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. lnjekciók és ·szolUciók expediálása előtt '·felbon tom gakát 'észszer4en,. Szeret.ettel /:s a gyákorlati. eJefriek 
a csornagolást, ilyenkor a szernbei.űnö g'yártáSfhibák könnyen felelően: TriieJöbb bevonják a gvógyszertár lüktető 
kiszűrhetők (pL csapadékképzőOés : Calcimusc, ·elszíneződés.; murikájába. o : • • • - ~ • ·_· • • • 

Neototwcáin.). · . Ennek. érdek_ében a gyógyszertárveze~övel egyetéitVe '· 
A gyógyszerészi gya,korJathoz · szarosan _hozzátartOzik figyelem]:>ev~ve· ? gya~~rlati éle_t _.kíV,~~aJmait, a ná.pi 

az adminisztráció ismerete. ·A p'énzforgalmi kimutatáson, foglalkoztatast es valtozatcs munkabeosz-tast - a szakmHi 
a siét\rálogatott SZTI<:. Vé·nyek · paptakesz béírás·án kívül · gyakorlat szempOntjából az alábbi pontok . bggyakorlásárn 
a gyógyszertárvezeffi a· szakma:!.. adminisztráció··begyakor- fektetem a fősúlyt: 
lásáyal, rendelések 'elötti ,készl€tfelv_ételezéssel; iangazd.asá-·, l. Receptura· és laborálás: 
gok1 ·üzemek részére 'megrendelések, mentöláda felszerelések 2. Specütlifá..'>ok megislllf.résc 
össieállításával is tnegbízott (négypéldányú számla, csekk 3. Szakmai adminisztráció. 
kiállítása stb_). Jgen nagy haszn~ t láttani az extrahálásOknBI\' 4 .. ~?akm'qi, tov4bbképzés. 
is, amikor ugyanazon speciali tás' különbözö háiáse~ősségévei 5. Gyógyszervizsgálat. 
ismerkedtem meg. EBenőrzés mellet-t,.,sorszámozott kábítós Miután minden újítás, iriun'kay~rsen~· és· ·munkatú-v 
vényeket a: megfelelő kartOnra vény szeriTiti kiadotf níenyr' ) 'annyit ér, amennyi abból megvalósítható vagy már meg is 
nyi ség' feltüntetése· -m~IIett , bejegyeztem é~ kontroláltam valósult,' ez a kis naplótOredék a már eddig ténylegesen 
többízben. . ·. - elVégzett, egy, államvizsga elötti kattársnő Jelkiismeretes 

A gyógyszerészeti ügyfende_f!. kivül igyekeztem a szakmai munkáját foglalja öSsze. · _ . . 
tovő.hbképzé-ssel is liiipést tartani, amelyben !1agy :"egítségémre Szeretném, ~a ez. a' kis inlmkaPr9gramm· visszhangra 

- v~n· »A GyógysZerész« szaklap és az »Acta Pharmace!J.tica . találna a többi oktató.gyógyszerésznél is és így nelhes vér
Huiigarica«. Ezenkívül az oktatásommal megbízott kolléga senyre kelVe, tapasztalatcsérével .még ei-edményesebben 
állandóan felhívja a Ugyelrn~met az újabb gyógyszérv:izsgálati. tudriá~k támogat ni -a jövő gyógyszerészének még jobb szaK-
inódszerekre, Je·gtitóbb pL a »Gyógyszerész Stakcsoport« mai' rÍnmkáját. ~ · 
nag)rgyülésének anyag'át 'ismertette ·a gyógyszertár kelJek- Rédifler_ Béla dr . . gyógyszeié:Sz, 
tíV:áján<,tk. . _ ·. ' · · Vác, .. I/99 .. s~. _gyóg)1szertá( 

. Miután a minőségi gyógyszerkészítés alapja .a: »fokozott * 
· gyóg{tszervizsgálat«, ennek érdekében 3:?· ösSzes- beér.kezett ' . · 

_-gyógyszereket megvizsgáljuk, legalább azonosság-ra, gyap.us · A fiatal kad'ársnő t?e,szá,mQIÓ)a.,.nem 'Ienne.'·Íeij~s, .há. 
~et ben pedig a·plinőségi--kvantitatív vizsgálatot is elvégeZzük:, mint· gyógy~zertárvezető ~nem- jü~QCrrt. hozz!Í, · hogy az ef .. 
·A házilag laborált ·késZítményeket pedig minden esetben mondottakOn kívül - amelyek kizitrőlag a. szakmai és adfui-: 
tartalr!Ji meghatározással is elleriőrzöm.. . ' . . nisztratíV munká~ ,.-fog1~1ják _rri~g!!IHJá:. 7-"hagy- göndo( fón;Ií- · -

· Új<!bban a~ belső· vizsgálatot is bevezettük, amikor is · i ottunk .arra is, hogy a gy,akor1Q ~.áitársnőql5:, vé_rébe- ~.eiJ.jeQ , · 
))szúrópróbasierüen« koHegáink által elkészített gyógyszerékét. át a ren-d és ·tisZfaSágJrá'nti ,;ér·zeK,' amr:nélklil -kifogáslalan· 

, ellenőrizzük; nemcsak az .. ·egységes· expedíció ~.betartás<\valt' gyógyszerészi ·ffiunka. et-'séni>·képzel,Pető: 'A ·táf·aa1;ztar'és' a 
, hanem azonosSág, ösSzsúly ellenőrzés és gyakran KvanHtatív;, munkálatoknál _ha:sználf, ,esZköZök_ réhdQeJita'rtása:: egyik fő_ · 
szempontból - · - feladata _a l<artársnőnek. Me·g K!(ll állajJítanOID, hegy íntinkánk · · 

Fizilmi termékény_ talajra ta!ált és' örömünk, telt ab~an a szép: éred
ményben, amit Qrsó. Agnes k3rtársnötlk ·már ilyen -rövid 

Orsó ~g~·es gyógysz~részjelölt 
A MUNKANAPLó MMGóJARk 

_ A nenlrég megtart_'?tt. Q:yógyszer~sz, NagyKY~lés _egyik. 
sókat · tárnádott pon~ja volt : az új' e;xógyszerészképzés:. 

~ Az egyetem padjaiból kikerüli gyógy~zerészjelöltek elméleti . 
, tudása és illuokakészsége kielégitő ugyan, habár va~ma_k 

kiküszöbölhetö 'hiányosságaik is._ Ezért a felügyeletet ·gyfl
korlP ·gyógyszeréSz legfontos~bb~ f~ladata, hogy az új: kollé·, · 

idő alatt (iért., , , , ) · · . 
- Hoffrizi:mn Géza g),óg:Ysz~rtárv.ezető-. . . . . 

··i.. cioGYSZEiitsz 
Szet'l~e~Ztöség. ··.és':. ·le~ékí~::_: · ~~1j{l~_,.:_ J.U;..t:Vőrös-. · · 

vári út 150. TeléfO.ri: 162--c816. Szei,j<es~ ó•ák ked
den és .ci;ütölltőköri d. u, ·14-'-'Í6 óti!\ág a· Budapestt Gy. 
V. Szalksrervezébi •Bizottságlámíak helyiségében·{V., S!<il-
lár Béla •u. 3/b.). C ' · · 

Kiadja; Egészségűgyi K:Ön.V~- és Lapkiadó·v .. · 
Budápe;.t, v., Nádor'u. 6. J. ·· 
Tel~on:, :J83_:';~~~'- ~3-~3::'::5~.6-:. : ..... 

Mág~ar Neinlzeti Bank~ .'BÜdáiJ:eSt ~4!). 

Felel& kiádó Hegedli~ Eiisébet•.· 
2-54542S·Athenaeum- (F .. v~ sOPrOni -Béla)'.-· 

·_ MegjeJenQt 2600 Péld~ybrui. · · · 
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·A "Szoeialista Egészségügyért"-~nozgalom ·1v. negyedévi szakaszának 
eredménye: 

Első hel )Ten feltüntettük megyénl<ént . az Egészségügyi 
Minisztérium vándorzászlaját elnyerő legjobb gyógyszer
tárat, és annak vezetőjé_t, majd a vállalat vándorzászlaját 
elny~rö második helyezettet és vez~tőjét, Jovább.á á har-
madik helye.zettet/ · -

Gyógyszertár 11 állalat, Budapest 

L 822. sz. gytár, Szántó"Kovács. J. u. 4. Gytát-vez. o;~~ko-· 
vits Károly. 2. 801. sz. gytár, Rákóczi út 39. Gytár-vez. 
Major Bé-La. 3. 612. sz. gvtár, Sztálin L•1 99. Gytár-vez. 
Kun, Ferenc. · · 

GyógySZertár V álla/at, Pest megye 

1., .1/14. sz. gytár, Budaörs. G),iár~vez. Utasi Géza. 
-2. 1/62. ·sz. gytár, Pécel. Gytár-vez. Huba Dezső.· 3. 1/6.7. 
sz. gytár, Pilisvörösvár. Gytár-vez. Rajky Gyl1la. 

Gyóg!Jszertá'r V áll'azat,_ K_omárdÍn megye 

- -1. 2/29. sz. gyl:ár, Ta.tabánya. G~rtái--vez·:·-Kovács KárOly. 
2. ,2/12 .. _~Z: _gytár, __ .l\isbér. Gytár.-.vez. Szerdahcl_yi -László. 
_3. 2/28. Sz. gytár, Dorog. __ Gytár-vez. Hey?r.ich Károly. 

Gyógyszertár· ifó.llalat, F~jér megye 
. - ' .. 

l. 3/42. sz. gytár, Etyek.. Gytárcvez: Lug~si Béla: ·2. 
3/39. sz. gytár,_ Bicske. Gy.1 ár-vez. Göllner. László., 3. 3/ll._ sz. 
gytár, LoVasberény.' Gytár-vez. Wolf Lajos. ' --

Gyógyszedár Vállalat, -Nógrád mefiye· 

1. 4/1. sz. gy tár, Balassagyarmat. Gytár-vez_ .. Kiss 
Sá:ndorné.- 2. 4/14. sz. gytár, Li-ttke. Gytár-vez. Gaál.:G'éz2. 
3~ 4/f6: sz. gytár,. Nagybátony. Gytár-Vef:. Varga Gyula. •• 

Gyógyszerüjr Vá/lala{, Győr m~g!Je 

l. 5/34. sz. gytár, -Hédervár: Gytár-vez. Garam Ernő. 
2.-· 5/15. sz. gytár; Sopron. Gytár vez. Báditz György. 
3. 5j26. sz. gytár, Dunakiliti. Gytár-Vez. Teutsch Ottó-kár. 

Gyógyszertár Vállalat, Vas megye 

. · L .6/20. sz.- gytár, 'Körrnend. Gytár-vez.. KákÜssy Zoltán, 
. ~- 6/11. sz: gytáf, Celldömölk. Gytár-vez. Bu11yevácz Sándor. 

3. 0/23. sz .. gytii.r, Kőszeg. Gytár-vez. 'Mobr I~re. 

Gyógyszertár Vállalat, Scmegy megye 

L 9/5. sz. gytár, Somogyfajsz. Gytár-vez.. Gáspár Géza. 
2. 9j43. sz .. gytár, Somogyszob. Gytár-vez. Szeghy Sándorné. 
3~ 9/23. sz. gytár, Csurgó. Gytár-?ez. K!iment Z. Pál. -

Gyógyszertár Vállalat, Baranya megye 

l. 10/41. sz. g),tár, Himesháza. -Gytár-vez. György 
Erzsébet. f. 10/1. sz·. gytár, Pécs. Gytár-vez. 'Gaál Géza. 
3. l0/21. sz. gytár, DunaSzekcső. Gytár-vez .. -Késői Istvál-L 

Gyógyszertár Vállalat, Tolna megye 

l. 11/40. sz. _gy-tár, Tolna. Gytár-vez. Pálvölgyi Ferenc 
dr. 2 11/14. sz. gytár, Dunaföldvár. Gyíár-vez. Pilissy Béla. 

·8. l 1/17. sz. gytár, Fa dd. Gytár-vez. Pfeiffer IstváJI. 

Gyógyszertár Vállalat, Bács~Kiskun megye 

l. 12/15. sz. gytár, Baja. Gy.tár-vez. Horváth Gyula. 
2. 12/47. sz. gytár, Kecel. Gytár-vez. Csapi· Lajosné. 3. 12/79. 
sz. gytár, Soltvadkert. ·aytát-vez. Tpr.csányi Sándorné. 

. · Gyórfyszertár ViíllGlat, Csaiigrád megye1 . . 

L 13/73. _sZ: gytár, Szentes. GytáriVez. Ihász István. 
2. 13/51. sz. gytár, Szeged. Gytár-vez. Paál J st ván. 3. 13/23. 
SZ'. gytfr,_ c~~mgrád. Gytár-vez. Ragetili Tamá~ . 

Gyógyszertár llállalat, Békés megye_ 

l. 14/56. sz. gytár, Csorvás. Gytár-vez. Mikula Andor. 
2. 14/53. SZ; gytár, OrosQáza-. Gytár-vez. Gabnay Ella. 
3: 14/77. sz. gytár, KőröSladány. Gytár-vez. PáSztor_Ju1iam1a. 

Gyógyszertár· V áll alat, Szolnok ·nzeg!Je
1 

• 

l. 15/19. sz. gytár, Jászkisér. Gytár-vez. SciJoltz Erzsébet. 
2. 15/56. sz. gytár, Tiszafüred. Gytár-vez. Kósa László. 
3. 15/44. sz. gytár, SzajoL Gytár+vez.-· Szűcs Dezsőné. -

GyógySzertár Vállalat, Hajdú megye,, 

L 16/40. sz. gytár, Hajdúboszormény. Gytár-vez. Papp~ 
Endre. 2. 16/6. sz. gytár, Debrecen. Gytár-vez. Pelsőczy 
Kálmán. 3. 16/67. sz. gytár, Nyírábrány. Gytár-vez. Vozáry 
Mária. 

Gyógyszertár Vállalfit, Szabolcs-megye 

L_ 17/53: sz. gytáf, Nyirinihálydi. Gytár-vei_. ValigurszKf
Antal. _2. 17/2. sz. gytár, Nyíregyháza. Gytár-ve:z: Nagy 

·Géza. 3. 17/54. sz. gytár, Porcsalma. ,Gytár-vez ... Sólyom 
Gyógyszertár l(állalat, Veszprém megye J Barnabás·; ~ 

,-)~ :7-;25:·_ sz.--gytár; -Páp-a. Gytár-\Tez. Such_omtnel: Rób_ert. ·ayógySf!ertár llállalat, Heves _megye 
2. 7/16. sz. gyiár, Keszthely. Gytár-vez. Cséby-Géza .. 3. 7/50. .l. 18/26; sz. gytár, --Hort. Gytár-vez:. Horváth Odön. 
sz. gytár, Inota. Gytár-vez. Sz_ávai Aurél. ..... , ..... :. ,, .... : ..... ; .... 2. 18/23_. __ sz. __ ;ytár, Hatvan, __ G::ytár~yez, Sperlagh -JózseL 

~;;.,.;, .. : ...... ; ,,.,,,,,;;.................... 3.-18/6. sz. gytái-, Domoszló:· üytár.-vez. Csab~i János dr.' 
Gyógyszertár Vállalat, Zala megye_ 

Gyógyszertár Vállalat, Borsod megye 
l. 8/18. s~: gy'táro; Nova> Gytár~vez.- Balogh Fefertc. 

2, 8/2.3. si. gyt_ár,- ZalaapátL-Gytár-vez. Petrovics Ferenc, l. I9j9Ö~ sz. gytár, Újdiósgyor.--GYfár~Vez. ÉCsy Z~itá_n. 
3,. 8/13. ~sz. -g:ytár; NagykaniZsa.-.Gytár-vez .. Purmann J-enőné 2. 19/47. -sz. gytár, Miskolc; Gytár~vez. Geszti Imre. --

líiadóhivatalunk új címe: 
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Szélesre tárjuk a tudás kapuit 
A december 16-i ünnepségen elmondta_: T A KP J O ZS E F' dr. miniszfe1helrjetfes 

vso"'nész,et szacialista építésünk 
w~;;§~~~;~á~érkezett a mai napon. A 
>k Minisztertanácsa a magyar 

eddig végzett jó munkájának el
elhatározta, hogy azokat a gyágy
a gyógyszerellátás területén kiváló 

értek el és ezzel hozzájárultak 
kultúra, dolgozó•népünk egészség

emeléséhez, az orvosokhoz . 
és. érdemes gyógyszerészi címmel 

·*T'"'-' jöttünk őssze a mai ünnepélyes 
és ezért hívtuk ide az elvtársakat is. 

· ··hem szorul bizonyításra, hogy a gyógy
,~~~~~~~~· a legfelsőbb államvezetés részé
;it ilyen mértékü megbecsülésére 

soha 'l múlt rendszerekben példa 
ez· másutt nem i,s léhetséges, csak 

j'i)Jíilís,ta társadalomban. 
szacialista társadalom biztosítja az 

~!~~~~~~~;e,~r~k1o~··l,~csi és anyagi feltételeit, a tehet
,~. kibontakozását, rnert célja 

teT·enlli\ béke. Mi ennek szalgá-
tudásunkat és anyagi 

egészségügy az ember egész
a beteg ernber egészségének 

nem a · pri:tfitszerzést szolgálja. 
~~iüi~e'!~~l, akarunk es nem pusztítaní ! 
-~ hogy ma !O eve barbár fasiszta 

az országot • és Budapeste\. 

~tf!:~\~~i~~~::b~;~i~~ kirabolt, elpusztított kezdtük rneg·.a szecialista egész-
Ennek az emlékezésnek fényénél 

l~~~;~~~~~~~k a megtett utat és az ere\lrni'-
'~ elértünk. Göröngyös volt az 

b-nag:yot'b hibával teli, de töretlenül 
előre. Ennek az útnak 

élharcosait .. jutalmazza államunk a 
. kitüntetettek névsorából láfnifog

els.őS<,rb,an olyan gyógyszerészeket emel
c:, .. -··· .. ,aw•ua" rnostoha körülrnények között; 

vatásszeretettel dolgoztak és munká-

~!~ti~~~~~~~i;'~~ a dolgozó nép, a betegek és szeretetét és· megbecsülését. 
feladat, hogy a. megkezdett úton 

unk tovább, lelkesítsenek az elért 
tanuljunk az elkövetett hibákbóL 

Szavjetunió és a népi demokráciák 

gyógyszerészetélől, de tanu]íunl( élő és elhunyt 
nagy magyar gyógyszerészek életművéből is. 
Legyenek büszkék a magyar gyógyszerészek nagy 
haladó hagyornányaikra, árra a magyar gyógy
szerészetre, amely Kabay Jánosoka l, Kazay Endré
ket, Winkler Lajosokat adott a világ gyógyszerész
tudományának és amelynek. életrevalósága olyan 
örvendetesen érvényesül a · szocializmust építő 
mai korszakban is. N'épi demokratikus állarnunk 
adta lehetőségek' tárták .. valóban szélesre a gyógy
szerészi pálya előt! a kaput,. amit gyógyszerészeink 
lelkes rnunkája,és több tudás utáni vágya is bizo; 
nyít. . 

Ahogyan a világ· nagy részében, de különösen 
a Szovjetuniól1an, úgy nálun!, is a gyógyszerész 
magas színvonalú kiképzésére kell törekedni és 
biztosítanunk kell, hogy e széleskörű természet

' tudományos ismereteket a gyógyszerész a számára 
'meghatározott munkaterületeken, ·a dolgozó nép 
javára megfelelő .rnértékben hasznosítani tudja. 
E kérdés felvetésének különös aktualitása van 
éppen rnost, arnikor meg kell határoznunk a gyógy
szerészet helyét és jövőjét a szacialista társadalom
ban, az egészségügyi rntinkában. 

Szélesre tárjuk a tudás kapuit az ifjú gyógy
szerészek előtt.Ez azt jelenti, hogy. a gyógyszerész 
szerepe és jelentősége a közegészségügy szalgála
tában egyre nagyobb J esz. Az a pálya,. amelyet az 
elmúlt rendszerekben annyi megaláztatás ért, a 
magyar néppel együtt felszabadult és tág teret 
biztosít á tanulni vágyás, az érvényesülés, az alkotó 
kezdeményezés számára. Minél szélesebb területet 
nyitunk meg a jövő gyógyszerésze előtt, annál 
komolyabb segítőtársa lesz az orvosnak az egészség
ügy• minden területén ! ... Csalf így teremthetjük 
meg azt a komoly kapcsolatot, ·amelyet rneghatá, 
roz és megkövetél az ·orvos és gyógyszerész egy
másrautaltsága.- az ernber egészségének meg
yédEé$ében és a ~et eg ~J? ber. gy?gy~ tásában, Ezzel 
egyutt alakul h az UJ kozegeszsegugy! erkolcs; 
arriely szerves részévé kell, hogy válJön a szacialista 
·rnunkaei-kölcsnek; 

A magas színvonalú kiképzésbiíl; a nagyobb . 
szakmar és ideológiai tudásból kell erednie annak 
az új szemléletnek, amely a gyógyszerészi munkát 
u em mechanikus, kereskedelmi aktusnak, ··hanem 
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valóbán a gyógyítást szolgáló egészségügyi tevé
kenységnek c tekinti. . . .. . ·' 
. Kérem a kitüntetetteket, érezzék, hogy a 
kitüntetések birtokában egyúttal az egész szakma 
megbecsülésének hordozói is lettek. Mutassanak 
továbbra is példát önfeláldozó munkájukkal, mu
tassanak példát arra, hogy érdemes jól dolgozni, 
mert ezzel erősítjük munkánk, eredményeink meg
védését, segítjük a nép jólétének emelését, a gyógy
szerészi pálya fejlődését és a béke ügyét szolgáljuk. 
Ne tévesszék egy pillanatra sem szem elől, hogy 
a szocializmust építő társadalom végcélja, hogy 
a dolgozó eniber élete, munkája szebb, jobb, bol
dogabb legyen. Ehhez a munkához kívánok a 
most kitüntetett .elvtársaknak és minden JOszan
dékú magyar gyógyszerésznek ~rőt, egészséget 
és sok sikert. · · 

Végh Antal dr-nak, a Gyógyszerész Szakcsoport elnö- · 
kének felszólalásából 

a gyógyszerkészítést, gyógyszervizsgálatot, gyógy-
, szerkiadást az emberileg elérhető legnagyobb biz- . 

fonsággal és bizonyossággal végzi. Ezzel a gondo
lattal köszöntöm kiváló és érdemes gyógyszeré,. 
szeinket. Ugyanakkor köszöntöm -azonban népi 
demokráciánk egészségügyi kormányzatát is. A 
mai ünnepség jelentős állomása annak a lassú, 
de biztos fejlődési folyamatnak, amit a magyar 
gyógyszerészet szakmai jelentőségének elismerése, 
valamint szakmai szükségleteinek felismerése és 
kielégítése terén az elmúlt négy évben megálla
píthatunk. Köszöntöm pártunkat és kormányun-. 
kat is abból az alkalomból, hogy kiemelte és önma
gában értékelte a sajátos gyógyszerészi munkát. 
Meggyőződésem, hogy a gyógyszerészet szakmai 
fejlődésének, szakmai . elismerésének a mai ünnep 

· csak állomása lehet, és semmiképpen sem végállo
mása. Természetesen csak akkor, ha maguk a 
gyógyszerészek sem állnak meg fejlődésükben, · 
Azt is tudom, hogy ebben a fejlődésben nagy fele
lősség hárul a szakszervezet, ill. a szakcsoport jó 

A dialektikus mat~rializmus megtanított arra, munkájára. A vezetőség vállalja is ezt a kötelezett
hogy a. dolgokat,. a tárgyakat, az eseményeket séget. 
l1ém szabad önmagukban szemlélni, mert a nagy A mai napon népünk egészségügyének, népi 
egészből kiragadva, azokról 'helytelen képet alko- demokráciánk ,egészségügyi. kormányzatának és 
hmkmagunknak: úgy érzem> a mai ünnep jelentő- maguknak a gyógyszerész~knek sem kívánhatunk . 
ségéhez is akkor jutunk közelebb; ha az orvosi ·többet: a most e!ső ízben kiosztásra került kitün- . 
és. gyógyszerészi .hivatás. lényegél egymás mellé . tetések jövőbeni odaítélésénél . az . okozzon. majd 
állítva szemJéljük. . . Az orvos nagyvonalú, a minél' több gondot az illetékeseknek, hogy nagyon 
a gyógyszerész aprólékos. Az orvos a diagnózis sok az arra érdemes vagy kiváló jelölt. 

' során ,ezer és egy eshető~ég közül latolgatva álla
pítj á meg a. legvalószínűbb magyarázalot a beteg
);égre, A normáJisan is komplikált életfolyamatok 
a beteg emberen még nehezebben áttekirtthetők, 
pedig ezek megváltoztatásából kell összeállítania 
a diagl)óiist, méghozzá olyan körülmények közi)tf,. 
hogy nem sok ideje van a Jelehségek méregetésére, 
összehasonlítására. Igy a legvalószínűbbnek tartott 
betegség gyógyítására azután a sok lehetőség közül 
ismét csak a legalkalmasabbnak látszó gyógymódot 
választhatja ki,mert ebben az ítéletében sem lehet 
~ a dolgok belső rendje szerint ~· abszolút biztos. 

A gyógyszerész . ezzel szemben kötelességét 
/éppen akkor teljesítilelkiismeretesen, haaz orv9s 

·· · áitall<iválasztott, a. legalkalmasabbnak vélt gyágyi 
szert olyan gondossággal készíti el, mintha a beteg 
gyógyítása egyes egyedül csak ettől a precizitástól 
függne. A gyógyszerész e cél eléréséhez köteles 
gondos, aprólékos munkáL végezni, mind a gyógy
·szer~lapanyag megítélésében, · mind a gyógys2er 
elkészítésében. 

vonalúság és a p~~~~~~~i~~~.l~ való, hogy hdyes. az orvos a. 
mával impresszióinak csak csekély 
olyan gondüssággal és alapossággai11 1é~~~~~Te~l; . miri t mikor a gyógyszerész ai erős 11 
le keveset, sose lenne kész a diagnózis, 
a diagnózist felállítaná, vagy a betegség. szűnl1e 

·meg, vagy a beteg. A diagnózis felállításánál· 
a valószínűségi faktort éppen a beteg érdekében 
a dolog belső természeténél fogva nem küszöböl
hetjük ki, viszont némileg ellemúlyozhatjuk azzal, 
hogy a gyógyszerész a reá háramló feladatot: 
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GYÖGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK TERVSZERÜBB . 
TANULMANYOZASA 

< 
Az elavultnak h:kinthetö régi magyar_ gyógyszerészet 

helyébe _az új, nagymérté~ben gyári pari· gyógyszerkészítiilé-
nyekkel foglalkozó_gyógyszerészet lépett. -. 

A -gyógyszertári fórgalam kb. % rész4en kiszerelt, 
használatra kész gyári készítményekből származik ·és ·a 
gyógyszerész csupán a förg'alonl %:részét-készíti a·,gyógy
szertárban, vagy laboratóriumában. Ennélfogva ennek .a 
változott forgalomnak megfelelőerr célszerű v9lna_ a. gyógy
szerészek kiképzését tökéletesíteni- és pedig . úgy;- hogy az 
eddigi elméleti és gyakorlati oktatás megVáltoztatása_ nélkül 
adjunk aJkaimat az ifjúságnak, valamint to:rábbképZés~ 
szerűen a régebben végzett gyógyszerészeknek ts, azoknak 

__ a kiszérelt gyógyszereknek alaposabb megismerésére, amelyek 
a gyógyszergyárakban készúlnek .·és a gyógyszertárakon ___ _ 
keresztül kerülnek forgalomba. Ily módon a helyszínen, 
a gyárakban ismerkedhe.tnéhek meg a készítméhyek össze
tételével, anyagával, aZok tulajdonságaival, · eltartható
ságával, helyes raktározásával, _ hatásértékük megőrzésének 
legcélszerűbb· módjaival, a végkiszerelés_ techn'ikájával stb_._ 

· . Nem ~y ártás titkainak,· a szintetizálásnak elsajátítása. 
vó·Ina a hanem 'az, hogy a . gyógyszerészek az 

eddigin_él ~~~~~~1le~g\yeiníe;kla1.~_soiklfé;leí_;;·k;is~zeir1eli!~_-g~ya1' riF••·. ~ készítmény 
Elképzelésem 

szek kiképzésével 
szeti gyárak és 

. A gyóg'yszerv~gy_é: 

ifal~a~m~in;;t~la~~j~~~~1~~:~~[~t~:;~~ illetve tökéletesíthető ·Ienrie., a 
tájékozódás, ha aZ ·egyetemi 

kaphatna a tervszerű gyárlátogatás 
az államvizsga _ előtti tanítások során. A »Szocialista 
Egészségügyért«-mozgalom, a . gyógy-Szervegyészeti ip?-r -
nflgyrnértékben a' népgazdaság :ís -hasznát látná;--- ha 
kiképzésű gyógyszeré$zek tudását fenti módon a"""''a: 
h;ltnánk;, , 

Pititér Járws 
i'J.Z _1-~07 ~ SZ. gyógyszertár V~zetője 
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l~ln .H:á:r•oly·a····· il1:n:gya~· tudományos kémia megalapítója 
.Jria: ROM PAL dr. 

~~~~~~;~~~1~r~}~! szervetlen ké-az előcsarnoká-
,. Than Károlynak, a 

:u~~~~~~l~;:k!<émia mégalapítójának .err!le
cn 1953-ban Than Károlyról 

n~~~~:i~1:aer 1954 december 5-től. Iifres 
:;; ábrázoló bélyegsorozat. indült :. J.;;,öttiiK a 60 filléres bélyeg Than Károly 

legkiválóbb tanítványa 117 inkfer Lajos 
iriondotta : i! magyar kémia fej!ődése; 
Than mííködésével kezdődöjt. A magyar 

és vegyvizsgáló intézetek, a kémiai 
[yó,ira.tálk,· tanköl)yvek, mind Thaora vezet)1etők 

Intézete az Első Magyar Kémiai .Intézet 
magvar kémiai élet bölcsője és kiindulási 
Eletét csak rövidesen yázoljuk, miután azt 

fuv•ei<esen szélesebb alapokon 1935-ben megírta 
ifjunktusa Ekkert László. Than Ó becsén született 

december. 20-án. Az 1848-as szabadság
'"r•'h>m három fi véré har.colt a ·magyar szabadSá

. a példától lelkesítve 14 éves korában Than 
is beáll a honvédek közé: ő a szabadságharc 
· katonája. Szülei Böhm tüzérszáza

a gy~reket, amikor, pedig Höh,m 
a 14 éves gyerekhonvéd magára 

154'oH>en Vízaknán.ál megsebesül, a . zsibói 
eg)rverletéi:el után. haditörvényszék elé ""''''''" 

korára . való tekihletfel 

építendő pesti intézet minden.Jekintetben. a ·Jeg
korszerűbb legyen. Az új intézetben az oktatás 
1871. februárjában. indul meg, sajnos Eötvös 
nem éri már meg a felavatását. A Than-féle intézet 
elrendezésében, elhelyezésében a római, a gráci; 
az aacheni, a bostoni, a birminghami és a cham' 
paignei kémiai intézetek mintaképe lett. 

Than munkásságát, eredményét· csak akkor 
tudjuk helyesen megítélni, ha korát, kortársait; 
tanítómestereit, azok munkásságát, eredményeiket . 

. figyelembe vesszük. Nem szabad azonban meg
feledkezni enriek a kornak a szelleméről sem, 
hiszen Than működése a kémia hőskorába esik. 
A múlt század hatvanas éveitől kezdve indul meg 
a vegyületek szerkezetének, összetételének exakt, 
szorgalmas vizsgálata. A szerves kémia az akkor 
ismeretes néhány száz vegyületről 300 OOO vegyü
Jelre szaporodik. A kémjából az alkimisták lenézett; 
lemosolygott tudományából ez idő alatt világ
szerte a legfontosabb természettudományok egyiké 
lesz és a Th an legnagyobb érdeme, hogy ezt meg
látta és a kémia megindulásához hazánkban is 
megteremtette a feltételeket. 

Nézzük meg először, ki volt Than elődje Pesten· 
a.z egyetemen. A szabadságharc után a 'kémiát 
a pesti egyetemen Wertheim Tivadar adja elő. 
Wertheírn (1820-1864) nevét a szerves kémia 
történetével foglalkozó míívek mind megemlítik. 
Így Hjelt, Graebe, Mayer. Wertheírn 1844'ben 
az Aliium sativum-ban: fokhagymában megtalálja 
az allílszulfidot (C3H5)S. Ez az első allil-vegyület, 
melyet a természetben megtalálnak, ezt követi 
Wertheiru másik felfedezése : a fekete mustár 
illóolaiában felfedezi az alliltiocianátot. Ezután 
a· két· aliil-vegyület után kapták az összes allil
'vegyületek a fokhagyma; az Allium neve után 
az. álli! nevet. A szerves kémia nagy mestere 
A. W. Hoffmann, Wertheírn munkássága nyomán; 
szintetizálja az aliljodidot és az alliljodidnak 
káliutnszulfiddal . való hevítése után előállítja az 
allilszulfidot, tehát ·mesterségesen megkapja a fok
hagyma illóolajának jellemző alkatrészét. 

Wertheírn pesti tartózkodása alatt a heringlé
hől egy aminóniaszeríí bázist nyer, mely az ammó
niától abban tér el, . hogy meggyújtható és ég, 
Abban az időben ez óriási feltűnést keltett; mert 
,erről a bázisról kimutátja, hogy +3°-0TI aluli 
hőmérsékleten folyadék lesz; Wertheírn nyomán 
mások kimutatják, hogy a Chenapadium vulvaria; 
az Arnica montana, a Cratacgus oxyacaniha; a kört<;-

. virág jellegzetes illatát ez a bázis okozza. Ez nagy 
méglepetés volt, mert egy; az állati szervézet 
bomlásakor keletkező terméket a növényvilágban 

. ís sikerült megtalálni. Wertheírn ezt a bázist 
trimetilpropilaminnal, tartotta. Wertheírn kisét
letét Hoffmann megismétli !852-ben és. amikor 
jódmetilt a Wertheim-féle bázisra reagáltat; fehér 
kristályok .keletkeznek;. melyet Hoffmann tetra
metilammóniumjodidnak nevez; majd ebből állítja 
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elő a trirríetilamint. Amikor a helytartótanácS .. egyig az áltaiános kémia é~ a ~zervetlen vegytan 
1860-ban megengedi, hogy· a budape~ti egyetemen. körébe tartoznak. 
a~tanítá~ nyelve ismét magyar legyen, Wertheim; Hogy Than munkásságát, annak irányát kellő-

. mivel nem tud magyarul, ·elmegy Pestről vissza képpen méltányolhassuk, dióhéjban ismertetjük 
_Grácba, ahol haláláig 1864-ig működik tovább. Bunsen Róbert (1811-1899) munkásságát. Bunsen 
Redtenhacher, Bunsen, sőt maga W ertheim . is a fizikai kémia, az anorganikus és analitikai kémia 
Thant ajánlja utódának. így lesz a 26 éves Than egyik legnagyobb alakja. Néhány világszerte ismert 
Pesten tanár. Magyarország akkori kormányzója, felfedezése a következő: Kirchhof-fal együtt fel
Rainer főherceg,. beszerzi róla a rendőrminiszter · fedezi a színképelemzést, ennek segítségével két 
jelenté.,et. Eszefiut Than. 48-as honvéd . volt; új elemet a rubidiumot és a céziumot találják meg •. 
a Magyar Párt tagja, ott azonban nem visz vezető A gázok adszorbcióját vízben és más oldószerekben 
szerepet. A ·zsenge magyar kémiai tudományt kidolgozza, a vízben oldott oxigén meghatározását 
akarja. megindítani _és fejleszteni. Ezért minden azonban nem tudja megoldani, azt Winkler Lajos 
szélsőségtől távol marad, ugyanúgy gondolkodilj:_ dolgozza ki és ezzel a tavak tudományának, a 
minL tanártársa Jedlik Anyos, a dinamóelv fél' Jimnologiának lesz a megalapítója. A jodometria 
fede;Wje. . · · is Bunsen. kezderpényezését és zsenialitását bizo~ 

· Nézzük . meg, tanítómestere! közül. Redten- nvítja. A laboratóriumi eszközök, mint a róla 
hacher József (1810-1870) milyen működést· fejtett einevezett Bunsen-állvány, Bunsen-lámpa, Bunsen
ki és n\ennyire hatott Thanra. Redtenbachernak elem, a vízszivattyú, a Bunsen-féle fotométer;. 
!846-ban· igen nagy felfedezése, .amikor a ·jános' mind az ő szellemét dícsérik, és az egész világon 
kenyérből előállít egy sava t, melynekösszetétele az jóformán változatlanul ma is használ;üosak. A 
akkor már ismeretes vajsav összefételével meg.. szerves kémiában a kakodi! felfedezésévél a gyök~ 
egyezett. Amíg szerkezetét nem ismerték; világ- elmélet megalapítója ·lesz. Heidelbergi iskolája: 
szerte csak Red tenbacher-féle vajsavnak nevezték. óriási fontosságú, az egész világról mindenhonnan 

·. Kolbe. oldja meg elméletben_ ennek a savnak az felkeresik. Két ll ven hices iskola volt akkor, az
előállítását: izopropilalkoholt jadiddá alakít, . a egyik a giesseni, ·ahol Liebig műRödik.; itt volt 
jódidot cianiddá, a cianid elszappanosítása után mint megjegyeztük:már, asszisztens Redtenbacher 

. ,Xolbe szerint ehhez a savhoz kell jutni. 1864-ben is. A giesseni egyetemre mentek azok, akik szefves · 
Erlenmeyer és Markovnikov Kolbe gondolatát, mint kémiát akartak tanulni, a heidelbergi egyetemre 
asszisztensei megvalósítják és. így kiderül, hogy pedig azok; akik az anorganikus és a fiúkai kémia 
a normál vajsavon .kívül van még egy másik iránt érdeklődtek- Jelenleg csak feltevésekre tá:: 
vajsav is, a Red tenbacher-féle vajsav, vagy Kolbe maszkodba tunk, hogy miért szakít Th an a Red ten-

• szerint: az isovajsav .. Redtenbacher a zsírsav- bacher-, tehát a szerves iskolával és miért megy 
sorozat kutatása terén további halhatatlan érdeme- át a fizikális kémiai vonalra. Valószíniíleg Redten.· 
ket szerzett. Korábban a zsírsavsorozat első tagja hacher észrevette, hogy Than a fizikális kémia 
a hÍmgyasav, második tagja az ecetsav; negyedik iránt érdeklődik és egyengeti útját a Bunsen-féle 
t_agja. a vajsav ismereles volt, hiányzott azonban laboratórium ba. Nem lesz céltalan Liebig és 
á harmadik tag. Nem lesz .. érdektelen röviden • Bunsen pedagógiai ·irányát is összehasonlítani •. 
vázolni ennek a savnak a felfedezését. Gottlieb Bunsen nagyon szerel tanítani, Liebig a tanítást 

· 1844-hen leírja, ha megolvaszt káliumhídroxi do[;·.. nagyon unja. Bunsen oktatói lelkesedését m11gyar 
· •abba cukrot, gumit vagy keményítő! stór -bele, tanítványai: T han, ·Lengyel, . Schullet, Wartha;. 

úgy egy illékony savat nyer, melyet meta-ecetsav-. Buchböck is átveszik. Bunsennél nagyon érdekes;. 
Ii'alc nevez el. Redtenbacher ezt a savat·.előállitja hogy a ·kakodil felfedezésével a szerves kémiai· 
a. glicerin erjesztése útj.án. Dumas nevezi el ezt · gyökelmélet egyik megalapítója lesz. A szef'/es 
asavatpropionsavnak. AmikorKolbe és Frankland kémia óriási fejlődését azonban ~övetni nem tudja; 
az etilcianidból elszappanosítással ezt a savat lenézi és csak mint »organische Pantscher\'k 
kapj derül. ki végérvényesen, hogy beszél róla. Bunsen 1889-ben nyugdíjba megy;· 
ei harmadik tagja, a propiolilsav. i 899-ig él mint agglegény; Winklertől tudjuk;. 

aki a 'glicerinbő! akroleiht hogy életének 10 utolsó évében a.z egyetem utcá
kémiája t!"rén további· 'fel- jába; de még a környékére sem tette be a lábát .. 

J:~~;,,_,;,,,;f,,dezb;eket:.As Jesz,.amikor,az.,olajsavat oxidálja;," Winkler Lajos sokat hangoztatta: a magyar kémia;. 
ügyanazt a savat kapja meg a muskátli-ol,aj;. amely tulajdonképpen Than Károllyal kezdődik;. 

a pelargonim:n-olaj oxidációja útján; melyet pelar- ·.· Bunsen nyomdokain és útján halad, mi magunk 
gonsavnak nevez el. 'A zsírokat; amikor száraz pedig Bunsen-unokák vagyunk; hiszen kémia pro
lepárlásnak veti alá; egy sava t nyer; melyet sze" fessioraink; tcít a fizikusok közül Eötvös Loránd , 
b'adnsavnak nevez el. Redtenbachér maga Liebig is, mind Bunsennél tanultak; sőt asszisztensek és. · 
tanítványa és rendszerének lelkes bíye. Ez a hatás· magántanárok voltak nála. . · . 

, jelentl{ézik Than Károly korábbi dolgozataiban is; · Ezek előrebocsátása után térjünk rá Than 
így a rumicin, a platinacianetil előállítása; a _cink Károly munkásságának ismertetésére. A-r•ízelemzhr 
hatása a · jódeliire stb. • 1'\ian munkásságáhaii . eredménveinek kifejezése Bunsentől származik;. 
awnban Redtenbl!cher hatása csák ebben a néhány eszerint 'az elemzés adta eredményeket; a· pozitív 
dolgozatban jelentkezik. Döntő _tp ódon érvényesül és negatív alkatrészeket a legoldhatatlanabb vegyü
a·h~idelbergi titán, Burisen befolyása; amely vezető lelektőlkezdve egyesítjük sóvá, rendesen a kalcium
motívuni .lesz siámos dolgozatában; me1yek egytől, szulfáton; a gipszen kezdve. Igy haladunk fokoza-
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Néhány példát hozunk csak .fel Than Károly 
szellemi nagyságának és kísérletező képességének. 
bemutatására. A káliumbikarbonátot (KHC03) a 
normálsavak beállítására Than alkalmazta elő-: 
ször és vezeti. be az analitikába. Than javaslatáig· 
a savak beállítására a Lunge által javasolt vízrnén
tes nátriumkarbonátot, normálsósav helyett pedig 
ugyancsak a Lunge által javasolt normálkénsavat 
használják- Than a kénsav helvett a· sósavar ' 
ajánlja, a normál- sósav előállítására pedig új; 
szellemes eszközt, súlybürettát szerkeszt. Than 
javaslatlit a térfogatos elemzésben a kálium
bikarbonát és a norm:llsósav használatát mindenütt 
átvették. Ezek annyira ismeretesek világszerte; 
mirit a W inkfer-féle oxigénmeghatározás vízben; 
a Winktereféle jódszám, a Győry-féle kálium-
bromátos titrálás stb. , · 

·A jodometriában mint alapanyagat ajánlja 

a káliumbijodátot, (E. s = ~) leírja ennek sajá-. 

tosságait; 

- KH (JOa)2 + 10 KJ + I 1 H Cl = 
~~ll KC1+6H20+6J2 

új és egyszerű előállítási rnódját stb. Tanítványai 
tovább folytatják ennek a vegyületnek vizsgálatát 
és kiderítik, hogy ez a sósavas morfin azonosítására 
is· használható, mert a morfin a káliumbijodátc 
oldat9t elemi jóddá redukálja és így a folyadék 
megsargu]. . · 

A r;zerveilen kémia aklatásánál Than úttörő 
újítá~t yezet be .. ~in_t régi_ ~-edat(ógus tudja, hogy · 
a kernia tanulasanal, kulonosen a szervetlen•' 
leíró · résznél nehézségek jelentkeznek, mert ·a; 
anyagat csak az emlékezet nagy megterheléséve~ 
lehet elsajátítani. A szerves kémiában ezen pedig 
úgy segítenek, hogy bevezetik a homolog sorokat• 
ezzel az analógiák minél teljesebb használatávaÍ 
segítik aOf anyag elsajátítását. Than hervadhatatlan: 
érdeme, hogy az anorganikus kémiában az ana
lógiákat alkalmazta és ezzel a heterogén·szervetlen 

· anyag könnyebb elsajátítását tette lehetövé. Rend-· 
szeré';e_k ,alapja;_ hogy a vej:!yületeket a negatír;· 
a!~.JJtoreszuk szennt csoportosilotta. Az eddigi szo
kas az volt, hogy a vegyiileteket pozitív alkotó
részeik szerint csoportosították ; Than óriási érdeme 
artnak a meglátása; hogy a 'közös negatív alkotó
részű vegyületek: szulfátok; kloridok stb. termé
~zetes csoportot alkotnak; melynek tagjai annál 
jobban hasemlítanak egvmáshoz; minél közelebb 
állanak egymáshoz a pozitív alkotórészek kémiai 
sajátságai. Ezt az elvét valósította meg a Kísérteti 
Kémia című hatalmas kézikönyvében; melvet a 
Magyar Tudomány{ís Akadémia adott ki. A mű 
első kötete; az általános kémiát (megjelent 1897-
?en); második kötete a szervetlen kémiát (meg
Jelent 1906-ban); harmadik kötete a szerves kémiát 
tárgyalta volna. Szervetlen kémiája ma is nagv
értékű forrásmunka~· célszerű lenne · a modern 
viszonyoknak és körülményeknek;. eredményeknek: 
megfelelően kiegészítve kiadni. Sajnos Than szer
vezö képessége a szerves kémia terén nem érvé-
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műve, ezakövélkező címe t .viseli: »ElméletiKé.mili« 
a Ter.modinamika és Avogadro törvénye alapján. 
Már pedig Avogadro törvénye komoly veszélyllen 
forgott, hiszen . az amníóniumklori.d gőzsűrűsége 
!,OI~nek találtatott. A számítás szerint, ha 

nyesülhetett, mert · .>>Szerves Kémiája« már nem 
j!'lent meg. Winklertől tudjuk, hogy a szervés · 
k0nia · megjelenésének több akadálya is vojt. 
Az egyik az, hogy amikorra Than Szerves Kémiája 
elkészült; már el is avult, hiszen azokban az jdők-

. ben a s.zerves kémia rendkívül ·gyorsan fejlődött 
és gyarapodott. A másik ok az volt, hogy nem volt 

. oxigén gőzsűrűségét l ,1056-nak vesszük 

· megfelelő szakember, aid vállalta volna a >>Szerves 
·Kémia'« kiegészítését modern adatokkal. Winkler 
Lajos szerint, mint ahogy az külföldön is történt; 
le kellett volna egyszerűen fordítani a Bernthsen-t 
(Repetitorium der organischen Chémie), mer} amint 
megjelenhetett a világ minden nyelvén .. 4-5 

.l;i1)dása, úgy nálunk is kiadhatták volna. Különben 
erre már volt is példa, amikor Lengyel Béla .1871-ben 
és 1875-ben lefordította és kiadta Roscoe-Schor
lemmer híres kísérleti kémiáját. Ezzel a· Lengyel
féle fordítással érdemes foglalkozni, mert annak 
nyelvezetét, nevezéktanát nezegetve;. Th an érdec 

· meil még nagyobbnak látjuk. Ebben a könyvben 
.mé.g az oxid éleg; az oxidul élecs, a jodid iblahy; 
a bromid b üzen y; a hidrogén köneny· stb. néven 
szerepelnek. Than' óriási érdemei .közé tartozik az 
is,, hogy megalkotta .a . magyar. vegyi nyelvet. és 
mindjárt példaként alkalmazta is >>Kisérleti Kémia« 
drhü hatalmas müvében. Folytatta . nyelvrefor
rtJ.álói ténykedését a>> Feladatok a Ve~ytahi ·Gyakor' 
latokhoZ« című művében; majd .. a >>Qualitativ 
Chémiai Analisis Elemei<< (!895) című rhunkájában: 

' . . . ' : 

·_.)l_ ex >>Kisérleti Chémia<< cím ű művében (1920) 
azt. írjá,·. hogy az ammóniumklorid_ a hevítéskor 
amrhóniára és sósavra disszociálván, kétszeres 

.• gőzsűrűséget mutat, ez a ·jelenség teh.át látszó
lagosan eltér Avogadro alapvető törvényétől. Ha• 
·megnézzük az elméleti kémia . kézikönyveit a 
jköyetkezőket szögezhetjük le: Nernst Walter világ
. szerte ismert tankönyvében ('flieoretische Chemie; 
377 o.) az ammóniumklorid hőokozta bomlásánál 
csak Pebal nevét említi meg. O~twald"»Stöchio
metrié« című művében. ezeket írja: Az ammónium: 

, klorid h5okozta disszociációját először Pebal mu' 
· tatja ki {L Ann. 123. 199. 1862) Ostwald azt 

•irja: Pebal késziilékét . .Than annyira heegyszerű
síti; ·!:jogy · az szinte előadási kísérlet céljára is. 

-~ nasziJálható. (L Ann. 131. 138. 1864.) Than mutat 
rá tovább.á arra; hogy ha ammómát és sósavat 

melegít,. egyesüléskor nincs 
ha ' képződnék; akkor 

bart· tisztázni kellene, 
fel ·az arhmóniumklorjd 

száz fokot tenne 

Arnennyiben irodalll)ivizsgálatok alapján az . 
rülne ki; hogy az Than érdem<,;;• úgy azt · • . 

· fölyóifatokbá11 tudatosítani kellene. A természet-. ' 
tudofl!áhyok sa jnós' llinesehek a törtérielemre be
állítva; Etré példát lehetne felhozni. Hückel Ernő 
1952-,ben Leipzigben. megjelent >>SzervetleÍ! Kémiá«
já~an természetszerűleg foglalkozik az ammónium'. 
klorid hőókozta disszociációjával; azonban níár 
sem Peba1;sem Than nevéLnern is említi. Pedig 
az arhmóT!iuínklorid ·. bomlásának felfedezésé . igen 

. nagy jelentaségű volkj3rre példa Nernst említett. 
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0 2 : (NH.ct) = l ,1056 :'·:X: x= !,844 
(NH4)CI . NH3 + HCI . 

az ammóniumklorid gőzsűrűsége l ,844, nek adó<)ik. 
A térfogat azonban megkétszereződik, ·a sűrűség 
tehát a fele lesz, ezért0,922 lerme • a számíto\P~l\' · 
gőzsűrűség. A találtl,Ol onnan adódik, hogy, van!-' . 
nak el .. nem bomlott ammóniumklörid-molekulák 
is a légnemű állapotában. .. 

Than igen 1komoly érdemei közé tartozik még . · 
az I.; II. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése. 
Az I. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv 18?1-ben 
jelenik meg, egyik oldalán magyar,; másik oldalán 
latinhyelvű szöveggel. · A. bizottság elnöke Than 
Károly v;olt, akár csak az •. l 888cban .megjelent 
I h kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztő, 
bizottságában is. A III. Magyar· Gyógyszerkönyv · 
kidolgozásábart is aktív részt ve.tt. . . 

Ha meggondoljuk, hogy Mágyaror~zágon addig· 
a IV. és az V. kiadású osztrák gyógysz~r könyv V()lt .. , 
érvényben; akkor látjuk csak Than . hatalmas · ·• 
érdemeit, hogy kiharcolt.a és megcsinálta az első 
önálló magyar gyógyszerkönyvet. Háttyúdalát is 
megírta az !904-ben megjelent míívébe!!: '>>Az.·· 
Elméleti Kémia Ú jabb Haladásáról«, ez .a rhunka . 
a Markusovszky-e!őadások keretében .>beszámol 
munkásságáról· - új, egyszerűeli végrehajtható 
kisérletekkel. Kisebb. munkájt .és eredmény~it 
nagyszámú értekezéseibendatál j u~ meg, amelye~ 
nagyrészt az· Akadémia. folyóiratában kerűltek 
kinyomtatásra. · .. · . · 

Than · előadá~ait •. a Bunsen-iskola .• hagyo; •. 
mányaihoz h! ven -a . mintaszerííen /elgondolt .. és' 
felépített · kísérletek jellemezték. Kitűnő. bemú-. 
ta tó ·eszközöket szerkes;ztett, a . párizsi világ· 
ki.Üiításon éppén ezek. jutalmazására arqnyérmet 
kapott. A Than által használt. kísérleti·'berende
zéseket gyönyörűen összeállította és leírta volt 
előadási asszisztense;NuricsánJózsef: >>Bevezeté~ 
a Kémiai Kísérletezésbe'<<című munk:oíjában: Hazánk 
szellemi éhségét a vegyi tudomány iránt talán 
legékesebben bizonyítja, .• hogy N uriesán munkája · 
nébany év ·alatt ·ket lfiadásban· teljesen elfogyott. 

Ebből a munkából látjuk; hogy .Than · egy 
egyszerűen kezelhető · és mégis kiváló bizonyító • 
erővel rendelkező elektrolizáló" készüléket sieT'. 
kesztett;- amellyel a világszert'e általánosan ismert' 
Hoffmann-féle készüléket sok helyütt kiszorítottai 

!3unsen a kémiai reakcióknál szereplő termo' 
dinamikai viszonvok tanulmányozására a róla elne
vezett jégkalorirlu!tert szerkesztette. Ennél. az esz
köznél a belső edényben a •. jég. n~hány. decimétet: 
hosszúságú'. Iligányoszlop nyomása alatt áll, rníg · 
a külső edényhén az atmoszféra nyomása éry.énye' 
sül; ezért belül az olvadáspont alacsonyaöb és ai 
eredmény hamis lesz. Tban úgy javítja meg az 
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Thanná!. Ekkert László a szerves vegyületek 
szinreakcióinak mindenütt. . ismert művelője _is 

. Than, majd később Winkler adjunktusa· volt. 
Ijérics Tóth Jenő a magyar mezőgazdasági ipar 
uttoröje és egyik legkiválóbb művelője és Fleischer 
Antal a kolozsvári egyetemen a szerves kémia 
tanára szintén tanítványa volt. Thant 40 éves 
tanári működése. alkalmából az egész magyar 
!udomá':'yos világ ~nne.pel!e, }~ ~ü~földi_ akadé!,.11iák_ 
ls tucatjavai kuldtek udvozlo tav1ratmkat. Sajnos 

. az általános örömbe üröm is vegyült. Az egyik 
gyógyszerészi folyóirat szerkesztője az ősz, fáradt 
tudóst csúnyán megtámad ta, keveselte eredményeit;. 
felrótta neki a CS gázzal folytatott eredménytelen 
kísérleteit, a szerves· kémia elhanyagolását stb. 
A tanítványok nevében Winkler Lajos emelte fel 
szavát, kristálytiszta!ogikával bebizonyította Th an. 
érdemei t és rámutatott arra, hogy T han a szerves · 
kémiát igenis fejleszteni akarta. A fejlesztést . 
a következő módon képzelte el : Mint. a külföldi · · 
egyetemeken az egyik vegytani tanszék általános; 
a másik anorganikus, vagy szerves kémiával foglál
'l}ozik. Than elgondolása szerint a kolozsvári 
egyetem lett volna hivatott a szerves kémia műve
!ésére. A kolozsvári professzor, Fleischer Antal; 
a meginduló magyar szerves kémia nagyrahivatott 
reménysége 'lett, aki sajnos önkezével vetett véget 
életének. Ez éppen olyan rejtély a kémikus világc 
ban mint Bunsen utódának: Viktor Meyer ön«yil
k'ossága. (Meyer a róla elnevezett gőzsűrflség
meghatározás felfedezője; a szerves kémiában 
ő találja meg először a tiophen-t és megoldja 
a~mak mesterséges élőállítását). Meyer öngyil]):os
saga olyan feltűnést keltett az egész világon, akár 
csak Pettenkofferé. Pleischer utóda P abinyi Rudolf 
az azaron vizsgálatába; szintézisébe bonyolódik 
bele. Az azaron, a kapotnya'k, az Asarum eurdpaeum 
illóolajában található, 61 fokon olvadó stearopten; 
a kálmos illóolajában is rnegtalálható. Mindkét 
növény gyógyító hatásának feltételezett ható
anyaga. Szerkezetét illetőleg : 2, 4; 5, trimetoxi
propenilbenzol. ·Fabinyi az azaron vizsgálatával;. 
lebontásával, ·származékai val; szintézisével éveket 
töltött el. Sajnos az eredmény igen. kicsi volt; 
az azaron Jeirásánál Fabinyi nevét meg sem említi!i
Sz_erves vonalon ugyanolyan szerencsétlenség volt; 
mmt szervetlen vonalon a CS gáz keresése és vizs' 
gála ta. 

. Di?héjbari_ mutattuk be a giesseni Liebig
iskola es a heidelbergi Bunsen-iskola ténykedését; 
eredményeit. Than a Bunsen-iskolához szegődött 
és ebbe az irányba vitte a zsenge magyar kémiát. 
Csak feltételezésekre .vagyunk utalva, mi lett 
volna, ha folylatja a Redtenbachernál kialakult 
Liebig-iskola eredményeit, módszereinek alkalma-

. zását és fejlesztését. Gondolkodásra késztető tény, 
ho~y vegyész ösztöndíjakat főleg Bunsenhez adtak; 
a cel ezzel a fizikális kémia fejlesztése vol t. Minden
~s~tre. a szerves kémiát is . akarta fejleszteni és · 
ep!lem; ezt a kolozsvári példa mutatja; nel11 
Thanon múlott, hogy ott nem alakult ki a ·!Jyolcva
nas évektől kezdődően komolv kutató, szintetizáló 

· szerveskémiai működés. Nemcsak Than szerves 
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kémiája nem jelent meg nyomtatá.sba~ .a ~zázad- '· 
f9rduló elején, haneDI csak 1932·ben. Jelemk meg 
Yalánaz első· komoly magyai:szerves kémia, melyet 
vérbeli .szer~es · kémikus: Zechmeister László ír(. 
Mostaríában jelent meg két hivatásos hazai szerves 
,kémikus tankönyve: Zemplén Gézáé és Brru;kner 
Győzőé, mindkettéínekclme': Szerves Kémia. · 

»Mit mondiunk,jő'\fe hűlt porodhöz? 
Áldás és fény n~gyneveden! 
S amely nyelvén és lelkében hordoz, 
,\ldás és fény a· nemzeten !« . 

Félhaszndll irodiúofn-

H ie !t : Geschichte der erganiseben Chemie. _- &rtúhsen :. 
KurzeS Lehrbuch' der- organ~schell Chemie, ~ Emst Meyer:
Geschichte-· der Chemie. ·_ --Karl_ Graebe: Geschichte der 

· : Than a magyar kémia -~- a kémiai élet -fejlesz
.tése .. terén . hervadhatatlan érdemeket .· szerzett. 

·'Mitíden fontos piisztra, így a ·mezőgazdasági, 
.. bírósági .vegyészet stb .. posztjaira elküldte legki-

válóbb és legalkqlmasabb tanítványait. llosvay 
. ,Lajos >l· ,\'lűegyetem vegytani oktatás,át szervezi · 

meg; Schullerrel és Warthával kőzösen .. .Than 
.ezzel maradandó érniéket állított magáná)<:és talán 
Tompa szavaival áldozunk l<!gjobban emlékének : 

, erganiseben Chémie. "'--'-~- Hermann, Hopp: Geschichte _4er.·: 
· Chemie. __ Wilhelm Ostwald: Lehrbuch der a'llgemeinea 

Chemie. - Studényi-Y(Iondni: Hírneves gyógyszerészek -
Szentpéferi Imre:· A ·,·b_ölq;~zetttidomártyl.-· ·ker _-törtenete, · 
1635-1935~ - Gyi5rf1- · T i bor : Az orvostudOmányi: kar törté~ 
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részek 
is megfigyelhetők. A fizikai-kémia .osztályozása 

.szerint az említettnél nagyobb részekből álló 
· rer\dszer m'k nem illondható homogénnek, .ezeket 
durva diszperz, illetőleg heie[ogén repdszereknek 
.névezzük. · . · · · · 

A mikfoszkóppal éppen megfigy'elhető·nagy
ságú részeknél jóvaL kisebbek is- alkotnak· elegye t. 
-Ilyenek pl. azok í!'rend8Zerek, amelyekben a kémi' 
liilag · egységes anyag, pl, vegyület molekulákra, 
vagy molekula-csoportokra bomlik, tehát igen 
finom eloszlásban van az anyagjelen. Ezek mérete 

--' . - ,'' --- - - ·-:.--- , __ _._ ~: ',: - ,, --- ·-- i'- ·--.i 

Az olyan elegyeket, amelyekben . valamely · 
alkqtórész mennyisége _lényegesen. nagyob !i, .. mint .. 
a másik alkotórészé, · vagy· á többié, oldatokna]s}_ 
, m'y~uk; ·Fizikai -kémiai-szemporitból, tehát· volta
képpen oldatnak tekinthető minden homogén 

rendszer~;~~:?;1~~1~~~~~~t~J~~~i~~~;~g~ alkotó-részben egy· 
egységes anyag . 

. Elméktílegmilrdhárom h~dm·aziiUa!)oltú 
képezhet ,tehát oldatokat> 

folyékonyflolyékony · gá?/szi!árd 
f0lyékonyfgáz ·· gáz/folyadék 
folyékonyfszi!árd gázfgáz 

Gyógyszerészi gyakorlati. szempontból ezek 
a szilárdjfolyékony, folyékony/folyékony és· 

gáz/folyékony oldatok jelentősek. . 
:: . Nézzünk meg ezek után néhány. ·gyógyszer

formát a fizikai-kémiai rendszerezés szempont-

If eterogén-r{!ndszer 
Szilárd ~'gyógysz'ef-
keverékek, hintő
pOrok, tilbletta
.anyagok 

- ·Razókeverékek, 
sz.us.zPenziós, ·kenő
;csök 
' 

Szilárd habok, 
Jnha'lációk szilárd 
.any_aggal 
<{aeroszolok) 
Emulziók, linimen

-tUmok 

Tábjázot 

Szilárd(Szilárd 
H_omog~n~rend.r,zer 

Gyantá'k 

Sillárdjfolyékony Oldato~, tinktur.ák, . 
·gyógy'sZere:s· borok, 

Szflárd/gáz · 

Folyadék/folya
dék 

·.,~ ·gyógyszeres ecetek, 
balzsarnok 

Oldatok, aromás. 
vizek 
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Ismeretes; hogy az ionos kötésű vegyületek 
pl .. a nátriumklorid kristályában n~eghatározott 
pontokon rácsszerűen helyezkednek él a + töltésű 
nátrium-ionok és a ~ töltésű klorid-ionok. Anál· 
riumklorid kristályában tehát a nátrium és ·a klór 
ion-alakban vannak jelen és ezek a kristálynak 
vízben oldásakor a kristályrácsból kiszabadulnak. 

A kovalens-kötésű vegyületek az · alomokat 
hem ionos alakban tartalmazzák. Ezek oldásakor 
disszociáció folytán keletkeznek ionok. Ilyen vegyü

-letek a halogén elemek hidrogén-vegyüle!ei; a szer- '· 
ves savak, továbbá a nitrogén házisos természetű 
származékai. ·A sósavgáz tehát a vízben való 
oldáskor bomlik . hidrogén- és klorid-ionokra- . 

A· víz·m()lekulák felépítése nem szinietrikus; 
ami annyit jelent, hogy a + és ~ elektromosság 
súlypontja nem esik egybe. Ilyen jellegű vegyületek 
úgy . viselkednek, mint igen kicsiny elektromos 
kettős pólus, vagy másként nevezve dipolus. Az 
ilyen felépítésű molekulát poláros molekulának 
nevezzük. A víz tehát poláms oldószer. Hasonlóan 
poláros oldószerek elsősorban az OH és COOH 
csoportot tartalmazó vegyül'etek, míg a szénhidro-

Inhalációk folya': 
. dékkal 

Folyadék/gáz . gének apolárosak. .· •. 

Gáz/foly~dék,, 
Gázjg_áz-

- . 
Asványviiek, gáz-
oldatok, szaturád9k 

G~z-elegyek 

·Más' oldalról megvilágítva látjuk az ol dalokat, 
ha az oldott anyag részeeskéit igyekszünk elkülö
nítení. A.míg a heterogén rendszerekhez tartozó 
-emulziók, szuszpenziók, ráiókeverékek · gyakran 
:egyszerű papirosszűrővel elkülöníthetők, addig a 

. valódi és ·a kolloid-oldafok oldott:_ részei a szűrő
papiroson keresztülmeímek. A valódi és a kolloid- · 
-oldatok között különbséget jelent, hogy a kolloid-

A nátriumkloridot vízben oldva a víz mole
kulák úgy helyezkednek el, hogy az oldalba 
jutott ionok felé az elektromosan ellentétes pólu
sokat fordítják (ábra). Ekozben a víz-molekulák 

• 
. diszperz oldatok részei az ú. n. ultraszűrőkön (állati; 
növényi, vagy mesterséges kis nyílású hárfyák) 
visszátarthatók, a molektila,disipersz oldatok azon
ban ezeken ,változatlanul kerésztülfolynak. További elősegítik az oldás!. Ezt .a folyamatot hidraiáció
külöhbség a kétféle oldat köiött dializálással figyel- nak nevezzük. Ha nem víz az oldószer, akkor ha
hető meg. A kolloid-diszperz anyagok a molekuláris- · sonló módon végbemenő folyamat neve szoh•a
diszperz oldatokkal el-lentétben a szemipermeábilis · táció. Vízben oldáskor tehát az oldalba került 
hártyán nem di{fundálnak. Végül oldalrol jövő ion! vízmolekulák ú .. n. hidrát-burok veszi körül 
fénysugárban a kolloid-oldatokban megfigyelhető és ezek. mintegy szigetelik s megakadályozzák; 
a Tyndall~Faraday jelenség. hogy az ellentétes ionok molekulákká egvesül-

A valódi oldatokban egyes vegyületek male- Jenek. . · 
kulakra; illetőleg ionokra· diszpergálva .. vannak A hidratáció nem egyszer hőenergia-változással 
jelen, mások több molekula-csoportot. képeznek, jár. Meg kell jegyezni azonban, hogy e fölyamatok
'Staudinger- szerint a molekuláris diszperz, tehát · ·hoz még máskisérő jelenségek is járulnak, úgyhogy 
a valódi oldatokban az oldott részecskék 1~1000 ·végeredményben a hidr*'ció, illetőleg .szolvatáció 
·atomból épülnek fel, a kolloid-rendszerekben pedig. mindazon jelenségek gyűjtő-elnevezése, amelyek 
az atomok száma 10'~1()9 lehet... . · hatására az oldott anyag molekuláit, illetőleg 

Kísérjük figyelemme! ezek után az oldódás ionjait többé-kevésbé laza kötéssel oldószer
'folyamatát. Példaként vegyük a gyógyszerészi · molekulák veszik körül. 
gyakorlatban leggyakoribb oldási típus!: szil~rd 

-· anyagat oldunk folyadékban. Ilyenkor a molekulák; 
az atomok; illetőleg iono.k elhagyjá!( a kristály
·rácsot és. a szabadmozgást ·biztosító' cseppfolyós 

· fázisban el ö#! anak. Oldáskor az ö1dandó · iíriyag 
-és az oldószer molekulái közölt kÖlcsönhatás megy 
végbe. Ez a folyamat lehet • kémiai reakció is,· de 
az esetek nagyrészében inkább fizikai jellegű. 

* • * 
A; elmondotta'ktiói az oldott részek nagyságára · 

vonatkozó ismeret igen fontos, többek közölt a 
gyógyszer hatása szempontjából. A modern farma-

. kológia a hatást a sl:ijt protoplazmájában végbemenő 
·reakciónak tekinti. A hatás -kifejlődésének gyorsa-
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~ga nagym~rtékbel! összefügg az Qidott gyógyszer · vést; hogy a gyógyszer oldott formában eltartható 
di[fuziój~nak sebességéve], ámi vi.szont általában legyen. Igy a mikroorganizmusok káros hatasát 

· a ·hatóanyag dio;zperzitásával llcapO?olatos ... Isme- több esetben megfelelő konzerváló szer alkalmazá
:tetes, ])ogy a parenter;álisan alkalmazott l1!0le- sával kiküszöböljük. Igy pl. a.szirupokat,aszennás
ku]áris diszper;z-oldl)t milyen gyorsan hat. Ajóval forrázalot ú. n. konzerváló oldattal készítjük, a 

· Qagyopb részecskéket tartalmazó szuszpei)Ziók, szemészeli oldatok és szamos, hővel nem. sterilez
erimlziók, vagy az inplantácjós úton alkalmazott hető injekciós oldat, továbbá az arabmézga-oldat 
szilárd gyógyszerek késleltetett, de- hosszan tartó konzerválására . Ihetilparaoxibenzoátot, illetőleg 

· hatás kifejtésére alkalm;tsak. • benzilalkilammoniumkloridot, vagy más esetekben 
De technológiai szempontból is fontos a váz]a- egyéb alkalmas anyagat használunk. 

(Qsan elmond.ottak ismerete. Többek között · az A váltö:tás több esetben kizárható; vagy 
oldószer megválasztása tekintetében is. Igy pl. mértéke csökkenthető megfelelő hidrogénkitevő al~ 
·szabályszerűség mut"tkozik az oldószer moleku]a- kalmazásával. Igy pl. az alkaloida-tartalmú oldatok 
nagysága és. az oldóképesség között. A kis male- pH = 3-4 közölt viszonylag állandók, vagy az 
kplájú oldószerek, pl. víz, alacsony alkoholok és ·adrenalin-oldat szintén csak savanyú közegben 
szénhidrogén~k általában jobb oldószerek, mint (pH = 2,5) tartható el. . l · 

·anagy molekl)lájú vegyületek. De más vonatkozás- Más megoldás az, hogy ai oldott gyógyszer 
• \lan az . oldószer kémiai rokoJ]sága is elősegíti kémiai stabilitását alkalmas védőanyagok h[Jzzá
az oldékonyságot. (»Similia similibus solvuntur«•) adásával igyekszünk biztositani. Igy pl. a gyógy, 
Jgy pk a fenolt jól oldja az etilalkohol és a gli~ szerkönyv a rezorcin, a fizosztigmin tartalmú 
·.cerin> ellenben a. benzin nem. A penzQI és. a víz szemészeli oldatok és az adrenalin-injekció ható
nem elegyednek' Ellenben. vízben oldódnak az anyagainak .oxidációját nátríumpiroszulfit hozzá
alacsony molekulájíAsírsavak, amelyeknek poláros' adásával igyekszik meggátolni. Az anyarozs-kivo-

,;COOH' csoportja megfelel a víz molekula jellegének. natban az alkaloidák oxidációját. aszkorbinsavval 
. · · A ·bevezetőben vázlatosan elmondpttak i.sme- akadályozzuk meg. · 
rete· fontos a gyógyszerészeti technollígiában,más EzeKnek a. lehetőségeknek száma azonban k<Ír
szempontbóLis. Igy többek között abban a vonah látozott, s az egyes gyógyszeres oldatok változás
kozásban, hogy az .. oldott gyógyszer mennyire mentes eltartásánakmegállapítására további Icuta
tártható el. Az oldáskor igen kis részekre bomló tasak szükségesek. 
gyógyszer felülete igen nagy lesz, tehát amennyiben A következőkben vázlatosan ismertetjük az 
a gyógyszer valamelyik tén,vező, pl. oxigén vagy előadást. 
fény hatásátabomlékony, többé-kev~bbé könnyen Az v. Gyógyszerkönyv világosan rendelkezík 
változást szerived, úgy a változás oldait állapotban az oldatok kf.sz!etben tarthatóságáról. Az előírás 
lényegesen nagyobb mértékben és gyorsabban szerint csak azok az oldott .gyógyszerek tarthatók 
folyhat Je; mint oldatlan állapotban. · készletben; amelyeknek külön cikkelye van a. 

Elméletilég minden vegyület válJozhat bizo- gyógyszerkönyvben és. nincs megjelölve; hogy 
nyos lényezök hatására. Gyakorlatilag azonban rendeléskor készíJendö. Számos ga!enusi készí l' 
szánios gyógyszer esetében éppen a változás mény mellett több alapoldat is (nátriumbromid; 
kicsiny mértéke míatt elhanyagolható a bomlás kalciumbromid, cinkklorid stb.) szerepel a gyógy
~ cezért pl. a kalciumklorid, a cinkklorid, vagy szerkönyvben; amelynek előnye a változékony 
az alutníniUll)SZUifát és több más, főKént anorga- gyógyszerek (nedvességtartalom sth;) ·egyenletes 
nikus gyógyszer o! data állandónak · mondható; . adagolhatóságáb;m van. Ezen túlmenó1eg .oldatot 
tehát ha betartjuk a vonatkozó rendelkezéseket készletben nem tarthahmk; csak ha valamely 

. - 'az7ifi!yen gyógyszernek oldalai tárolás közben jogszabály azt külön megengedi. Ne felejtsük ~r 
h9sszabb ideig változatiartul eltarthalók. a · recepturai készítm~nyek egyik legfontosabb 

van azonban, amelyek előnye az, hogy ~illtalában rendeléskor késziilnek; 
J-na!tl'ol>b változást szenyednek, tehát az eltartás közben- végbemenő. változások-

•,~,:~.····· '"~~~i;;:~~Ji~;~~e[zfé~rt~--~k~e~·s~?O~le;tb:ie,n~-~;l;;~ftf~[~~, nak nincsenek kitéve. · 
nemcsak Különösen az összetett gyógyszeres oldatok-. 

ban igen bonyolult változások mehetnek. végbe-
1efo1f''' újabban egyre több közlernény jelef!ik meg a hazai 

reakdó is. változás lehetősége • és a kiilföldi irodalomban e tárgy körből. A buda
a tiibb. komilonens t tartalm.azó oldat9k .pesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben mintegy 

E meggondolások tes~ik értheY6vé ;g Y. 
Gyógyszerkönyv ama.- egyesek áltl)!•talán túl
szigorúnak mondott - rendelkezését, hogy gyógy' · 
szeres oldatok csakis akkor tarthaták készletben; 
hi! c?zl a gyÓgyszerkönyv kifejezetten megengedi .. 

.. Jl..z ~ységes gyógys~reU;ítás és a hatás bizto> 
sít.á.~a érdiokében fejtétlenül !Je kell tartani· e?:t 
aJ:enlJelkezést•.·Az V; Gypgy$<erköpyvb,eQ· számQs 
l;.égítmény előirat<!ban megtaláljuk azt a töre.k-
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15 év óta rendszeresen folynak a gyógyszerek 
. eltartás közben .bekövetkező változására vonat

kozó vizsgálatok. 
újabban a fenilhigany(ll)borát-olda! válto. 

zását figyeltem meg. A merfen, ryfeíz, .fampsept 
igen jelentős a bakteriosztatikus, illetőleg bakte-. 
.riGid hatás .szemp0ntjábóh Szemészeli oldatok 
konzerv~lására már korábban l : 50,000 hígíiásc. 
ban eredményesen alkalm'!zlam. Ugyancsak régeb- · 
ben javas!al\lt teth!m az as~eptikus gyógyszer-

~~~~~~~~~~]~b: -,~.i-~!Jdiferens koriiei'yáló szerJ1ek Aszeptikus gyógyszerkészít~s 
gyakran. rövid ;ideig ro.oo -on 

!~~~~:rt~~~r[i~ az oldatot, amely \hőmérsékJetet alkatrész ·még elbJ,r, de. e .mejegít~s 
a sterilitást. Ilyen célra ugyan<;sak 
a fenilhigany(II)borát. A vegyület 
viselkedésére azönbari. nem \IP!tak 
ezért szükséges .volt, a bomlást 

A vá! tozás során szen·es kötésből 
keletkezhet.. . . · , 

kismennyiségű higany(H)ion meghátá
alkalmasnak láfszoH Menniere, majd 

ajánlott difenilkarbazonos kolometriás 
'""ra>:. f'" irodalomban leírt tapasztalatok alapján 
izötJbaJ" az eljárás. nem megbízható. Megvizsgál

a módszer részleteit és megállapítottam;-hogy 
pH mellett, de legfeljebb pH -: 7 kémhatas-

557 színszűrő alkalmazásával, kellő pontosság-
határozható meg a higany(U)ion'rnl-kint IQ-80 

koncentrációban. Megfigyeltem; hogy a 
időbelileg megy végbe. A szinmaximum 

perc alatt következik be és H'i percige állandó. 
kolometriás eljárásról megállapítottam, hogy az 

kötött higany mellett alkalmas kis-
menm,isi'oíí higany(ll}ioh meghatározására: . 

inódszer .. felhasználásával' megvizsgáltam 
-os, frisseh készített 'fnerfen-oldat "stabili
Az oldott vegyület higanymennyiségének 

_miindö";ze 0,17%-a volt ionos. Ez 9 hónap után 
alig változott. Hő hatására a kimutatható y ál to
igen jelentős, de akihűlt oldatban a.higany(ll)
ismét csak az eredeti kismennyiségben talál" 

A ll) borát tehá! az aszeptikus 
stabilitása míált is alkalmas. 

am,itja;>nknco,(dat "!áltozásával több magyar 

~c~riiJ~;;;:n;:n~~;,~z~y:~~~~-~i, . Nikolits~ le yizsga!tuk . az 

v~~~~-~~~~:~1tA~z~k:coldatokat és fénytől v A válto-
Sclhulek-·féle oxidi!r1etriás ·el járássa l; továbbá 

!~~~[~,~~~~· ·keletkező. amilF!ártaloJh, és a vá\tozása alapján ellenőriz!Íik. Meg-
szerinta bomlás .2 hónap q! att viszony

mértékű, de lény~gesen gyorsabban 
.. nR<f1TOt>h mértékben következik be .fénv hatá-

amidazofen-tartalmú otdat.okai · tehá G 
§tétszínű üvegben kéllkiadni. . . . . . . . . 

' Megvizsgáltuk az amidazofen-oldíít készítése-. 
felhasznált víz hőmérséklétének befolyáSát a 

~~~~~?~~~~(\0° feJett az arriin,tartaJOll). alapján 
már eléggé határozott, ezért o!dásra 

· 50~60° -os deszti.llálL\iizet h;Jsz_m\l()J]k. 
szeszes jód-oldat oxidációs változásával már 
előtt is foglalkoit!!m, akkor azonban csak 

'"''t''rt"Jc,m alilpján mértem a változás(. Jód\ 
liltiísáJrR az etilalkohol oxidációja folytán hidro.gén, ' 

jód etil, acetaldehid stb •. keletkezik,: Ojabb;m 
Gyógyszerkönyvben leírt módszerrel meg-

:S!Y:ilt.Rm a ]<észítmények jód-·; jodid~' és • sav' 
változását eltartás közben. Az oxi

igen eredményesen gátolj-a a liáliumjodid 
elerllPte. A k;íliumjodidot pem ·iiirta.Ima>:cí készít-
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mény 3. hónap al~tt mintegy. 5%. veszít jód
tartalmábói. Ez.llcötött jód alákjában jelenik meg. 
Az oldat savta~:talmának növekedése ugyancsak 
kifejezett. A .solutio jodi ,spir:ituosa kezdetikis
mértékű oxidádá után .hosszabb ideig alig változik
A. változást lényegesen nem heiolyásoija e fény. · 
Igen lényeges, hogy. a készítményt a párolgás meg
akadályozása céljából jól .záró üvegben tartsuk. 

A hővel történő sterilezéskor sok , esethen 
váJtqzhatnak az. alkolórészeb Ha a hálóanyag 
oxidábilis, dc:: ugyanekkor nem hőérzékeny, akkor 
az, oxidációs lehetőség kizárásával a változás 
nagy mérté]<ben csökkenthető. Igy pl. a 160°-on 
sterilezett csukamájolaj ·A-vitamin-tartalma alig 
változik, ha a sterilezés! zárt rendszerben végezzük. 
Némely esetben ai oldat alkalmasan megválasztott 
kémhatásávallehet valamely gyógyszer hőérzékeny
ségét jelentösen csökkenteni (pl. alkaloidák). . 

Fontos újab b megállapítás . volt a biztos. 
sterilitás eléréséheZ szükséges minirnális hőfok 
meghatározása• E szérint a ·-vizes oldatok biztos. 
sterilezéséhez legalább lOT ( +' f< atm.) szükséges
Ez az elv érvényesül már az V. Gyógyszerkönyv· 
előírásában. . 

Schóu hőérzékeny alkaloidák és barbiturátok 
kémiai bomlását vizsgálta a hökezelés során és 
megfigyelte a bakteriológiai hatást is. Az összefüggés. 
a következő·: 

kémiai bomlás szempontjából egyenértékű : 

80o 2 óra.= 100° 19' = 120° 8' 
·so· 12% óra ~ 100" 2 óra ~ !20" 20' 

bakteriológiai szempontból egyenértékű : 

SO" 2 óra = _100" 5'.= 120~ 1 ~· 
80" !725 óra ~ :100" 7.5 -óra ~ !20" 20' 

. A bakteriológiai hatás szempontjából tehát 
előnyös a magas hőmérséklet, ez viszont kémiai 

· változást okoz, A go/akorlati megoldás · a rövid. 
ideig tartó - vizes old&tok esetében !20° végzendő 
- sterilezés, amely biztos sterilitási nyújt, de 
a rövid behatás még nem okoz jelentős kémiai 
változást. Ez a:z elv érvényesül az V. Gyógyszer
könyv előirataíban. · · 

Ismeretes, hogy a glukóz hőérzékeny, ezért 
számos, főként régebbi előirat szerint vagy aszepti•. 
kusan kell készíteni az injekciós oldatot, .. vagy 
soo; illetőleg 100° -on melegítesse!. Az V. Magyar 
Gyógyszerkönyv sósav hozzáadásával120°-0S steri
l.ezést. ír elő. A glukózból oxidációs hatásra savas 
közegben aldoil-savak, erős oxidádólior pedig 
cukorsav keletkezik. Lúgos kémhatással az oxi
dációs folyamat igen bonyolult. Hő hatására 
a glukózból karamel, »humin-anyagok«, glukozán;. 
karamelán· stb. ]{eletkeznek. 

A glukóz-oldat hővel történő sterilezése köz
ben végl)emenő vá! tozások megvizsgálására Sze
pesyvel együtt különféle minöségíí glukózból készí• 
tett 20% -os . oldatot vizsgálhmk. Az ,ol datokat 
különféle hidrogénkitevőre ·beállítva 100, liO;; 
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· 3 Iletől eg !20ó'on vízgőzzel változó ideig sterileztük. 
• Megállapítottuk a kolorimetriásan mért színvál!o
. :zás, továbbá a kémhatás változása alapján, 

·- j:Jogy a glukóz eredeti minősége igen fontos a steril 
·• oldat minősége szempontj ából. Feltétlenül átkris
·. tályosított, megfelelő minőségű glukóz! kell injek
dós célra felhasználni. A változás összefügg a steri-

. · lezés idejével- és hőmérsékletével. 
·. A steril oldat színeződése nem mindig fejezi 

ki az oxidációs változást. Az oxidáció során savi 
természetű anyagok keletkeznek, amelyek az indi
kátor~jellegű barna színal1yágökat elszíntelenítik. 
Ezért ·a pH...:... 5...:,.. 7 kémhatású oldat hő ha tasára 

· .:sak kismértékben színeződik, annak ellenére, 
·hogy a bomlás igen jelentős, amit az oldat kémhatá
sának változása is mutat. Tompító anyagok jelen
létében az oldat siíneződése lényegesen nagyobb 

. fokú, ritint a nem tompított oldatban; merl a kelet
-kezett, savat a. puffer-anyagok megkötik,' és így 
·.a kémhatás változatlan marad. Technológiai szem
szempontból megfelelő a 3,5-4' hidrogénkite:vőre 
sósavval beállított oldat. Kérésünkre a Korélettani 
Intézetben. Csi:llay dr. állatkísérlettel ellenőrizte 
-ezt. az oldatot és azt találta, hogy sem a szív
:"11)űködésben, sem . a légzésben nem okoz . a·. nagy, 
.menhyiségben adott oldat káros .változást. 

A 10%;- illetőleg 20% glukóz! tartalmazó 
Ringer-oldat ai áramlóvízgőzben végzett sterilezés 

után hidrogénkitevő és szín tekintetében nem válto-
zik· lényegesen. · 

Megvizsgáltuk a glukóz-oldatkészítéséhez ál~a
lában használt aktív szén szerepét is .. A szénnet 
kezelt oldatok kémhatás-változása a fokozott oxi
dáció . következtében igen jelentős. A kémhatás 
savanyúba eltolódásával magyarázható részben 
a szén »színtelenítő« hatása. 

Részletesen foglalkoztunk a hő hatására kelet
kezet bomlástermékek vizsgálatáva]. Ezek kimu
tatására alkalmas a kémhatás és a forgató, képesség 
változása, továbbá a Sehoori szerinti eukormeg
határozás: ·Megfigyeltlík; bögy az oxidáCiós· tenné
kek időbelileg gyorsabban redukálják a Fefúing
oldatot, az ammoniás ezüstnitrát-oldatot stb .. Ennek 
alapján az ezüstamin-tartalmú. oldat redukCióján 
alapuló, .színmérték -qldattaLjellemzett .időbeli •.reak
dót ajánlunk a steril glukóz-oldatok, de magának 
a glukóznak a vizsgálatára is. E reakcióval az ol <Jal 
színének és kémhatásának ellenőrzése mellett meg. 
felelően ellenőrizni lehet a sterilezéskor végbéménő 
esetleges változást. , 

További nagyszámú vizsgálatra van még .szük
ség az oldatok eltartás közben, továbbá sterilezésük
kor bekövetkező változások megismer~ére. Csak 
a részlete;, vizsgálatok után lehet egy-egy olyan 
készítmény készletbentartbatóságát javasolni, ami · 
megkönnyíti a gyakorló gyógyszerész muhkáját. 

A 'f: ú. j "Fo rmulae Normale!il" véuymintái szerint készült g"-ógyszerek 
kémiai ellenőrzése 

A >>Solutio contra. sudorem« és vizsgálata 

(\.z új szabványos vénygyííjtemény alapján mal arányban kell lennie, mivel állás közben 
a gyógyszérrendelés•igen nagy fejlődést ért el. a készítményben bizonyos·átalakulás megy végbe 
A fejlett gyógyszerrendelést · fejlett gyógyszer- s egyelőre nem tudható, hogy ez a változás a gyógy
készítésnek kell követnie, mert a gyógyítás ered- hatás szempontjából kívánatos-e? 
ménye&ségébez rníndkét ·tényező szükséges. Az oldat helyes, többszörös mennyiségben 

A gyógyszerkészílés többi közölt az· ell!'n- történő készítésére, valamint a készítményben 
cűfzés kritikai segítségéve!' fejlődbet tovább • és ·lejátszódó folyamatokra nézve tapasztalatokat az 
~zérf fontos. az új vényminták vizsgálati mód- eddigi vizsgálati eredményekből szereztem. 

. :szeiének kidolgozása. Igy m9d nyílik a legbelye,- A készítmény egyszerű; gyors vizsgálati HtL>u·- • 

.sebb technológiai módszer megválasztására, rnely szerének kidolgozására a következő lehetőségeket 
az ú í . vényformák készítésének fejlődését fogja használtam fel : A készítményben két savféleség 
eredrnénvezni. · · és formaldehid van, melyeket ériékelés végett 

Jelen. munkámban a Sbluti.o contra' sadorem meg kell határoznunk.· Az alkoholtartalomra a 

···-·~ •• : .. : •• ~:~~t~A·l~~f~!j~i~íles~·~;~.~~~~it:;{i,.f;~5~~~~l§~~~~~~§> . készítmény sűrűségéből következtethetünk. A só-;;. és ecetsavai egyszerű savmérő módszerrel mér- · 
hetjük egyszerre, fenolftalein indikátor me!Iett.c 
Ha a sósavat kloridja révén .argentometriásan 
mérjük, akkor az oldat mindkéL savtartalmát 
külön-külön kiszámíthatjuk. · . 

~p . .· . .. 
A~idi hydrochforati diluú gta 5.0 
A~idi acetici diluti _ gta 1.5 
Formaldehydi s-olu ti· gta -7,5 
Sp iritus diluti · c •• g! a 36,0 . ,-, , . . - " 

.·Az 50 g oldat összeállításában igen kis mennyi
ségek ·is szerepelnek.· · Ezekef· ·kellő pontossággal 
táramédegen úgy mérb~tjük le, ha az előirat 
többszocösét készítjük .el. Az oldat tech11ológiáj~t 

c illetően tehát ·a többszörös mennyiségben történő . 
· élőrekészítés a legcélszerííbb niódszer. Természe

tésén az előrekészített c mennyiségnek a forgalom-

A formaldehid meghatározása már körülmé' 
nyeseb b, mivel a nagymennyiségű alkohol az egyéb
ként pontos és általánosan használt oxidimetriás 
módszereket zavarja; . pontaUanná . teszi, Em>ek 
meghatározáséra tehát, jelen körülmények között,, 
legalkalmasabbnak a szulfites módszert találtam. 
A módszer, mil1t ismeretes; az aldehidek generális 
reakcióján, nevezetesen azon alapszik, hogy a 
formaldehid c nátriumbiszulfittel formaldehidbiszul, 

li~·~l~~E~~~r::~törvénye j!rtelmében tehá t az a formaldehid mennyiségéne1c 
;"~~~~~!~:i~lr~ lekölődő biszulfit miatt . (2) 
ii nátronlúg szabadul fe]; Az ígv. kelet-

lúgof ·mérjük. . . . . . • 
Az eddigiek szerint tehát a. savmérés után 

.szerint meghatároztam a kloridion,tartalmat; 
•.. majd ugyanebben a csapadékos oldatban gyors 
· ·iilerrtben a formaldehidet. A semleges nátrium' 
·. szulfit. oldat hozzáadásakor ugyanis .·áz ezüst
.:csapadék oldat ba megy az alábbiak szerint : 

Agct +2 Na2Sb; = Na2Ag2(S03}z +2 NaCI ... 3 
Ag,Crü4+ 2Na,SGa- Na,Ag2(S03}z + Na2Cr04 • 4 . 

Az oldat a fenolftalein- és kromát-indikátor 
.színe miátt szennyes rózsaszínű, me! y . a timol
italein hozzáadására ibolyaszínűvé vá.lik. A formal
.. dehid meghatározásakor ekvivalenciapontban ezért 

' lcac•urtkszennyes· rózsaszín t• Az indikáció a kevert< 
segítségével olyan élesen· J11egfigyelhető; 

hogy az ekvivalenciapont l csepp pontossággal 

l HCI 

l 
CH,COOH 
H,co .. 
C,H,OH (v/vo) 

l HCI 
.. CH,COOH 
i H,CO 
i ·c,H,OH Cv?v') 

l(ísérleti .·rész . 

0;933 

0,937 

A f:Ihasználtoldatoktömértységét a Ph. Hg.· 
szermt, a formaldehidtartalmat ezen kívül 

a~ ismertetett móds;errel is meghatároztam. Az 
el,készített I. oldat sűrűségét 10,00 ml-es pikno, 
méterrel, a II. oldat. sűrűségé( pedig 50,00 .ml-es 

._mérölombikkal 20°-on határoztam meg. Ezek alap
c ján tehát a készítmény sürűsége 0,9304;940; 

A .Ph. Hg. V. követelményei szerint számított 
HCl tartalma 0,99-1,01%, CHaGOGH tartalma 
0,58~,62%, H2CO twtalma pedig 5,10-5,70% • 

A továbbiakban az alábbi mődszer szerint 
vizsgáltam. a II. olda tot: Szulfit oldat l1észítése.; 
25 g kristályos nátriumszulfitot kiforralt és lehűtött 
desztillált vízzel 100. ml-re oldunk .. A szulfitnak 
biszulfitot vagy szabad lúgot nem. szabad tartal
maznia. Ha nem >>ATK« jelzésű anyagból készítjük 
az uldatol, akkor timol!taldn mellett n nálronlúg 
·vagy n sósav -mérőol da t tal á tm ene ti színűre állí t j uk 
be. Az oldatol frissen készftjük, · 

·A vizsgálat leírása: :O, l mg pontossággal kb 
2 g »Su!utio ·contra sudorem«-et 200 ml-es üveg
dugós lombikba mérünk. 5 ml vízzel hígítva, . 
egy csepp I -fenolftálein oldatot használva jelzőül
annyi 0,1_. n natronlúg. oldatot csurgatunk hozzá;" 
míg a folyadék maradandóan rózsaszínű · lesz; 
(!.•fogyás). Ezután a megtitrált oldathoz, 0,1 m1 
I-káliumkromát oldatot használva jelzőül annyi 
0,1 n ezüstnitrát oldatot csurgatunk, amíg halváriy 
barnaszínű lesi (I 1. (ogyás). A csapadékos oldat
hoz 40 ml vizet és 5 ml nátriumszulfit oldatot 
adunk, majd tíz csepp 1-timolftalein oldatot 
használva jelzőül annyi l n sósav oldatot csurga-

. tunk, míg az ibolyás oldat szennyes rózsaszínű 
lesz (III. fogyás). 

Az I. fogyásból levonva a II. fogyás értékét 
megkapjuk a bemért anyagban levő' ecetSavval 
egyen~rtékű O, l· n nátronlúg oldat· mennviségét" 
(l ml O, l n nátronlúg oldat 6,005 mg (lg,' 77852) 
ecetsavat jelez.) A II- fogyás a bemért anyagban 
levő sósavval egvenértékű_O,l n ezüstnitrát oldat, 
a III. fogyás pe-dig a formaldehiddel egyenértékű 
l n sósav mennyiségét jelzi. (l ml 0,1 n ezüstnitrát 
oldat 3,647 J11g (lg, 56188) sósavat, l ml l n 
sósav oldat pedig 30,03 mg (lg, 47756) formal
debidet jelez.) 

A II. oldatot a készílés után azonnal, valamirit 
a második és negyedik napon, a leírtak szerint 
vizsgálva. az alábbi eredményeket kaptam: 

Amíg a készílés napján az ismertetett m6dszer' 
rel kellő pontossággal határoztam meg a kérdéses 
anyagokat, addig a következő napokon az ecetsav 
és formaldehidnek csak megközelítőleg 50%-át . 
találtam az oldatban. 

Solutio--'?~mfra sudoil'nt r-( . -r 

T~;talortJ ---"--~r-------:·K~~i~é:~ko;----1 ---2--~-;p~úlva --~----4 nap rnúlva ------

SzámítoU · ~~- --- Talált 1' - Eitéré~ · l Talált· --Eltérés-~--- Taltilt --~ -Ett éré~----
% · % % - -: ; Ol 0' 0' Ol .l i m M i ~ ,o 

Het !)ll .. 1 l,D2' ··~- :.C<l;99 
1
1 1,01 i 1,01 l 

1,02 +0,99 I,OiJ l -1),99 1,00 
CH,<:OOH i0,61" 0,61 1 l 0,35 ' --42,-16 0,21 

l' 0,60 . ·l·- -1,64 0,;!6 l -'40 98 0,22 l H,CO . 5,66 5,54 -2,12 3;31 ' ~41;5! 3,05 
l 5,55 -1,93 ·l . 3 30 ~<1,8"1 3,(J.4 

. \ ' 

-0,99 
--{)5,57 
-63,93 
~46,11 
-46,29 
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Elmondottak alapján tehát a kéSzítmét;ybel1 
kém.iaí változás megy végbe, melynek soran, az 
ecetsav és formalde!lidtartalom látszólag' csökken. 

·. · A készítménvben lejátszódó folyamatok id; 
'tétélezésére •külöhiJöző irodalmi _·adálak nyujtottak 
t{lrnpontot' Célom nem az e_setle~es_ fply~ma~ok 

. tisztázása, hanem a készítmeny ertekelesi mod
szerének kidolgozása volt. Az irodalmi. · adatok 

'!flapjilh feltételezhető kérnJai. változás?k áttekin
tésével sikerült a prqblémat megoldani. 

. . . űesztillációs módszii-rel. prÓbáltam az any_a" 
g()kaJ meghatározni: A _fol!maldehi?et teljes mer-

- · tékb.en, az ecetsavat n&gyrész\, a sosavat azo12ban 
. J!lig sikerült &z oldatbó!Vis~z:~ny':mi. I_gy az ossz

.·. sav;~sság .. meghatározását. fo!o~-- h1g merpoltiat?a!1 
történő melegítéssel és a l)lgtolosleg : vlssz~mere
sével oldottam meg. Megjegyzem, hogy az oldatot 

; »l>b 50°-ra rnelegítve«vagy~ »2~3 _percig forralva<< 
·kisebb illetve nagyobb Ingfogyast kaptam. A 
. »)<özel' forrasi g« vagy. >>!'- forrá~tól ~z~n1ított _lp~rc 
· ;foz.és<< i.ntervallnmon belül;1 savmeres kvaniltahye 

)ehéfséges. A· formaldehid. vis>:or;t · külöft . bem~res~ . 
·. böl, •- kénsavás oldalból_ deszl!llalva meghat'l[oz-. 
. hafó .·a szu!fites ~módszerrel.-
. A Qizsgálát leírása: 0,1 mg pontossággaLinert 
kb. ·2 g . )>Sof uti o contra sudofem~ -et . ~00 !lll-e~ 
lombikba mérünk. 10,00 ml 0,1 n.natronlug oldato. 
adva hozzá gyors ütemben forrásig" melegítjük, 

·azonnal lehűtjük&s egy csép p 1-f~nolftalem oldal (Ji 
használva jelzőül annyi .O, l 11 sósav_ olda~ot cs!'r
.gattmk hozzá; míg a folyadek ha~vany-rozsa_szwe. 
éppen eltűnik (1, fogyás). Ezu~an a. meghiralt 

.·. oldathoz. O l ml I,káliumkromat oldatot hasz

. · · tiálva jel~őiD, an(lyi Ó;l n eztistnitrát oldát()t cs_nr
. ig.,tunk, an1íg halvány barnaszínű lesz (II. fogyasf; 

. ... .· .. Az. ], fogyásilevonva a 0,1 n ná\roi_IIúg 
< mérőoldat mennviségébol (10,00). megkapJUk ·.az 

·ecet- és sósavv~l egyenértékű 0,1 n nátronlúg 
·· oldat mennyiségét. A n. fogyásból levonva. a:' · 

J.· fogyás t megkapjuk a bemert . anyagban . le':o 
, sósavval .egyenértékű 0;1· n .. ezüstnit~áL o.J.da! 

• ··mennviségéf. Ezt levonva az osszsav assagat _1elzo 
nátronlúg mérőoldat mennyiségéből (10,00 mínus:; 
I. fogyás) megkapjuk a bemért . ~nyag?an levo 

-ecetsavval . egyenértékít .. 0,1 .n natron! ug oldal 

gesítés). Ezután 5 ml nátriuinszulfi_t' (lás_d _előbb) 
és tíz csepp 1-timo!Halein oldat Jelenleteben a 
felszabaduló nátronlúg mennyiséget l n sósav 
oldattal meghatároi.zuk. A titrálás! addig folytat~ · 
juk, amíg a mérőoldat utolsó cseppjétől ~ k"'z~e~~ 
ben lilás oldat maradandóan halvany rozsaszmu 
!~sz (mint semlegesítéskor). · 

Az előbbiekben már ismertetett modellkészít
ményt ezek szeríni 2 hónapon ~eresztül hetente 
.vizsgálva, a mérések határértékei alapján az alábbi 
eredményt .kaptam : · 

Solutio contra Surlorern Il 
---

Számított Talált l Ertérés 
Tartalom % %. ! % 

H Cl !.Ol 1,00 i ~0,99 
1,02 

l 
+0,99 

CH,COOH 0,61 0.62 +1,64 
·0,60' l ~1;64 ' 

H,CO 5,66 5,65 i -0,17 
. 5,56 --1.77. ; 

. Befejezésül néhány·, gyógyszertárban előre- és 
rendeléskor készí tett >>Solutio contra sudorem«
vizsgá!ati eredményét Hsmertetem : 

l H Cl CH,COOH H,CÓ 
Sürüség l 

i % ~ % 

' 
0,930 1;01 0,47 . 5,34· 
0,931 1,03 0,54 5,28 
0,934 1,06 i 0,63 5,01 
0,930 {),99 

l 
0,5& 4,64 

Oi930 . 1,10 0,55 5;14 
0.933 1,00 i 0,70 . 4,92 
o;934 0,&6 l 0,76 5,53 
0,934 '.02 .l 0,73 . 5,16 

"0.931 1 :ot o;e2 '5,89 
*0.932 1,01 0,62 5,26 
*0,931 1.04 cQ,59 5;53 
*0,935 0,95 0,65 5,22 
*0,930 1,04; . 0,62 5,07 . 
*0,937 l 

0,98. .Q,57 ·5.30 

(*-gal jelöltek előrekészült oldat-ok,, a' többi rendeléskor 
kéSzült.) inennviségét. ·. 

-··· ft~C(J:'_-meiihizúifozásálioz- _O) l. mg<püritOSsággal ' _Osszefoglalás: I. k Sol11tio- contra sadorem -leghelyeSebb 
, ·ól d-a tot mérünk -le·· és -azt l5- --20_ ml. vízz~l készftéstnódia ·a többs'Zörös mértékben, a-forgal.mi szempontok 

~: ..•. ::~ •. ,.;:.svteség.-.néll<:ül .. alkalmas:.:desz.tilláló'" .b erende.<:~-.. ... iigvelem bevételével történő előrekésiítés .. I L Me!(állapítottam, 
taeh-tele desztilláló __ b~re)ldezés) ~ohl- hoi;y .a készí-tményben állás közben pár-. nap ~Jatt 8f:_ ecet~av 

_mos;ml<. 2 m( törnén v-_ kérisavat és üveg- é5 formahfehid-tartalom látszólag -csö~k,en;. UI. A fnss /. 
;.~ij·.~~~,;éit hozZá• k€nsa·VgöZök megjeleüéSéig készítmény vizsgálata· (a készítés -·napján) -megoldható-_- ·úgy-,--

desztillátumot 200 ml,es lombikba hoay egveílen bemérésből mindh~rom alkatrész meghatároz_· . 
tett 20 ml· vízben íogjuk fel úgy; hogy a hűtő haló R~gebbi készítményben a savasságet fölös lúgmérő
Yége_ a felfogó ·vízbe érjen .. Ezután al~al~n<is:,módon "oldat jeleniéiében meiegítésSel, a·. formaldehidtartalmat 

_ ; még_s- 'nll y-izet 'adunk~ óv~tosan"' a" ~eps~va~ ·elegy:- pedig külön bemérésből 'desztillál va, szulfites tnódszerrel-
hez és a felfogó folyadekbol a hu to ve~et,k_Jemelye hatf.rozhatjuk )Ileg. ' 

cfO.ly(atjuk a desztillálás(. J::z~;J}\ deszhllal? ~eren- FelhasznÓ/t irclialom: Förníulae normales, !954; Pharma-
dezés >>átmosása« is, megtorten1k. A deszhllatum-
-ho_z ~ egy_ csepp ·r~ fenolftalein- oldatot h?szn~lva copoea Htmgarica v.; Erde y: B~vezetés _a kérrii~i ailalízi~be 
jelző(jl annyi 0,1 n 1\át,ronlú~ olda,to,~ csurgalunk; Il., Pruckner: Szervcs kémia. 
míg maradandóan halvánoc rozsaszmu lesz (semle- Dávid. A goston 

Az V. Gyógysze:rkÖilyn~f · ·.·· .·. 
a· szociallsta ·gyógyszcrészcté.-i 

1/1954 · (XII. 29.) Eii. 
1
M. sz. rendélet 

··1.,if!i1vt>a léptette az v: Magyar Gyógyszerkönyv et .. 
gyakorló gyógyszerészeknek? 

·köszönetet mondunk az E ü. 
. a Quinta hatálybalépéséért. Kö· 

mondtirik a szerkesztö bizottság minden 
a fáradságos, odaadó :munkáért, .amefynek 

a »Quinta«, a magyar gyógyszerészet 
Örömmel és szeretettel üdvözöl
mert régóta ; vártuk és méltó 

;:~~;~é;~;of,~l két év alatt minden gyakorló gyógy' 
fel is k1észült az ország minden gyógyszer

""<'·"n Felkészült a Quinta lógadására a mórál:(yi; 
legkisebb gyógyszertárának gyógysze-

UQ'vanúleV, mint a körúti nagy gyógyszertár 
amiko!" feláldozták pihenőnapjukat 

~~~;[~~[~§r:~~~-~~!~~~e~-j~szakákon át utaztak;_ · hogy résztvegyenek 
ésrészleteiben ismer-

Es ez u t <Ín is, ha kell; 
és· 

szerb;zet a pályara ·lépő fiataloknak : magasabb 
élethivátás, .ahol az orvos mellett, a legnemesebb 
eritberbaráti -kötelezettségüknek tehetnek eleget; 
segíthetnek szenvedő embertársaikon, a betegeken. 
Sokoldalú képesítésünk lehetövé teszi; hogy az 
egészségügy más (e(ületén, : a mezőgazdaságban; 
a gyógynövényekkel kapcsolaf'bsan _hasznosíthat juk 
magunkat és. segíthelünk a közösségnek. Hiszem; 
hogy a Quinta bevezetésével a.gyakorlatba fiatal
jaink is . megtalálják a részükre legmegfelelőbb 
munkahelyet a gyógyszertárban és többé nem 
fogják okleveles. gyógyszerkereskedőnek tekinteni 
magukat. . . 

A Quinta arra is kötelez·. bennünket, hogy 
egész emberként álljunk helyt munkahelyünkön. 
Továbbképzéssel tüntessük' el az esetleg még 
fennálló hiányosságainkat' i~- Ha tovább .akarjuk 
fejl_~szteni pályánkat _és tudásunkat, nem állhatunk 
meg a Quinta-nál sem. Mi még többet akarunk 
tudni, hogy m~g jobban, még könnyebben dolgoz
hassunk! UgyanekkoJ; nagy tere nyílt az ésszerű' 
sítésnek és újításokn~k. Hagyjuk az adminisz, ... 
trációt az adminisztrátorokra, de ne szalassz.uk 
el azt. az alkalmat,. amikor egy ésszerűbb, jobb 
technológiai eljárásra, jobban és gazdaságosabban 
.kihasználható munkaeszközre bukkanunk. Szo
cíallsta Egészségügyért-nwzgalmunfl felszabadulási 
munkaversenyének homlokferébe is 1!2 V .. Gyógyszer- · 
könyv tanulmányózását ~s gyakorlati alkalmazását. 
állítsuk l · · 

Mindén kezdet nehéz, minden ·kezdeti nehézség 
zök,keriőmentes leküzdéséhez segítségre van szük, 
s~g. Ilyen segítséget nyújt a tájékoztató á Qúinta 
igyes rendelkezéseihez,• valamint az OKI \2.340/-
.1954. sz. ·határozata. . 

Gazdag újévi ajándék a Quinta, kívánságaink 
nágy részét magában foglalja. De ézen túl szaro
sabbra fűzi a köteléket a gyógyszerészek közőtt, 
erősödik, fejlődik a törzs, új ,fiatal hajtások riőnek 
ll magasba·. : . Köszönetet mondunk még egyszer· 
mihdezekért tanítómestereinknek és vezetőinknek. 

Edöcsétfy Adám gyógyszerész 
Budapest, 204. sz. gytár. 

A Bara,nya megyei szakcsoport megalakul4sa. A Baranya 
megyei gyógys~erészek 1954· dec. ll-én _9nnepi ülés keretében 
ahikították _meg. Pécsett a Gyógyszerész Szakcsoportot. 
A gyógyszerészek e napot valóban saját üimep-üknek tekin
tették : szakmai felemelkedésük, tudatos szellemi igényes
ségre .törekVésük ünnepériek._ Ennek:-jegyében jötte~' össze 
oly_ ·szép Számmal .és azzal az ötömmel, hogy hitet tegyenek, 
:mennyire egyöntetűen -vaJlják szakmáhk tudományos fel,;_ 
emelkedésének _szükségességét és. egyben igazolják, hogy 
szívesen élnek a lehetőséggel: ·Szeretnek__tanulnil Az egyete~ 
men megszerzett tudást D<).ponta többször kell hasznosíta

. nunk a való életben: táráq, laboratódumban, és az ifjúság: 
·-oktatásában egyaránt. Ezért a : tudománvos élet haladásával 

az folyamatos ·kaPcsolatot kell tartanunk· (szaklap,. tovább-
1,; . .,<'-'. éS érdemes gyógysZer'észe.: képzés), csak megállás nélkül kerülhető el tudásUnk- meg-

fakulása. - Ezekhez a gondolatokhoz szervesen kapcsolódott 
a Szellemíleg,. fi:?lkailag- :éS ~idegileg iS , Bayer István dr. nagyon érdekes előadása a vitaminokról, 

rriunkánk JJá.gyobb ... megb.ec_sülé_$_~t, Juta~- . azok szintéziséröl és természetes úton történő előállításuk~ 
lesz_ a Qu. iri ta· a továbbfak_ ba_n 'jelképe ról. ,_ :Számos hozzászólás utan Szabó .igazgató támoga

fásáról biztoSította a szakcsoportot és kérte, hogy az aktívan .gyógyszerészi fakultásn'\k;a gyógysze- müködjék. · · 
által vezetett és képviselt gyógyszerészi Vadnay Zoltán elnök, JobstKázmér titkár,' 

· Ez az új alapokon felépülő gyógy.- Schuth János saj tófelelős 
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1.· Angustin Béla l 
Tudotriányos munkássága igen gazdag és sok~ • 

oldalú volt. Erre itt nem térhetünk ki., Megérdemli,. 
hogy erről a magyar gyógyszerészek . minél többet· 

Az elmúlt esztendő utolsó napJa;;: 77 éves tudjanak, ezért más alkalommai . visszcilérünk rá •. · 
korában halt meg Augustin Béla professzor. Január Csupán megemlítjük, hogy a növényinorfológia é_s- · 
5'én du. a Farkasréti temetőben búcsúZott tőle a· szövettan, a drogok hamisítása és összetévesztése, . . 
botanikai tudományos világ és . a magyar gyógy- a vadontermő gyógynövények alaktani és. szövettanf 
szerészi kar. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem leírása, a függelékszervek ismertetése,· a rendellenesc · 
Elet- és Földtudományi Karának megbízásából s ségek megfigyelése és. értékelése, gyógynövények ter: 
Növénytani Intézeteinek nevében Sárkány Sándor mesztése, csíranövényeik és csemetéik ··ismertetése;_ 
egyétemi tánár, a Gyógynövénykísérleti Allamás és mind egy-egy nagyobb általa művelt témakör. 
it volt kísérletügy dolgozói nevében R om. Pál Tudományos munkásságának elismeréseként az .. 

· osztályvezető főmérnök, a tanítványok, szakcsoportunk · 1920-as évek elején a Közgazdasági Egyetem magán- : 
elrúj}?ségéne/l, továbbá. a gyógyszerkönyv i szerkesztő tan~rrá választja, majd rövidesen; címz~tes rendkívüli' . 
bizottság nevében H a lm a i János egyetemi do"'"ns tanar. lesz. 1929-b&n a budapesti .. Tudományegyetern . 
mondott. búcsúbeszédet. '· . . ·. · ... . . BölcSészettudományi Kara is ·magántanárrá habili: • 

. Augustin Béla dr .. okl. gyógyszerész, a riiező: tál ja. E minőségében csaknem 2.0 éven ál okta/ta·-. · 
gazdasági tudományok kandií;iátusa, _ v. , egyetefi!Ji a gyógyszerészhallgatókai a fontopabb hazai gyógy-
c. rk.tanár, a Gyógynövénykísérleti KuÍató Intézet növények ismeretére. . . · . ·. . · .· 

. nyug.' főigazgatója, a francia becsületrend lovagja, . Augustin professzor eredményekben és elisme
gyakorlaii eredményekben is oly gazdag tudományos résben is gazdag munkás életének méltó befejezése· 
pályafutását · Budapesten kezdte el. A' délvidékről volt az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésécben 
jött és magával hozta .a gyógyszerészi pólya iráilii végzett tudományos munkája. · A farm.akogizóziai 
szereietét, (j természet. iránti rajongását. 23 éves szai,bizottság elnökeként korát meghazudtoló frisses-

. katában mint okl. gyógyszerész Bernbe megy és séggel, nagy pontossággal járt el az ülésekre. Váj/alt", 
Ts ch i r c h profei;szor világhírű intézetében sze~zi feladalát · nagy. részletességgel és szakszerű alapos
meg a do/ltorifokozatot a páprlka termésének törté- sággal . végezte el. -Atadta egy gazdag élet értékes
'neti-kritikai. és anatómiai-fejlődestörténeti vizsgá'. eredményeit, iránymutató tapasztalatát, bölcsességét. 
laiafról · szóló értekezésével. !903-ban ·visszajön. N_c;gif része volt a_bban, _fu{gp a_ farmakog'!óziai ré~z: 

· M 11g o c s i professzorhoz asszisztensnek és a növény- - meltoan c~atlakoz;k a tobb1 feJezet h;úado _sz~llemu,. 
.taní intézetben oktatja . a . gyógyszerészhallgaióka,t, -. magas szmvonalahoz . . Az alb1zottsag tagjat ·· nag!f , 
Vezérfonalai ír a farmakobotanikai gyakorlaiok!Wz. szer~t~tte! ei}Ü~ke~ne~ vis~zc; az együtt töltött kedves,. 

. E munkásságával egyidőben. a gyógyszerész-, barát l legko:u, erfekes ?rak;IJ·. _ . . . . , 
• gyakornakitanfolyamon növénytani és farma,~ognó?iái . . Augustm Bela "~gesz eleten at Pf!ZC!rul. sZ?rfa: 
előadásokai tart. Páratlan lelkesedéssel, .. elsőrendű eletenek gazdag tapaszta[aiatt. Mosolygo arca, tniflls,. 
·szakluiiással, kiváló pedagógiai" érzékkel, tréfákkal. szellemes ker}élye '}Zindnyájun~ _errúél;ezetébe -ked~e~· 
fűszerezve annyira le. tudtá kötni a · hallgatóság perceket v~razsol Vlssza. A k~"['édo (_udos, a,tWgf!szer,u. 

.fijjyelmét, hogy egy-egy ej,őadása emlékezetes élmény gyak?rlatt szakember, az elso;endu pedag~gu_s sokar 
·. maradt . számukra. Megírta a gyógysz~rkszgyákor- tett es adott nemcsak az egyennek, a_.landvany:;a_k, . 
· nokok értékes lankönyvét, majd később kiadta a Gyógy- a. szakembernek, hane'!! .'! m_agyar nepr;.ek, a_ közos
novények gyüjteményét,_E herbáriummal igen értékes segne/l lS az?kkai ~ mtezm~nyekkel ,es alk~~a~o~ka_J, 
segédeszközt adott a tanító és tanuló gyógyszerész melyek ma lS fennállanak es h1rdeitk a kozossegert 
kezébe: · . · élő, kutaió, Juúadó szellemű tudósok alkotó munká-

. Az első világhábor.il szólította el az egyetemről, jának dicső emlékezetét J Halmai János dr. 
a Hadigondozó. H ivaial szedercserje állomását szer: 
vezi !11f!g. Rövid idő múlva a Gyógynövénykíséileti GYóGYSZERÉSZJELÖLT KA. RTARSAIMHOZ .. 
AlliJmástlétesíti. · igazgatója volt és 1938-ig 

, -oczette.·--[nnen ·haZai gyÓgynövé'nljügy- Farkas Júlia koÍÍegiha cikkéhez sieretném-. hozzáfűznl~ 

~~"'".L .• ;;~:~~~;,b;b~~:;~~~t:d:t1:::~~~':fj~,,-~Ab,~h:azai. digitálisz, hogy nem egyedülálló eset, hogy államvizsga előtti gyógy-szerész is kapott_ kitüntetést..- En is a. megy~ __ V~J;!}:l@;rz~s"?lóS 
· -u:-r.--d-~--ni-,e-t:-e:l~-:~- patikájában· dolgozom:- Ittlétem ·"alatt ~-másodszor· is- a ·mi 

liOriaridi:i, édesköniény, .anyarozs .termesztése," a 'ter~ gyógyszertárunk Q-yerte el a Szacialista egészségügyért folyó. · · 
mékek feldolgozása, értékesítésük, gyakor/aj i haszno- versenyben áz Egészségügyi .MiniSztérium vándorzászlaj át 
sításu.k, a nyersterméMk ·e.· s hulladé.' 'kok hasznosítása és a velejáró jutalmat Orömme!Jölt eLaz érzés; hogy az. én •.. 

b 
- , munkám is - mint a kollektiva egy tagj áé_~ hozzájárult _ 

st "mind az ő nevéhez fűződik. A hazai morfingyár'. ehhez a legnagyobb elismeréshez: Hogy. én is jó· munkát .· 
tás piefiindulásdkor nagy' nemzetközi --tekintélyével - végezhett-em, azt-munkatársaimnak köszönhetem, akiktapasz
·Kabay .. János mellé állt, ideháza teljes erejével talataik átadásával mindenben segitségemre voltak,. hogy áz 
seg. ítdte, irány. ította. .és na. gy rész.g, volt abban, hogy egyetemen tanultakat minél jobban meg tudjam valósítani • . 

háza t 
a gyakorlati életben. _ _ _ - ~ · -,_ . _ -

·a .. · . i mar i/Zgyártás megindulhalott, fejlődhetett Ezúttal moridok köszönetet érte munkalársaimnak 
e z.seniá/is gyógyszerész találmányából. .. . . " kormányzaturtknak, amely lehetövé tette, hogy -,.t.: •nutlha"st>nlc .· .. · ...... ·. 

· A drogok normalizációját Augustin !}éla- kezde;, és eljussak az államvizsgáig. Mindannyiunknak 
ményezte. Ezzel a magyar drogokai védte. A világ, vizsgát kívánok, hogy mint gyógyszerészek 

h
, " k népünk egészségéért do!gozhassunk.- _ 
1ru magyar . ami/la "hormalizációjával nemzetközi 

.-elismerést vívott ki. . . · 
Sbdl M'argit. _ 

.. 2/12. sz.:gyógysz;!rtár;. -Kisbé .. 
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··· gtÓgyszertá:cl dolgozóli ha.,;madik 
kollektív szerzödése ' 

szocializrrmst építő és a kapitalista orszá-
kötött kollektív szerződéseknek van egy . 

céljuk : a dolgozók érdekvédelmének bizto
De míg a kapitalista országokban az érdek-

~~~~·~~is~z!~űk keretek közé szarul és . csupán a esetleg a jobb munkaviszönyok meg-
ki, a szocializmust építőorszá, · 

~~;~~Jt;~tl•e1~ji~e~~l!:en~·t~~ő~~sen kitövül Nálunk n: felszámolták és 
magában fogla1ó munkás- . 

a dolgozó parasztsággal; 
felépítését: Az állami érdek 

a dolgozók érdekeitől, 
egyéni étáeke és a szacialista állam 

azonos. A szacialista jellegű sierződés 
jogok mellett a kötelességeket is meghatározza. 

1947-ben megkötött első kollektív szerződés 
kapitalista jellégű volt, míg az elmúlt évben 

•K<>ton szerződés az első szocialist"c . jellegű szer-

. . 

A GYŰGYSZERÉSZ 

ami a szerződések tekintélyét veszélyezteti. Ahhoz,. 
hogy a szerződések tekintélyét és törvényességél 
megerősítsük, elsősorban az szükséges, hogy a 
vállalatok reálisabb és jobban a belső lehetö
ségekre · támaszkodó kötelezettségeket vegyenek 
fel a kollektív szerződésekbe és minél több dolgozó 
bevonásával ·harcoljanak azok megvalósításáért• 
· Január hónap folyamán a szövegező bizottságok 
elkészítik a szerződés-tervezetet, februárban ismer
tetik ezt a dolgozókkal. Valamennyi gyógyszertárv 
dolgozó joga és kötelessége, hogy résztvegyem 
a szerződések elkészítésében, ezért a tervezetet 
javaslataikkal, kívánságaikkal egészítsék ki. Erte
k~zleteken és a szövegező bizottsághoz írásban 
eljutlatott javaslataikkal bővítsék, gazdagítsák 
a kollektív szerződések tartalmát, mert ezzel nem
csa~. saját __ élet- és mnnkakörülm.ényeik javítását 
sei(thk elo, • hanem egyben a gyógyszerellátás 
szmvonalát is emelik, ami minden gyógyszertári 
dolgozó szívügye• . · · 
. . A~ 1~55. évi kol!ektív szerződések megköté

senek tdeJen bontakozik ki országszerte az a halai-

A
. k l k. · .· !Tlas. ;nozgalom, mellyel a magyar nép felszaba-
. ol e lív szerződést a vállalat igazgatója dulasanak 10. évfordulóját ünnepli. Nálunk is 

a dolgozók képviseletében a szakszervezeti . már a legtöbb megyében a gyógyszertári dolgozók 
· köti. Mint hiteles, a szerződő felekre . szoc!ali_sta kötelezettségvállalásaikkal, a gyógy-

j,~~!:~~;:~:::~:;~~~~:~~~~;~~~)~~~~~. Minisztérinm szereszt munka tudományos tartalmának növeléc 
··•• JU''"''"IS.YJaésmindkét sével, az V. Magyar Gyógyszérkönyv utasításainak 

A 'szérződés alkalmazásával készülnek a;o; ·évfordulóra. 
ki aMnnkatörvénykönyv. · Ünnepeljükazzal is felszabadulásunk 10. év

amely megszabj a, hogy: fordulóját, hogy a ·gyógyszertári munka továbbil 

- k1tefe~~fe~~t!~ szerzödésben a vállalat igazgatója . T magát azoknak a feltételeknek biztosítá- jaV! asa mellett olyan kollektív szerződést készí-
amelyek lehetövé teszik l! terveli:teljesítését, tünk és kötünk, amelyik biztosítja hivatásunk 
túl teljesítését. Biztosítják a dolgozók munká- to_v~b?i _megbecsülését és a ml!gyar gyógyszerészet 

f~~~~[~~[ini~f javítását, a vállalat jóléti és munka- feJlodeset. Kádár Tibor 
•' · feladatainak megvalósítását, a dolgozók 
i.anyai;í és kultnrális .színvonalának emelését .. A do!- , 

.a kollektív szerződésben a tervek teljesí
.res•ere. illetve túlteljesítésére vállalnak kötelezett

aztjelenti, hogya gyógyszertári dolgozók 

~i~~·~J~~;~h~o~g~;y~~~a~~s~zükséges mennyiségben jáminö-készítenek és szolgá!tatnak 
takarékoskednak a nép vagyo

szakmailag továbbképzik magukat.· 
kormányprogram és. pártunk · határozatai 

fel<,melő feladatokat tűztek .ki az egész dölgozó 
elé.· Fokozottabban kell gondoskodni a· 

;~~~~!~~~~tr<i~ szükségleteikről, kívánságaik kielé
'' végrehajtásában fontos. eszköz 

· kollektív . szerződés. Az eiső:·n~gyedév 
kollektív . szerződéseknek 

biztosítaniuk kell a gyóiyszertári . 
!t~1~!.~:?f!~~ •. élet- és murikakörühnényeinek.fókózolt 

másrészt a gyógyszerellátás javításával 
egész dolgozó nép életszínvonalának emelését ... 

!954 évi kollektív szerződések teljesítése\ 
·.iel'entik mér!ékben javítot! a gyógyszertári dol· ' 

·A szerződésben foglalt vállalások. 
során mintegy 30 millió forint beruhá, 

.niásje1legű szolgáltafássaljavtilta'gyógyc 
teíi;~int?l~:~~~:~ élet- és. munkakörülménye. Több 
:)1 azonban nem harcoltak eléggé á 'szerzö,, 

foglaltak maradéktalan · megvalósításáért; 

KöNYVISMERTETÉS 

"Sze:rnészeti oldatok" 

címen jelent_ meg a »G~~gyszerésztovábbképz0-.s« kiadvánY-:
sor_ozat 9. _fuzet~. Szer~oJe . Kedvess!/· György dr. egyetemf 
adjunktus, a gyogyszereszeh tudomanyok.kandidátusa. · 
. . ~ füzet tartal!!Ja _.a gyakor:1ó gyógyszerészt közvetleilüÍ-' 
ennh, ~ert !l.szerzo a recepturar ·munka egyik jelentős részét .. 
a. szem~szeh oldato_!< készítését tárgyalja. A brosúra elolya: 
sasa~utan a gyakorlo gyógyszerészben.a következő gondolatok, 
merulnek fel : 
. A' gyógyszerész reCep"iurái munkája során ér.tékesíti! 
es a gyakorlatban ~lkalmazza azokat az elméleti ismereteket 
amelyeket egyet~mr tanulmányai ·során ·elsajátított. A,gyógy~ 
szeres,zet tudomanyos alapra épített gyakorl3.ti foglalkozás. 
A_ gyogyszerész akkor teljesíti feladatát é.s hivatását mara-." 
dektalanul, ha a rendelt gyógyszert az elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati alkalmazásával oly Il)Ódon készíti el hogy 
a, gyógyszer a megkívánt legnagyo~b gyógyítóhatá_st 'tiz-to-_ 
sr~sa; . ~ontos felada~a a gyógyszerésznek -a {;"yOgyszerek 
~eszrte_sehez . felhasznalt alapanyagok minöségi elleriörzése 
e~ ~ kesz gyogysz~rek !áro!~s k?zhen, tör.ténő esetleges válto-,··. 
zasan~k me&akadalyoza,~a es fe!Ismerese Is, de a szó _legszoro-·
sab_b ertelmebefl: ter;nelo munkat a gyógyszerész akkor végez _. 
amrk?r a megvtz~galt és _ellenőrzött_ jó 113inöségü alapanya~ 
g~kbol ~.? gyogyszertar laboratonumaban, vagy orvosi 

. '-:en-yre a tara mellett - gyógyszereket készít. 
, A fe)lődés a g~ógyszerés~eti ty?ományok ·terén ís nagy 

lept~kkel ~ala? t, el?re. Ezt btzon~nt]3 az V. Gyk. »Szemészeti_ · 
oldatok«-rol szolo ctkkelye, amely a fizikai-kémia eredményeit 
alkalmazza a gy?gyszerkészítés·terén. Az új Gyk. tudománvös· 
alapokra helyezi a recep~uráriak ezt az eddig elhanyaiolt 
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A ... GYóGYSZER~SZ 

. __ ierül~tet is 'és' .ezzel .enleli·-a"rendeH 'gyógyszer- ,ha tásértékét 
· ~ a,gyógyszer~sz:-'mt.mkájának;érfékét>_· · .... -. . 

li~- a Gyk..-ban hivatalos- sze'inészeti ddatol5:= elpírásii.t 
)g.y6gyszerés~eti technológiai szempOntból vizsgáljuk, a köVet-. 
'kezöket 'észleljük: - ' · · -. - . 
: _-.-I~- A gyakorló gyógyszerész szempontjábó_Lnagy.jelentő
·ségű,;.bogy a Gyk._ bevezette a szemészeli- alapolda~?t a; leg~ 
-gyakra~b~n ·előfordUló szemészelL oldatok izotóni~s --és __izci· 
-]_iidriás _elkészítésére. A szemésze-ti -alapoldaL lényegében 
,a_< ··körinyfcily#dékkal köZelitől eg· izohidriás bórsav-bórax
·.:tartalmú, izotóniás tompító- oldat,- arúelynek alkahnazáSával 
a~ _ atropini~mszulfá~, _ efe~r.iniumklorid, etilmorfinitimklorid, 
bomatropiniumbromid', metilhomatrOpiniumbromid; _ pilo· 
ikarpi_niumklorid· és szulfát tartalmú szemcseppeket, a hátó
.allyagnak szemészéti álapoldatba·n történő egyszerű oldásával 
készítjük el. Minden egyéb szemcseppet frissen -kiforralt 

--és_ lehűtött-desztillált vízzel kell készítenünk A -szemészeti 
·_-:Oldatokat rendeléskor _ készítjük, -a szerrtészeti aláp'oldatot 
:azonban ·egy hónapig készletben tarthat'juk. 'Bevezetése 
nagymértékben megkönnyíti- a gyakorló gyógyszerész mun· 
l<áját. 
) -.-. 2~- A V~ Gyk. a szemésZeti gyakOrlatbap. leggyakrabban 

~ f"!~'!delt gyógyszerek oldatának izotóniás elkészítésére_ Karlo
:vitz L. -javil.slatára nOmogrammct köz;ölt, amelynek segít· 
.ségével_ meg tudjuk.állapítani- egyszei-ű leolvasással,. bögy 
-10 .g sze.mcsepp -készítésénél ·hány_ cg nátrlumkloridot J.~ll 
-adnunk a rendelt hatóanyaghoz, hogy_ oldatunk közelítőleg 
jzotóniás legyen.a- könnyfolyadékkaL _A: nomogramm,haszná
·Jata _ e}(Jnyös a gyákoiló gyógyszerész ~z;empontjából, m~r-t 
:-.alkalmazásával· időtrabló szániítási mű_veleteket' tudunk 
"kikerülni. 

3. A szernész;eti oldatok-_ koriz~rválása 'és kétrtiai sÚibiíi
_zálása _a gyógyszer hat_ásértékéllek .. biztosítását célozz~ kb_. 
bárQm-négy hétre, arra az időre, amíg a gyógyszert a beteg 
klha?Ználja. · . 

_4._/ A Gyk. szerkeSitő. bii6ttsá'ga 'sajnálatos_ módÖii 
-:nem_,vette'.figyelembe a gyakorló-gyógyszerészeknek az _»ad«· 
-.tryógyszerrendelés- elh<).gyására _jrányuló javaslatát. _A szem-
: :-~P_Pék . adago~ása Ugyan_is_..a. gyakorlatban nem_, szabvá,nyós 

_normál_ cseppentőVel·. történ-ik. A közhasználatban- forgalom.: 
-~anJevő cseppentökkel pe-dig a szemészeti oldatOk adagoláSa 
n~m végezhető olyan pontoss~ggat,. amely _indokolná a szem
---<;seppe~ »ad« -készítési mó-dját. A szemészeti oldatok ·gyógy
;Szerkönyvi »ad« készítési előírása különösen· azon gyógyszer
; tárak munkáját nehezíti meg, amelyek' szemészeti szakreride
:lések közelében rnűködnek, _ahol a .szemészeti'oldatok gyakraft 
.előfordulnak. 
, A.· _V. Gyk. ».~z~mészeti oldatOk« cikkelyének "kidolgo-

_-~asa- Kedvessy G!Jörgy dr. ·nevéhez fűződik._ A brosúra minden 
'·Sorából érzi az. -olvasó, hogy_ az, -eredményt hosszú és .fárad
ságos munka előzte meg. A szerző gondosan foglalta össze

.anyagát. Világosan, érthetően. és mind:vég.ig_:érdekesen írta Ie. 
·],-fa--a -kar_iársak- a·- brosúrát elolvassák. és __ egyúttal __ a, Gyk. 
-vonatkOzó szövegét is_ áttanulmányozzák, rnindent megérte
~--nek -első·olvasásra. Ez vólt Kedtiessy_ György dr. munkájának 

; .eélja~és-ez -brosúrájának legfőbb érdeme. ___ -. -
' - · · Tariay l sWár( dT. 

ELOADÁS KA BAY JANOSRÓ{.. 

'" *-:Egyetemi GyógySzer~zeti Iritézet előá-dó b~rméberi' ttJdO
mány_os .~löadásaim;k kere~ébe~l tartotta SZakcsoportunk 
<első emlékdő~dását ·nev"es ma'~(y.ár" gyűgyszerészékró1, amit 
-~öráb~an. prcígfariijába-__ --i~tatott Ez __ -alkal~tTirtmr .Kabay 

.' _J-~no?rQI, a fiatalon-; tragikus hirtelenségg'el elhalt magyar 
zseniről tartott emlékbeszédet Hairnai jános dr. egyeterni 
_docens; -a gyógyszerészet- történetének· ·ismert művelője. 
RöVid életrajzi adatok -ismertetéSével tTiutatta be Kabay 

,:Jánost az akkorí világ tükréb~n, számos ·eléje tornYosuló 
_- a~3.dá11ya1, _gárlccsal, _ kiemdvé az· igazi hazafi, ·a szocialista 

,- ;,~rnber _ példartlu~ató~ kimagasló. eg)_ié~fségét, talá!mán_:yának 
~zületését, ri?egvaló-sulását, gyakorlati alkahpazását, sorsát ~s 
:S7efepét. népi .deillokráciánk gaZdas-ági életében. 

G YÓ(/YSZERÉSZTECHNI KVSOK 
. ROVATA 

KRITIIZA A TECHN!KUS~ROVATRÓL 

. 1945~ben,_·amikor Budapest nepe még az ostrom- szörnyíi
ségeit .-élte, Debrecenberi már számottevŐ:-"·szakmaL munk3. 
folyt. Akkori szervezetünk segítségével rnegszerveztü~ a 
technikus-tanfolyarnot, (l.mely __ a maga 20 __ hallgatójával 
:- ha nem csalódom - a gyógyszerészi középkáderkép~~ 
első fecskéje volt. A , technikusképzés ügye· tehát hoSszú 
ideje érdekel s így érthető, -hogy -szaklapunknak a »Gyógy
szerésztechnikusok rovatá«-val való kibővítését különös 
örömmel fogadtam. 

_Régen tapasztalom, hogy affiíg technikúsképZés.ühk 
évről évre Javul, addig technikus-továbbk~pzésünk ·eJhanyaA 
golt. Sokat beszélgetek három-négy évvel ezelőtt szakv-izsgá
zott technikusokkal, kissé egzamiiiálom _őket, s lehangol tan· 
állapítern meg, hogy ámbár gyakorlati rnunkájuk öntudato
sabbá vált, a tanfolyamon szerzett ismereteik jelentékeny 
része elhomályosult, a _·bekövetkezett fejlődésről pedig -
amelynek hatása kétségtelenül átterjed a technikusi munka
körre is - alig tudnak va.lamit. Bizonyítfk ez arra, .hogy a 
technikusképzés továbbképzés nélkül csak csökkent, időleges 
értékű. 

Úgy látszott, hogy száklapunk új rovata felújítjá, fel
színen tartja, fejleszti a régi tudást s ezzel alapot ad a tovább
képzés megindítására. Az előzö-cikkek-ennek ·a célnak meg 
is feleltek. Az irnpleálásról,_- .szitálásról,_ főzet-forrázatról; 
technológiáról szóló_cikkeket technikusaink tetszéssel fogadták, 
szívesen olvasták, örömmel várták. Tetszettek a cikkek azért; 
rnert stílusuk _világos, könnyen- érthető, __ idegen __ szavakat,, 
tudományos kifejezéseket lehetőleg ker:ülö~'-· tartalmuk- a 
technikúsök ·napi. mun_kakörébe vágó,_ színvonaluk az elő
képzettséghez alkalmazkodó vOlt. J ó-. úton indultunk_ célunk 
felé. Ezen az út9D azonhin elh~J.jlás jelentkezik. A legutóbbi 
szám technikus~rovatában megjelent )}szárítás« című dkk 
nagyon alkalmas gyógyszerészek; továbbképzésére, de erősén 
kételkedem, hogy az abban foglaltakat t~chnikuSaink zöme 
megértette, s így hasznosíthaita vOlna. Bizonyos, ·hogy a 
heterogén .iskolai yégzett-ségű teChnikusok között vOltak 
olyanok, akik a_cikket elolvasták, de- a túlnyomó többség-
ezt tapaszta1at alapján mondom -_már az első hasáb közepén 
letette az újs·ágot. Nag-yon helyes és. dicséret~s ·a_ cikkírók-nak 
--az 3 törekvésük, hogy b~chnikusaink· eddigi __ rnunkaterületét 
kiszélesítve olyan területen is segítségef')<:aphassunk, amelyen 
eddig elvétve dolgoztak. Szép ez a törekvés, s_zép, d,e hol 
vagyunk még technikusaink olyanfokU_ képzésétől, 'hogy 
stöc_hiometr~kus kötődés, infravörös sugár~áS és a cikkben: 
foglalt_ sok ·más terminus-techfl.ikus-szal .érdeklődésüket.· fel
kelthetnénk? Az ehhez; hasOnló, az átlagos _kéPzettséget 
meghala_dó, __ tudományos stíluSban _rÍlegírt- cik~_- kisebbségi 
érzést kelt technikusainkban és csökkenti- aZ érdeklődési 
aZ új · rov.3t .iránt. _Legyünk tárgyilagosak, a való élethez-c 
sza-bjuk terveinket. Ne szahidjunk túlkorán_ előre,_ mert 
ezzel csak hát-rább jutunk. Előbb _egészen egyszeríf, könnyen 
érthető, a mindennapi gyakorlatba -vágó ismereteket új1tsuk 
fel, bővítsük ki -:- úgy, ,ahogy ·azt m~gkezdtük -, s ha ez 
teljes_ egészében megtörtént, -ha ezt,az anyagat a mege.lakí
t_ándó technikusoszakcsoportunk 'útján átvessziik, s ezáltal 
a továbbképz~s s~ervezetté válik; akkor jöhet a mag;l~;:t_bb'- . 

- fókú. ké]'héS, akkor ·jöhetnek·a terminus technikus-ok, jö~et 
--:- és· jöjjön is ~ .a budapesti gyógyszervizsgáló labora-
·tórium szép és nemes célja. A technikus-rovatban szarí-tsunk 
hety-et a technikusokriak .is l 

P inczési László 

MOHAY JENÖ VARPALOTAI GYóGYSZERÉSZ IRJA 

»A Gyógyszerész« decemberi szálla a technikUsok 
rovatában a szárításról ír. Ebben a cikkhén .egy igen m'eg
lepő adatot táláltam._ Azt olvastam _ benne, hogy_ az _ illira-
vörös sug-arak »rövid« hullámhoSszúak - - , · -

, Mivel -~zt :a megállapítást a szerzők az infravörös lámpá-_ 
val kapCsolatos szárításnál tették, ri)lilván ·arról a· sugárzO_ 
energiáról Van szó, amely főként a 10.000 A-14.000 A 
közötti hullámhosszú sugarakból áll. 

J_~nő · VáTpalotai. kar 'társ· h~lyeséll _·mut"aJ ·rá 
fen,tiekb<;n v~ta~ott_ ctkk egy _részletének félreérthetőségére, 

romdenféle hullámenergiát figyelembe .veszünk 
sUgarak a; látható . fényhez_ .viszonyí_hi~ 

)1~Jss;~ú_h ttlliimho:;szúa.k A, közlernényünkJ:jen _ vis_:tont _a_ szárí. 
az. infravört)s. _sugaral\l;lt. ___ a __ h_ősJJgat<Ildioz 

-, ebben_ a vonatkozásban , az_ infraVÓrö.S 
köz.?tt/a }eWöv'idebbek .. -Tény,·a~"onban; 

kozlemeny_unkben nem domborít(jttuk 
kartá\s igen_ prédz __ é~·-szakképZett 

~zt a ~ényt ~s biz,ollyítja; _hogy_ q 
a gyogyszer_eszek ts _ sZtvesen olv(ls,sá~. 

GyógysúivizSfilíló: LabOfatO;i~n 
rnanluiközös'sége_ · 

"GyógynöVények termelöi .árai.·_A Minisztert~ács hozzá-( 
;, járulásával a beg):'űjtési rn!niszter módosította egyes ''szertödé--\ 
-ses növény:ek -,termelői áráf; ·-ezek --között _Déhán)r~;g)rógyÍlöVé~ 
pyét.is. A -~orsmentalevélnek 25?0, __ ~ köJJ:Iény~3g~~~:-1200; 

-1000 forint "rriáZs-ájá. Biiorliiya.I öröm
. veszik túdomásuí a felernelf .-ára~at azoka faluSi kar

,,.1 ""''";,;·t' ak{k iriellékkeresetkéDf sziveSen éS' Sútkértéleninie-1 
foglalkozn_ak gyógynövények tenne~ztésével. . 

A GYóGYSZERESZ 

Állandó J'o"vatot 
a Galenusi Lahm•atóJ"inmoknak 

-~ágy örömmel és éfdeklődéssel olvastam Ligeti Víkter 
kar!arsamnak »A Gyógyszerész« de.cemberi számában .a.Gale
nust Laboratóriumok munkájáról írt közleményét f.s·--S'Okat 
tanultat? belőle., Nagyo? kívána~os lenne, hogy a galenusi 
laborok »A Gyogyszeresu~ben allandó rovatot kapjanak 
me~y~e!l:, t~pa_sztala!-aikat, gyár'tási, technológiai és felsze: 
relest UJI!asatkat: otleteiket, fogásaikat ismertetnék Ebbó1 
a ro':"athol so'k esetben a nagyobb- gyógyszertárak is tanul
h?tnanak, mert sok nagv_ gyógyszertár van amelyik nagy 
teteiben készít elő egyes~ gyÓgyszereket vagy félkész gyógy
szereket. 
. , A ,galenl!.si l~bo~atórium?k .. a __ gyógyszertárak és gyógy
sze:gyarak k?zt allvan, -ma uttoro munkát végeznek mert 
arn1_!1~ ,~rre Ligeti_ kart~rsam rá világít, . rnunkájukban'; tech~ 
n?.iogtajukban nem, _tamaszkodhatnak sem a- gy'ógyszer-
kon:yvre, s~m a gyanpar tapasztalataira. · , 

A gyogyszerkönyvre nemcsak ·azért nem "támaszkOd-
. ha tunk.' , rnert. ha az _l kilós előiratokat I00-200~szoros 

mennytsegre 'IIsszük át, sok esetben leküzdhetetlennek látszó 
aka~~lyra találunk (lásd pL a Ligeti által említett ó!ornecet
P?fitast), hanern _azért ~em, mert a-gyógyszerkönyv igen kevés 
st;.yt hely~z. a ves~tesegment~s munkára, a mennél nagyobb 
kitermelest er,e~me~-tyre,_ a rnennél kevesebb -idö, gáz, szes:z 
stb: felh_asznala.~ra, szov~I" ":,Z -op!imá!is termelékenységre, 
amt ped1~ _nekunk, a mmosl"g utan súlyponti feladatunk. 
.. A gyartpa~r~. pedig- azért sem- támaszkodhatunk, ·mert 

gep.t berendezesunk. a;o~éval p_e~ versenyezhet. 
~elyes lenne tehat.' h_a leg~labb · egymást .támogat

ha:tn~nk~ ~hogy erre Ligeti. kartarsunk nagyon is dicsé-
. rende reldat mutat. Ez pedtg »A Gyógyszerész« hasábjain 

keresztul lenne Jegjobban megoldható. , 
. , A Ligeti, ka~társ ,által ismertetett eljárásokat pl. .én 
Js atveszem~ es bt;ony_a~~ még sokan, hogy ezáltal· rnaga
s<:bb terrn:Ie~enys:get equnk el. Az ólomecete t én pl. hasonló
k~pp~n, felhtdeg uton készítettem, de a maradék .. kifőzése 
ne!~uL )~J: ~b. egy hét alatt - mely idő alatt a ballont 
saJat U]ttasu ballonkeverömmel számtalanszor alil.pOsan 
felkevertem ~. baUononkén t- átlag. 68 kg- J ,25-ös ólomeCt>tet 
~yert~m. Most bevezetem a Karsai- eJiárást mert ha ballö~ 
lJOnkent csak egy kilóval is többet tÚdok kinyerni· e.z egy' 
ev alatt- sokat tesz- ki. · - ) 

, . A ballon~ever?m ::gy· vastag üvegrúd,. mely.nek egyik 
veger~ m.~mkogumit huzok,_ arra a részére pedig, amelY 
kever~s koz!Je~ a ballon nyakával érintkezik, egy ·kb. -15 cm 
hosszu. g~n;:1~so darabot. Ezzel a keverövei a ballon old31á
nak ktbokest veszélye nélkül a ballon tartalma könnyű
s~err~l~~l-ap~san fel,keverhet,ő,. ~a a ballonból kiálló végével 
v.Izs:ml'--s, korl!l?.zgasokat vegzunk A ·keverő oks6, könnyen 
hs,z~Ithato. K~lon keverőt basználok jódtinkturához, ismét 
mastkat .a M txt . .. ~hlora[o bromatu-hoz, ·hogy az-_ esetleges 
szennyezest elkeru]Jem. 

Azért bmeriettem ezt, mert úgy vélem, nagyon kíVá
na,tos I_~nne, ha a ,gal en. laborok rovatában a· házilag elké
szJtheto. vagy el~eszíttethető rnunkaeszköz úJításokat .rész
letesery Ismertetnek. hogy azok mennél hamarabb mindenütt 
hasznaJatha v~~etők __ legyenek. Az· újítások :útja ugvanis 
a SJyog~szert~n Kezponton keresztül igen nehézkes és 
lassu. Hetpecsctes tit_okkér;t kezelik :}Z újít~sokat, ahelyett, 
hog~, ~z~m:.ml. rneg~-~l~enek taj:lasztalatcserére, ahogy azt 
az,l~.Jl!ast t_orveny e)otna. ~n nagyon sze_retném pl. az iiveg
szafJ~okocsit .. m~gcsmaltatm, mert annak ötletét kiHínőnek 
t~r.om. Ar. t.~ve~ekb~n ~entrekedt víz ·ugyanis -sok· bhssZú~ 
s~~-ot okoz. Su:gos _szuksegem l!=nne a szellőztető és por·mente
stto berendezesre Is. 

Mindeze.~et összevéve IJagyon kív3.natost13k fait~ITl 
ho~~ »A Gyogysz~rész\( szerkesztőbiio-ttsága állandó rovatot 
nyy•.son a gal~nusr lab?ro_k rés7:ére és _hívja fel azok dolgo~ 
z9It,. hogy. a rovat rcszere romden t írjanak meg,. amit ·a 
tobbiek felhaS~nálhatnak. 
, _ Ig~ t~dpáilk ~gymást . .segíteni, ·:egymáSra támaszkodni 
es a!t az Idot.' am1t most _Sok olyan probléma megoldására 
f9rdttunk, amit eset_leg valahol már jobban is megoldottak 
ha:znosabb d?l~okra fordíthatnánk, a jobb és. tökéldesebb 
gyohgysz~r~lla~a.s, jobb minőség és magasabb termelé· 
,kenyseg erdekeben. 

.- Csejtei Károly·-
laborvezető, Debrecen 
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· A GYóGYSZERtSZ 

. A CiY AKORLé CiYé(/YSZER~SZ 
MQHfLYÉBÖL 

AZ EXTRACTUM OPU SICCUM OSSZE.~LLASANAK 
OKA ÉS HELYES ELTARTASA 

: , ·Gyakran tapasztaljuk; hogy a -leggondosabh eltartás· 
mcllett is bizonyo$ idő eltelte<: után az. Extr. opii sicc össze
áH, ezáltal sok kellemetlenséget okoz. Nehezen· tudjuk 
ie_inérn,i a szükséges mennyis~get és·_ az üveg teljes kiürítése 
is tekintélyes anyagveszteséggel jár. _Az is súlyos :eset,- ha 

-az- üveg el-törik közbén, hiszen kábí-tószerről Van szó. A kéSzít~. 
rnény _ összeállását két ok idézheU elő: l. Helytelen_ kés'zítés, 
2. helytelen· eltartás. - . ;_,_ · . · . -
. A száraz_ kivonat kiindulási alapanyaga az Opiwn natímmz. 
Ez a k1>. 25% összalk~loidán kívül-még sok gyantás any3goJ 
is tartalmaz._·._A Gyk. ·szerirtt a hatóanyagot vízz:el·yon:juk 
ki és a. baUasztanyagot .ülepítéssel választjuk le. De,mivel 
ai. ·öSszeáUást főleg a gyantás anyag Okozza, feltételeZhető, 
hqgy _az EXtr. opii. sicc. gyakran nem mentes a ijyantás 
anyagoktóL Elöfotdt~lhat ez pl.. akkor,.ha -a szlírés 16-18-nál 
magasabb höfókon történt, ·amikor <i· gyantás-.· anyag bizo-. 
nyos:·"része is _átmegy a szürőpapíron. . . 

Fontos a. tökéletes_ ülepítés is. A készítményt feltétlenül 
jól-. -záró·. edényben, égetett rhész ieJett. kell.. tadani. 

Ha összeállt készítményünk v·an~raktárori;r a k9vetk~ző 
:módon · já.Víthatjuk meg: kb. öt~zörös menrtyiségű me·teg 

·:vízZel.,kioldjtik az edényből és· kihülés. után sziírőpapírr1f 
_öntj~k. .A ,sZíírőpapírt. 2-szef 5_ rnl vízz~l még utána ·öblítJük; 
hogy veszteségünk 'ne legyen. Ezután a s~üredékét lOW-ot 
meg nem_.haladó· hőmérsékletetr·megszárítjuk éS elporítjuk 

_Helyes lenn~, ha a Gyk. vízben oldhatatlan gyantá_s 
anyagra . is _· plegvizsgál.tatná- ·az- Extr. -:ooii sicc:~ot. . 0,-W._ g 
k~SJ;í:tmény·.-5 ml _meleg vízben oldva kih-fílés után: js ,tiszta 
m.ar:adjo·n; 

Ezzel a ·vizsgálattal. elej(it vehetjük a készítrnény össze~ 
állásának.. . · ·. . _ , _" 

.'_NedvSzívó· anyag- _eltartására ·szükségb.ől.~. magunk·" is' 
ö~szeállíthafu~k _megfe.lelő-~ edényt" Iger,., alkalmas. e·n::~.: .. _.-9. 
éélra- az'Üres csavarmenétes 100 ·ini Pekk ·»A«~ t- tarta1m3zó 
barna üveg, .a_ köVetkező módon : . 

... Az ·-;üveg aljára.·l,;..i..l.%'·cm magasságban--durván porrá
tört égetett _meSzet ·teszünk. A mész fölé: kartonlapot helye~. 
zün.k~· ._.etré .-állit jük _a tároló edériyt ~ jól megfeld a·. 100 

-· tabL-:t :taftalmazó ,üres .Polytridn~es í.iveg, amely_ ugyanc'Sil.k 
csavarmen:!!tes,: 

a a 

a a 

a a 

_ Forg(;Cs Béla· dr." .. 
gyógyszertárvezető, Ercsi 

10,0 g 

20,0 g 

75,0g 

A~ ro ·g_ gámi arilbié>ot az. Aq_ua 
g vízze,I- eldörzsöl jük,_. majd apró 
em_ul~iót .készítünk. 

erifulZiOhoz- á_pró _·_részletekben 

~,::if!~t:~~~~•zítfa~l~k~m_·és _cinkoxid, k~v~réket, végül pedig a lehűtött borax-bórsav oldatOt. · 
__ I.gy. széf} kenf)csállorhány·ú, 'egynetníí készít

ffiényt··kap1!nk, amely.hoSszabb_.idő múltán sem válik ketté. 
Altalában az emulziós: szuszpenzió ·Ré$zí~ésekor. nagyon 

· _'fötitp·s,: ""hógy- elösZőr ·az ·:·emúl,:dót .csinálJuk meg, azutáJ,l 
-a. vízben oldhatatlan anyagokk31 keverjük és végtil adj.Ük 
"hoziá. a keVés vízben· oldott· oldható anyagokat 
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Forgdcs Béla dr. 
gyógyszert~rvezető, Ercsi 

MÉG EGY HOZZASZóLAS A SOLUTIO '.lOD! SPIR .. 
KÉSZITÉSÉHEZ 

· ülvilstam Sirnon Gyúla dr. cikkét, - az abban folilalt · 
táblázatban igen jól szemlélteti az eddig leközölt készítési 
módok hibáit. Enge~tessék meg nekem, hogy én-is közöljern 
két készítésf módomat~ ·Az egyiket a nagyobb mennyiség 
készítésére tartom alkalmasnak, ·mivel e.z nem okoz semmi 
különösebb fiziKai munkát, -a másik módszeremet kisebb 
menn)dség készítésére ajánloril, mert ez kb. 20 percnyi rázást 
igényel, de ezalatt el,is készül. - ' · 

I. módszer : Az ·előírt me"nnyiségű jódat eldörzsöl és 
nélkül - és ezen van a hangsúly - megfelelő nagyságú folya
dék-üvegbe mérem és hozzáadom az előírt- mennyiségű leg~ 
törnényebb szeszt. F~lóránként felrázva kb. 4 óráig hagyom 
állni. Azután az üledékről. leöntöm az oldatot egy másik 
üvegbe. Az öldatlanul visszamaradt jódhoz hozzáadom az 
előírt mennyiségű·jód~álit és a szükséges víz mennyiségének 
1/5 _"részét., Ezt· a keveréket szintén- 1/2 óránként rázogatva 
állni hagyom addig, míg ésZlelésem szerint a jód· tökéletesen 
feloldódott. Ez kb.. ismét 4 óra alatt megtörténik. Az oldathoz 
hozzámérem a még' hiányzó vizet és végül a két oldatOt össze
ön töm. 

Eljárásom helyességének_ bizonyítására készitettem a 
fenti módszer szerint 200, 1000 és 2500 g-nyi SoL jodi spir.-t
Egyidejűleg az OKI előírása szerint is ugyanazon mennyi
ségeket. Nyolc óra mulva mindegyikbőL mintát vettem 
és megállapítottam azok sűrűségéf és· szabad jódtartalmát. 
Ezeket az adatokat az alábbi táblázat mutatja : 

I. módszer szeriiít készült 
8 óra mulva- ...... - ... 

I. módszer szerint késZült 
8 óra mulva .......... 

r .. módsz~r szerint készült 
8 óra. mulva , .- ...... _;_. 

·oKI előírás szerinf készült 
8 óra mulva .... · ..... ·. 

OKI előírás szerint· ·készült 
8 óra mulva ... - ...... 

OKI előírás Szerint készült 
8_ óra muiVa · ........ -'. 

mennyi- l 
ség ! sűrűség' 

l 

200 g 0,966 

1000 g 0,967 

2500 g 0,969 

200 g 0,958 

1000 g 0,957 

2500·g 0,956 

szabad 
jód % 

4,82 

4,93 

5,10. 

4,62 

3,85 

3,89 

·A vizsgálat során kitűnt tehát, hogy az OKI-előírat 
szerint.készjtett Sol- jo'di spir.-b-ah a jódnak· még egy tekin
télyes része .olda ti án volt 8 óra mulva. MeK kell jegyeznem, 
hogy a kísérleti össz'emét"éshez a kisebb tételéknél a ·kéz-imérle-
get,_ nagyobb tételeknél a táramédeget használtam. 

II. módszer: Az előző rnegforrlítottja. Lemén:iín az 
előírt -mennyiségű· jórlót és jódkálit. El dörzsölés. nélkül · · 
folyadék-üvegbe téve, hozzámérek a jóddal ég)iénlő mennyi_-_ 
ségű vizet. Tíz percig állandóan~- rázöga"tom, thajd hozzá
mérem az előírt mennyiség'ű. legtöményebb szeszt l:'!s·f9lytatom 
a rázogatást a jód.- teljes· oldódásáig, ami 'kb. 10 'percig tart. 
Végül· kiegészítem a ·megfelelő mennyiségű vízzel. A fenti' 
módszerrel 20 perc alatt kész az oldat. Ezen eljárásow helyes
ségének bizonyítására afenti IÍlódszerrel 100, 250 és 1000 g-os 
tételben készítettem Sol. jodi spir.-t, s azokat rnegvizsg,álva 
az .. -alábbi-,eredmény.eket. kapta·m·: · 

II. módszerrel kész,ült 
20 perc alatt - - .· . .! ••.. 

I I. ·móaszerrel készül t 
20 perc alatt . .. ~ .... -

II. módszerrel készült 
20 perc alatt ..... ··-·-- ...... _ 

:: mennyi
ség 

!00 g 

250 g 

!OOO g 

l· szabad 
sürlís~g· j jód % 

0,968 4,92 

0,968 4,85 

0,966 4,92 

Kérem kartársaimat, próbálják ki mOdszeremet 
közöljék róla véleményüket: 

Far kas I siván 
gyógyszertárvezető, Kóny 

stAKMAI HIRADÓ 
·. .. . - . . ' . . ' . "' . · ........ l .· ,. , ... •. .. . ' 

Gusztáv ·soproni elö~dásai. :A soproni Üyógys~~fész 
c.····~·~!i"'::~~z~l: 9rt54 nov. 21-én orvos-gyógyszerész. továb b képző 

:.~ melynek keretében Fritz Gusztáv df_ pro-
tartott előadást »Az anéiniák korszerű _gyógyszeres 

··••k,,.e•t.éSE'" címmel. Az előadó először az anémiák-felosztásával 
diagnoSztizálásával foglalkozott, majd a ·vi:tS:terápia 
állását ismertette, különös tekintettel a ferre vas_készít~ 

c ~····~l~~b~k~~t'i 1 ~U~·t~ágn~~a az-_ anaemia· .. pernicioSa gyOg.yításának. az 
~: elért fej_lődéséről szólt ·és itt különösen 

majd a B12-vitamin hatását viJágította meg ·részle
.· te"sen. ~armakológiai és kémiai magyarázatok és '3, bemu
·tatott táblázatok a kitűnő előadást· szíriesSé tették. A város 

majdnem teljes számban·.-megjelent orvos. és 
>!gy<ígJISZeri's' társadalma .nagy figyelentmel kísérte· az elő!!dást, 

nagyszámú hozzászólás követett~ _ . Fritz professtor 
előző nap, ·nov. 20-·án a Társadalom- ·és·· T~rmész_ettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat, .valamint az. ürvos~E:gészsé..gügyi 
Szakszervezet által együttesen_ rendezeit szabadegyetemi 
estén. tartott népszerű tudom~nyos előadást--a ·nagyközönség 
részére »A gyógyszer útja a. bevételtől a hatás eléréséig« 
címmel. Ez a nagysikerű előadás n"agyniértékben .·hozzá
járult az általános· műveltség gazdagításához, valamint 
a betegek részéről a gyógyszerész munkájáriá.k megbec..<>ülésé
hez. (n.) 

Norrna.Ies.'' · vénymin tái 

vizsgálata. Ilyen· éímenn.és~~Jt~~~~~~k~~~ 
azoknak ·3 Fo. ~ 

je.lemlek ~~1t~~!~lt~,n~~ ala!t nem azt~oiK~1I: 'fh~Ui~~~f~ 
b~~~~~!~l~k~~ adunk. helyet, .. banem,_,olylin,:.VizS+ 
g amelyeket szakfelügyelők az OKI laboratóriurilá.

yagy ·saját laboratóriumukban végeztek. Ilyen· esetben 
az átfogó din szerepel:- .a.nnak jelzése nélkül, .hogy·. :az 

VJ\J.o'm készült. Természetesen el sení képzelhető; .hogy 
.c .... ezekJ·öl a vizsgálatokról ne _tájékozódnának.. az. OKI belső 

munkatár-sai is, vagy ne érdeklődnének a szakfelügyelők ·: 
milyen gyógyszerek kémiai vizsgálatával foglalkozn-ak. az. 
OKI- laboratóriumában? Csak ilyen· összehangolt -in unkának 
lehet. .az hogY:"·ezek .ne __ zavarják,. banern inkább 

vizsgálatok -tervszerüségét ._Ezeket a 
.••.•. kül§nt·d<olgo.z''~okat azonhan csak abban az_ esetben közöljük, 

anyaganem érkezik meg hozzánk.-
,; .(A szerk.) 

,c, 

szám item .-iS ·öleli· úi ~ m~IDrar\ 
utáni teljes tíz ~sZtendejének 

a munkaverseny :fejlödését. 

mi fejlő4f~nk,: ·akik abba'n ~;~~~~~~~~~r~~;l~;l~·~-IA~grg~tatjél, :,h
9

gy __ szodausta fejlődött maga a munka
szervezői· és -irányítói is',. Ezéi-t 

ez a ,jubileumi híra4ó, különösen ·ak"kdr,
számot is végiglapozzuk _ 
ezt -.a jubileumi: Munkaverseny-hf~~d{\.: 

anyagának Osszegyüjtöi ·is. Es .talán eppen azért nem fektet
tek nagyobb súlyt, eltekintve .. a szép kiállítástól .a versény~ 
h~ra~ó to_vá~bfejlesztésére, ha~etÍ1 p~geléged!ek' a_zz~l, hogy 
kerdest - mtezzenek a megye1 halozat gyogyszeresze{bez 
miként is látják munkaversenyünk alakulását az 1955-ö~ 
évben, különös tekintettel a jelenlegi negyedévre, am~ly 
szerte az országban, minden szakmában most lendül lelkesen 
előre felszabadulásunk tizedik évfordulójának megünnep-
lés~re és tiszteletére. . · 

\ Persze_ nem ártott volna,._ha a gyógyszertárak _vezÚőin 
kívül, másokat is megszOlaltattak volna: technikusokat, 
irányító és ellenőrző szakembereket, sőt esetleg egy~egy -
mvost is, akik maguk mondanak véleményt·annak a' bizonyos· 
legjobb . gyógyszerésznek valóban. kimagasló m_unkájáról. 

A feltett kérdésekre megadott válaszok azonban így is 
szemléltető!;!n kidomborítják az elmúlt 10 negyedév utáh, 
enn~~ a jubileumi_ sz~mnak különlegesep ünnepi. jellegét '-:
az UJ ceglédi gyógyszertár homlokzatának és officinájának 
és az 1953 és 1954 év elsö··három helyezettjének fényké-
~~ . . 

· Lássuk azokat a szempon'tokat, amelyek érderíles_ek 
a megemlítésre és alkalmásak egyúttal versenymozgaltnunk 
fellendítéséTe ~s továbbfejlesztésére. Megemlítik pl.,_ hogy 
hely_~elen a rendért és a tis.ztaságért i!? a gyógyszerészt _pon~ 
tozm- a takarítönö helyett. (Ez a kérdés tis?-tázódik a. taka
rítónők munkájának külön elbír"álásában.) Mások az_ orvos~ 
gyógyszerész kaeC?.olat pont?zásána~ j'_elentőségét h;mgsúlyoz.
zak. Van e;zek kozott olyan]avaslafls, amely az egyes csopor
tokban -q pontozásr:a kerülő- teljesítmények gyökeres meg
v*lt<;>Ztatását igényiL E vélemény szerint a gyógyszertái-ban 
folyo munka tudományos jellegének az igazi kifejezői. azok 
a versenyp9ntok, amelyek a jó gyógysZ.erkészítést, _a kiadást 
vizsgálatot, niintavételeiést, továbbképiést, tisztas~got. érté~ 

\ kelik. Ezek szerint az anyaggazdálkodás és az adrhinisztrAció 
a II. és III. _csoportba kerülnének_ ... Más vélemén,Y:feles--
legesnek tartja a gyógyszerkészítés pontozását, m_iv~l ~z 
~ mintav~_telezésben úgyi~ kifejezésre jut. .. Olyan szempont 
lS fel~erul, amely nem tartJa helyesnek a _ »Bánás~ód,. a 
betegekkel« versenypont m~gszüntet~sét. Ezt többek-'közöt:t 
így okolja meg : »Ha udvariasan megmagyarázOm fl JtyQgy
szer használa tát, el tartási módját, esetleg egYéb in~ézkedéseket 
is a gyógyszerre vonatkozólag (pl. hígítás, a _ gy_ógys~er 
felmelegítése stf;l.), vagyis ha látja a beteg azt, hog~/ lt::lkiist:ne
rete~n törődnek egészSégével és nemcsak úgy ,odri_-dQbútk 
neki. a gyógyszert, a betegnek is megnő a bizalma ·a gyógy~ 
szeresszel .szemben, a gyógyszerész. megbecsülést szerez 
maga és pályája .részére.<( 

Ugyanez a birálat hangoztatja a' felajánlások élefnél
küliségét is - a komoly szakmai hiányok elhanyagolása 
mellett. Propaganda, a betegek kioktatása a gyógyszer~ 
takafékosságra, a ragályos betegségek megelőzésére, gyógy
növények termelésére és begyűjtésére .. Felajánlás lehet az is, 
hogy városokban klub-esték keretében az orvosokkat ismer~ 
tetjük a FO+NO-t és az új gyógyszerkönyVet... Több 
levél foglalkozik az V. Gyógyszerkönyv életbelépésével és 
ann~k helyes a)kal!.IIa~~sá:rai ~ gyako_rlati ~éi~tben; Egy :gyógy+. 
szeresz levele az onkoltsegcsokkentes eloterhe aliitasat szor~ 
galmazza. Ne kifogásolják pl.,. hogy olyan· gyóg)rszerek niil~ 
csenek .a gyógyszertát ban, amelyeket soháserh keresnek ... 
-Más vélemény a kollektíva- munkájáriak értékeléSe ínellett 
az. egyéni elbírálást is ·szükségesnek tartja_. Esierin(ennek 
elmaradása az oka annak, hogy többnyire egyedül, legfeljebb 
csak technikával dolgozó gyógyszerészek nyerték el a vándor
zászlókat. Egyetlen nem mégfelelő "mintavéteieZés· ler'orit
·h_atja a köllektívá _ legjObb ered01ényét .. _ . __ Egye~ek _ azt 
állítják, hogy a külön célPrémiumos takaiítóriői verseny nem. 
vált be, nincs is elég. központi támpont ennek elbíi"álására. 
Egyiitt kell jutalmazni őkét is a többi dolgOzókkai. _ . 
yermész.eteset; ~okat. fo~l~lkoznak a suik.felügyelők tetm:ékeity 
es t~rmekenytto segt~segevel, de emellett egy »mozgo ·gyógy+ 
szeresz« (instrul,dor) beállításával is ... Ráínutatnak ezek 
a levelek arra ·is, hogy a tisztaság .senl bíiálható_ ·el adminisit~ 
.r~t.~v ~ódon. Egy vizSg'álat előtti szénszállítás még nem 
btzo!lytt amellett, hogy az a patika . piszkos. ·J ávasólják 
végul, a »kollektív sZellem« __ elbírál-ását is a versenymozga~ 
lornban. · · ' 

Lényegében ez a P"est megyei gyóg)rszei-észek · bírálata 
és javaslata a munkaverseJ1yró1, annak eredményeiró1, hibái~ 1 

:r:Al :_~~s fejlődési lehetőségeiről. A Pest megyei gyógyszertár~_ 



hálózat dolgozói -oly ah· sokféle·_ érdem~_ · jutalmazásaként 
kerültek már -élvon~ba, hogy ~-érdemes_. felfigyelni__·_észre7 
v~teleikre- ,és __ tanulni, {ejlQdni: tapasztalataik · ;-;ítadásából.-
. -:-~ -Legközelebb a több.i _Munkaverseny-Híradóról_ js be:-
számolunk: -

ALLAMVIZSGAS G YóGYSZERÉSZJ ELOLTEK 

részVételével, az v._ kerület" -feiszabadulásának lU éves--év~ 
fordulója alkalmából; a Budapesti Gyógys>:ért~r Vallalat 
Szakszerv~zeti Bizottsága; -BékebÍzottsaga es· MSZT; Bizott~ 
sága az Orvos-l::.gészsegügyi ----DOlgoZók Szakszervezetének 
N ador .utcai kltib-helyisegeben baratt összejövetelt rendeZett. 
SzolniJki -András ·megenilekeiéSe _és· ·a sikerült _ kultúrmúsor 
Után· a· szakszervezeti· bizottsag ·-meg'vendégelte a "fiatah ... J<-at. 
Közben _a-pátt-, a tudomány és a szakmai -vezetés· képviSelői 
sokáig_:- elbeszélgettek 'a megjelent ' gyógyszerészjelöltekkel 
munka·- ·.és -életköriilmén)'eikro~, pfoblémmkró_l és -ázöknak 
·megoldási -1ehetóségeiróL Beszélgettünk ::,zabó Gyúlánévál, 
a budapesti 611. sz: _gyógyszertár :illamvizsga elött -álló 
dolgoiójával, aki- elmond-ta, hogy ök azóta érzik. magukat' 
igazttn -biztosrin a t*ra-menett, ~-nóta -az V. Gypgyszerkönyv 
életbelépett: -A l V. Gyógyszerköhy~·böl ugyaniS _nekik ·máf 
~ak .hianyos __ ismerete.ík yannak De enllítette: .. azi is,- _hogy 
amikor jelenlegi ·munk-ahelyén megszünik az_- áll án dó ügyeletes 
szolgálát _ és -a- gyógy_Szertárba-- kev~sebb vertyf- hozbak be 
~I- betegek; ,megy o -1~ ,tOvább, ac nagyobb_ :forgalo_ní---után;_ úgy 

·--érzi;· -hogy- ott többet- __ tanulhat ... Meg -kell_.: __ mondanut;~k, · 
hogy- ez· a -jó . szivvel rmegreridezett ·bara ti ·-összejövetel ·nem 
sikerült ·úgy,: ~hogy __ an megter:ve?-ték; és ennek_. talán' -éppen-

· a-kellő_ szervezés hiánya-volt:,·aZ-:oka. _ · 
Legutóbb- :_Janqvtcz:· Iván. írt· a: _szaksajtó,Pan- :egy_: .kl4P~ 

-helyiség _-rnegteremtéséhek. szüi}s'égeSSégéröL· ·A moSt:ani' -b~_ráti 
összejövetelen ez· is szób:a:- került~ .Soha· enhyi hyílt ·kérdés ·iJ.'em 
fögHllkoztatta ezt a .szakmát éS ·ezek- közill ·egy állandó gyógy~ 
stei€5Zi : klubhelyiségben -·igen-sok_ gOndolatot lehetne _tisz:. 
láZfii;. ain'élyék így. ·cs'ak -öSsze:bonyolódnak·_ ·es- neffi-- CgyS:Zei' 
_fe~~l_e!!~S,-_z.~yart · kelt __ enek __ Oly~n k~ut)}:lelyi~égt:e __ goriP_o11l_1_11;; 
am_~lyröi:·-tudna ·az -or,szág-'összes' gyógyszertári· dolgozója: ·é_~ 
elj_árna 'ide;_--.:aki_ akár csak __ nqpokfa .iS P~tré; .kerüL-, Nl~rulyi 
közv~~le-ll- tudományos-:és s_Zakma-politikai-:problém~Y~ oldl]il:t.-, · 
nánk_·'._,meg ·-egymás· között,_-barátLlégkörb~il és---·fiá_ny fóntos 
kérdéstő~- __ -Cserelhélrténk ·JJ ·a:--'betegellatáS megjavítását. Célzó 

· .:Véleillériyiinkét ebbeli- a: klübhelyiSégb€iri"-~z óf\ioSokkcil)S. 
·fi.' -_klub~·~et -_újSzell~mű, .-reális -~ialakulása · l~lletétl~m\é-· t~hrié 
:a4-t- -is,- -llogjr egy· ilyen nagyhorderej ű, ünnepi-- ü;tlálkozás-_--ru= 

· sikerüljön •. Mert- az állandóan zajló szakmai .élet inaga,_ s:z;er
:vezné_: meg .. és--góndóskodnék- ininden összejövetel" sikerér-öl _.· ·:_
I.,.ell~t,: .hogy_ n!;!in_- e~- :a legfontosabb kérésünk, de. ebbell .a 
:~:9rny~ie:tben 4önnyebben·- megérthetn_énk egyipást .és·:-bát
rabJJ~JI ,.s.zemhYn.éz_lJ~(nénk ~ legk:ényesebb, kérdésekkel:- _is', 
·:?Qlc·.-.-z~varó _kőrülm~ny Jnegszűnne· __ a tlllJ~kánk,_· a *>Pb gy(lgy,-
.Szerellátás.-jivár3~ -. _- --- · :·: ·- - - ' ._·-"" 

. . . (sz,) 

,Egyízben. Pinczési László haj'dumegyei 'f-őgyóg)Íszeré.SZ 
intézett felhívást-~ ha- nem is versben, de igen- szép költői 
szavakkal - a szakmához és a felsőbb szervekhez. Azóta' 
ennek megvalósítása érdekében tudomásunk szerint nem tör- , 
tént semmi. Azaz talán m~gis. Az óbudai 306-os gyógyszertár 
kirakatában bekeretezett művészi relief hirdeti, hogy l(azay 
Endre a miénk, közülünk került ki. A reliefet néhai f(ovács 
Ödön kartársunk mintáz-ta meg, felesége: Mészáros ·Melani 
az óbudai gyógyszertár· dolgozÜja _emelte ki családi emlé
keik közül és a_ patika vezetője kaligrafikus betűkkel festette 
rá egy üveglapra : Kazay Endre gyógyszerész hazánk kutató · 
tudósai közül a legkiválóbbak egyike.« 

Vagy- gond~ljunk a Fejé~rnegyei Gy. V. igazgatójának 
felhívására, -3m'elyben , 4zt kéri számon, hol maradnak, a 
gyógyszertárakból tudóS- gyógyszerészeink: l(abay János,. 
l(azay Endre;- T han· Károly" Winkler Lajos! (Igaz, .hogy a 
sztálinvárosi gyógyszertárban .is csak -Korányi·és Semmelweis 
képeit láttuk - de .útban van. már Kazay ·képe is.) Pedig a 
budapesti Egyeterni Gyógyszerészeti Intézetben. megvannak 
Kab_ay, Kazay és Than szépen restaurált képeL Nem volna-e 
mód, hogy rövid úton másolatokat csináltassunk róluk és 
kiakasszuk a tudós orvosok mellé? Még legnemesebb hagyo~ 
mányaink ápolásában is: -; a közös orvos-gyógyszerész 
megemlék~zés széllernében! (sz. J. 

THAN KAROL Y EMLÉKEZETE 

Pinczésl László főgyógyszerész írja Debrecenből_: 

»SiakcsopOrtunk elhatároZta, hogy szakmánk kiemel
kedő nagy_ ernbeteit népszerűsíti, hogy .ezáltal hivatásunk 
jelentőségé-t ·széleSebb kOrben ismertté tegyük és- dolgozóinkat 
neveljük. Az első ilyert -ürinepélyt 1954. december 20~án 
Than _Károly-- születésnapjának százhu~adik- évfordulóján 
tartott-uk. Az ünnepély··nagy sikerrel zajlott le. Csaknem sZáZ. 
főn)ri hallga-tánk volt, többségükben gyógyszertári dolgózók, 
de .szép számmal meghallgattak bennünket vállalatunk_on 
kívülállók is. -Megemlékezésünket bekapcsoltuk- .a kulfiír
műSqrunkn·ak abba a sorozatába, amelyet ·az ideiglenes 
nemzetgyűlés, megalakulásának tízéves ·_fordulójára a debre
ceni hivatalok,- intézetek, vállalatok- tartottak-.«- A Than 
Károly életével foglalkozó m{!gemlékezést én -műndtam el,-
a tudományos .munkásságát pedig részleteiben· CSejtei István 
gyógyszerészfelűgyelő ismertette. A szövegeket mellékelem. 
Tudom, hogy ezek közlésérenincs hely- ilyen nagy ig'ényem 
természetesen-- ni-ncs is··-_ csupán azért küldöm el, mert it-t 
az a }lír járja:, -hogy budapesti gyógyszeréSzkötökbeli az 
évfordUlóról nyilvános megemlé-kezés nem történt.« 

• .. 
Ebberi ·a lapban mát' rilegemlékeztünk Th<in ·. _KárOly 

életművérőt Mi 'azonban úgY _látjuk, hogy Pinczési László 
lelkes; lendületes ri1egemlékez'ésének is helyet kell adnunk-

· a szaksajtóban. Természetesen az Jsmétlődő életrajzi -adatok 
elhagyásáv,al. Reméljük, hamarosan -sorra kerülhet. Ugyan~ 

"~"··:·~~~j~~~~~~~~~~~~~~]~~~;r úgy ki óhajtjuk eméini csejtei István előadásának azokat 

a részleteit,, amelyekkel' -Rom: Pál- mostani közleményében 
nom foglalkozik. (A szerk.) 
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