fa megint egy uj vivmány előtt állunk,, 

. vag)~s inkább a .Mateda medica egy ősrégi 
tagjával szemben,. melyet azonban az anyag. 
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csere megifjitotit s melyé nj alakban a jövő. 
~en vivn1ány az amerikai t_apa:Sz.(Jlk. A 111e
chanikai anyagcsere a pisz;kos gyanta és. viasz .. 
nak a sokszorta ticsztább kautschoukkali helyeL 
tesitésében áhl . 

A francia hólyaghuzó tapaszféléknek 
a tengeren át ismét szépen vissza kellett vo

. nulniok s nem kételkedem, hogy az amerikai 
tapaszok mihamarabb Európában is meghono
sulnak, mindenképpen kevésbbé előnyös fapa_ 
szainkkal a ,versenyt győzedelmesen kiá~lják „" 
(Gy. H.. 1877. 443 .. o .. ) . 

1879-ben a berlini gyógyszeI'észegylet gyü. 
lésén Riedl gyógyszerész gelatlnból készrtett 
végbélkupokat s bougiekat mutatott fel. Az uj 
recepturai anyag N émekr szá,g,ban gyorsan el
tel,iedt. Gieppi genfi gyúgysz,eiész megíele1ő 

· készüléket is szerkesz.tett 
A szabad ve1 seny országainak" találmá. 

nyai, d~ a irémet' találmányok is egr-kettőre 
hoz.zánk is dke1 ültek s nálunk is pezsgesbe hoz
ták az előrehaladás io1yamatát 

1878~ban HanzuJnvits Lajos nagybányai 
,gyógyszerész ötJetes kaps~uJ1agyártó_ gépet}~er_ 
kesztett. Addig a kapszulakat a> gyogy.szei esz~lc 
otthon készitevték, maguk hajtogatták Et!o1 
fogva már géppel is kez.dték gyártani, d:" .a kez,, 
hajtogatás még sokáig megmara~t, kü!o1;ose1; 
kis fülusi patikákba.n El'Jl1e-maina ~J es UJ 
találmányok merülnek feJ, meilyeknek celJa a la
borntóriumi munkálatokat olcsóvá, gyo1'ssá, le" 
hetőleg tisztává és szabatossá tenni. 

JVlofoár János gyógys7lerész uj szerkezdi.1 
gőzkészüléket ajánl, n;ely t?zh:el'.yel van egybe
kötve 1882-ben egy becsi ceg ma.r olyan szaiba
dalmazott gá,z;föző készüléket. hir~e'., n;ely :~gy 
liter vizet 12 ner'C alaitil; relfor.ral 1 es or,ankent 

· , csak 4-5 krajcárba kerül. 'l'<JlJesen ves7lelytelen 
és az ára 10 forint 

1887 ~ben Angliából uj labdacsgép kerüJt 
hozzánk, mely két egymás.SaJ zárható s kamáli
sokkal ellátott heng;erből áll A hengerek a kö
zéjük tett kinyitott la:bdacstömeget többé-ke-
véshbé göi'ribölyü labdacsokká alakítják. NémeL 
országban egy idő óta oly labdacsgépeillet gyá;r
tamk, melyek csak egy kwnálissa:l ellátott fhien-· 
gerr el rendelkeznek; e hengier azonban kissé 
meghajiitott s kanális ailaloban kivájt leme~hez 
illeszthető, s forgatva a közébe tett kmyu.itott 
labdacsgyurmát elva;gda\j'a A németországi la?
dacSgép valaimiviel jobb az a11.gol gyár:tmány~l: 
de még nem töJoél,etes Az €dd1g hasznalatos kezr 
géppel a gyakorlott gyógyszerés~, „sokk~! egya~ 
rányosabb lrubdacsokat kepes ,eloalhtam . 

1893-cban uj csepegtető üveg, a Lambrecht.. 
!éle szabadalom került forgalomba:, teljesen a 
mai alal<ban. A követlroz-0 évben Uebe Vilmos 
(Zerbs-Ansfult) kémiai és . fi~ikai üveges.zköz 
gyára egy uj szerkezetű maxi:maLthe!mome~ert 
küldött he mutatóul a magyar gyogy;szeresz1 
szaklapok szerkesztőségébe, ~O~y ügye:; és pre.. 
ciz szerkezetű ez, hogy meltan megerdemelte 
U<!be azt az ezüst ér111<>t, amellyel az antw,e.r-

peni világkiá)litiiso11 e gyártmányáért kitün
tették." 

A gyógyiszerészet technilmi fejlődése szem
pontjából históriai jelentőségű Staniliey 1887. 
évi afrikai expedíciója A világhirü afrikaku
tatót 3 évre látták el gyógiYszerreL „Magában) 
véVl8 a gyógyszerekkel való ellátá.s nem. vala;111 
rendkívüli dolog,,de a módmiat rumak krv1telere 
egészen ujnak mondható és képet nyujt arról, 
hogy szakmánk az utóbbi időben ily irányba"ll 
i;s me;nnyit haladt" _:__ írja a Gyógyszerészi 
Hetilap 1887 málcius 5-én. Burrnughs, Well
come és Társa pályáza;tot hhd1ettek „a hosszu 
utm viendö gyógyszereknek mily alakban való 
legcélszerübb előálliitása és awk csomagolásá
ra nézve ' A pályázók ai kérdést igen heJyes 
l·rányban oldották meg s , az majd a jövőben 

1 ' ' 1 ' ,, 
az utazók gyógysz,enel eillátásár:a. haszonv:,ie,o 
]esz Ugyanis Stanley gyógyszerké.s•zlet; .ha_10?1 
évre van szánübva s kicsiny, ?'inas k~Zl . .J''.'d~
ban foglaltatik, mely igien taitos és az 1do1a.r_as 
befolyása EJ;len te!knősbéka páncéllal van ·elJat
va. A gyógyszerek legnagyobb része co,m~11-
má.lt állapotban van, 50 kcrn. ürtmtalmu uve
g1'khen va111 elhelyezve, melyek igen sok comp
rimált tablettát tartalmaznak" 

A Stanley-expedíció gyógyszeres ládikója 
elhatáro21ó módon befolyásolta a gyógys21,er 
formai fejlődését A trubletta 11endlüvül nép
szerű lett és igen gyosan elterjedt az eg'Ósz •Vi" 
lágion, egyben hallatlan lendül1etet adott a spe
cialitások gyártásának kz 1889 .. évi párisi vi
lágtárlatcn nagy sikerük volt az uj tablettázó 
!gépek11ek, hasonlóan az ezüstöző, drazsirozó, 
lakkozó és cukrnzó gépeknek Ugyancsak nagy 
mennyiségben sziernpeltek a gyorsan divatossá 
vált pasztillák, g,ranulák, labdacsok, g;elat:n
kapszulakészi,tmények. A korabeli tudosltó 1gy 
számol be impJ·esszióir ól : 

„A pasztillák különféle alak~a1~, nagY
sáJgban és színekben varrnak keszitve, oly 
elegáns kiáHitásban, hogy 1egyes dar aboK 
lnká:bb szépen csiszolt drágakő darabok
hoz haSO'nlitanak. (Igaz, hogy d1ágák !)" 
Az 1898 évi uj angol gyógyszerkönyv 

már tabletta elöir:atokat közöl és pedig 4 félét, 
gyi.1möksházissal, melyben ribiszl<ezselé van, 
i~óZJSabázj1ssal n1eIT:JrD1en rózsaviiz va11, Egyszer u
bázissal: c~korpor, n1ézgapor és n1ézga11yák 
tartalomma;l s végül tolubázi1ssal, mely tolu 
tinctur á.t is tartailmaz. Az angol gyógysze1 -
könyvben már 17 fabletta valt hivatalos eze. 
ket trochiscusnak nevezték 

Brunnengraeber rostocki gyógyszerész szá
mos kisér let után 1889"ben olyan tablettákat 
készít amelyek vízbe dO'bva, ugysz.ólván azon
nal oldódnak iUető1eg finom porrá esnek szét 
A szakkörök nagy ,eJismer<\ssel nyilatko~tak 
Brnnnengraeber könnyen széteső tablettano~ 
és találgatták, milyen anyagtól kapják a,, tab
letták ezt a tulajdonságuka:t A német hactssreg 
céljaira .elöiratokat dolgoztak ki. az .acetamhd, 
ac salicyL ac. tannicum, anhpy1m, chmm, 
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tabletiázásárn Az uj gyógys~erforma t~hát 
mind általánozabbá lett. 

1895. táján jelenik meg az .:H.ganoterápia 
a gyógyszeres gyógyibáslban.. (Merek cég 1895 
évi jelentése) Első a Glandula Thyreoidea, 
melynek „várntla11 gyógysikere az állati szer
vek gyógyi.tó 1erejére te1'€lte a szakember'ek fL 
gyelmét " Egymásután jöttek az aJgyvelő mel
lékvese. turhanürigy, csontvelő, pete:fés~k (ez 
utóbbival még folytak a kisérletek, 1896~ban aa 
ei edmény még ninc3 puhlikálva) és a több~ 
szeivki<vonatok, per és tablettaalakban Mint 
a Gyógyszeiészi Közlöny írja 1895'. december 
8-án (782 o.): 

„Lehetetlen tagaidni, hogy a tieráp'a 
éppen ugy hódol a divátnak, mint akár
mely más intézmény, A régi növfoyi 
gyógyszere]cet lassan-lassan kii:szmitották 
a kémia p.repmátumai: ezeket meg ujab
ban a1z organoterápiai készitmények kez
dik kiszmitani. Legµjabban az utóbbiak 
a legdivatosabb gyógysz1erek Brown
Séquard herekivonatát eieintén megmo
solyogta a tudományos világ; a Thyreoi. 
dinnek (pajzsmirigy) már sokkalta köny
nyebben akadtak apostolai " 

MAGYAR PASZTILLASAJTó 

}893~ban. Ember _Elek nagytbányai gyógy
~zeres~ kis kez1 _paszt1Uasajtoló gépet konstru
alt, fol1eg subt1mátpaszti!lák eliőálliltásáI!a dle 
amely természetesen más paJSztiilák késizitésére 
is alkalmavható. Gépét később tökéletesitette, 
ugcvhogy óránként 100 pasztillát iieiletett <vefo 
késziteni. „A kis paszitillll!gép kemény fáb61 
készült s három részből! áMt, ugymint a fenék
'11és2!ből, •egy fahengerből, amel.)"et középen egy 
8 mm-es ker)2ik nyiláil átfur és az .any;ag J,e
ve_r ésére való dugattyuból, amelynek átmérpj•e 
mmtegy 7 mm. A pasztiilla készitéséhez a még 
nedves ál!.aipotban l~ő kevllr él-Oből a kellő 
mennyiséget lemérwe, kártya segélyével a sad
tógépbe. öntjük s a reá tolt dugiattyura, annak 
többször,i forditása kölfuen 5-6 egyenletes 
ütést mérünk Ekkor az anyagot tartó héngert 
kiemeljük a talpbó~ és annak szélére helyezzük, 
ugy hogy egy utolsó ütés által a már kész 
prulztillru a talp üregébe éssék" (Gy K 1898, 
792. old) 

Rozsnyay Mátyás az 1894. évben Bmlla .. 
pesten megtartott néll'lzetközi higiéniai és de
mográfiai kongresszuson a gyógyso;erek elta•r
tá sáról értekezve, a sziru pokra vonatkozólag 
azt hozta javaslatba, hogy azokll!t sterilizáUis 
utJán tegyük határtalan idfüe eltarthatókká. 
„Ez az eljárás 1:€nyleg a 'legjobb, mert a szi-· 
rupok ös.szetétele ezá Ital nem változik meg 
tehát szigiaruan hivek maradunk a gyógyszer_ 
könyv eJ.őirásához .. " (Gy. K 1897 .. 695.) 

Sok gondot okozott abban az időben az 
osztott porok céljára szolgá:J.ó papil lrnpszulák 
kinyitása. Már régóta töriténtek kiEérletek a 
szá i i al 'aló befm ás kiküszöböléséie K1Le•g11er 

G)ötg) 1892-ben gépe{ stnkesztctt ene ;e céL 
'.a, nmly azonban nem vált be, költség.cs volt 
es használata körühniénJI€$. 
„ , Ro~snyay Mátyás i:i;egfelel~. módcn előre 
osszehaJtogatcitt kapszu1ákat aJanlott Ezek 
a~onban nem záródtak elég erősen Háger egy 
kis szar.ukanáHal való kinyitáSt •ajánlott, szá
mos gyar pedig vastagabb oldalpimttal eillátott 
1papirhü,velyeket ,hovot:t forgalomba, ,amel\)'ek 
maguktól nyfüaJk ki. Killönbözö technikai meg. 
oldásokat ajá,nlottak a papirkapszulák hajto. 
g.atásával és Ies1mitásával kapcsolatban Eb. 
ben az időben, mint ismeretes, többnyire inég 
kézzel hajogakott kapszulákat használtak, bár 
már vol1tak megtfiele[ő gyári berendezések és 
gépek a papirkaJ]JSzulák készitéséhez WiJd! a 
,,Pharmazeutische Zeitung"-•IYan ajánlctt egy 
meglehetősen komplikált, dle keHő gyako11at 
után Jó.! használható módot a papirkapszuliák 
~lőkész1tésér1e, melyet hazai szaklapjaink is 
1.smertettek 

Lassu Nándor gyágyszeres1z. az 1899 .. már_ 
ci us 14-i gyógyszer ész szaküJ ésen ( a1z cr1szágos 
e,gylet tudományos. szakosz1tálya) bemutatta az 
1általa konstruált pmcsz1bó gépet. A gép müsza_ 
ki leirásá,t a szaMarpok dicsérettel közölték,· 
mindamellett a ']1e.gjobb ilynsmü gép a1z: Auróra 
vo]t, amelyről kor abban már emlitést ,tettem A 
budapes~i .„Angyal" gyógyszertár, mely egyik& 
volt a főváros !égnagyobb for,g;tlmu gyógyszer
tár ainak, abban az időben 5 Auróra gépet 
használt egyideji.He,g. A siker sokakat köve
tésre buzdito1tt, ugyhogy 11gyan1ebben az évben 
még 8 befuvó készülék keLt versenyre a mái' 
meglievőkkel, Később egy ötl!etes gyógyszerész 
rájött arra, hogy ha a kapszulákat ki'S fe]üle
ten egymással összeragasztjuk, akkor a kap
szulák harmonikas2lerfüm szétnyilnak és a rpm· 
könnyen heleviihető .. E'° a modszer, vaiLamint az 
elek.tromos befuvógépek haszná;lata végleg 
megoldotta a kérdést és jelenleg is ezt az el
járást alka!lmazzuk. 

Mihalovits Jenő és Gaszner Kálmán: A 
gyóg0'szerészi gyakorbt kézikönyve (Debrecen, 
1896 ) közli a ;ma is haszná1latos végbélkúp és 
méhgolyó kiiöntőgép ábráját és Ieirását Ez a 
fontos segédeszkoz sem a[akj ában sem anya
gában semmit nem válltozott, illetőleg már ak
kor is a mai formájában jelent meg. Valósá. 
nüleg a nyolcvanas években szerkesztették, 
amikor a glycerines-massl'Ja el~er jedt 

EGY ELFELEDETT GYóGYSZERALAK 

A Gyógyszerészi Közlö:nyben olvasható: 
„A morzulák készitése a maJgY!l;r 

gyógyszertári gyakorlatban ma már oly 
ritkaság, hogy az ujabb generáció e 
gyógyszeralakot nem is igen ismer L Né~ 
metors·zágföan azonban nem ez az eset. A . 
mo1·zulák ma inká'bb nya.!ánkságSzámba 
mennek, azonban tagadhatatlan, hogy ré
g1ente, mint vivő anyll!got kellemetlen izü 
poríto•ut gyógyszerekhez igen előnyösen 
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alkalmazták Ilyen monulamassza előir a
. tát adjuk az „Apoth Ztg " nyomán a kö
vetkezőkben : 

Egy kiuogiamm poritott cukrnt 155 
g1an1111.nyi fo~~Ió viz.zel leöiltünl\:'. l\!l:ásrészt 
120 gramm hámozott és hosszában fölsze
letelt manduláhozJ amelyeknek azonban 
előbb• egy .részét vörös más részét zöld é3 
sárga ezinüre fesbttük ·és megszáritottuk. 
hozzákeverünk, egy szál·· szép 1sár ga buza
virágot, v•a !amint egy szál szép sár,ga gyü-
i üvirágct Ha ugy tetszik, közzékeverhe. 
.tűnk még 20-25 svem különböző ;szinti és 
izü más morzu1'át is A cukrot a vizzel 
együtt tiszta réz, vagy mázz,al bev~nt vas
edénybe tesszük, ·egyszer felforr al luk s. a 
többi elkE\lZ\tett ailkatrészeket az11tan 
gyors{Ln közékeyenvén, azon.na! kiöntjü;k ~ 
a kihü't tömeget folsiz:eletelJuk. A tcvll!bbr 
rnorzulakészitéshez. ug[\"anezen edényt hasz. 
náljuk Ez eljárássa!l úgyani.s a tisz:t<~ga
tásnál kárbamenő cukrot me,gtakan~J uk 
Ha a készitésnél hetartiuk az egyszeri fel- · 
forralást, ugy a ni'ert rnorzula a nyelven 
igen könnyen sziibfoilyik; mi;~ h•a tö~b v'L
zet vesi1ünk éJs. hosszabb ideig hag_yJuk a 
111a1sszát·.· tü·zön, ug~y a konzisz:tenc1a,· ne1n 
fog ilyen jól sikerülni " (Gy. K 1897 
776) 

( Foifyt köv. ) 

(Foly.tat!J,s a 631. oldalról) 

/(üaese&. k-t#tend&.r::iúlff. 
Ez az ügy is >ebbe a rovatba kfránkozilc. 

Ha a sz.akrnai 'krónikás eit a kényes és kihivó 
cs 't·et nem tenné szóváJ, bá.rki i.s joggal hihetné, 
ho~y ~rdekből hallgatja eT. Mert lmM minden
/a 't;,d é, egyre többen beszélnek is 1 óla. Rövi
den: a gyógyszerészek \naptárát, zs,ebkönyvét. 

1 1'vkönyvétl, azt ci bizonyos kincseket hozó kin .. 
i:s.es JdLlendáríumot . ..,, e g i n t ő k e s i-
n 'ii l j á k. . .. 

Huszonöt éven át írták, 'szer 17oesztették, 
.. aranyos 11dsz.onba kötötték ennek a szerencsét .. 
·len orszá,qiiak különböző év!cönyveit.. És ebbe 

nem csak ők buktak fliele (nem anyagilcig.!), 
hanem csak u.c1Y 1nellékesen az 01szág is tönk

. ; ement El<!,q, ha 11égiglapozzuk ·egy-egy szcik- · 
'111a, mondjuk a mi szakmánk 'évköny11eit. elol
vassuk az előszót, 11égigfutunk a változó kor

. mánuok.'szellemét tiikröz.ö rendeleteken, lhog11 
megállapítsuk Cl többnyire végig azonos szer·
keszt'5st nevekkel, sőt elönevekkf!l, 

Ncigyon Jól tudjuk, hogy nii lett a követ .. 
kezménye rmnak, hog>J 'huszonöt éven 6.t hárpnt 
bú.s mctgyar összehajolt _és még Szálasiék alatt 
is 1 endületlenül sze1 /0eszte,tté/c az Egye.sitett 
Gyógyszeté"' LC1pokat. És most u.gynncsak ő!C 
készítik az-idei navtárt - rt nyájas olvasónnk. 

Sedylelta tabletta 
' . 30x8.015 

Szabadon rendelhetó: /OTJ - .MABI 
. MÁV - -Sza8a - Dobbi ~tb 

'• 

POD MAN ICZ W:Y GYÓGYSZE.!RTÁR 
' ' BVDAPEsr, VI., TelefOn: f28-&ti. 
----- ,_,_. ---·-·----

Mindegy, hogy éli e á.l!itan·rik esetkg egy olyan 
embert; ciki ;politikailag „szobcitisztct" De ők 
csináliák. Pontoscin u_qyanazolc r1 kartMsak;, 
kik egy negyeds0ti.za.don át·· sz,edték össze és 
csoportositott'ák a <Szájuk i;ze szerinti, fokow-· 
toson fogfosztó 10ndeleteket • 

Csodálatos ezeknek az u10kncik ci rugal
massága.' Még arra is lxlkcil11wsMk tartják .ma
gukat, hogy épiilő népi domokrá;eíánk jogokat 
ndóJ felswbaditó rendeleteit is ők szedjék össze, 
ők csovortositsák. Igaz, hogy kissé kesernyés 
száiiz;,el, de ezért kárpótolja a/cet, ezt meg
édesíti a hatalmas kereseti· lehtőség .. 

Mondják, 'ho,qy ezek a szerkesztő urak mi
'lyen láza.sctn dolgoznnk kész.iilődrie/f. 'A'z egyik 
szerkesztő tisztességb.en megősziilt szakálla 

;csak ug_y csöpö.IJ a tintától, a necinrl,ervölgyi 
szerkesztő fellegvára zen[J" ciz intézkedésektől 
és négylr;r>elü Lóhere úr niekkora, buzgqJ01nrnal 
tevékenyloedi/c Napúirt csiriiílnak n névnek ~ 
ci \népi deinÖkrácia szellemében .. Nevelik él né
pet„ 

Mondják, hogy ciz egyik soorkesztő r• vas
rács 'mögiil irányitj'a a nciptárcsinábáB hodmoz
dulotgit.. (4. tölcéletes összh(ln!J nélküle el sem 
kévzélhető. A tökéletes naptár .\lem Ez volt r~ 
bűne. 1 

.Jönnek Itt vannak Visszaföttel<. Napt<nt 
csinálncik. És ó .jámbor olvasó, 6 jobb sorsra 
é1dernes kartárwnr, ha leddi,q nem tudtad, hogy 
kikre van ,sz·iLlcsége ennek a. szérencsétlen„, 
1nélységbe to,szitott szalcnuínffk. most nMgma · 
wwirá,zzák neked . . 

Vigadj ma,gyw, örv~ndj, ha/wtázzál, sir.i 
>és szég.yenkezz.! Idáig jutottunk. ÉS ha nem 
ügyelsz 1ncigadra -·ezzel ci naptárrnl, ezzel (lZ 
e:lső lépéssel megindulnak veled visszf\, a q égi, 
kegyetlen rendeletek utján Mert >W\ mé1riosn1C 
írják, csinálják a naptá?'t. de holn(lp ff11'.Í1 az 
„cinya.got" is ők szövegezik rneg A.z ő cinyag
juk, ugy érzik, ncrn veszett el. csille 'átalakult 
.4 z illető urak ne1n azé1t dolgoztak egy biinös 
!co r szak lciboratóriumciiban cinnyi r e a k e i ó 
söl!ét cscipadéknival. hogy a régi anyagot ma 
uira életr~ ne próbálnák ke:Iteni . . · . 

Aki egy kor évkönyvét ii ya, az telkeséi;i 
lezá1· oe.oy esztendőt és rnin,den hitével fcészúl a 
}iáro1n,éves ~erv 1ne,qvaló.si:tásá1'a 

Azt hiszed, kcatá1 smn, hogy nekik ez a 
céljuk? Iuaz, majdnem mer;feledke:;teni ·~. cnn
'ff Öl. Kincses 1kal.end.1i~iu1n Persze. eJ'fol 1an 
szó Vakulf magyar 
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Gy6gyszerészi problémák • • 
1\Iióta e -pályán vaigyok; év1tizedek óta élen!{ fi

gyele:nimel kisé1em a gsóg} sZierészi éJ-etét s nünd na-
- gJobb ike,;c:irü_sé~gel l~t~m _és gy-ako1llati tava'sy't;alaiok

Liol tudom, a m1 szakmaink o1yan, hogy a tár a (és nf'-31 

\,pult'')_ mf'llett dolgozó gi)rógy:szel'ész éjjel-nappal dnl
gozó ra'b, hivatá::tának 100 ·sz1áza1:ékig lekötött rabszol-
gája, 

Most, hogy a 1'f>gég-et9)Jb és leginkább ID.angoit:,i·~~:-;:_ 
r:o,tt p1cblémánk,. az ~dkalmazotti-t-u1ajdonosi prOblé -:~) 
f l . k "! nt~. 
e szune · >eTu t, t::}_Ján néinl volna !~1dektelen !ieö:ZÖSéií.,, 
megvi_Z~gáilni uii;rld~züku_t__ a tf:endőket, ami mindk&h'

té171e~ eg~1~n_t 1ü~ZÖ$ ér~eke. Ez:e.k~ leszek bátor !::li'Z:: 
a1abh1~kha.n vazoln1. 1\11.ndk,~tt-önJs 'Wözös ér01ekeiti.~k· 

-Nyugodt léiekkei m-0ncillratom, ináJs embernek hal-' 
'i ány fogalmff .sincs, ~nennyi aprúlékos és mégils mind_ 
megannyi :fo~tos tériyez&ből tevődj_k össze a .g;ya-ko1l6 
gyógyszerész napi mullk:ája1 mely~1en, ha itt-ott sa:járt 
~iháján ki,·ül nehézség muit:a:bkozik, rögrön-fegyvert ko
\·ásol11ak \bel:Őle ,ellrenünk s talián -éppen azo-k, akiknek 
V,elünk f'_gyütt, Pgy tábo1bai_u kellene küzdeni a; mim.dén
napi nE,hézségCk elhá1itása :i1 deké:ben 

Összes bajainkrnak ~és sé1ehneinl~ek __ gyökere- talán 
<Jtt nd'tőzik, h<Jg_y :a nagy;kö.ziö'n:ség :;;okszor té.veseTf, 
vag~ ~ általán ,sehogy ~iucs lnfo~n·álrva .a: - Tm p"roblé-
1náiink felő~ Amit rólunk, a mi iuu~ámk1•ó1 tud., réS-t-1inL 

fontos·ságát azért óhajtO"ill kihangsulyoz;uÍ nie1 t u ·-f~/ 
l •t . „ „ ' . . g'.f. 

a 01n, a mi ugyunk 'olya!l, nünt -egy hö~npöJy.gó- 'ro':._: 
han5 folyó, l'limiben az áJ'adat a nli- közö~ prObl<émá~-_:-
~li~k - a két sz:iklapari ·;1;:.: 2lil..:aJ1nazotti 'é_s_ tulajdb~-~:·zi~ 
nosi part - közrött b-eszo1it,a, 7.Ug\a_ r01ran a rrte:s'sze~-L~ 
s:ég!be Ha -egyik parfo11 az.o~rn ig')·E"keznek, hogy' a ~á~// 
sikar lerornboiják, a gátjm~zrnkadt áiadat élönti, ineg~ ··:
s-e1n_mi$iti az;t az ... é!g·ész ,·idéket s intj.ilekt esetleg -v~:-:" 
tszélyezteii azt a Da1 h~t is, ahol pi1llnt.atn.Y'ilag inl~ 

. - . ' „ l 

szc1nélyes -tapa~ztala-taiból, v:agy a napisajtóból 1rueriti 
NagyDn sok e1nbe1 'flgyé:b szüksiégletei besz,et?Jésére 

1 incsen .s101ni- ba.i, A zúgó ál'a~·atot cs':1k ug~; 'vezertihet- . 
iük_ le és enli·hithetjük meg '1~'a n1iindk~t pa1 tr&li_ ter:v~ 
liöZ'f!l ü :2lunkáv.a1 igyekszünk gáta·t épifrn1i, hogy has~~ 
:fl'O'i'- e1 őmütelep for inájáhl:h vissz:;tnye1·l~essük azt/ aZ 
f')·.öt, amit' eddi:g :a l...:é.t part ,-éd1nüveinek kölcsö~iös 
l ' ' 

l enci":Oze1int nemé]yesen jelienik llJ_eg- afZokon a helyeken, 
ahol ku1tu1ális igényeit kiellégitheti„ Egyfdül a p;yógy_. , 
RZ'€Itár az, ahonnan ki,iJönös clőszerefieitJel, ha_ t.PhE'Jtjük -
küldönc ut,ján Szerezzük be a szülrsiéiges _zyóg~'szereket 

ern1nbolásáva1 elf€csé1·eltünk Azt mondja a la.tin: 
.,Viribus. unitd·s'' Egy:l~,ült er-Ove-11 kell ne-kifognunk·. 
kö,etkező 1kié1dések lneg-old>fi'.sának: 

J Az egységes Forinttaksa. hel<ezetkse 
I\:Tiko1 inindenki tnás 1nár 1 égen fodni.b·an 

A muJt hó végén ·- ha jól em:Jiéksz.e1n 27 -én -
(~gy szerdai na}_}On, este 21 órakor egy €1dekr:.s 11ádiő-
Plőadást haJ:lr.gia.tta,n1 végi,g R 1ádióankét volt ,. 01 \asok 
a nemzet l~zolgálatában" cbn\ril-el 1neb ben 'elmondta~;:: 
minden sz'épet és jót, arhiJt csak 1Eil1et az' 01vo:i.'okr6ll 
A2r6l na.:U esett sZó, hog~ aihl1oz. hog:v nz orvos gyó_ 
gyithassion. 1egtölJ:bn~yfa·e :gyógyszer js 1k<eil1, n1ert a feI
irt iec::ipttőI a gyóg)sze1 'elk!és'zités-eig m1ég egyetlen
r:gy beteg ·Bern gyógsult ineg, valgy iha ez. anegtörtenit. 
n~g~ ritkán, akkor ·~' l"(~C('pt m-eghása( né,Ikül, magától' 
i~ n1eggyógyuJt - volna __ a 'beteg. - ' 

l{e-B"e1Iüsé.g.g~I ,. egy-e-s !b.osszus~ggal gondo]tan1 
a1~a;, hogy íme:' lnáJR·ok az- 1éter hullám:ai~ keresztül is 
odi1fé.ikőznek a nagyköziinség -füleihez és. beléjük ha;r
sogják saját h-ajnikat;, p1:übliémáik,at, igy a>ka.rván szá_ 
tnuk: a n1·égnag) o-bb népsz,erüs:éget kiv<trekedn!i é:::. fon-. 
tosságukat kilhanigsuJ:yoznii ELgondoliani, m.ilye<n szép 
li;;nnc, hn ehhez ha'Sonló k1ő:ad•ásokait a .gyógy8'zeré--
F.'%f'tről, vngy a g-yóey,szf'Tlészek nlUnkájáról -,,a nerrlzet 
i:;;zglgá1a~:ába!n" ;«zintén kiö:Z.vetite-ne a R~dió niéha~niéiha 

Ug-~·anakko1 ,eszembe jutott Tóm.pa 1\lfiháJy örökbecsű 

kölrf(:>-~~nyének f'Z 11 ~ész-e! is: „S·z,áraz á:gon: ha:llgat-á 
Hjnl;:kaJ 1r:n:eddig ültök csüq-gedt madan::ik? Hát hiz-ony 
eZ teljes €g"észében ránk ilS· _\'OTuatkozik 

Ha a .::;zaksajtó ne,m 1:enne, a mi r:nunkánlaól bizo~1y 
st~niki Sftrn tudna ~4- s.zaksaj1.tó az-onban tu1nyomórészt 
eeak knriá1rsakhoz szól, nem a na-gykiözönséghez Ez-é1t 
'\ oJna nag~ szükség ---,,---- mint azt más szalmrnák is te
szik ·- a napisajtót, vatgy a Rádiót_ iS" feJké1ni a mi 
rnindermapi p1·oblémáink megviltitására. 

\e.;;,·z .éR ad, az, i:s:kolákbnn a g.\ e1 p:J( _-k pedig .talán a 
pe:ngől'e 1ná1 nem is <"mlékeznek, n%t se1u t_udiák nli 
R%. akkor mi inég ~nindig pu1gÖ-fillétes ;aJr1)on sz.á~ 
~olgatunk„ Vajjon kii:t~k telik- ö1·öme abl>an,'c hogy 
kenyt:,~enek vagyunk ennyire ragaszkodni a „nITTlt'~
hoz? Nekünk ne1n: az biztos! ' , 

2 Eg, séges taksáiási és számlázáSi rendszer a 
!dilö~féie hetegsegélJZÖ intézm€n:veknéJ 

Sz·örnyii az ir,.;1 (hogy ~- t.a:ksá,lásokn,á1 é,s s·z,árnlázá.
solo~.áI vnlósá.~gc1l táblázatokat kell kész-itenünk h~gy 
be fudJctk ta1 tani a ~tegsl'g-élyzők külün-kü!E;1 inás · 
és más l·endszeJ.ieit, 1~1f'rt mindezeket fejben iat ta:1i 
teJJe>'!iS1éggeJ lfhet-etlér. Ha ezen eg;y inást-61 mer·őheii--
kiilönböző szaháJ-.;.okat neru 'ta1ijuk b.P, , í~igy vélé'tlentil 
tév<'ilünk. qz ii·s {~gy ok a kifizetéi:-'t-.•k el?dá%ásá1 a, Vagy 
I~-eglagadát.~árn Ha Pedig i6!:nh1tt u:z egyes pénztá1ak_ -
tol a .sz.á1nl.af-iz.etés késedelmes az alka11nl

4
azottak -is 

kárát 'alJhatjálk mindeunek, ai1ól niem is beszélv•\ 
hog~ <'zek a kö1folrrnéuy8s <Számolgatások t'.nerlnyi mun: 
katöbbletet és idő,~tis'zt.eslég(_>{ jelent-.enek alk.8,hnazott-'. 
nn~c, tulaidonosnak t>gya1áin.t Eze-nkivül \ n gyógy:gz.pr~ 
után1pól'ás i·s 'akndoz'hatiik tniiatt, nie1,t ktözturtomáEu. 
hog) gyóg~-szert hitt>lbt~ n~-'nl igen '-á&ánJlhatunk Ily~n, 
1·endsze1 tm-elil.'ftl a lqgkisebb tö1pe pa.tikákn_ak is ~i
nin1uu1 5-6-- Pz{r fqrfa1t fo1gótőkére 1enne1 R':üksé;„d.i:k, 
in::, rt a. pénztárak ;észére a hó elején kiadott gyóg_:,;
r'izereket }'.iZOnnal pótolni kEil! Igy ug,)~a:n:azon g~ ógy.

szcl'hen _1~ét . helyen fekszik bem1 a pénz. A hitelben 
kiadott-ban és a készpénzzel beszqrzffit 

1 
utánpótJiás:ban„ 

A hó elt>jén 'hi~}be kiadott gyóg~ sze11eket csa~ a 1:tö-

S Y R. R U B. !·D. 1947.. P. H.. IV. Festetlen• 

hegyi málnas:rörp 650/o cukortartalommal, 

l<~v-~~ó M-'!" o·s ÉG ieN" s ·z A ti , n A-: 
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ih!ó elc!jén lehet" szánüáznii s csa!k a ·számlázáis;i. 
vég.év~l k:edU kifizetésre a legjdbb esetben, Ez 

röviden anrn~ it je1ent1 hogy cca 1, ~1/2, 2 vagy még 
ennél is több lhóilapi hite1't lktiI.11 :riyu,jtrununk a' pénztá· 
rakna1k a kedveZ!ll-én-Yes áru gyógysoor1ekre„ 

8 A -kihitelezések megkönnyitése„ 
a) vagy a bizt-O:sitó in.téz.eték részéről a havi 

gyóg):szerfogyasztás arái.nyában -nyu:jt-,a:ndó \~iölegek 
utj!án·, 

b) 
gyár.a:k, 
hasonló 

\ragy a gyógyárunagsválÍal1a)tok (;;.;e-gyé.s~ti 
g~ ógy~zillárunfügykereskedŐk) ránkvonatkozó 

hitelnyujtási kötelezettsége. (l"évén 

Jelenleg e kiét mallomkö közötJt Ől'lődiünk: a nagy 
hiztositó inrtéztftelrkel szeniben (hosS'ZUlejá:t,afu hitel
kényszer .a gy,ó~zer k.Lszo1gáltaásnál, a :gyógyszerbe.
szeiz.ésnél pedig· azomali készpécrJz.fizéroés a gy6gyár:u 
nagyváJh1!1a-to~nak Meg fu:,e·11f értetni a illeté'k!e15ekkel, 
hogy Jl'e1n a g3'Ó.gyszertJár a~ „a1anybállya" rrnia már, 
de viszont -ne:n. is j ó t é k 11 y -S á g ~ egy[et, vazy 
éppen , hiteib.aJnik Érdekes, hogy . iépp a vegyigyára.kat, 
gyógys.zerrt1agykeresked&k1et, wliát '-.a rt:..'tgadhatatlanul 
velünk szíe111ben 1:őkee1·Ő!Stlbb 1réteget ne.'11 1roteleiilk va_ 
JamilYén hÜ.elnyUjitá~i kJé:n1yszer ke1;eté'ben hasonl•ó jó
tékonykodáish.oz: iho·zziá.iá!l.ttrlnli A gyógy;s7.er1 , mnig a 
nagyk<{reskedőtől hozzánik ne1n, jut, sztgor:1i üzleti ala
lloll .! cse1él gazdát Miihelyt azonban biTtoikunkb1t jurt, 
líözegészségüg„'i -tényező lesz s mint '--ilyen~ ki líelt aid
nunk még akkor is1 M ·ellenéTték'ét Irstetn ttudja, meg
kapjuk .. E' (1gyált-alán! _Ugyanez a szligül'Uflll egyoldialu 
t~lv ér\· é1l'y: sül a gyóg,yszerár:a:k alaku'i:áSárrhá~1 is, Em
lék2>zem Q.lyan időkre, amiikor pl„ a kötSize1 beszerzési 
ára épp .aikkar:a, va\gy pJián:e maga.salbb volt, mint :az 
·P.ladási ára. (Nem az. infWáctós időkre gOndolok!) 
Ezeknek az- abs'zu1dun;nolk:,naik a [ldhetős~gét is egyszer
s.n1fudenkor1:l m-eg kellene szüntetni A gyó~szertár 
köz.egészségügyi intézm·ény. A gyÓgyis'Zer 1 az. anyag 
vis~pnt, auiivel a-g,\ Ógyl.SZe~sz. dolgoz:i1k; l'i"Zahad keres
k-1dP1e~ tá1 gy.át képezi mitn<ladd1g, n(mig a paitikába 
ne1n jut.- Ez a pu~zta tény má,1'.- n1·ajgáb,al1 vérve is 
vig;~zás h~]y-ezt>t0k·rt teremt s okv~tlen keU ho;gy felihiv
;iuk rá az ill~tékesdk flgyefaniét. ~ddig nR:m lehet tö
k-életes h;annónia a gyóg;yszenüá.r :és -'•gyógysze1 Jr,e;re.s;
'h.-.edelen1 ikl()zött am:i-g atz- egyiket s:dgo1u, mondhatnám 
elavrilt. és kŰJlZi~·yativ keretek közé s:zoritJák, a J )násik 

:pedig ugyanakkor tetszés szerin~, más érdekek szem
előtt tartásával álratlt emielheti az üzleti haszonikulcs
felté!J11einü1 megkövetelt szintjére, :félretéve minden köz
egészségügyi é1deket és sz-0ciá1is szemp-ontokart- Mi
·é-rt ne ]ehetne e s'Ze:21.:pontok figselembeivételév-e1 ugyanc.. 

rezt náLuntk is keresztülrviri
1

ni? Talán mert a gyóID·'sY'-. 
:rész.et- kÖzt'gé.sz-ségügyii iutézmf-.ny? Ez a szempont 
egyáJitalán lllfnl takarhatja el' a:zt. hogy igenis Yan ~s 

ken ,Js ho-gy -Jeg~ f'TI n g~ Ógyszertá1aknak üzleti szeln_ 

lélete is, ~el t ha, ,ez n~, volnaj1 a'kkor gazdasági alap
juk volna veszé1y<(z-tetve. 

A gyógyszertárakat adó ~ terheli ~it TerÍdsz-eri11tj 
adókűzös&é~k ]-;:eretelTIJ ).}elül - átalán,yösszegiben fizet
jük le elő:rie:, tehát a ~nyujlf:Jott pénztári szán1l:áik ösz
szegei 'után, -\benyi.-tJtásuk pillanatában, rniko1 a ihit.el
ri'yilváintartá:si naplób-n bevezetjük, má1 !efizettük az 
adót. 'A i:Ol\yósitás awnba,n nemi itkán csak hosszu 
hónap.ok ffiultával tfö;rténilk ~~g, itieltát olJan összegek 
után is adózunk, n1Elly~k m:ég a kezeink 1 :között sincs~·
nek, sőt ~l6fordu1,' f'logy egyál1tulán, 1mie.g. sé-m kapjuk 
azokat Egye11~sen állami érdek tehát, hogy e té1et~ 
i-s meg legyen .a [keHlő össizhang 

Hogy fii ,sr.-0ciális sztj:ll_pontokat se han~agoljuck el, 
okvetlen .szól111i kell 1 

4„ A szabad orJosiálasztás éS gyógyszerrendelés 
lehetőségeiw&1' a biz.tositó intézeteik ta:gjai számára s 1 

Sz·abadü'l1! 'i·end'.el1t: és kiszolgáltatott ~yógysze1~e:k szán1-
láiuak késtidelem nélküli ki~izetéséröl, illetve bizon,\ o·s 
határidőn 'flufllj_ kifizetéseiné~' a l\:ésedelmi pót1éko-k f eL 
~~;~á1nithaitáis:a tárgyában. ,,--

K_öztudomásu ugyanis. hogy a pénztárak bete.g,ei 
1.észiére llllem' minden gyógyszel} rendel·hetö sz.~1badon, 

\ pedig a, gyógy\S!Zt~/r nem i u' x µ s e i rk k A Si'.0.

ciális elvekkel pedig r:neriőben rell®keziik taz a felfogás, 
amely i,lyenf.o~mán1 különbséget tesz biZ"tosltott tag, 

...i \'agy saj~t köliúSJéJgen gyógysz-e1lt .beszerző beteg kö-
zött„ A Szabad' orvosvá1lasz:t4sniak és gJ ógyszei re:nde .. 
lésnek :iis '.91-eg keU ho,gs 1eg~ en a szoc-iáHs 1-f'lltetösélge., 
\ialamint az igy kiadott ~yóg~ szerek aliku<l:ozás & 
l\:ésedele!U nélküh k-ifiz,e1t1ésének is Cs:ak igy; )f'hetne~ 
a biztosító intézetek oly ·1n szociiális i:ntézrnények, inirn.t 
a1milyeneknek lényegi1leg a\ g-yaJ-.orl:rtban ,~aló:sággal 
lt">-.nniök ikel'i, mert betegség és a bettigség elleni. gyóg)· -
szer tekintetében nem leheit, 

1 
nem, sz.abad kü1ö1111Y6-'éíg;nek 

1{>nnie embe1· és ember; azaz bi~jositott munkás és tf'i .. 
z.ető 1beteg között. 

15 A pénztáraknak TIJujtott kedve·z1u-én~elikel 
sz'enlben t.aJ.án méltán) os lt·nne, ha ugyanugy, .111d111l. az 
regy-ces pénz.táiri orvosok, mi iS kapnánk btz(>nyos v:i-
szontengedményE\'ket A postát, a va~utat az ország 
összes- gyógyszertárai n:agymél'tékben ig.én.1~be' eszik. 
Most, hogy a betf'___gSegél~oző inrté~tek 1észéwe történő 
ingyenes .gyógyszerkiszolgálta:tá:S nagy mértékbf!ll 
megilövekedett, ugy vé'llem, a MÁV és- a· Post.a .... -il:v:(>n 
lértel.P.1nben is h:ozOO-.iá~ulliatna a péllztári -b?tegek 
gyóg;\-sze1r~·1'- \'aló ellátásána!k pi ob1énTijáh-oz a:nnHk 
ruegkön:nyjitr.éseképpell ! · 

Egyedüli kedyez.niényeink ed-dig -e- té!'en mindösz_ 
;<;7.e a beii):;tjtott_. számlák dijtalan továbbitásá1-a ter
jednek ki ·és az js csak a Posta :és a MÁV-vényEikn-él. 
Az Ű'f.f_náU·· ~1ár 11en1, pediig a h:1vonta ben~ujt:1nd6 
szá1nlákat a-n-e,i.,vfeJelő--é1tékbi?<t.o~j(á __ ""'f':Hl kell továbbit ;i;, 
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nunk, (soksz91 ez1ekrő1 van szó) / ha razt .akarjuk, 
l_i:1g_y .tcsetleg-es elv (szés esetén ne érhessen hf>.nnUnket 
.):r~.szr pótoll~atat1a,1 a;nyagi kár Nekünk a g.'\ ó.gy-
s1.12111agykereskedők szám1á.-zz:ák (i1galmatlanul drá-
gán), a_ csotnP-golásokon kivül n1ég a ~.:;záHitóle\eleketJ 
is 1\!Ii e11e-ni]Jen a számlázáshoz iszükséges 11 ~ 01111tatvá_ 
n.~okat pénzért 1s·zer:er,zük be Bocsássák l'étndelkez-:§_ 
.sun~~re .lega:11ább -ezt a pé'l1ztá'l:ak, kedvezményes eyógy_ 
.szeraramk éllen€ben_, ".lliiiit a:hog) rendelőo1 vo.saikat el
J~tják al ffi'ejgfelelő_ nyomrtatvám).naikkal Nem itö ~heszé:
Jek a többi _kedvezményékiő1 (utazási, telefodhaszniá-
Jati, fütöanyag és gy-ógy·szer) stb ""t11 am· 'h 
. , • _ , , • '• "' 1 1 a ono-

1a1 .. 1u1n a:alany iuellett nH~g mind mind ki.jár: :azokm:dk, 
alnknek etdekvédeJirni kél_:lviselete · ezrt idővEd mind ki
,·-e)-·t>kedte tagjainak. 

6 Az' a-lacson.v munkadii"akról Is k't „ egy_ e szot. 

(so:szo~ if~j~s .... eg&.Ziében pénztári ~!eptekre) 
a ho vegefelé hozott s a fentihez hmsonió Natr 

tartaima7;9 r~1c-eptf'.ket 111á1 csak 

lehet -e;<k~sziteni, azt is csak ..,kkoi, t. ..:. „, 
'"" lJA " Iecept tö1_ 

ténete~en n p' ·t' · H .._, - em d1zi a1 l a a;zonhan az, akkor nem 

le~et clké·sziteni, 1ne1 t a pénz.tár a\z á<rban -

külöri_böz<Etet nem t-éi iten!é ineg. 

A gyógysz;e1piacoko-n az eÍféie zárolt· , , . ,_ gyogyszpre--:. 
ket ll gyógysz-e1tá1fl'k ,elől ~ehá'.~roljá:k s ezekből ké

_szi:i -ki-ki -n m~ga speci;:tlitá~át hóg~ azt ~int kész-

rg~"Og1 szevt nUgyo'lJb nl'enn,.iségben -ke-J'o"\- ltl' ' • . - : , ,,g re~ a1noz:. 
vt:t a piac1a dobhassa Ugytf/11'n--:-kl~or ezekbŐI , '- n_ gyogy 

1szerekböl a gyógyszel tárakno1k csak elenyész.ő cseké-J; -, 

lm-enü;-;riR:ég jut s igy \ fi betegek ·Elg~ -jó ré~~e v~gy l 

,Pg~ á1
talán nem, vaigy csak i-:éls·zbeni és l'észletekben j~t. 

g:·o~ysze1hez, jóllehet rnR~fl al hiányz6 hatóanyag szó_· 

ved,Jegyzett :né~ Elll valarnelyi!k gyári készitményben a 

~p~ciali:ásokat ta:tta11mazó \Szekrényeinkben f'eksz-iik ,~ 
J:g)· ,gJ-ogysze:rkész,ité'.$1e íelhasználini ~ná1 egy.áilt13-lán 

nem, v11 gy csak. m.••gy<1n i1-'n /JJ , 1 .. .. • 
e teZé ~S {~l ulme!!lyestn 

lehet. 

Rövicien: 1ni is1 munkásdk vaigyunk J-ogunlc van hoz

zá. _l1ogy __ u~yanakko1·, imtiko!I máisok fontos országépitö 
tt'·e1/ekenJ seguket fo1;-; tono-sa1n hangoztatj,ák, imi is sz,ó. 
v~t~,gyük,. hogy_ t·:iláu idősze1 ~ l.enne -ezen a téren is 
vcgIP változtatni Ha munJkáTIJkat csrak Ilén1i1eg is -ér

lték~lik és meg-becsüllk, m:mdenkiinek el kell ismie1 niie. 
hoi::ry eddig szó n.élkü~: öss1zeszoritott fo.gakk::i1 ném:ain'. 
~olg-.ozt_~nk -~z ország ujjáépit-ése iérdeikéhen, 'fÍgészs-ég
'ng~. 1, te11en ·~S: hallgial1tu'.k hogy mások mi ~llndent 
1n~1~a'Hnnik .el' ba,jfl!{któI, prob1é.m·áik1,ól Végre .egyszer M- ~ 
InaI '! l k . . :int Jathatjuk teháti· ezen a téi1 en j;;; idf>,J'e le11ne 

f'lzo a :Jun meg 111l lS. montl;juk el a 1kJöz'\'.'éflBmény-
nek iho~,. ~,·e' t . , I<'n(I:-!l Éf'! néini r·0nds·ze1t te1Pilnten1' M'i ".]o"t.'.bi ev·,iilo', a 
_ · • _,.,, •.u :1 • mennyit es mennyié:1 t dolgo'zunkl · "" u 

Ez egyaTánt lrötn1es~4g1e az rilk11hn,'1izoitti és tul:ajdonost , . ..,.ibetpg e1dberrk gyo1.s g-, ó~l.ása.•ei, vagy. a na.g~ ~>:el'eS.:. 
ka1 é1dekv-édeíl·mi ]{lé,pviseleteinek kt-~d{'le11: üzleti érdekt\i? 

Sok .szó esik mosta~1ában 
7 az • · • · ~ . 'k " k ··Í . ;r1~s1 merte 'hen felszaJJOrodotf, t;;J>eclaUtá„ 

(
''; r.~ .··is. alan Tilion<l.'li'nom -f"em kelL hog-,- a 'specinl1 

EtS-OZ1on111Jek ug,, az orv i·s· . t . . 
• ~ ' ~ 1· nun a gyógysz-e-rés;z<i kaI' 

l)1z.onyos erbe11embei k' 't 1 · • . , 1 al a v:a lJ<l Nap .. nap melIAtt -íl'" 
í0rflul a , ·' - , - - · · "')_'° 
.. - g,ogysze1ta1ak1lan, hogy gyári készit1nények 
ui ·CS, bu,rrkolatait felmutatva nrra. hi;atkoznnrk_/ h 
r>zt e1s ezt a gyón- t • ogy 
·~~ •

1
• • -i=.Ys1z.e1 Ol'Vosi i·endeletr.e 1sz1edik -és 

"e111K Ha f:g\·es két-e ·iet '~ 1 . / · · - .s f>(;, · eJNuen eJ, enifoezüll!k . .-\l,1ecepteti 
·1:" mufatnak: ,Hmi a kért gyógyszet'1\ö1 szól - Tov~bb 
n1Pg'~ek A kRsz gyógys7,e1-ek indikáci'' -k . 1 .. . ti k . . o1 ~o szor oJyatn 
-.~oz.·~,mer ie U:J.Sághird!eté·sek, szaklapok hirdet' . .i.. 

Jan ho. . I t„J b , ie~i:i:e1 U-t-
;rt ,· kgyl e? 0} }1\lle -01vosi uitasitfus riié'Lkrül fs kisérR 
' cznP- · 1ata~;ossagukka!l 

1
_ . i\z ?setről.~etre n1tlgjSzitPálisa}n. fe-lfü t gJ·iógySz:e_ 

JP"tt az·e11t. u1eJts·e~ mceri és .szokta a ~„a'gyl o··z-·· , . , „ "-ll( , { ,ons·e!g 
r-nnynf' kezro~Lkéz.i'e adni. mert nincs.e-n ' -:a· t' ··k . - szo-' e 1egyze " 
nt~\ u , indikációjukat nem i~medk és nem tud;ák mi 
;n~1kucle11 !'a.tőanyag van benriük; tehát n1em res:zikiroz-
7.fl mf'g 'PJük a kisé1-lietezéSt 

A nap( khc1:n e.gy ~nag'isztrális i-ecfipt került :a ke_ 
~e~11be 10 drb 'po1róJi1 1nelyben dSz.isonként 2 cg1 Co-

EzPk tehát azok a pontok, amiké~t kö.zös igyeke .. 

zetu-ü és vállvetett szi:vóss·ágg;1l 1kfizde.urünk kelll lHPrit 

(•ziek alapján hizto-aitl~atunk csak murnkánJkn~<k' kellő 
é:ritrékeY-ést e1is~e:rést, ll1eg:bPc~ülést lés sze1 ·e!tetet tl to-· 
1~ábbi11kba11 

Megalkuvás 

FORBATH ERNö 

Csepreg, 

nélkül ' 

, Ha azt !!karod, hogy ez a lap érted har
colion, fize,9S •elő szakszervezeted lapfára Ha 
azt a;~arod, hogy joqokat rliv.iunk ki !számod
' !l, tccm~,qasd, sz_akscijtódat Ha azt akarod, 
h~a.u. lapunk mindrg és min&enben nregaZlcuvás 
nelkul. melletted álljon, elsősorban te gondos
kod1„ elet?err r:rarndflsáról Ez a lap a tiétek! · 
De :Jrrz;;etek. ts mifg.. Mert csak a munkó.sság 
lap7a vedlvetr a dolgozók érdekeit .. 

<1'€lH n1ur , 40---4(} cgr Acid aceit. srd, Benzolsnlfa- 1118111"11111111111111111111Blllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 
n~~~ puJ,.· é;; Nati sal Jiu1v volt felirva. A natr . .sal -

" 11,1,;an n11Eden hozzá1 aló (meg, olt A gyógysr.f'rt tehát 
esak ugy tudd;am elk-észiteni, hogy a Natr sal'.--ot a 
[porokból kihagy.tim· :s -adtam (a 10- _por me'Jlé 10 dTlb 
e11tero-solver1s Nat1 snl- tab1ett,fut s utasitottain -a 1he_ 
teget, -~10.'";~ eg,~· port é:'< egy tablettát eg\ ~z.e,rre vegyen 
~ ... ~ozn.1C!Cl~ asu ugyanis hogy n zárolt gyógyszclrek 
koZiott a Nati , Ra:l pulvis egyike a ]f>,g.ne.hE'zehben bf>
szeie.zhetö. ill kapható gyógyszere1n1Pk p,1rn Yng, eo-y 
kilós tételek hE"lyett mindössze 25-50 gi\-ot k~.p~k 
ha\ Pnfa r>1ni 1·tud;:;zp-Jint a hó közepén u1ár· (']fogy 

... HlRDETö.lNK SZ!VES FIGYELM!l:BE! Hirdetési 
d1Ja1nk 1947„ Január hó 1··001 a követkeWk· 

A boríték első és utolsó oldeilián hasáib;zéle~ · 
1 mm, 250 forint ' 

A boriték belsö részén haÍliMle.ele~ 
1 mm 2- fo1int 

A lapban !ml hirdet>éselk hasábS'Jélességben., 
1 mm, 1 &! forint 

Ap1óhirdet&s legfeljebb 3 sorig\5,- forint 

. A GYOGYSZERÉSZ 645 -
1
1 C vitamin tartós1ága vize$ oldatokban és gyógyszer· 

· készitményekben · 
lrta : FRllNCISCO GIRDL, Mexikó. 

l\.iilönbö~ő tén;te'?'Őkl"!ek, (mint oldás, alkohol, fi_é_ 
lnek, pH és koncentráció) a befol}ását Ítatárhzták meg 
a C_ vita1ninra„ Az e±edm~yek azt muta:ítál(< hogy kü-
1önhl:iző köI üimények közöt,t n~ás -és- 1nás idő sziiksége3, 
hogy a- C-vitamin 50 százaléka 'elpusztulj~n. 

Az a nag.r készség, ,a.mellyel a C vitamin vize-s ,f .. 
datokban elbonüott, különleges' elővigrá~tosságot tett 
sztil;;ségessé annak gyógyszerkészifményekben törtell1o 
felhaf'iiználásánál cG'yakorlatila.g atánylag könn~·ü it.liCl:-

reI e~éthető .a tartósság az injectiós készitn~;4nyekben, 
d2 sokkal nehezebben a szirupok, vagy elixiriumok ese
tében, a folyadék aránylag nagy -1nenny'isége és a nem 
légn1entesen záródó <edényzet miatt. Meghat-á.r'ozatt3.n 
féyén a szilál'd an)-'ag tart.ó·ssága, egy leh~tős-Cg volt 
az áHarndóság biztositásáia: a kristályos C vita1ni1;1t 
egyedül, vagy más szilárd alkotótészelikeII együtt zárt 
edényben tartani, •, és a sziruppal, vagy elixiriumn1al 
csak annak használata es~tén ös~z1e}(eve1n'i, l\~ivet egy 
il;ren tipusu Ü\'e~ ta!tlllan:á~ 5-1,0 nap alatt fog)-·asz-t
já.k el, az áHandóság kérdé:8e a"Z 1 időnek csak erre a ré_ 
szére szükült, / 

'Habár a C vita.Il_lin oxidációs bomlását gyorsitó 

vagy késleltető ténJ'..::~ök jól is1uertek, iaz irodalRJ.;i fel
világositás nem Idelégitő, hogJ' 111egoldja a gyógJsze
részetre ,·oüatkozó, napokban h:ifejezett állandósagna!{ 

a kérdését 

A KISÉRLET. 

A megha tárnzás9kat ~. 6 .. dichlor ph·enolindoprténolla.J 
végCzté,k Az oldatokat 250 cctn-esLbarna. üvegben, szo
bahőmérsékleten, JJa,rafadugóval elzárva, különleg·zs 
elővigyázatos!'>ág nélkül tartották. l\·Iinden esetben kö._ 
zönséges }lesztiUált vizet_ használtak„ 

Alkalon1adtán az ascorbin'sav és d2hidroascorbin
sav együttes összegét 'H2S-el határozták meg„ A „B 
litan~inok" kifejezés 2 n1'g B1 vitam'b,, 4 mg B2 :vita
min, 6 n~g B6 vitamin, S n1g Calciu m pantotenat, 60 
mg nicotinantld és 672 ing lactose hetyett szerepe1, 
minden 50 mg -ascorhinsa~ra \számitva .. A „Fémek" ki
fejezés 150 g1111 .. friss vas aminoiiiutn citrat, 0.05 gm 
1ézcitrat és 0.06 gm" inaugansulfat :helyett szer_ep1el, 
minden 50 mg 8.scorbinsqvta számitva„ / Az _oxaisavat 
2%-os, a citr-on1savat dsak 0.8'10-08: 'kcncentrációban 

használták. 

EREDMÉNY, 

\\tár a e vita1~1iÍt ; egyszer ti knncentrációvattozása 

hefol;rásolja a bomlás sebességét. A félhonilás idejét 
(T„., S. = tim e of semidestruction) a beilÍért m-ennyiség 
50%_a \'áltozatlan) állith.atjuk ki, össrehasonlitásul. 
~\Iig O 2%-os vizes oldatban T. S, = ·-18 nap, add'ig ki~ 
sebh }i:oncentrációban (0.02%) T s„ _ 3-4 nap. Le-
hetséges hogy éz különhliző koncent rációkbftn a pH-11ak 
a közveÍett hatása lehet. Ha tiszta -1,,iz helyett, nüllt ve_ 
hikulomot, higitott alkoholt (16 % ) hasznfiltak, az elbom
lás vala1nivel gyOi:sabb (T S = 2-R.:.a nap)„ ?tiásrész-

ről, ha az, al'acSonyahb (Q,,02 670) koncentrációhoz egy_ 
szerü szhupot használtak, mint vehi.kulumot, az elbnm
lá13 sokka,l lassabb volt (T. S. = 19 naJJ„) ' 

Az alkohol bomlasztó 1ltatása és a szirúp védőhatása 
h<isonló3.n bizonJitott B litan1ino~ jelenl>ét-ébÓ,n (T- S 
..!_ 14 naji, alkohollal ·- 6--7 nap, szi;-uppal = 25 nrip 
és fémek jelenlétiében (T. S. =. 2-3 na.p, alluJhollal = 
2-3 nap, szirup:(Jal = _1-2-:-13 nap) 0.05%-os oldatban. 
A kisérletek két-két _csoportjának_ öSszehason1itás3.bill 
a B vita1ninok bizonyűs védőhatásáijl· lehet következ
tetni 

/ . \ 
Erősen savanyu közegben a koncéntrációnak ugyan„ 

az a hatása' figyelhető m:eg (T. S„ = 30 nap 2o/o, és 
19 na})' 0. 02o/0 ). Az erősen eavaiÍYu közeg 1E:eghosszab
bi,totta a. félbomlás idejét 15 11apnál hossiabbra, ha fé
mek, m.:.~lyek az oxidációt J(atalizálják, není voit~H je-~ 
Jen, de abb~·n,.-az esetben- is ·a savan}u közeg eihalasz.

totta. azt 5-6 nappal 
Időről-időre nieghatározták ta dehydroasCoibinsa'\'at, 

de annak aráuya- niinimális anú atra. enged követliez~ 
tetnií h0;gy az mindig ~gs kiegészitő! bofillásna.k az 
er-~dinén;ve. A reverzibili'S oxidáció jelent~ktelen;- csak 
a., parciális szerepel a C vitanlin bomlásánáI:. 

Követke7:~ethe,-O, hogy 1a C vita.min ..... bo1nlásárá 
g-yorsitólag ható legrosszabb körülm·ények 111eilett (iL 
z.r:s-alkoholoS o~data Fe, Cu és l\1n jelenléte)' védő 
anragok kombinálásával (szitup, ni:int yehikulu1n, B 
vitaminok savanyü közeg) a félbomlás ideje 13-14 
napig k;itolható, l-ált-Ozatlanul marallv-a 80°/o az 5 na .. 
pon és több, 1nint 60 % a 10. napo~. 

FEJTEGEIÉS. 

KQ_zönség·es Íémeknei{ a !katalitikus hatása a C vi-
1ta1nin bomliisára jól isn1er-t iés annak felfedezésé óta 
isniiételtein bizonyitott (1). Az oxidáció g}orsaságának 
a. különbözőségét ~a koncentrációtól függően n".1egelőzöen 
rnegemlitettélc (2)„ Ugyszint-én mege1nlitették az aL 
lioho'i kissé gyorsitó hatását (3) 'és a szirup védőhatáR 
{Ít (4), mindkettő egJhevág a nú kisérleteinkk,el A 
io;availyu }{Özeg védőhatása. szintén nagyon is jól ismert, 
niivel az Oxaisav gyógyszerkészi,tniényekben nem hasz .. 
nálható, tehát citro1ns,avat, melynek nagyobb védöha~ 
táS:t tulajdonit.anak,! :i;nint a borkösavnak, lehet alka:i. 
mazni (5) 

1 Másr-észr·ől inegállapitották, hogy a B2 vitamin 
l gyo1sitja a (C vitamin bomlását (6), a mi kisérletünk 
B __ vitanlinok kombinációjá'\a-l - köztük B2 -- ennek 
ellenére stablizáló hatást mutatott. 

(Az eredeti cikkben a: szerző egy t4blázatot közöl, 
n1elyhen a fenti adatok részletesebben szer·epeln~k„ Ezt 
a tábiázatoJ nyomdatechnikai ol{okból nem közölhPt
jük - A torditó.) 

l\i2gjelent: Journal of the Au1ericRn Pharmaceuti~ 
cal Assofiation . .1947. III 

Fo1 ditotta: Vizsalyi László egyet yyalco1 nolc, 
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Csere-here 
AVOK.: 

Coffein purmn, 
Phenacetin, 
Natrium·br omatum, 
ANc,t P_henylaethylbar b,ít, 
.arium „· -
Resarcin 

\ 

öreg „bukós" kollega ül le Winkler Papá
ro61 szigorlatrn Koránál csak fe.kete diszruhiia 
ö1 egebb, amely zöldes patinásan fénylik í J g·en 

/drukkol szegény, szigor lat előtt említette, hogy 
a vaskészítmények már sok gondot okoztak ne
ki, q,zokat,sehogyan sem érti. Winkler Pa,pa be
lenéz a pirosfedelü indexbe, rnajd a korrnány. · 
biztos urr a/, jóindulatulag összebólintaliak, ·és· a 
szigormti anya,gok közül, hosszas ker· e{!és utá;n, 
egy szürke pOTt ad át á delikvensnek. 

Az öreg kolléga nézi a port, megemelint~ 
a kezében, szagolgatja, megízleli, maid lopva 
kémleli Winkler Papa arcát, vafjon nem jelef
tett-e ki valamit az eliiviz~gálatból? A Papa 
arca derüs, bíztatólag rá is bólint a feiéveJ.:, V'e· 
szély tehát nem fenyeget, igp a delikvens ki
>mondja a véghatározatot: Ferrum hydrogenio 
reductuni/ 

„I gen helyes" - mandi~ a Papa ·- „ké
reni jelölt ur, mondja meg nekünk, mennyi ben
ne a ferruml? - 'Az öreg kolléga rávágja., 20 
siiá•zalék Na . ..:.. mondia a papa ·- ezt nem ta
lálta el.: de ~lfogadom a feleletét, ha 1)1egmond
ja, hogy mi a fennmaradó 80 százalék? - Mire 
az öreg kolléga általános megrökönyöiJ,és köze-

. pette hangosan kiböki. hogy a. „reduktum. 

Winkfor Papa mesélte el egyszer előadás 
·• közbe,r,i, a merrm.riehlOTid tárgyo]ásánál, hogy 

·bl'zony éni már, hogy öregszik, emlékező tehet
s~ge gyöngül,, mert kb. 500 m·vqs- és gyópysze' 
?'esz hallgato]a közül a szigorlátokon . nem is
mer·i fel azonnal, hogy Mvos- vagy gyógysze. 
rész-e a jelölti „Na; de nem baf", _ rnXY!Ulja a 
Papa - van neke:m egy csalhatatlan mód$ze
rem, hogy . ugymondjam egy indikátor!. Ha 
ugyanis a jelöltet nem ismerem fel azonnal, 
vagy kétségeni merül fel hová'ta1·tozandó&ága 
iránt, tüstént ·megkérdezem tőle. hogy_ ne,vezi a 
mer curichloridot? -S ha erre azt 1•ú.laszoljll, 

KERESEK.: 
' A m'idopyr úr. 

. \ - \ 
hogy corrosivU!', ugy a jelölt gyógyszerész 
li;a sublim~tot ei;ilit, 1wy ,orvostanhallgat6! 
e~ nwst kepzel7·ek _el, mi történt velem a' midt 
héten, az ~gyik. sz;gorlaton? Intelligens jelöl~ 
u~t le hozzam, emlekezem az ar;cára.: &emmi ,két:: 
seg,,' ez .~zorga~mas hallgatóim egyike, de az. 
emlekezotehe~se11,en_i, rnegint csprbe"ch1J4Jy.! Jeir,''.i' 
csa;Zh~t~tla'! indiká;wrornl Fqlteszem a kérdéo-tt 
M_ eltoztassek r~ekem. mell.mondani, hogy nevez- : ' 
zuk. a mercunehloridot? A j~tölt rávágja., cor„ 
rosivus.! Na, mondom, niégis i6l tippeltem, ke
gyed ugyebár;, gyiJgys~erész? --,· Nem, ·- mondc. 
fa. a }elölt - orvosfanhallgató vagyok/ ~ Le- y, 
h~tetlen - mondom - hüledezve,_ az toJjesen< 
!cizf,rt d~log! - Mire a. delikvens ragyogó arc- · 
cal feleli „de az• apá;m gyógyszerész!" ~ Ja, 
az nvás - mcmdom én . ...., erre. az esetre az in- · 
dikátor nincsen berendezve! ' · 

"le9yak fnéi:teg-r;e 
Különlegesen precíz mérlegre volt egyszer 

szüksége, Winkler Papának .. Égy 'igen fonto'ir 
analytikai meg.habá1·ozáson dolgozott és ki is 
szemelte már a külfoldi 'katalógusokból a me(J
felelő mérLege,t és az azt gyártó céget és gyors 
szalad.ással felirntta ezirányu igénylését az 
Egyeterni Gazdasági 'HivatalJfál. ' 

, Milyen nagy lőn azonban csodálkozása, mi: ' 
kor onnan azt a viáZaszt kapúi, hogy egy hazai. 
mérleggyár mérnök~ fogia felkeresni és bemu
ta,tja a külföldivel te(jeren azo~os készülékét. 

Winkler Pa.pát mér hetetzenül bos;"zantotta · 
a dolog.: mindazonáltal fogadta a mérnököt és. 
'átvette „kipróbálásra" az á.ztala hozott mérle-' 
rret, s abban állapodta~ meg, hogy inéhány nap 
mulva a „Papa" nyilatkozni. fog a mérleg tel-
jesitőképessége felől. 1 

A negyedik napon a mérnök ur beállít 
érdeklődik ai e·redményről. Winkler Papa a 
vetkező kíjelenl!ésse1 fogadia.: . · „Tetszik tudni_. 
a m,érleg öt ti;;edíg ponto;, csak '~z a baj, "ho{!Y 
a második tizedetiben van némi eltérés .. 

(d1·„ n, 

HIREK 
Megalkuvás nélkül 

i Ha azt aikarod, hogy ez a lap érted har„ 
(0o)jon, fize,'!S erő sz~kS'zervez~t~d . lapJ~"'; Ha 
'.JÍZt a.ka10d, hogy 7ogokat viv.iunk ki '3fünwd
.... .tó;rnogasd szalcmjtódat. Ha azt aka1'od, 
':f,ogy lapunk mindig és mindenben megalkuvás 
;~it!cül melletted ·álljon, elsősorban te gondos
ffeodi életben marrrdásiiról. Ez a lap a ti~te~! 
zve ,Jrizzétek is .ineg. Mert csak a munkóJJsa.v 
aapia védheti a dolgozó/e érdekeit 

fköSZöNöM 

kiARTÁRSAJMNAK, KIK SULYOS GYÁSZO~iBAN 
fÍGAZ RÉSZVÉTüKKEL FELKERESTEK 

HARANGI SÁNDOR 

J{ine,ezések Az igazságügymini:~z.tElr alka."i1nazás·f4 

elyén a j)udapestí orsizágo:~: yrüntetőilll:téizetner alka1una

Zott Rem~teY-Fülepp Tibor letartóztatóintézeti gyó.g~· -
s-z::fi: ész-sz.áz11dost lert1artóztatóintéz1eti gyóg~.szer ész-Ől"

naggyá kinevezte. (83 932/1947 l. M Vl szwm) 

_ , Az igwz-sigügynünisZte:r Házy .János okLe'Veles 

.i-gyógysz·erész, budapesti lak~t a budapest:i országo"3 

~-i,~tézethez .. az I. álIŐ'mánYsoportba letartóZtatÖintézeti 

i:gyógyszerész főhadnaggyá al ix- fiz-etési osztály B fo~ 
kk~zatába kins1v-ezte (67997/1947. I M VI. .szái:-1) 

A földim.ivelésügyi miniszter M3.nninger Rezső dr 

:{~gyete1ni tal1!árt1 Gortv~y ~G:i:"örgy dr. egyetemi [,a,ná1t, 

\,0„K. L fői.gazgatót és Zsebök Zoltán dr egy:e:tenii ma .. 

\'gántanár, miniszteri osztályfőnököt, ~!~ Orsizágos '.Ter-
~· ' ' ' . 
,\'-:ffiész;etvédelnü TaJ11~s tagjaivá kinevezte 

~> A népjqliéti miniszt~...i: ifj. Ná:qássy Sándor· gyÓ:$y~ 
' '' _e1észt, az 01s·űágos Közegészségügyi Intézet személy-

):iti lét~zámában a főiskolai ikJép~'ités:ü szakon a VIII 

~·i'izetésL osztályba ideiglenes minÖ~égÜ gyógyszerésiz 

fre1üg,velővé kine"."ezte 

Halálozás Hofbaue!' Andűr kiszo111:bo1 i gyógysze_ 
,}ész f, év'i. okt.óber 17 .. éTIJ .g.2 éves ko;rá:ban elhunyt.. 
l·'.iJ.89·5-lr947--íg a kiszo1nbol'i „Isteni Gondviselés" l?yt 
.>tulajdonosa v-0lt Egyetl:en fia: Dr. Háznaigy András 
-·:.gy6gysz·erész. -0r·o:Si hadifogságbaJ!l van 

A Harward Egyetem profes~zora,. dr.. R. B W<Jod

·;;Ward meg'llepö felfedezésr·Öl ad- S'zárnot Labor~t6riuaiá,. 
·tan m~sterségesen állitott elÖ 1 rostos proteint, olyan 

:;:.sejtszövetet .amilYehből a bőr, haj, köröm rés az em.-
.,_. i. ~ - ' 

·.-,beri test más részei épülnek 'Ra. a kisér 10tet tökélet-e... 

~iteni tudják, az:. elégctUt vari' sérill~ emberi bőrt pótol

"l'li tudjuk majd és ffi'Eigoldh2.1tó a kopaszság proplém,ája 
,is. Nagj• S<'!gLtséget jelent ez. a felrfiedeZ-és. a baktérium- -

tenyész~ és a gyógyszerp1odukció terén 

Az iSmez·etlen hadifogoly nevében mon.dunk kÖSZ.Ö

~netet Lugosi Béla er·csLi kollégának, aki a kél'1t.Sol,ganal 

.'1iíj_t 1endeltetési htRyére küldötte 
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i\_ G-) ógynövén~~ki~érleti ln:t,ézt_•t (Bpe:-..,t, II., RernJan 
0-rtó-Ut 15) feihivja a tis7;i(-lt l{artáTsakat, hogy 
tudon1ányos vizsgálatokhoz na.gy szüksége lenne 
kü+_önb-ö,zö vidékekről sZár::nazó IDEI TERl\.iÉSÜ 
ANYARO.ZSRA. Er.:é.1 t ké:ri

1 
a kartá,]_sakait, ho.g;\ 

ha m6d.iukban van, kiildjen-ek ltgalább 2:0-3!0 g 

am)a1ozsot: k:öltsé.ginegtérités- -eneniében az Inté·zet 
ci.imié'r-e 

1 

Uj- iuódszer a penicillin előállítására A Socia:li-
dem-0kr-at un cimü dá:n _lap 1:endkivül é!deker.3-' cikket kiöziö1 a 
penicillin ~löállitásárnak uj miÓdszeréről A lap szerint 
az u,j előá1li1tá:si mód feltün,ést kelt miajd az .egész vilá_ 
igon. Christiausen dián orvos dolgozta 1ki az uj el.i·áTást, 
a1nel~nek 'segitségév;eJ sokkal nagyobb mennyiségben 
lehet pE1ncillinrt termelni, .m~nt az. eQ.digi 1nóQ.szerekkel 
Husle\fesbell sz.apou ii:otta a külön~eges tenY_észetet é:::>' 
az eddigi ;·eredmények alapján azt re.méH, ~og)- Dffe.tíia 
a p~i11iCiilin előállitása teién az 1">Jgé.sz ·világ6n v~rseny
~~é1>es lesz Chd•3J.tiansen kfr)izölte a [ap urtinkatársá' al, 
hogy szabadalmi jogot kétt mz uj-- e1j·árásra 

Közegészségügyi \'onatkozásu rendeletek. ,,.A.. nép-
jóléti miniszter 19'5 ·662/1\9417 N. M„ szán1u rendelc 1lífi" 

a kainkónak penicilinnel Való kf:1zélésétről s:1..ól1ó 19160-0/ 
1947 N-- l\rl, ö'Zán1u :rendelet módDsiiáisa tárgyáb'an A 
gü:nőkor és u nemibtegeségek ellleni véd,gkezésről, vµ., 
líunint a közegés·Zségügyi tö1 Vény·Eik 1egyes/ i endelikezé_ 
zéseinek módo~itásál'Ól sz:óló 1tl40:W tc. 36 1§-ának 
(4) bekezdés-éhen foglalt felha:lalnif10ás a~1a-pjáh a' kÖ

vetI~ezöket i endelen1: 
1. § A 191600/1947 !'! M: számu Hnd1:'1et (.1fa 

g~ a 1 K1öz:löny 82. ,sz.ám) l. §:.ának ( 1) bekezdése ak~ 
ként nig.dosul, ho~~· az,ok á neniibeteggondoz,ó intézeitt>k. 
eunelye1Ít a renclelkezé>3ükrf.I á11lott kiist{-,,lyo.:;; 'P'-~nicíJ1int 
·~nár tfelha1sználták,_ az igényjogosu1t -kankós betegek 
gyógykezelését - ~z euditeti rellde[et 1 §·-ának ( 1) 
bekezdésében foglalt tendelikezésektől el:té1őe11 - ;1 n> 

/ 1nibeteggondozó intéz'Eltrt? nézve egyébként megállapított 

1 endelési idő alntt, olajos peuicÜ[in._!készi1Lménnycl~ 1 kö 

tel,esek ell'átni \ 
2. i§ A j-t-!lEU1 rendel el kiihi1 detiés'Rrnek napján lép 

hatályba 
Budavest, 1947. évi szep1iemb~1 hó 17-én 
Hivatalos közlés a Jagykenőcsök és fagJ' balzsarnok 

törzskönJ vezésköteles gyÓgJ szerkészitn :ényekk€. tuinősi
téséró1. Az 01,kzágos Közeg:észsiégügyi Tanács 1525/ 
11947„ 01{.T . .,;·záirnu elvi dönté:siE:l éti.elmében a üest eg.)t-S 

iészeinek az alacsony hő111érsélklet okozta kÓios ·elvál
tozása (f.af,ryása) kifejezetten · ibe:Beg állapo{ és nE1n 

kozmetikai, hanElm gyógyászati kezelést i_g-ényelJ Ez0k 
~Jlapián a bö1ápoló és bő1fino1nitósze1ek fagykenőcs,_ 
nek nem ne\ezhetők1 ~iszont a fagyá~ gyÓgJitásá1a aJl
kaJmas fa"gJ-kenőcsöket és fag:fba.lzsamokat ellenőrzést 
igénylő glógyszer"eknek kell tek1nten'i 

Fentiek 1aUapján az Országos _Közegészségügyi In~ 
tézet Ch 11 008/1947. szá:..'11u haitározatában --km1ond9t
ta, hogy a fagykenőcsök 1$ fagybalz.samok a jöv-Öh~1. 
törzs-k~nyvezéskötele:;i g,~ ógyszerkészitm-ényeknek t ~
kintcndők és minit ilyenek a törzskön~ ''ezett gyóg~ s~e1 .: 
készitméJ:\yek 1Eil:őállitását és· forgalon1bahoza:talát ~za
b-ályozó 'Yendeletek, első-sorban a 200/19~3' B ~'1 és 
a' 75~/1940 B :ri.f számu I€nde'letek h_a>tálya alá tou-



toznak. E készit.m,ények előállításáv.al és fo1galon1l:J::i: .. 
hoz-ataliá-Yal csak gyógyszertárak és ol,y :-in sz-e.mé!~ l k 
(cégek) foglalkozhatnak, akik gyógss:rorkészit."llények 
gJ á1•tásá1a1 .illl;etve fo1galon1bah-0z8-talliá1a iparjogo·si~
,--ánn,yal iendelkeznek 

Az 01szá.gos K·ö-zegész.ségügyi I:ntézet a_ fagykctlŐ
cs-ök és fa:gybalzsamok forgalmát a jövőben fokv;,,ot
tablJ mértékben fo-gja ellenőrizni, 

A Magyar' Gyóg.)SZerészt-udon1ányi Társaság tudo-.. 

11:1áliyos ül~e No,-ember 14-.én, péu:ek~n~ -Dr Ftet1J"Ó __ 

_Vilmo-s e_gyet8mi adjunktus: ;,A n:övénJek egyéni és 

tirsadalmi ·éL~e"' (Növ;€111~·rt:</lli kutatás-ok ·ujabb er-ed_ 

' ni:é:ny1ei l) Az előadás iaz: Egyetemi Gyóg,y,sze1iS:nereti 

Intézec (VIII, üllői-Ult: 26 harmadilc -ffin) ta11te1mé
ben, d. u ;4 6-kor kezdődik 

Kuriai dönt.és a;z, alkahuazotti szolgálati v~_szonyr-ól, 
Sok perre és Vitára a;lkalmat adó ké1dés -az, hogy n1i-· 

kor létesül .szolgálati viszony, Ezt a p1 obl:émát döntötte 

el a .{Curi~ munkaügyi perekkel foglaikoz-ó <fu Gál: 

László taná-csa, amiko1· elvi je,lentő.f?.égli itéletJében: a 

következő megállrupitást tette: 

nA s~olgá-lati vlszonynak a munka~elja-;it,és é<S el„ 

Jen-értéké:nel{ kikötésén- felül az a további ;fo.galmi keL 

lléke,„ hogy a míltU}r:aválllaló és munkaadó kiö~zött bizo„ 

-nyos áll~ndó jEJllegü leikötöttségi rés függ-ős1égi viszo_!1Y 

létesüljön, amelynek alapján a munka/adó alkalrriazűtt~ 
jának -'munkaideje és munkaereje ftüett bízonyos tartós 

folytonossággal :kizáirólagosan i·e11delkez,zék- éG cb:bó,J 

ki1olyóan vffie szem,ben bizon_yos m'é-rvü f-egyeimi jog is 

megil:lesk„" . . (l\-1..) 

Felhívjuk iKart.ársain'k figy0hnét ia m-ai lapunkba~1 

cr--negjeient KÖ'i'esdi Sándor ujonn-an ÖSS'ZEiállitott árjeg_,-. 

zékére; annál is ink:ábh1 me1t olyan cikkek \an111ak fel

f>O:ro1va, ami miriden !Kartáa·,sat érdekel (x) 

Közöljük az igen tisztelt Gyó_gys7Je1ész Urakkal, 
1 hogy a-z OTBA, gyógyszerrendelési utmutatója széi'.int 

az ATRlPHüS INJ„ SZABADON, főorvosi ellenjegy

zés nélkül RENDELl;lETő az DTBA terhére 

f 
Seelk•1111161i : ü.seneóek 

(x) 

Hivatalos órák n sze1kesztOségben és, kiadóh~vat.alban: 

d" e„ fél 12-este fél 7-i-g 

szQ-riibaton f~l 12--2-ig, 

Figyele1n ! K€r:}lik ~ar társain!krat, hogy Qekü1dendö 

kézhu~t lehetőleg g~pirással vagy ol\asható kéz

:Lrással és csak egJ'<>ldalr-a ir• a --·· küldjék be. K6zila„ 

tokat nem ő1zünlc lneg 

Évforduló: Mi is tudjuk hogy „A Gyó~~ sz"e1ész" 

a mult --'számával megke:zdtre második e,-sztendejét ün

nepi !és ünneplő cikkek is ~:r;Jc.e~tek hozzánk (>J:fe- az a,}_ 
l_calom1 a ._ Kö~zöu~ük a inegemlé.kez-ést, d<o nli n1-agunk 

BUl>APIST, 1947. NOVEMBER 16 21. SZÁM 
p.gyelőr--e nPirn -ölt.qzünk ü11nepi kö-nitösbe. A11~_ a t~~-, 

- várt sz-akszerv~c:izcti együttn1üködésre gondoiunk,-·a: 

nélkül lninden S'Zóciális mÚnka errléxt°é-ktelenedik H~''' 

meglesi;, akJ.>:01· majd mi is be~zámolumik Mérleget_:-cSi~ 
n_á~'.Llnk 1a.1_ról. fiogY hová indu1túclc :és:- hÓvá ju:tot~} 
és hogy ~it és mi~t ne.1n tudtunk m-egVa1ósitanj. 'Adt:: 
dig ·azonban csak fussa~ 1a lap„ Éljen, h~gy e~~=:,: 
adott jelre u.tiáéledh~ssen _, ->·cs~~~, 

V. L., Szon1bathely: fA Winfkler 1p1of·E1iisior-_élm~~~{~? 
niagy;.on €1dekes; alkalomadtán közö1Jü1i:: . S-ze1etnénk~_}j_'.::'i:~~ 
tijbb haso'nló kedves itást kaÍ>hatnánk Lmssan _ ~e-i~_;z)_ 
az- ·anyagoík, p_édig már ~öz~eg az_ idő, ho~~' a köri}i~~{~~' 
vet össZ€állitsuk LU:sták; a k-01:h~gák Udv'i$Zlette;1:· M:é~ 

,'-; '-'.;( 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ ·szAKOSZTÁLYÁMAK HIVATALOS LAPJA 

Nógflí:di hegyvidéki gyógysze1ti,ír eladó vagy isk:6:~:-,;~~ 
JáztatáJSi léhetösiéggel elcsel"élendő, életjá'l"adékk!i1 :-_1S:--·tfk1' 

CimB:r~e~:ó~:esek 'Bud•111est vagy körn~ékén, IJ itoeekitett /l.UÓ,f.L_ U&fZe_ · r:.é1-rzek 
leg vidéki vá1osban. Cim·a Jdadóban "" ""' r"' TY TY 

J ófor ia.lmu gyógyszer tár a t bérelne gyógyS.z.e-fész:.<:>:~· 
Iiázaspár Cím'. Szalay-g)-ógyszertár, '.Abauj·szánt&, ··· )?~ )i;ta.: S'ZékdfJ- .Jenő 

!Hl w .. 1 ... u· . R'' !~~::!e~ZOP6,· i?i . Elsősorban (( szlovákiai magvai gyögysze-
forga,lomba hozza: '::~ részekr:őz' beszéljünk Átjöttek hozzánk, 'mert 

WILHEil\i ARTHUR „HeliOIS" kötszer 1\3;:~ áttették 'őket a hatráon Ahogyan a földmüve·· 
egészségügyi cikkek vállalata ·. ': ... sek elengedtek' az ekét, ott ha.gyták állataAkat, 

Budapest, V/„ Gróf Zichy Jenő·u· 37. Tel.: 123-867 •. '!t •' dLhogyan a munkások, mérnökök., orvosok. szá.f .. 
Grors és pontos kiszolgállís 'tZ· lingÓztak és özönlöttek át, 1ugy tértek vissza a 

· -·--- ---·· ~---·- . "-::1; szlovákiai magyar gyógyszerészek is • 
GyógySzerkészitiniény1ek glártását licen~ia elJené:.:::.:>_~:: Nagyon jól tudjuk, mennyit küzdöttünk es 

ben_ .á i ve"z •• i .. ~gy,o' gys_zer t. ár .... V iáJ_a ·s"zt ;, Tö'l zs_k_ öny,~ez:e~ .. -.·.·.','.--.--.> .. -> ffi1~... • t l dt 7 01 
!!'~ mennyire eredmeny e en i;mara · a magyar ~ -

_jehgere kerunk a k1aJ).o!h1v;_1ta~ba. / ">-;'.fP mány minden tárgyalása -~ niagya1 t-estve1,e-
Ke~·~sek külföldi megibizá.sból ina·~y~~- gyóg\'·~7!er:'j~~ ink -.0 ttmaradása érdekében. Mirident· elkö·vet-

te1miékut esetleg nye:r:S"ariyag .recompen~:ac1ov;l1 AJan~lil~'.}~1, tünkJ hogy ennek a -szerencsétlen, kifo.szto_tt 
tokmt ,,Ku.rtöld" jeligére a kiadóhivftfalba \kérem„ '-'·:: orsz,á,gnalc a- talpraállását még jobban nieg n_e 

-+-- . .::~ nehezitsük ~-ert még egy virágzó 01szág is-

. '·.· .. ·.·.·_:_·_·.·,···:··.:.·,·.·.: megsinylené ,a.zt a súlyos. ter hte~- n
1
iely mos

1
t .zbe

' rombolt városaink kornw.nyza ana ~ a nya ca a 
':iJ• szakadt . Tessék, ítt vagyunk, élni akarunk 

·• Veg.yük tehár tudomásul, hogy itt vannCtk. 
<i .· és ne feledjük ki -őloet szám1tásainkból Wyffvá;i. 
•! · ezzel a céllal ~ilték össze a napokban a Nep]o-

. l" léÚ Minisztériumban a szG.kmai érdekeltsé!fek 
Megje!eillk ha;onta kétszer. ·, :-.~. kiküldöttei. Ró'luk volt szó a. kitelepített szlo-

!fzerkesztöség és kia<ióhiv~tal: .:~f: v.álciai magyar gyógyszerédzekröl. !['együk hoz-
VII.. Akácfa_u. 45. I. 2. '.·tzi zá.• g y·6 g y s z e r t á r t u l a j d o n 0-
1 Telefon: 422_:_14,-0 · ·, ,•t 

8 0 
k r 6 l .. 

Rivatal-Os -ó1ák: d. u 4-6"-ig. ( ; ·:"'>; M t · de A da k ·· 
Felelős szerkesztő: Fe!elós kiadó: :·,;;,_·~_:.·· ei nem rnin gy, - waz g TO on is 

· R rendszerint ugy érzi, hogy őt nagyobb da __ rCtb HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SANDO. ''" 
TeI•ton: 344-311. Telefcm: 135--Mö. · '[f illeti, meg az örökrészből a szegény ;rokon ter-

Szerkesztik: 
~!ÁRKUS DEZSő . SZ~KELYJ.ENö;. 
Telefon: 422-140 Telefon: 162--856. 

·t hére. A mi (JJJÓgysz,erészei,nk is nagyobb adagot 
'§ akarnak /cihasitani a.z '(i;llarn tulajdonából A 

nincstelen gyógyszertári 1nun/cások kisemniizé-·'i" 
U..ptullajdonos: · );'1 

s ni M.. Sz. Szakszervezet Gyógyszerész szakeszlá!~'.:f se áfán 

Hoff111arm József nyomdája, VII., Kazia~..atca_ &:.-<--
És itt 1nost mf!g az is mrfaodrendii kérdés, 

. hogy valójában ők akarják-e 1Vagy ctz állífrnha
ta.Zom J!flgy esetle(I egy npmzetköz1 megalla1Jo-

dás diktál.Ja-e számukra e különleges jogokat. 
ltt vlm1falc, számolnunk kell r1elük 

Nyiltan, minden eiérzé/cenyedés nélkül néz
zünk szembe a rideg tényelc/cel.. Eliiszö1 általa· 
nosan. Aki ott megélt, 'anna/c itt is ·1meg kell él. 
nie .. Ha ne ni is olyan jót. A mi oz szá11unk ,sze .. 
gényebb A munlcás kenyere i• kisebb es ifeke
tébb. 

'Alig képzelhető ei hogy .a,z ottani Bzázhol
das gazdát itt azonnal beültethetjiik egy száz. 
holdas birtokba, állatokkal. f.elszerelessel emJidt 
A gyáros se llcap gyárat, az ,ii~le.~esnelc se_ ;tYif· 
nak boltot, az iparost sem 'iillit.iak miruJ..iar t a 
saját 11yG.lupadja é_s safltlia _mellé '.1.!_talában se
hol sem merül fel az a kényszerito gond~lat, 
hogy a nagy 1vagyonokat ugyamolyan 1_wgy 1;a. 

· qyonokkal kárpótolják. Nehogy a kapdalizrnU;< 
bonyolu./t, uz egész világot behálózó '.'endsz;i1.et 
a legparányibb sérelem fvag,; veszteseg is erie 

E gyediil a mi szaknvánk ki·uétel. M egjél~n
nek a tulajdonosi l§ldekeltségek nagyn-evu _kep

, iiseZ:Ji és· lneghatqttan reb1egik llyenfélekepen.: 
·- Közülünk való/e ők A mi véreink Ad

·ion nekik az állam jogot. patikát, W;sak adjon, 
• - > •. 'l csordult szivvel. /nernes ada.kozassal. -- mine, 

· tá vola.bb a mi QJatikánktól. Éljen az állam! Él-
7en a felelős kormányzat.! 

. Oly1J111 z,engzetesen szavalnak, talán könnyez
riek is 'közben, hogy rrwga a fóindulatu állcrni,, 
sem veszi észre, hogy ezek a jó hazafiak nw.st 
az o bőrére bőlcezüslcödnek .. Csak ad.ion az al
lam ők majd ta:psolnak hozzá .. Ugyan mibe ke
rül' ri e k i k ez a r'!Ok.szoros áJlarni afándék? 
Semmibe. rt:s mit hoz nekik? C s a k 1wkik 
lesz hMznuk belő/e. Hiszen ők a d -a t t ú k 


