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- A magyar gyógyszerészet független, UaPJdasági és kulturális hetilapja -

Szerkeszti: DR. SZ.ASZ TIHAMÉR 

Ka r ci c s o n y. 
A szerel et iin n epe. 
Betfellnni jászol, IJcmu• a !1.1/CI'mek Jézu.~. kiiriilölte a 1111'ssze földről jött pásztorok, akiket a fwt/1'

!temi csillag, ct szeretel Ciiil/aga l'ezetett. 
J( a l' cí c s o n y. 
Kint az orosz síkságon fülyiil a kegyetlen oros;,; s.zél. ValaltolliWn Szi/Jéria IJelseN!Jő/ lámadt s most 

lclltízra, orlaínmí darJadt és lwtalmas mar/wi t•al csapdossa az apró fíikristályokat a mam;ar katona 
swmc közé . 

•. {fl a nurrwar Pifllz kint a sz<;ll'ilwros, !'előki.ll lll/ló !tidcy éjszakában. Keze a feyycerc• agyát szorílja, 
SZ('Itu!f iisszeluízza. PitJYCI. 

V i !f.IJríz a rtW!IJJarolaa. 
Vi!t.I/<ÍZ a. mag!}ar földr", uu•ssze irlegcnben • 
.Jl'lzőrakéfn rÖJ)J)<'n, feliil•ölt az ágyú torka, krcíkog a yépj'egyver. Holwmra indul 11 eörös horda, ca

lohol u Don mP//ett. 
A földet tépi, sza.qgatja a f!nínát, aknape/ő u!Jat 'messziről. 
J~s c !'érzi11ataro.~ é}.~zalw. fölött n derült égen szepeyN' pislO!JIWk rt csiflayok. Az <'li.'Jiknek kihiii.IJ

c.~epp esik ki a szeméből. Jl.leteór lesz belőle, mely száguld az orosz síhcíg leltérbe bujl hála felé és a csa
truncző [iiliiff szétrolJl)(/11, milliónyi s<ikrára hullNI. 

A IJdlelwmi csi/lofJ siratja a lw.rácsonyestét. 
L"lll tombol a hnrc. Az isfellfeletwk TtoHlájn dönyeti az lslenltíl'ők hcmclléf. Döii!JI'fi, de IWI'I'IItli 

nem t ud.ia. 
A/ert mötJöffiik ott áll Belleh"m, amit ők meat".qadfalc. 
A trím"dás vércsen összeomlik. 
Eth"lkul az átt.IJiík torka, brhuny.iák hideyen csillor/ó szrmiiket a mldtrík. u/o/8rí/ 1'akrn1/rnwk oz ak

llrrn·tők s " l'llgfelen orosz mezőkön cyylwngtían siii.)Ít cér;irJ u lJ.IJilkos, hidert szN. 
Ali a ?IW{I!J{(J' l'ilé.z kint a Nírfán, szernét összeh!ÍZN! fiff.IJC(i az éjswka árnyait. 
l~'l'lllc;z l'lJY pi/lanatrn a csilla!IOS é.rtre, ahol, t11i11l apró !J.!Jerlyácsla1f,: 11ilágílnnak /)(• n szÍI'I' il'!tlJel

.~iíllh zuyríi!l a 11zelid csi7lagok. A szél sivítá11cíból otthonmaradt gyermekei kacagásál hallja és {('/l'sélfe si
moyo/6 k<'zét érzi az arcrín. 

Pedig c.~ak hószilánkok hasorJafják n bőrét és a szél csufondcíro.wm sikolt köriilöfll'. ])e kardcsany 
to11, runikor mindl'lll nHísként é1·ziink, mindeut mríslt'ént Twl/unk. 

/{anÍCI·iOII!J ..• 1942-/Jen. (P. y.) ........................................................................... 
Levél Oroszországból 

A mc·.~szi ide!JenlJőf, muszka-földrö/ N'/tiik a köcr/
kr'ZŐ fr•1•elet: 

[{edct's SzemleJ 

,\ kiizl•lmullhan írt kl'lives soraikhan meleg énlck
líídést tall'llsÍiolt<lk a'l.irúnt. hog~' milyt>uck az oroszor
s;~,ligi gy<Így,..zl'rtÍir-Yiszouyok. ::::;ajuos miudezekről hő
nhh Uí.iMwzlatÍI st lll'm t n dok ~Hl n i, t'lleulw.n egy don
llll'llli katollfi/Wfilaínok m: (·letét, dhclyezését, szóval 
ln>resztnwl,.;í'.('{ rt. s;,>;cret n(•Jil a nyájas OlYasónak O ll n
'(•tíkui. 

Előrehot s;{ljtom, hogy Pg-y eii. o. (eg&,;z.ségi:igyi ObZ

IopluÍJ) kiJuOllllo!t g-yógyszcdúr ,szenezdszcrüleg nincs, 

eUonlwu hat gyógyl'zerko~arn YHII hazai füzl'avc.-;zőből 

i'OJL\'11, lllCiybcu lllÍIIIICgy 106 f'éll' Hpt'l'Íl'S llYl'l" l'lltcJye
zést. Ehhez ''aiJ Rze.JTezye egy lehctőle.g zászlósi ran
g·ot. YÍsp]Ő gyógyszPrt;sz. (l<;n Íllllll:Íl' :16 húhon'ts hcínn
IJOll keresziül YÍselem Ös.zi.ilt fejjel ezt a mindt~ncsctre 
fiatalsúggal járó. sokak ú Ital titoldJa n il·igyelt rellel fo
kozatot.) 

A e-;;.wrkesz,tő~-;>ég: ~lggo<lalmait. 0! Hv..eretném nszlntu i 
a donmcnti .. Lsten i (1 omlvi scléshez" <' ímzett g')'ÓJ,•y,,;'A.'r

tár prospcrításút illf'tőll•g, mcrt a ft>nt jeb'tt kosa
rak Yalósúgos co;odakosarak, hir;zen .~zázezt>n;zúmra 
ontják az Atebrint 6s a Vitamin tablettát, búr az 
utóbbi kosarámi a multkor egy cg-eret talált.am, amint 



aYitnli"all lógott a farkint'ája. A esuknmú.i oJa.irúl nem 
i.<: ,s;~,c'llok. !<};~,en iizh•tkilrhől otthon majd korJútlan ki
mérést fogok nyitllhi. 

Ami H gyeígy 7A•rlúr eUwJyezé ... ét illeti. a leg· Zt'l'Cll

l""l\'iChh köriilmények jút~zottak közre, mert egy quie
t IÍ It knllli"Íthnu ll!· l~ pz( iik el, me ly (''lA' Ilki \'Li l mrg a 
.. Osup''-uku ~1/a számát Yiseti, ez meg már a lcgbabo
ruí~nbh an~ nor·::.z.;íglll'liekl't is kielégíti. A mellrkt>lt t'rny 
k{•JH'n úhr;ízolt, c•·ődílménynek is beillő patika mutatja 
n komob' í•s llll'gnyugtatú Wzrl'ŐI. mellyt'l l'l'tHh•lkrzik, 
cll' a raj;~, pgy ki~·sé llaso~nlít is .a híre..'! "siindil;J'l.JUÓ" úl
l<íshoz. 

Am i az udvn ri w; kiszolgú l ú st illet i, t• z L lúg as kilö
YŐnyíl{tsok fogjúk hi'l.tosítani. A ki,.;zolg·úló szernélyzef, 
k{•f ú ll n nd(l;t 11 mn•oln~·ú on·oshúl és t• gy Júda kézig•·ú
uúthúl (til. Pnranc'f'nokom a gyógy,.;zerlúr nH•g;crősíté

sét t~s tí~z.n•rHlszprrt - miutún közils t't•d{•l alatt lakunk 
megn~·uglal<í.;kúnl a esaládjúnll közölte. 

üdvözlet Oroszországból 

Rr.inlt• múr· előrt> éh·ezz;iik a holsikat, kik a ,szcmhen 
1!'\'Ő domhon .. hííYkiiriinkhől" t·sak na<lrúg-l'(•ldcl'l (>..; nem 
a leg·utol,s<i .. Rignul" diY·ut ~zPrint öltözve tu<lnak majd 
let~st'r,;í'.ni a 1ta~Q s1irha, .irg·be. 

Kt.•<h-<'s Szt>mJol 
:\lonl<'t'll('Ollinak volt Pl0' hír<''i mon<lúsa a halh·i

~<Plé !ll' l k11 posola t han. A z t ú ll it otta, hogy 11 h hoz hú r· om 
fell(·h'l Hiik égr"; c]Ö..;zör p~nz. mú~otbzor JH~nz. har
rnnd zor p6n'l.! l•}t.l niilunk hadim:h-kúha o,;p Jt>hel taJúlni 
és <lZÓia miir ~okat megfordult öreg Föl<lauyú,mk ke:-.t'rtí 
lt•,·f.hr•u (•s IIIÚ~ok ]plfek ai'. ig;azsúgok. így mosl úg·y 
m<Íd~nlt t' húr•om hih·szó. hogy elő,.;zör ntúupótlás, m·i
~;odszor niítupMlús, harmadszor· ntúupóllits! 

Katmwi lén"ll <IZ utúnpótlás kitünőell sr.nt>erúl. 
1\lin,t. Pgy jól1 ota.iozott golyó~ t•sapít~o·. Pllnnlwu "zól
.iunk a "Jra;~,aiakról" ... 
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Oh·ut-;rlivalót, u6ha Pgy ki..; lúhori t··somngot üröm
nw! Yíu·unk, min<lkctfö hasznos és érlékr,.., eről'orrás itt 
m: OI'OSí: lélhl,lil 

A harmadik ulúupótl{Lsra l'sak 
hog~- exl'itan..;uak a .. IIohe Brand~·" 

az a J'Pl'lcxiónk. 
kídló. 

Nag;v J ózsef 

& Y. S ZEMLE l~ 

~őt-~r:ót 
1lfulf lapszámunkban lJeszcímolfunk arról az ÖI'I'Pn

rletes e.~eményről, !tom; a nw.~l 11/Cfll'j/cfl {1'/ső!llízi I'(Í

lw;ztások során /1(;[/.11 kartársunk julott lJ(' (/ r e ls ő fl á z 
/a[ljai sorálw: dr. J / edi'Í!/.'1 Ferenc reudcs, Moll/(ír An/11/, 
sep8iszentgyörm;i Nrr.Cf.IJ Hllla és Mari11c.~r·r ,/l'nő pót
i (/.fill (lk. 

örömrnel érlesii/iink, hOff.ll /Jé/Nls 1·ánneyye riiéz 
Héth.IJ Béla békéscsa/wi 1.-arfcírsunlwt eztíffa/ nHí.~od-

szor - I!Zintén felsőházi JJÓ!frt!J!JfÍ Níla.~zfotta. 
A kartársak il.lll'll szép s~ríntlllltl I'0/6 rlőretörése a 

molitani felsőltázi tayNílas.ztásokon, rendiinkben oszlot
lan mer;elégedé.~t é.~ hiiszkeséyel keltl'lt. 

* TiilJIJ minf fr'iél'l' a1111ak, !torJ.IJ l'iléz J(ol•rícs 
A l a d á r, nt orszcíf}os l'.fJ!Jf'sii/C'f nc'pszeríí rrldnöke tcícol 
áll a kari közé/ettől. Annak irlt>,i/11 11/l'!Jl'llllc'),·ezfiink rá
ratlwwl támadt súl.11os lwtc•tl·~é!Jén)l, amel.1111ek küref
keztében hosszal1lJ idei,q }'ekiiclf a Sil's/rl~swnafóriumball. 
1llikor joiJban lett, lwwkiilfiiúift Ncíl.l;cí.~-III'!J.IJi ci/i<íjcí
lm s azóta otthon láblmdozik. 

A kiizrledő krtrúcsoJ/.1} al krr/mcí J'( t/ lel kc•rc·.~t i ik köz
/i.~zteletben álló alelniikiiukef, IW.II.IJ neki kényszeríi pi
!tl'nhéúr n jókí NÍIIItfainlmt /o/llf(Ícsol}uk. Vitéz ]{occícs 
Aladár kitünő színbcn l'ffll, .iríl h-zi niG.IJlÍf, {/e on•o;;i 
előírásra mér; le.llaflí/Jii C'.l/.11 J"r'l t~t·i.IJ kí111élnie kl'll mrt.IJlÍI. 

A látogatá.~ról legkijzell'!IIJ !Jőt•elJIJen besuímolunk, 
e.r;.11elő1'e csak ann.tJif. ho.ll.tJ l'ifc'z /ÍOI'IÍC.~ Alrtdcir ezufo11 
kiildi iidl'üzletét és karácson;;i .iríkÍI'CÍIIctlai/ ismerősC'i
nl'l·:, kol/egáinak r>s /)(ltfÍ(IIillllk erJ.tJIII'IÍIIt. 

Az elektron-mikroszkóp csodái 
Mikor a X\'II. ~,;;-l1zad p]pj(m a dd/li kis Ycgye,;

kcreskedő fia: Lccu!I'CIIIiock a fúrndkág-os kézimun
kúnll é.; jóforrnún rninlh'll •t'g·{•<IP•zkö;~, nl>lkiil <·siszolt 
primitiY i.iwglcncsékhől az Plső mikro~z.kópoi Ös·szeúl
lítolta, nem is álmodta m{•g. hogy ez a ~zinto júlék
,.;zl'rÍÍ készülék a~ Plllht•r·i.,(•g;. a tndom<Ílly és Indtúra 
szúmára mily<>n1 y(•p;feJrniil sokaL jplPnt. Az <•lsö kPr.
dPUeges mikroszkópoi l'Kak ig-t> n ~okit ra kö\ ették m; 
újabh konF.trnkeiók t>s h:t~wtnúhda l'sak a XIX. "zázml 
harmiucas éveibPu .iüU. ig·<~r-Ítn diYniiHl. l<jtl(íl a~ idő
ponttóL kezdve azon han a 111 ilnoszkóp szerkczcÍl\ ro
hamo,..;all fejlődött s a százudl'ordulú nUun lrgy lút:-;zo((: 
annyira t.ökéle!P~'<, hog~· múr t>lérll' a teehuikai és l'i
likai lehrlőség hntúrút. (ultramikruszkr)p :-;lh.). 

Am a tudomány Yorwlún nirws megúllás. Ennd: 
kibziiuhctő. hog-y a kiizrlmull l;w•khcn c (~ren a ku
latás az eleJ,·tron-mikroszkóp l'sod<i.iúYal lepte meg a 
dlúg·ot. Eumek ;o;egítség~,·p] a kulai1Ís r11ár ecl<lig is 
so/ta nem r<'mélt crcdmhl.tJ<'liftc;: jufoll . • \hogy Lcen
WPnhock kt>zdctlPg-l'" 111 ikro.,zkbpja is pg· y a kk or 
m{•g ismeretlen hirodalom - H mikrokozmus - né
mel~' titkailla Yil<í~.t·ítolt. heir, (•pplrg~· ai'. p]eldro.n-mik
robzkóp is a tcrmésrt.ei P <ld ig klk·l~ll ú ll w tolhala ll ct n 
teriiletcit hozta llHJ1fényr·e. 

l\1Ílll.tdnyújan tudjuk, hQgy n z op/ i koi nngyítúsnak 
megYmmak a fir-ikai Wrv6nyP.kliCII n•.ilő hat:írai . Ké
szillhetett bármi.lyl'll nagyít.ú~ú kl•sziilék, a kapott kép 
csak terjedelmélJen növt>ln><lP·lt IIH'g', dP 1íj ré,;zld<:'krt n 
lcgkomplikáH~lbb lencsés m ikr·oszk<Íp ..;em l u<lott t'Pl
tárni a viz.sgált túrgy szl'rkezl'trhől. A n~lgyítá,s egy 
bi:zonyos arányou túl l'g~·szet·űell iircsst' YÚll. 



P.7.t. kiinHYI'·II IIH'g;t•l'l.iiik. ha a ungyítás lényegét. 
honcoljuk A mikroszkúpo.s nagyítás tulujdouképp~n 
ahhúl úll, hogy ld•t. pontot, mPiy a (1úrgyo11 s.z..<.'mmc·l 
\'Ízsg;úh·a a JIOH!ok kiizt•lsége mialt egybefolytnak lá
tunk, szft.kiilöníi ús johhan é~ZJ'e\'<•hetövé l('SZ. Ezért 
JIC\'ezi a fi.úkus a Jwgyít(ts!, ,.fclboniáS~nak''. A mik-
1 os'l.kl1p ft>lhon!Ílsi !Jal:íra 150-160 milfimikron (1 milli
lllif,·l'fíll 11 millimNcr milliomodrésze); ez azt jelenti, 
hogy ha kt>t 110nt )(•gulúhh 150-11i0 milimiho1111nyi tú
\'O)Jo;ÚgTa van p.g·y mústól, az elsőrangú 111 i kró.o.;.zkóp(}k
kal kiilömílló J>Onfoknok !útjuk, <le ha tliwolo;;.ágn·k ezen 
:dúl van, úgy a pontok kl-pe múr szélfo:-;,z,lik, ködös--,é 
vúlik, ú.i J'észlctl~ket khút a vizsgált feliiletről nem de
ríthl't jj,n,k t'!' l. l•:z a kol'littolt.~úp; a fény hulldmtermé
~zclMl<'ll (a hullúmho,~zakhan) leli magyarázatát. 
l 'g·~ aJu•z; a kül'iilm{•ny !Pszi t•rthPiő,·é azt i-;, hog-y ha 
u mikro,•·zkóv alatt a vizsgálandó an~·agot ultraibolya 
t'{•Jiill.YI'l vilúg-íl.iuk mpg·, akkm· a nug·yíiÍh"l médékét a 
P/J milimikrou hatúr[tig kiter.ieszfhet.iük, mcrt az ultra
ihoh·a fr"''Y hullillllhos:-;;r,n a IPg;riividchh. Tlyen viz"'"gáló
díl:-núl azonhan I!JÚJ' Jll'lll a ,;zem, l'sak a fóuyképlemez; 
!Ja,..zllúlható. 

* KiiZY<'IiPniil uz; p(:-;Ö húhorú lwfpjezi•se utún - 19~0 
kiil'iit - ú ll allította nw g a tudomány, hogy a,z elektro
nok lénypg-ilpg· lwsonlílouak a fénysug·m·akhoz, bizo
nyos esetek~n a nag:.• sebességgel J'CJiiilő elektronok 
1-lUgíu·llyalúh.ia {•ppl'n olyan hullúmtt•rnH>szetü, mint 
mag·a H !'ény. \'i-.zvnt. hullúnthossznk az ös.-;ze~> ismert 
rPzg(\"lf'klllél kisf'hiJ. ~\ í5.000 Volt "ehességü elektronok 
hullúmhos.,za 5 czrl'd milimiJ.:ron. 

f~g~- tovúhhi lép{•,-; volt annak felredczése, hogy az. 
l'tl'ldron ... ugarak mégn<·sc,; Yag·y elektrom():. terekben 
l'I•ÚA'.\' ir:illyílhatúk, mi11i vl. a J'énysug·urak l(>ncsók
kPI. t.ehút .lehetséges a mikros·zkóv elt•én alapuló fel
llll swúlítsnk nagyítú,-. <·ólja int. l\Iíg az op! i ka i felboutil.s 
lungyítús) hat:u·a - ami11t fentebb említettük - 150-
lliiJ milimikmn, ultra ibolya fény11éL pedig 80 mili
mihon, addig· az; 1..'1l'kft·OIIl/Ok felhasználásával a fel
houi.lis hatúra a kélfizcd-milimikrout eléri, vagyis 
ob an nagyíta~t ad, amdynél már magukat a nwleku· 
láfml is kell lá.tmmk. 

Ilyell mcg·gondol{h-;ok n1apjiuu páraHauul z,seuiális 
os nehl-z kutató m{·müki m1mkáYal készült t>l a Sir
mPBs-fL•lo cbö el{ l<lron-mil.:roszkúp, amely múr eddig is 
e:-odálatos forradalmat idézett Plő a "végtclcnül kicsi" 
Yilúg·ítnak mt>gkmer{~::.c terén. Az. últala elért hatt·an
CZl'1'-~zcrrs nagyíhí.~·míl (a gyógyszertúri mikroszkÓJl 
nngyítú.~i haJ:'tJ'a rioo •. ~zoros!) jól látható véldúul, hogy 
ar. amorph korom hut~zög·letii llÍkkr,Jyekhől áll, tehát 
a nn.a k is •sz.erkt'z.Pt<' va n. 1.\leg· tud túk úlLapítaui az i i
J,aio.....; virúg(}k e cl d ig ismeretlen és lúthalatla!IJJ Slz.aghor
dozMnak ~tlak.iút (mindl'n jellemző sz,ag·uak mús és miLs 
l'orm{L.iú szaghordozója ntn!) . Megállapítottúk, hogy az 
úgynevezdt s;r.iírhető viru.;ok fehér.io t!•J·mészetií ~" 
kristályosszerkewt ü anyagok. De tovább me gyiink: 
llll~ker<' tkk lll'lllcsak a lcgaJn·óhb baktériumokat i~. 
d(' HIZI azoknr.ál jóval kisebb olyan élőlényeket, amelyek 
a hakt{•J·iumok hPtPg'RPA't'Í( okozzúk. Hogy kópletes•Pn 
l't>,kzziik ki magunkat: fény derült "n baktériumok 
baktériumaim". Az Pg~·ik hacil.lusfajtáról kiderült pl.: 
hogy (•gy eddig nem St'.ilctt burok \'eszi körül, ez okozza 
nag~· PllPnállókép~)Ssrgét. A sta ph yllococcu~ au re um 
llPYÍÍ haktérium t•lcktron-mikroszkóp ttlu t t olyan uagy
tiÍtgha1111 látható. - miut t•gy cserebog-ár. 

Dt> a tudomány iti sem úllt nwg. Kidolgozták a.z 
elt~ktron-miki,osz.kóp adta kép lefotogra.fálásáuak mód
Hzerét. Ha a uyert k{•J>ci f{mykótlt'SZ<'ti Íliou tovúbh 
nagy ítják, úgy a nag~·ítú.- egészen csndúla t01s eredmé
llYPihez; jutunnk. J<:lér·helő könHyüsz.errl'l a luíromszáz
ezfórszeres nagyítás is. 

* :Muga az. elektron-mikro~;zkóp lényegih•g egy elek-
irono.'iőből áll, amelyet villamOI'; úram fűt. A kisugár:t.ó 
clcklron-uyalábot mág·uest'l"l térbe vezetik, nwly <l l'éuy
:;ugarakat a vizsg·álaudó túrg·yr,a vetíti. A tárg·y egyes 
pontjairól, nem fénysugut·u k, -- 1nint n ;r, op! i kui mik
roszkópnál -, hanem elektronok szóró<hwk s:zéi min
dt•n irá11~ybun. Az egy pontból kiiJI(luló eleklrorwkat 
egy újabb mágue.ses tér (ueve?JZük: mágneses lenesé
nekl <•gyesíti. Az íg·y k!•lethző nagyított Jo;ugúrképet 
cgy második, majd eg·:,, harmadik .,mágne:-;es l.euese·' 
uagyítja fel, mig Yég:-;ő foko1LL a kavolt sugarnk.ut egy 
fluoreszkáló er.nyőu f,e.o.;:z.ik Játhaióv:i vagy: pedig féuy
képcző lemezen rögzítik. 

A tudományos pOt\spekii\'a beláthatatlan és :-;zámo,; 
meglepetéssel foguuk mrg találkozni ezen a. térou, 

Manfred von Arclenne a távolbalátás z.soniúlis út
törője és az ultramikroszkópia nagynwstere egészen 
el'otlálat.o.<! filmeket kés·t..ített múr oly::~n élctmegnyi!
y(mulúsairól a természetnek, melyeket emberi szem 
még uem látott. Hövide·Hcn dérünk odu, hogy szembe 
fogjuk talábti. magunkat az elekiroumikrosz.kóp S•egít· 
ségéYel kószült mozg·ól'éuyképek útján n h•rmé...;v.:el leg
nagyobb nlli.ztóriuma.i Y al: beláthalunk majtl a molc
kulák és atomok ~zcrkezctt!be. Évmilliós rejt~lyek. 
mcgisiUerhetetlenuek hitt csodákra fog előbb-utóbb Yi
lúgo&ság derülni. 

Magyar karácsony orosz földön 
lrta : Dr. Putnoky lstv6n. 

-Novella-

Vad "zél üvöltölt kelet felől. Vonított, mint a ki
\'ert kutya, fe.szegette az ajtót, ropogtatta az ablakot, 
kisöpörto a melcget ós vágtatott lovúbb uyugat felé. 
Hordta a havat, ct>apdosta szanaszét, mi1t11t v[uwtt ut
cagyorok. 

Az Os.zkol fol~ó jégbundáját már csákÚllillYHl sem 
lehetet t "z .. ót"'zukítaui. Be volt fag-y nl fenékig. Szfari
Oszkol viskóiban pedig összebújtak és cscndec:>en imád
koztak a hátyuskúk. I,opva \'etették a kt•resi'.iet, nem 
tudtak hozzászok\llli uhhoz., hog)· az bteut múr tizaha
don is lehet imádni. Hallgatták a !'zél sikoltodtsát, 
aggódva nóz.iek fe1 a füstöi-J padlás fcló, rettegve aitól, 
hogy a kegy>eotlen ~zihériai s?..él letépi a fedelet a fe
.i lik felől. 

A városka közep6n domb emelkedett. S·Ziiklás part 
tette meredel<kó az Oszkol felé, de enyhe la.u.kává sze
lidült a másik oldala, amelyiken könnyü_.;zerrel lehe
tet t megközelíteni a tetőn emelkedő komor épületet 

A két emeletes, közel :-;záz esztendős évítmény ere
detileg zitrda volt. Halk l'rl.avú Hlláeák éltek benne, 
akik nyári aLkonyatkor összekulcsolt kezekkel sétál
g.attak a hatalmas kertben, ahonnan JUCii!lZO e l lehe
tett látni az or()Sz siksúg felé. 

Azután elnrmuli az imádság, mcgsiketiillt•k a kis 
orgmw. sípjai, feldúlták a patyolat tiszta ét; ikou()kkal 
dil'zített cellákat, i.i6s"n,,úzták az. egys1~rü Pbúdlőt, da
rabokra törték a kere,szteket s a fehér falakra fel
fröN•sent az irgalmas szüzek Yér~. 

513 



514 

Mlllthnluiaytkllel . , ..... , ... Ll ...1 

_ URUL kötszergyár 
"TURUL kltezer 
P R •• A uttu.r" lu••••st, ll., Ert• u. 11. 1. 151-MI. 
A bolsevikok börtönnó alakitották u szent ét>ületet. 
Es 1942-beu u magyar csapntok vették birtokukbn. 

Ekkor már egyetlen ép ablaka sem volt s a mOt~kOH 
padlókon vinnyogó patkányok kergetőztek otthonOHnn. 

ltt tcle1>ült meg n .... szám ú hadikórháu.. 
A magyar baklij< uekigyürköztek a tÍ87JtogaW.nak. 

Kifoltozták a Ila.dlókat, hegillSZelték a patkányodukat, 
metizeltek, ablakokat, ujtúknt állitottak he, kályháknt 
s:wreltek fel, n mütőnt>k szánt helyiségct fehér olnj
fustókkel húzták út, mcgszámo:r.tú.k az ajtókat, JeijeWl
ték a konyhát, kórtermekot, ruktárt, orvot~i szohák~lt 
és memsokúrn ua. ópiilet jt)hh t~urkában - a föld~intcu 
-kis tábla hirdett(\ nzt is, hogy: GY()GYSZERT.AU. 

* 
Tanuís Béle& honvéd-.gyógyszeré6z fütyörészve né-

zegetett ~>zéjjol birodalmábrut. Három hónapja. hogy 
felállította a patikú.t s .azótu minden nap talált valami 
igazítani valót n herendeWson. De most már úgy érez
tc, holrY műve beteljesedett. A gyalulat1at~ deHz.kából 
i~llított korpuszokon katonát; rondben sorakoztak 
a ,,standedónyek". Ez a" kifejezés némi túlzást jden
tett ugyan, m<'rt nz. alapos szomlé.lő különös dolgokat 
láthntott. Do azt is meg kell állapitunmurk, hogy eme 
különö88égok nem voltak tulú.lékonys.ágban szegények. 
Sőt! Kimondottan tohzódt.ak ll fantáziátóL 

Tamás gyógyszerész hndull!lgy úr elsőt~orbun is 
mi'llideu kOllrLCrvdobozt i.it;oszegyiijtött. Ezeket ragyogóra 
súroltatta "8Z11klaboránsával", aki a polgári életében n 
füszerkereskedö szakmában volt otthon. A azáz.ad egyik 
lombfűrészelőjével kis fedőket sikeritett rájuk. Ezek
ben állottak a herbúk és a kenő~k. kicsinyben. A kü
lönféle na&"Ysit.gú komwrvslmt.ulyák emelkedő majd 
z~ugoródó méretbon helye:r.t.et.tek cl s hasukon fehér 
eimkék mosolyogtak. melyeken plakát írással feke
téllettek a ,.bcnnékck" nevei. A folyadékok elhelyezése 
borosüvegekben éA> más pálinkás flaskákbwn történt, 
míg a putveresek befőttes és uborkás üvegekben sze
rénykedtek fafedővel kobakjukon. 

A tárát x lábú asztal helyettesítette, de ezzel 67.ell1-

ben az elökel&óget feltétlenii1 fokozta a három cuk
rosláda, me.ly szimetrikusnn vette körül az üres ben
Útl(lS hordót. Ezen három befelé fordított pohár és 
egy ÜVOit víz állott. Ez volt a várakozó sarok teljes 
komforttal 

A falakon kartontáblák szórakoztatták az érdekel
tNc.et frappáns feliratokkal, mint például: "Rövid légy, 
ne locsogjf', ,Jtt gyógyszertárban t•agy s nem a kan
tinbma". "Takarékoskodj a gyógyszerrel". "Ha fáj va. 
lamid, ne szitkozódj, ahhoz én jobban értek". "Ne kh
dczőskQdJ a gyógyszerekről, bikfafejü vagy, úgy sem 
érted". ,,Ha végeztél, lódulJ." 

Ebből is látható, hogy a gyógys-zertár berendezése 
Ó.'l felszerelése tökéletes volt a végtelenségig. 

• Azon az estén. amikor Tamás Béla olyan vígan fü-
tyiirészett, mevezetes dátumot írta.k. 

1942. év Karácsonyát. 

Utána voltak már a kórtermekben felállított ka.rá-
06onyfa, lw.ket melengetö ÜUineplléirének. Kiosztották se
besültjeikook a Vöröskereszt ajá.udékát. A rádióru ka
rácsonyesti énekeket .adott Budapest. Au. otthotil han
gok átszűrödtek n folyósón, helopóztak az ofl'icinálm, 
ahol Tamás gy<)aryszerész kit~iny karácsonyfát tlil'zí
tett. Ide hívta meg ugywruis az onosokat pótA:·a,.ácsony. 
estére s itt akarta feltáLalni uz l't-11 wretl7iH•ióját: u t'Sl

ját tnuga készitette csáját. 
Rára.kosgatta a ~öld fú.l~ka ágaira a vattából kt-

t~zült mü-hót, meggyújtotta u gyertyákat ~ n tU.amóvítr 
alatt lángra lobbantotta a borsí'A't;z égőt. Azután n 
benzines hordóra rakta az apró koní'.ervskntulyákat -
német marmelád volt benniik vulllmikor - nmik a 
stampedliket ht~lyetlet~itették, odaké!4zitdto a "hítzi
specialítást .. is, a tojáslikört. 

Minden rendben várta .a veudégekt•t. 
Befutottak pontosan dr. Ct!engődi főhat•ttngy, th·. 

Kagy, dr. Fekete, dr. Sz.abó orvos7Jiiszlósok. 
- Gyerünk ct kis itókáral, nu•rt. mrntf'm 1111'!/l't'.~Z 

az Isten hidege - rendelkezett Nagy dr., aki l'iat.al t't•
leségét és gyerniekét hagytu odahu1~1. 

A többiek kórusban helyeseltek. 
Ebben a pillanatbaru odakint. t"t>í'A'\'t~~í'..t•ltt•H kP?.Iilt•k 

Iliiföliti egy vasdarabot. 
Légitámadás! 
És már ugattak is u hofor<•ok " m{•rgP<'~t'll pattog

tak a gépágyúk. 
- A nyavalyn r& piHzkosait, ?ll.efJ alwrjtík Zfll'nrni 

u baráti együttest - morgott Ülengőlly, 
- Már pedig az én italomal metJis:·mítok, m•m 

azért esiHdltam - méltatluJUkodott a Imt.ikus. 
Nyugodtan kezdte töltögetni .a tojá:;;likőrt. 
Tompa dörrenések rázták meg az é1•iiletd. 
- Még célozni .~em tudtak a telt•f'xek - t'itrmúl

kodQtt Fekete. 
Alig fejezto be azonban mondatát, iszo11yato:> dör

dülés rázta meg alattuk ll földet. Minthu ol:-~7..uluulult. 
vo1rua a pQkol s megnyilt volna ua. uh·ilúg, ahonna11 
vérvörös lángnyelvek esapu.ak az égig. 

V égigzuhantak a padlón. 
Az állványok kártyavár módjára tliiltck ~. t~ n 

vastag falon mély rés nyil ott, melyen keresztii l ln.~ 
san húzódQtt be a ÍQjt.Ót!, sürü por. 

A "csomag" az épület sarkánál et;.apódott be ,..; Ic• 
szakította a fal egy részét is. dc Isten különös ke· 
gyel-me folytán a bennJévökben nem tett semmi kárt! 
Idejében estek le a padlóra. 

Nyögve t.ápászkodtak fel .s fejüket t~1pog~ttva kúhúu 
pisloa1ak bele a porfelhőbe. 

Elsőnek Tamás gyógyszer~ sóhnjtott c.gy kt'l'er 
vese t. 

- Kezdhetem előlről a retklezkedésf. 

• 
Ami azonba.n a l~odálatosabb, n fenyőfilesk 

ott állott változatlanul a szo~ közevén. Ki,; gyerh·á 
szeliden öltögették ártatlan nyelviiket " a mü-hó l~ 
gyan ta.kargatta az ágait. l 

Mintha csak hirdette vobna, hogy o szeretewn. j 
karácsony este ezent misztériumán még a poklok öj 
dögei sem tudnak diadaLt aratni . 

• Odakint tovább szólta.k a Jégelhárító üteg<>k 
tompa dörrenések morajlottak az éjszakában. 

1942 karácsonyát írták akkor o o ••• 



Taksonyban jártunk ... 
t'gy ke7 .. dódött, hotn n regényern meg,ielenése után 

t ~hn11) hettel mt~r ok cH•Ict kaptam. Irtnk a barátok, 
a kollt•gák s ít·t,tk nz ismeretlen kartársak. Ezek kö
z<itt 'olt eJo le' él, uml'l~ tk igen köwlférkőwtt a szí
' un hez. \ It•\ t'-l lg) kt>zdod<itt: /ú•tfl:es lJarátom! So
has< m. ltíllul.- t'tJ.IJIIUÍ.,f, de 1.-iiti!JI'etl elolt•aMÍsa után /){1-
mtomu/ fo!Jw/lalal.- t'1!i bartilomnak i:~ ttldntelek, ak(ír 
fels ik 11ekrd, ui.til 11em. Punktum! 

\ Jllmklummal hefejeZl'tt moudut felt~·tleniil impo
Hilit. mit·e IP\ elet kiildtem Yi~-.zn ismeret l<• n kl'helko
mÍtmtwk to; n barltt~ágot mugam r~ zkról is perfe.k
tnúltnnk \l'lPllllP:?tem. 

Frr·p jiítt <'g~ újahb ejJisztoln, mt'lybcn VÍI'ZOHL nr
ro! kaptam tiimih' 'Pl emén) t. hogy a bnrátt<ág csak nk
kot• {•t· 'nlnmit. ha azt Ítpoljitk is, tehát igen tunfu•s<~ 
lt ..,z lllit>lííbh <•llútogutni TaksonlJIXI. 

l\loml< m < t'l'l' Szdsz Tiltamérnak: 
Te! .ló lesz kimenni, tnert mén mer1sörétez ben-

11íinkcf mérJii/u n a koma. 
- J'an úcnziJie(/. tupiutotL a dolog lényegére 

zcrk<• ztöm. 
Majd spórolnk C!J.IJ h l'f',,{ l. 

J)p 1•Jtp)t hrir·om hónap is, mit·t• odáig .-!jutottunk, 
hog~ ezt n riportot megírhattam. Sz ukéheu 'ag) unk az. 
idöne.k (•s ht•uzinuPk itllnndómL 

* Cst•tHle eu dohogott n motor. \lkonyodott. már :; n 
dccl.'mheri <g alja uarnnc sztahcn Jliroukodott. Közbon 
~>zi<ltuk ernt lkt~<lett hnuguemln•n n hit·iklistáknt e!Ötw..ör 
Sorok~;Ílron, majd u 01 zitgutou. késöbb I>unahnrnsz
tin. Csotlítlnto faj7 .. .nt.a ez az or zúgútnuk. Sohasem 
tudja az <'mlwt·, hogy szitnkötü mlldjiu·a mikor t npong 
,H a7, út johh oldnlitrúl kiizí•pt·e, avagy a balolüalra. 
D< cs'lJIOilg. Es mit tehet ih l kor az autosT Szitko
zt dik d<• kitér. 

~li is kikeriiltiink udHín~ nt {o;;; kiizbt•n egyoldalú 
eszm<'<-' t•rct fol~ htttunk az t•mh<'rek ja \'it hutatum :..·ol
t tr<íl. 

~l egitiltunk wgt'l' bn.i Ht!lkiil 'l'akson~ han. Béres.~ 
,/( nn:~ isilll rctlt•n komúrn patikida t•lőtt. 

\ g~ og~ zt•rtiu nt eg~ emeleleB ház föld úntjén 
pillantottuk meg. :\ hit1..at domhrn építették homlok-
z:.tftH nl'llll) ozott lwtukkel t•sillogntt: 

"Segítő .Mária" 
Kihújtunk a kocsihol e; benyitottunk n feht"r Ü\'egajtún. 

lkilllt < t•ugó ~iít·giitt 'alnhol. Az officimitbnn a 
t t' uwrleg \illan~ Lmnpúja égett. 'F~g&-,zsóges hi<h•g 
ut ,tlkodott n Jwh iséghen .• r<•m leh<>tett t.öbh 8 (' nál. 
\ hidPg<'n kh til uzonhon t•gy lélek sem volt lll'nt. 

\zaz HH'gi..". 
)lt!J'! nl ig ~;7..t'llli<'lodtuuk <'g~ pillanatig, 'nlumi k 1 

p .t ritszitst hallottu tik t< 11111 l'is e lottiink termet t kM gy ö
m ont faj' izsla. Okos pol'n.inkat lt'lénk fordították és 
t. mi elulasttit sal zemiikbt•n nwgállnpo<ltnk elöttiink. 

Lattell t tillll il!Jl'U J.ét dm·lk rccepltiriu,,tf ]()k. 
tem meg n kö11;\ iikiimmel 8ZtÍfiZ Tihamér!. 

~em. de czrk csak rlőorsök, míu n uazda jötl. 
É esukug;\ an. 
\ tárn mtigiitti ft•hér ujtú ll) ílít~úhwn mcg.i<'lcnt 

f'g' zimputikus, mnrkán"' Hl'<'Ú férfi. Yadúszbakknncs 
lnbitn. tüdnadr tg, pullo' t•r, zlild ka hítt. Amint lll<'<JrPil

lantott 11(\JJllltnket feh·idult uz arc·n és kiizvetlen haritt
slt.gos }w n gon iuh iizölt. 

- Isten hozott benneteket, kerüljetek beljebb, - s 
a 'állltinkra Yerde@ett. 

Igy ismerkedtem meg Béress János kebelbará
tommal. 

- Ebben a pillanatban értem /iaza én is - mente
getözött azért Iátlok ilyet1 ,,mezei öltözetben". De 
gowloltam magamban, hátha .~ikeriil t'nlamit puska-
1'éure kapni a tiszteletetekret Sikeriilt! Két /cícdnka
kast lwzat•isztek "emlékbe". Jól 

- Nem kezdődik rosszul a lumífkozcís arl'lttlnn-
kolltam beír nem .~zeretek ide!l<'n {áccínfol/aklwl ékes-
Ja·dni. 

&nt, a barábágosun fütött mdeg úri szoháhan. 
míg a házigazdánk útö!Wziitt, kiiriil szt•mlélöd tiink. Az 
Íl'ÓUS"L.tal roskadnsig a l4.•gújahh kön~ wkkel, a mennye-
7.et ig érő kHn~ Y 7.Ckróny is zslifoh n, ~~ fali polcon va
dít,zmunkák tömege. Jcíno."i szeret olvasni. az bizonyos. 
Ami a falakon s? .. ahad falrész muratlt, azt puskák, si
snkok, fog~ verek ét; a AAjittkezuleg lőtt kitömött mada
rak t•sapntu. borította. Volt ott a satihíl vt.'rcséig, n 
hugolyt<Íl \'ÍÚ madárig minden 1'11jtu fw.Ú!'Inym;. A felét 
sem ismertem fel köziiliik. 

- Ez Cl/Y CfJI:~>z madeírtani intézt•t - fogatita a 
viS~;.zatérö Bére..~s Jcíno~>t Szcí.~z Ti/wnu:r, 

- /gen- ige11 - 1'(111 néluín.IJ darab ami ért~kes -
szerén)kedetl A mculártani i11fézet l'alóúan érdddőclött 
már egyes pé/dcínyok iní11f. Ezeknek a .~zcírtiJJtl.~oknak 
<t.< n .'ipecialítcísuk, hO!JY C!lyfől-c[lyig n takso1IJJi határ
bcm ejtettem el őket. Söt l'an itt lak:~onJJi Iterme/in is. 

- Ntlzzíink köriil a polikcílum - indítvúnyozta 
jtj Tihamhem. 
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Kitordúlttmk a me)ee etZObából a hüvös offioinába. 
A fehér íllri.nybútorokon katonás rendben aora

kostat e etaaclecWa7ek. Bead. pon~ mindenütt. A 
fi6tobál aiOIDblm ~ptem a komát. A Bettega
ulkér fiólrjábau siirMet, a Rhe1nMbara patrottOkat ta
Wtam. 

- Jlell86rMezted Senegátf - kérdeztem. 
- N ~M. flf6ghdemelttédl 
Me&"akadt e szemem a materiáLis kamrába vezet6 

fehér ajtó félfáján, Nevek, címek. felj~. kimu
tatások voltak ceruzával felírva rá tömeceeen. Csak a 
falu._ aziilleUsi atatiedikája hiányzott. Amikor uqkér
deztfi.k, mi célt •zolcál ez u ajtófélfa., Jánosunk eu
neri ezavaüal annak a véleményének adott kifeje
át. ~ az ajtlóféLfa aLkalmazása óta e&"Yetlen 
fonto.abb feijecyTZJése 88Dl veszett el Az ajtófélfát 
unanis nehéz papírkosá.rba dobni. HM. inkább ezen 
esUlhill feljecyzéseit. mint papir080n. 

Ebben viszont feltétlenül neki volt igaza. 
Amint a tára elé kerülök, észreveszem a figyelmez

teta táblát a mérle~ elé akasztva. &é}l rondírással ezt 
mondja: 

J4UBi rte'Wzségek miatt kérem a kihörf.séget, hogy 
n6fWI116rszü:kaégletét lehet6leg déleUm Stlef'ezze be. A 
patik6t elll' 6-kor zárjuk. tJveget mhtdettki hozzon ma
gd-val". 

Hát icen-icen. e-zek e háborús nehézséeek. 
- Hogy megy a patika~ - tettük fel az obligát kér

dést. 
- Mendetlél s mftldmkább cserekereskedelemmé .. 

dlakul. 
- H ogy-hOgiJ, 
- Ma már inkább lisztért, tojásért és egyéb élelmi· 

szerfélékért dolgozom. Sikerült bet'ezetnem, hogy az 
OTI receptekért nem pénzt, hanem egy tojást adnak. 
Feleségem és két gyermekem azóta gyal.:·ran rátttottá
rik. Ma e:aelonek von kelet}ilk, csak csekély az eredmétty. 

Vi88zamentünk kvaterkázni és kari politikát Ü7Jlli a 
meleg ezobába. 

Köalben berrea'ett euet-egyet a csengő, recepttel 
jöttek. Ilyenkor magára kaJlta BéreM Já~ n bőrbun- . 
dáját ~ kiment. 

- Szép bundád t•cm János. 
- Influenza bundu. _" 
- A néhány ét• előtti influenzaján·ány idején ke. 

res tem. 
Ime így alakul át a sok ipeeaeuanba-fözet. bőrka

báttá. bárárrvybéléasel. 

• Sötét. sűrü este borította be közben Taluony há
nit. Az ablakokat mindenütt gondosan elsötétítették s 
~ valóeággal vágni lehetett a feket~get. Egy-egy 
szekér zörgött el az ablak alatt, kutyák üvöltöttek fel 
valahol, &mire méltatlankodva kapta fel a fejét Béress 
JáMs harmadik kutyája egy öregedő dakli. 

l!ls amikor így belehal~attunk a csendbe. kicsúszott 
81ámon a sz6. 

DARMOL GYÓGYSZER· 
VIIGYtSZDI 
GYM K. P.T. 

- V églaetetlett.iU npgalWJS és ki~;ruen.stJílu(>zo;ttl 
tet lehet élfl.i eg11 illlen laluBi gyógyszerlárban. 

Hú, de letorkoltak mindaketten. Rámolvasták 
azokat a kellemetlensécetet. amivel egy vidéki 
a161"é&z élete jár. Az állandó lekötöttség, a városi 
túráltság hiánya stb. 

Bekaptam a fejem a vállam közé és lapította 
Moet azonban, miután itt ülök Budapesten a~ 

uztal.om mellett s "l6távolon" kívül kerültem J 
barátom lattcasterjét61, megjött a bátoraálrom és 
eeyuer állítom, hon abban a taksonyi patikában 
me&'hékélten t~tul.nék csendes téli estéken át. a d 
kályha mellett elméláz.ni a fővárosi élet idegekre 
lüktetéeér61 és ci&'aretta f\Mtje mellett hallgat.n'l 
kuvaazok tá.rsa~P&át. Tele van a falusi gyógyEIJ 
élete bájosan egyszerű romantiká,·al. Csak a kol 
oem veszik észre, a1111/yira betölti szívűket-lel 
a városi élet utáni vágyakozás. 

,Mert hol lehet megtenni másutt, mint falun, 
mikor odakint térdic érő sár van. s a vadás~ze 
fűtött gyógyszerészt a négy fal"közé kénym.eríti 
tereége, hát egyszerűen végignyitja a lakás e~ 
banyiló 82'JObáinak ajtajait s túl a kQllyhán a kl 
falára céltáblát erősítve, az í~y nyert 3á méte~ 
távon" céLlövő gyakorlatokat tart. Meg leh("t ezt 
eu peeti "öearJkomforto8" laká8banT 

V agy talán nem volt ez í vmeleneet6 érzés, 
mecberrent a patika ajtó csengője és három 
óvakodott be. Két fiú és egy szöke fehér berli 
d6be bu.ryolátt gyereklány! 

Betlehemesek voltak. 
Hónuk alatt papundekliből kés1Jü.lt kis házi1i 

ronrgattak. bemle kis jászol volt, a gyermek JJ 
A Jézuska előtt egy óriá8i agyagdisznó idétlef 
aminek a hátába ·uyilást vá.Kott a fazekas. 

A kislány bejött hozzánk, letette a betleh 
agyag&ertéeeel együtt és vékony eórn.ahang~ 
énekelte a "Mennyből az angyal"-t. 

Akkor beroutott a két fiú, koromból festett 
szal. kifordított kuOIIIDákkal és bekecsekkeL 
pá.torbOt volt a k.eztiskben. hogy alig birták em 
voltak a pásztorok. A botokkal dörömböltek a 
elmondták a párbeszéde8 verset, végül lefekü 
más he&"Yén-hátá.n a földre. A színielőadás e-z~ 
jeztetett. l 

A be.tleb.emes játék végén megoldódott a~ 
disznó rejtélye i.s. l 

A berliner kendös ~zö..o~zkeség ó,·atO!'an ki 
já8zol elöl és orrlllruk elé tal'totta. Ez. voJt ug, 
betlehemes kft. buk11zája. J 

Belehullajtottunk ,..zéll ~;zámú húszfillér~l 

• 
Közben a leánr megterített az ebédlőbton. 
l!ls jött a vadasan elkészített nyúlgerinc g 

a májas és véres hurka, a fáeán)lee&enye, süt 
kadarka fröccsök a véckimerülésig. 

(lts méc nekem támadnak, hogy a falusi 

Budapest. XIV.. Hung6rla-krt 14, 
Telefon: 497-597. 



'Nil S&te aJoa. telw NGWIItiJrAv.at JDt bám. • tOlD8I1-
lD vi16ciba t.utosik ma fJfll' Uroltd~ vaa~G~at) 

E1rep6lt • idl ll'~ 
Ki~ 6rator keidthk. )(ec6Wtak 

a hbicazdát. mepsorito tat euiDMnak meQa' IIII8J'er 

tet~l a k t és elindultunk. 

• Dohoptt a motor, a fényszóró v~tapoptta ara 
útar.éli fák CBUpaez épit e fent az é8ea neUden ra
ooctak a Millasok .. Bizonyára ott volt közöttük a 
betleh.6Uli ie, hiszen ádvenltben VaDUni már s nem-
sokára karáceony. Dr. Pataok,-. 

A lelkiiameret 
lrta : Solt Edit 

A hama patikaajtó megcsikordult az öszi hajnal
ban. 089ndbontó zörej voltJ ert.. Hinte W~Amteéa1örémek 
hatott a n.acy némasálrban. Oveges oógy811Jer& lÍr ki
lépett az útra. Arca nűrött és fáradt, mi.nt aki nem 
aoke.t aludt az éjjeL :MAleecYszer megrázta az .ajtót, jól 
bezárta-e vajjon map után! Zaebrevqta az örec fe
kete kulceot ée ellndult végig az euenee úton, atiol a 
falusi hátzla:k fehéren lapult.a.k a hecY al;iáJ:Nw.. Ak6r as 
csilikét a kotló trt.á.rnya alatt. 

űveces eyóeYszerész úr sietett. Fáradt, ~ ijedt 
arcáll lát.ott az eLhatározá..,. Nqy némasá&' vette kö
rül. A falu méc alic ébredemett. Valahol meccsikordult 
eo kapu 8 kiv.á.J:Mwi 888ZOI1yfej nézett utána. Az útb
nyarodónál, ahol a pa.ta.k füzei sejtelmesen imbolyoc
tak a ha.inali der~ben, mecállt. 

Kis paraeztház áUott kiMé beljebb az úttól L888810 
átkerült a kie&in,- deakapalión az árok föl6tt 8 az ud
var fel& mecközelftette a házat. Méc zárva az ajtó, 
do az ablak nyitva állott s a résen e&'~ C!I6UIJZO

sás és horlroláe zaja ve.r6dött :ki a eza.badba, Felemelte 
kamp6e botját e bál'OID'zor me.,tocostatta az abla.k 
nedves fáját. Belülril halk mozsolódáe utáln 8l'f álmO!J 
hana 816:lalt mec: 

-Ki a 
- Á. 01/ÓUI/BZerdsz/ - válaszolt haLkan sfiraet6Jll. 

S6Dbó belciii Ew f)ef'Ct'e PJJJ(m csak ide/ Mottdani aka
rok t1alamft. 

Boijával ütemeeen túi'ta a földet • &'(Jildol&tbao 
JQOGd6ké;iAra w-tilt. Közben az ablakban. ~t 
11M 8aJ,bó JáGoe hiÜUaa arca. Ceak hll'lly.or_.tott 
...._ 11 lilllAl 1 úU aézeptte a korai ~ 

S..W IHfot& - a.dte ttvecea sóhajtva - tellftlJp 
/"•dteltftl ..._. ..... •11• n6u•.ert. .Am~ lohem ••• 
CUM, ltog •••• atlltJ - ............ h '*'ll "'"'"""" 
MBM u 4róf. TtulJG • el.- WUSttiS1 l*INIIMelt BJI6f'. 

Y filGMi ol11ara er6s NalánJ tJfffPII """ ""..., IMMt fiNo 
•oTta senkinele ki -.n adlt.m. Yio11• el mds UIIÓI/I/Utw
t4rba ~. OritldlfOBICI tMg Mdsltol. E..UklftiH ,..., IllOti

AH,_"_., H01111 ltdroM puti JHJfikdbaa teet~t akar-
16 ~ ... dftakt ••• 

~ 81A\.~ it\&'e ..olt aztibép míg ö eMeette 
u Qmok'~ )poJn6 aandolatait • áriem.e. vá
.._ ..,~ l•.,..•llbndt a val6úca. hon' mtnd 
... ... • ..... Yilusolt. 

..._ ~· tlr. De _",a 
f~~:• .. •l·'.·- ...,. ..... fcJbhf. ~tm 
ldP.:..Gt.M~ ............... . 

Mj.ndes ipz volt. Ho08'fan. érfeae hát IIU!IJ ~ 
öMRe l! Az i8uat INQoean. árulhatja el, nem 
mec ez az 61D.ber. Pedig • isaísac lát.óJa« olyurea 
szem. ~bb mint ez a hajnali Béta a bmye;t 
időben. J( gy~r, amit tec.naP bec&üleiMen 
nitett mtrogl~rinum fn spiritu solututitOl tart&lm&
zott. De az a nitrOIIIYcerin. oldat, ami ek óta ott állt 
a kétkeresates -.abány bauénlyla &Jtaj& m~U" Z11i1'i 
voLt már WCYOB. O nem exped.iálta soha. Pech8 1M.r 
nen-ed.Lk éve Jrondiei6ekodott ebben a falubao. Jüko 
te&\Jl&P délután kiazoJP.ltJatta a sróeYszert, bJak azut-. 
jutott e&llébe, hou a esen el;pároloehatott ée eeefle(r 
csak a nitroclycerin :m.a;radt az üveg -alján. Erre nem 
sondolt a gyóey8'1;8l'készítés pillanatában s bel~ 
gyóeyszerbe az üveg alján levő maradékot. rnely éppál) 
az el6írt me~myiaéenek felelt mec. Eleő aondolata az 
volt. hoey azon.ual a bete után IDetrY ée vif!BZ8:kéri a 
sy~zert. Eh haeYjuk - volt a mésik pi 1anat dérú 
eebb ötle- ID8IIl .-z ebb61 eemmi baj. Hip181M a ~ 
azer ilwcducós ilWI'hen voJ.t, .Oroefm IA!Isúva, a_. 
nem pároloebatott el belőle. De a sondold.ai 8 l:eliüe
memte nem ha&'Yték nyuaodni. Hátha m.éPt elpárol 
sott a ezeez és baj lesz a doloeból! 

Estic més csak el-el heseptte a kelllemetlen toJldo.. 
latoltat. Dolca is volt közben, ami m.epzabadította töp 
ren.Peeit6l De jött u éjst~Ja:ka 8 Űv8fi'C!8 eyóeyszerée& 
nem tudott aludni. IjesztéS képek jártak tuzpiros tlllCot 
étrő fejében. Már látta Szabó bác&it a halottas áucm 
a condol&tra. boa' mi lesz minden.nek a következ 
IDÉillYe kiverte a veríték. 

Vécre hajDal feJé oem bírt tovább ecyüttmaradni 
kinsó pmdolataivaL. GyoM elhatározással felöltözött. 
8 moet ih állt, bocY v&zakérje a n~ m.elybÖl 
Smbó Wcamu rene! ál délben evés előtt 8llY piluW 
kellett volna beveDIIJiie. 

- .AdJa cmk t1iBBm öreg - Q6catta hát tovább 
Pesten sem csinálták meg látJal 

(Mart .oem volt theoph,-1liD,iök, tette hCJilir.á soodola:t 
ban. Es teljeeen értbet6 a mai b••anád viuon,-ok 
DlCdletiL De est metriont ..t e&ballptta u örec el6tt.) 

Szabt b6cli 8101lblm malrao~ ember nit. Amit el.ha 
tározott abból aam 4llll&9dett. lléqreaea D6zett a CYÓJU 
szeréar&re, lWieé fázott is a W h._loa a nyitott ab
la~ban a biztoBan ~a kivllala u "urat .. , aki as 6 

-hajnali álmát il,-a oktakM dft~ Jlllélllla.varja. 
- Jlett}er& csak •JitiiiOtltdta Aut~ ca UI/601/SttJerdsz tlr, 

OBzt4ta tl8 fdJJot& n ..."_G ,.. Kifüettem a g1J6tnJ 
s.n, az 1uU a. eQftl W.te hozza mak8C8Ul N em 
árt éta teekem eg11 ol~~Gt~ Ws piltüaf N ekem.t 

ttv.,._ IIIGR m6r ~- JMeijedt. Mi 18111 
:mo.tt 0rec Sub6 --. adja v.iseza a sróeY&r.ert ál be 
fcwja vaoai. KoM .mk tilrelmetlen lett: 

- n. lll'el/flfl!t legvetJ 1a6t ene. Mit tudJa al ....,. 
....,_, t1tll/ll. ...., 

-»J..,.WoM&on/-jGtta•ál- :11M!• 
eea -:B.._.._,.. h b WUetlt ewc •:lteJ~fiiOP:.._JI 
'O~ fordalt eeyet a vilác: 
- Bftlettf De A.,._ osak regfHil..w'r ~fijJlbe!~M-t~• 

t1oltlcabc....W 
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kr.ahb húesi csak legyintett : 
- illinriel/y a! Os~tún méyis dt•k ldsw! 
Üq~gcsnok felderült aí\ arra. 
ll iszPII ~tkkot· nincs semmi baj öreg·! Ha lwvett 

pgyp(, ltiha nl>lkiil, akkor lx•vehcti a töhhit i:>. Hútntevet 
nz iin•g'l'P s hot.ián1l nab")'Ot ~uhint a )p,·pgiílw. l<:gy
szl·rro elrepiilt ~tí\ (•jszaka lis~zl-,;; r~mké1w. ~ziuto Jtcvet
s{·g·psnt•k lútsz.ik llíl egós.z .. Mt(•g mPgdics•(•J'i IIIZ. örcg·pt. 

- H rít c.wl~ kemén!! ember rnar1n Swl1ó 1)(ít·.~i! No 
l s/ci& mi'!J<Íldja! .A/ur/jon csak /0/'lÍuiJ. 

Öreg ~zabó bác.;i dörmög, s hefrlé fm·dul a szobúhn. 
{heges g~·óg)\Sí'A'r(•sz pedig· l'iityiin'•sJIYP lllPg-indul <tíl 

t'llon hazafelé. 
SzPmlwn a nnp clsií ~ugm·ai (".;iiJog;nak a h•\'(•giíhPll. 

) l intlen der·üo; é.,; nyugodt. 
Űv(•g·ps lelk i ismerelo is. 

Szeged gyógyszertárai a XVIII. században 
(Fejezet "A XVIII. századbeli Szeged közegészségügyének története" című munkáb61) 
lrta : dr. Csajkás Bódog 

(AM. kir. Ferenc .Júz.~l'}' T udományegyelem 
nn·ostörlénrli infé.zefé,lek közlrnu:n,lle. lrJozga /1} : 
t/r. l'ift:z H t•rde lúírol.IJ l'!f.IJI'f. 11,11. r . fai/(ÍI' .) 

(Folytatás.) 

,\ \'Ú rosi gy ó g·) sze rt ú r üg-yében 179~-beu új Ph meg
)pp{í t'ordulat állott be: Gráff .Antol tauil(·snok talán. 
uwghúnta a gyóg·y,~Z('rtú r· !' lndúsút ós beatl vúnuyal l'or
dult. a tnnúc:o;hoz, ,.melJJbf'n apol hecariusi D iJJlomájá
uak elöl nlllla/císa me/lelt szánd1llaít alil11111 nyila/koz
l ai/ ,IJO, ho,IJ.IJ c1z Vá r osi s 1•idéki népe:;sé.rJJH'k, és a köz 
.iríuak hasznóra m:zt•e, sőt a.zon tekinlelln'il is mil'l'l 
iinniin lia az apofhecariusi tudományban több eszten
rlokliil /Of/l'll gyakorolialik 1;s azt minden áron ki-/anu
l andja, e,zen Szeged Váro~;scíban még egy, jól ell-készí
lnu/ö ..:lpotheca/ kírrín fe/lrí/lí/rllli . . . " ('l'mr. jk,·. 138 
~<z. l i92 .ianuú.r 27.) ,.A ~.UÍ111h"k /e/lyesífése eránl a köz 
.iu n:sz(:riil e.zen N . Tancífsnak snnmi rl'[)'lexiója .~in-
c~,,en ." 

n (' anntúl töhh volt P r esel :;ka Vencel gy ó g) szcrrsz
llPk, aki eliP•IIÜnoudúsáli jeg·y~őkönyvbo vétette, hemlvá
n~·ithan JH'dig· töhlll'k közölt azt is hang-.~úlyoztn, hog)· 
.,a 1anúes.noki móltósúg nt•m egyeztethdő öss•w a 
g;rÍlgyzcr1Úl' vezPtésc'vel." (Közig. ltár 1;)6. tsz. l!l72 ja
nuÍtt' :w.) 

l~hben az ügyben a Jll'OÍ<•statiúk és rt>protestatiók 
cgyntú"t (•t'!«;k a tanúe.-; előtt, ''égii l is a tanúes a l'ele
kPt fe\sőhb helyre Ul.asította. (rran, jkv. i312. 1-'Z. 1792 
lllÍll't'i ll1S 5.) 

l•'igycl«"mremrltó Grdlf Antalnak ar..on é rYel6se, 
ntt>llyel sz.••mhc~z.úllt Prcse/ska Hzon érn•lés.évcl, mPly 
:-.z<: r·int a taor~íesnoki méltó,[tg nem Pgyeztcthető össze a 
g~ Úg)"í'.eriút• WYt.C(rsi•wJ. Ji\•IL'llllítette, hogy .\'Of!Y· 
szomlmf sz. kir. vúro"ba11 D éva,11 g·yóg·y:;zerész. J>árosi 
loiiiÍcsnok Yolt, utóbb JWdig· {ől1író L\<: lllL',!!;is hoesiilcle
s<'n 'ezd t~· a gyógyszertárt is. Hasonló a helyzet Szo
hlldkán is, ahol a gyóg-~;~í'.l'ré~,z. <'A'níttal l'árosi /awícs-
110k is. Oníf[nrrk Pgyéhkúut ig-aza volt abban, hogy a 
\'lÍI'O..~i taniw:snoki itllús st•mmiképpen sem cllenk1•ílik a 
g)·úgy,;í'A'J'Ó..~Ú fo6la1kozússaL ll i»IIC.ll Pe,.ten 1688-bau 

Extract secalis corn. fluid. friss termésb61 
Ph. Hg. IV. 

Supposit. Haemorrhoidal. Ph. Hg. IV. 
Syr. Kalii sulfoguajocolici Ph. Hg. IV. 
Carbo med. pulv. Ph. Hg IV. 
Carbo med. gran. 80~-os 

,,SA L V A T O R" GYÓGYSZERÜZEM 
ÉS GYÓGYÁRUNAGYKERESKED ÉS 
Budapest, VIli., Baross-tér 9. Telefon: 135- 276. 

TalJ/cttcízási bón1w11kát nillal!otk! 

!Icnricus Siegj'ricd H erold I'On Hlumenlwch gyúgysze
ré,.z lett. tanácsnok, Kopek Fcrr•11c 1fi9:i-hl'n {•s 1799-ig
mrg öt gyÓg'yl'lZCl'OSZ. (]J[ (/,/jel' 1\. ol os Ji'erenc: Orvo.si llt•
tilap. 192'8. 4-10. 1'17A1m.) :Meg·t•mlítctl«' r·ppro!Pstutió.iú
hall a~t ls, hogy a legközelebbi gyóg·ysz~·rtár Tem<·~
I'IÍrotl, Arrl(lon {•;; Kecskl'méfcn \'Un, nttugyjúhúl 12 m(•t·
t'öldnyin• egy ~itti'·H-<~u. Ji;zenl't•lnl a YÚr·os lalws...,.úg-.t 
att nyira megsza porodo l t, hogy ,.nem krt, lwtil('lll húront 
g~ r'tgysz.Prtúr l'llg'Pdétypy.fst• is sziik~(·gps'·. (Közig. l túr. 
312. ;;;z, 1792 múrc·im; 5.) 

P res('{ sk a \'Í~z.ont ki L'mclte, hog~· a lwlyta rt r'ltauú('..; 
u n nak idején si' tn eugedél Y t~?. tP mú ~ik g-~ úgys~rl'l:í r fp 1-
idlílásúi .(~;; e11t 1H9 júnttius 18-ún a tanút·~ ki j,.., hinh•Ltt•. 
(Közig. !tár. 342. 1792 márciu~ 12.) Közhrn Prf'setskrl 
é,.zrewttt>, hog~· Oráj'f ú.i gyúgy .. ;wrtúr· (•píl(•sí·lll'z. fn 
gott éa eY..ért kérte a tuuúc<iol, hogy a músodik gyógy 
szertúr iig~ ében utolsó y(•gz.é·"'l hozzon. ('l'an . .ik\·. 4H!l. 
sz.. 1792. április 1:3.) Beadnínyúban többek közölt azt i . ..; 
hangsúlyozta, hogy a IO'Ógysz.el'!Úl' l'eh'Illítá.~a iddéJL .t 

H?egedi várotü g·yógyszert,úr több, mint 10 mérföll~tuyit'l? 
1\·kvő lako:-;súgot látta p], dc ,iPit•nlcg, mi\·Pl S::a/)((r/káll, 
!Jccskereken, J! akón, Zomborban is létc,;ült g·yógysz"'r 
IÚJ', 0HUIJÚU a .!'lzegccliekcL lút.in Pl Felr.mlítcttl' nzt iK, 
hog·y Grá)'}' e;;zlemlők óta nem gyakorolván a g·yógy
~<Y.eré,.;z;;rget és üreg kora miatt is clfp]pjtettc a g·yógy
,..;.zeré_..;z ludomúnt,vt s kiilünben is J'e,zkPtő k<'í'A' miatt 
k.Spte.lcn az előírt ~zercket poutosan lPmérni. (Közig. 
Húr. 49!!. sz. 17H:!. úpril.is 1:3.) 

A P resctskrr rs Gnífj' közüti i Y it ába lutm<ll'OISHil lh·
awttlk.oztak a YÚros sebé,..,zei is. A ian[u·shoz iutL·zdt he
a dn'myukhau lliPgúllnJlították, hogy Prl'se/sko gyógy
!oií'-ertúrúhan a gyógysz{)rek c-•zab:ílytalanml ké,.;r.iilnek (•s 
P rese/slw az 01' \'0l'l rs n sebész(•k <>lőírú.sú(úl p]({•J'Ő{"Il 

készíti az on-o..;,.{tg·okat. Wiwnaszoltúk azt is, hog~· 
g·yógysz<•rtárá ha n fia ta l ~egé11Pht y agy {•p pen (a,lltttlókat 
al,ku1maz é-s nem tartja he az Pliíírt úr·sz.abúNi ,-;pm. In
dokoltn·ak tartották a m:ísodik gyúgyszertár engt•d{•ly,•
zl>sét azi•rt is, miwl a YÚI'Ot,; lakóirwk t::z:'tma Jt(i\ cke
dctt. (Közlg'. Húr. 64!, s:r.. 1792 áprili·s 30.) A tmri!t-.-; er r e 
C.wíl'oj.~zkJJ János i-s Szii/Jer ./IÍJIOs t;~.u(w:mokoknt b izta 
meg a YÚdpontok megYiz,•gáhísa \'égett, magút a sc
hl>szek h<'ndvún~·:'tt l lC!lig· válaszml:ís YÍ•gp((. kiadta P re
setslcának. (Tan. jkv. 6-!4. sz. lí!J~ Úprilis ;}0.) 

PreseJ.,f-.:a rih idesen nl'l'ól l>rtl'siilt. hogy Grá}'[ .Anto/ 
tanácsnok uram házitnak gyógy"7~rtúrrú Yaló útalakí
t{~s.úra m 1í r muuk{~tsoka l i·~ J'og•11dntL Hügtön a t.nr tÍl{"l
h oz fordult azzal a krré-sel, hogy míg az eJJJ.redrlyt 
meg uem nyeri Orá/f, iilt a <'l rlyc1111 m unkálúl. A tu

uács múr igen soknlta a herce-ll un·át és m osl HJÚr <>ZÍ
goJ·úhha.n látott az ügy t•linl«'zéséht>z. Mindt• tlt'k l'lőtt 

mcg iu tette Gráf! .Antalt. majd 11edig t'el~zól ito1ta Pl'•'-

G X. J::I~JU.MLJ!i lMJ 
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E ll' rí ll a l j u: orrosok (;s orrosi inll:zmc:-
11!1ek lrí l o .eJa fd.wí t, [J YÚ!J.IJ8ZerkiilöJt/cgrssé[Jck 
l!CI'C'Zelésc!f. 
krírlllízi, klinikai szakréleményck IJc:-~zerzését, 
!1.1/IÍll yszerk i i Jönlegességeknek t örzskönJJ tJe
ZI1s re /'al ó f'!őkésú l és ét, törzskön !l t•rztel é séf, 
J ll' O J Hl !lll n d a l l' n· ek k id O{!JOZlÍ sci l, i o mílJiuí 
mindcn ol.11an tén,11kedést, arne[IJ a f/1JÓ(f1jszer
kiilönff'[Je:-~sérJek ?lép szeras Uésé t; r z ka pe.~ ola t os. 

siilPti ig·nzgnt(Í, /{OI'IÍ(:-; Ödön tt·~.tiilPii igaz.g;ató, Sor
l.rllli Ya!I.IJ Scillllor O'l'f riH<>li.igyelií (,~ CzerJiédy Béla 
a '1'1•1HIJ.\ i:.razg·at6.in. A kt>tlagú hizotbiígok múr meg
kt>ztltl>k muuknjuknl. 

A Chirtoin kat·ácsonya. Folyó hó 18.-ún :íOO mml
kú"g'rl'J'lll<'ket ru h :íz. fel a Chinoi n gyógysi'..er,·rg-y{>szeti 
g~ ÚJ'. \ g~·;í1· 4 lrl'llu:•hen, 4 karÚ<'l'on~·fn alatt rrudr
i'"tt iinHP}lÍ'lyrn !iOO mullká"g~·et·mrket H'IHl~o·rlnek 
UH'_g', ut{tnu JH•dig· kio~zt.iúk a szet·etd-r,;omagolwt. 

- Vt•rsrn~·tárgyalitsi hirdetnu>ny. A lllifJ .ll I'IÍ mdi 
lllagy m· ki dtlyi ú !Iam' kúrhúr. r~,~z~I'C' az. 19-l:J. {>y]wn 
l';•iiksí•gl'~ gyóg·y..;zrrek. kiilszerPk sth. "i'.úllít:'!~ÚI'H uyil
YÚuo~ H'J'SI'lly1ftrg·~·alú~í hirtlcttl'k. A.iánlatok 1912. de
cc/11111'1' 18.-i,rJ II.IJII.ifandrílc be. 

Nyelvében él a nemzet ! 
(.1 Szrmlt• deceln/J('I' 5-i /ops.ziÍIIIIÍIIak ,,T'i

tfrím sarok" I'UI'rti!Ílun/ [oyla/koztunk Sz écsi 
Fl'rl'll<' II.IJI'{rcsino:zrí ma.rJ.IJarítá.wti ,.", t;s ezek 
f.-iizii/f fiJI<(IIl (!Zokl<ol, mef.11ek 11 fJ.I/IÍ!J.IJSZcré.~zi 
,;s k(~/lliai elnerezésekkrl kapc:-~olotosak. Az olt 
IIH'.tfkl'zdl'/1 ,,·orozatof az alrí1J1Jiakllfln {e,iezi be 
It u 11101' i sfiÍ 11 l.-.) 

,\/,t írja Pf'7'hc H li~Ymag-ynro~ítií~ai so1'Úil, hogy 
ll'iZOUg-ya: 

Iklim idt•gsó. lf:t az 1unlwr r.hné>láz ClllP legú.inhh 
~zÚg)·iillliilt•siin, nmPI)' Sd•t,~i Fcrk<Í '",z'<'llcmi horlzahok
t·;íu tPrllt.. tt. tdig· J-,>t úrún helill rúdöhhru arra az alap
golldolatru. lltl'l) iít uz, idc,r;só kiagyalú~Ú1'H iuclítot!n. 
lT.isíig·oh <t~lÍ P1111H·r {í is é~ gyakran mrgnknclhatotl n 
sw11w pg·~ 1'1 kllímnn, lltl'l~·l'•ll lutlnlnws hiityökkl'l. :! 4 
t y ú k,;:ti'JJIIIU'I, szapnr{tn hnr.iún.zott hő1·keményrdés~kkcl 
(nlllikhP 11~ i lak l't'n·6dnnk). P!.Q' plw(•J' lrílJj'f?.Í l{dhnl6. 
.\l:tlllt n fpfírft-. Szt. /lríkus l1íln>IÍ. X:t mnst mitr, ha yan 
lúh b. tnir''J'l lll' h•hehtl' idi'!J-"tÍ is. Xt•m ig·az? l·~i'.Z!'·I kap· 
l'snlatb 111 f •lntíhlik ama t'ls'l.m~m. hog)· mié>rf JW lehrlne 
nt n JJouu•uklaturút loditb {>pítrni? lndíh·únyozo111. 
hog~ ;ot, H'>Zpirint (t•.isrínok, a komhiní1't pnrl rílOIIIsiÍ

nfll<, 11 l,alomelt lu'/.,ónak, a rozuhlimútot /1(1//Íisrillnl>, ~l 
l odt int /ol'h ·'ÓJiftk, a slihiumol /.:iip-~rínok, a kokaiul 
' k iilö•Jiis It> ki nt••t h• l a kokós ii:t.krPkre [l',ri!J/IIÍ Z·SIÍ· 
nak !-. a :v.nutoni 1L IJdkukoc-.wínrtk hí\'.iuk. (.~Jpg·,jpg;y
i'l lll, hogy 1 zi ;• l'rl,orolú.~t hasúholwn kPJ'Psztiil tuti 
JlÍIJll l'nl~ tat ni. d(' tielll kí,·únok koJtkurrúlni J<'pJ•iwl.) 

Dt'n:thmílni = tt'rmt'szt't.lt'níteni. Ezt is júl nwg·
ntng·ynJ·(tzta n konJJt. Lelki SZPIIH'im p(Őit lúlom, nmikor 
hPirp a ,·[t-;úrlú a frsléke,o;; holthn és soclorimrtva t>gyet 

Használjunk magyar gyártmányu: 

<l hajszlÍII, Jlll'g'SZÓ(n]: .f,IJ,I/,1/1~/,· IIZ IÍI' 1',11/J }'1;/ /ill'r (l'l'-

lllészeflcllífeft lizesz/! 
Drog = gyógy és Drogista = g~·óg;\·os. Elmés ..;zó 

képí'..é~ek gyönyörét. {•1\'l'zlwt.iiik itt. Fl'ri sz.l•rint a drog 
a g-yógg-yal azonos, am i hő l kih·et krzi k. hogy a drogista 
g) úg·yo~. a drogerin Ill'dig g·~·ú~yo .~ holt. Vajjon mi nk
kor a gyóg;v-_,.;zertúr? ~fr·g kPil H s.zívHPk szak.adni. Am
dP rz ,..;,uvJbz! ~lo~l jön az ig·azi. 

Éter = illóvíz és Federweiss = tollfehér, tolh10r. 
,\z. illó\'izes mr~·halítr·ozús mag·a a tiikHy. AmtlP ha 
é-rtem is az "ill6t", nem Pri<'m H "1·izet". Hová ::;orozz.a 
nyrh·úszii1nlk cnrt,ek .alapjú.u a kiilni \'izPt~ Elvl>gt·c az i~ 
illan. - A frdm·weisst lcfonlítoHa magyarra o;zóról
szóra. Ügy mint az .a bizonyos <lPhrP<'t'lli magyar, a1d 
németül ezt a kil'ejc,zésl. hog·y ,Jo,r/(llnw'', urlwapfel-uek. 
(!'op; = zahn; alma .apfp]) HH'>dPrkccltP (i..;,..;z<'. Ezt ('si
ná.lta mngyarítÓ>lllk yj,,,zal'cl~. Lr a kalap]lHI Ilihent 
ag·p•r.it.iei előtt. 

~Fluoreszcencia = önvilágzás. (.\z ih:ök ön vilúgzús 
t'é>nre'-'ked.i~k neki.) 

Formalin = hang:vaszesz. Űll<' dolog, mcrt a for
Jn·J!dehid nem >"•zrsz; {•s n hang-yn viszont. nwnteu fel
l'oJ·dul tőle. (r g-y krll lll' ki! 

És mosl jön a hom ha! Ka]Htszkocl,n i! 
Ij'oszfát = kénsó és lj'oszfor = ,.i iJókén. lit Scucga 

('ln.t;mlll és legi'Pljrhh fúlórai ú.iulú~ ulún Yil'i,SZ<tké~·i a 
tarnlí.iúl, mert a:~. t>gyel<'lllt'll nt•m lrl'lyPsC'JI tauítotiúk H 

kómiút. Ezért a két sz.óé>rl 2 hrti úllamrog-húzat java
solunk 

Géz = szitkás, sebfátyoL Borítsunk fútyolt a szit
k(tsr·n. A sl'lw1-: lllt'nya•s,o.;zou) i nlliil'.it•i\'C'l nrm fog·hll
kozunk t.>rdemhen. 

Glicerin = édolaj. l<~z kiiZ\'I'"z\>lyt"i Í'tll'lp;\•s! 
Hidrát = veg~·víz. Összll'it•\'l'•"Ztl't l t• szúludorunk a 

lt'J!l.'Ot. a kristály\'Í:~.zel. "\mcle !Phl'!i, llll'rl ő JH'lll wgyés:t .. 
Dr jaj! Ami mo,..;t. jön! 
Hormon = mirig~'tt'j. (\nd<t (•sintal:m P111her. Gyt'

r• kkoníhnn .,kaka,.;(rjjp]'' lúplúlhatlitk. Jnm'u ka]lia a 
t i ]l prt! Vajjo•n YHJH' m61a l'og·alnta :-;zPgt;uyut•k a hor
nwuról? ~iuc.'i. 

Kancsuk = g umany és Kámfor = párony. Emlé
kPzziillk a r6g-iPluől, akik JIH'g~nlkottfrk a !I;,(Jeli.IJI, IJii 
zeii.IJf, ilJlrmyt, lialt•rt.IJOI ~,; mú~ ITJH>'iZ].agnl. A fnrfango,.; 
liil·lí•JlPlr.m mpg·ismóUi ÜtJ.tlHtg"Úl. 

K r eozot = füstsav. Konyak = ószesz. Liki'ír = 
szeszéd. Laknm sz = k(•kviir. Kf.kviiriisr·•• mal'i.<t a sz.P· 
mem a .,fü~h:ay", dP maga ut hoz térítet L pg· y poltádw 
,.szpsz.é>d" (hogy rímht•n l'obtassalll: SZI;csi, c.~ milld 
C-'IICNkrt IJcszéd.' ). 

P t'pszin = Pmésztiínr clv (n, UN'('Jll = szt'rírás, 
g~·óg~·tras, étirás, elííírás, J:.'Yó~·;\·I'Híírás, lD'Ógyvény. 
TuH•, 1111'1!.' lt•tliiuk Juag·~·arít,a! Csodúlc1to,,.; uHídn:t ut'lll 
.iut1·lt barátunk e>'ÚlJP a h•g·l·g·yszt•t·iihh (·, múr rég<>u 
l a>:zuúlt ~zó, a d•ny. Yag-y Ita Psz•'IH· i;; jnlot.t, (']{•lu· 
ntlda a lf!J6.1JY :-:~.!Í!. (Szét si ~Zl'J'irrt a l'l'Cl'Jll d rog-Yény 
i" h•hrt•ue.) 

R i<•inus = hasoluj . KtJ sp ro~,.,z! A l'l'piiliígépP.k tilO

lorjait ezentúl hasola.i.inl l'og-jak kt'tH•g-elni. llií. dr 
g·,vm,sa.JJ fognak azok t'Ppiilni n ]pg-.kiizPlt•hhi .. . f'iild
~tlntt i villamosig l 

OPIU M ALKALOIDAKAT ALKALOIDA 
vegy6szetl gyár r,-t, 

BUDAPEST, IV., IRÁNYl-UTCA 27, SZ. 

520 
QY. SZEKLE l~ 



kem6a)' olaj fanrislifr, ael'flT olaj. 
FA ie oly eeet, mint ~or a diák nem tudJ& 

leokét d haeal. 08i dták h szerint HOllban min 
deobea melléfotr és mél' csak tlenfil eem. találja el 
az ipzat. Manarítón.k ie hord minden,féle zöld 
&épt, cea.k a lepc)'aerubbet f ]eJti ki (vai'Y tán D m 
ie tudja), hoi'Y a Gtearin az ti ta uíraav. 

8Ktetoak6p == oón'hallptó. (De vajjon JD.iéM 
111161111 ) 

Tab• == án8i, tiiiTeell, ee~.,. ....... (N 
utolsó 8IZ6 freD~Btikuean lk. nem tehe k r6la) 

Vatta = pahu-. lak6e, ak6e. OaMe ttilak tó-
olva puhincaba fektettek tinbt. II'Y járunk JDi, 

akiket F. rb f8fedezett. 
V ...Un - f8ldkenhs, plpereufr, f8ldafr. {Bflh 

I'Yönyöru!) 

Beszerezhet 6: 

Er&en hirdetett fts 61 beYölt 
lcozme Ica é ladáll 
SziYeuéget tesz v~, 
ha korpa, fejbór viszleetése 
és hojhu lós ellen ajónljQ 
mert ezen tOneteknél feiOI
mu hatotlan hatásu .Jelelé 
g 6 hoszonlculcsot ls blttoslt 

-...................................... ..... .............................. w.. ............... Tf. 
1 

1 uveg eladóli óra P. 5 37 
1 

1 uveg eladási óra P. 3.69 
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