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GYÓGYSZERl~SZET 2002. úprilis 

ség·· eszn1e 0rvénycsült és hatott abban is. hogy ,.~Hnint ö 
nein is111cn osztá!ykl'!lönbséget. úgy osztúlykü!önbség 
nélkül nyi!vúnu!t irúnta a bizalon1 és közbecsülés'". 

i'v!íg a helyi közéletben ilyen közn1cgbccsülést szt:r
zc111nagúnak. a szakn1ai közéletben ncn1 ért cl ilyen slkc
n:kct. Egy· ideig ugyan a i\'lagyar Gyógyszerész Egyesület 
egyik területi szcrYezctének, a ! 0. jjrúsnak c!öbb titkára. 
1najd elnöke is vol1. ez a szereplése ne111 \'olt tartós. „\z or
szúgos ügyekbe is 1ncgpróbúlt bekapcsolódni. l 8ö..J.-ben 
két közleinénybcn boncolgatta a szen1é!yjogú gyógyszcr
túrak úrruhúzhatósúgúval kapcsolatos hútrúnyos helyzetet. 
an1ely szún1os csalúd anyagi ron1lású1 is clöidézti: [3 J. Ez 
a kérdés abban az idöben érthctöc-n elötérbe került. hiszen 
a gyügyszcnáraknak akkor 111.ír 111integy a l'cle szen1Clyjo~ 
gú \'Oli. s ezek arün;'a az újabb jogado1núnyozúsok kö\'t:t
kczt0bcn roharnosan nött. i\ f"t:nn<-i!Jü jtigszabü!yok ncn1 
teuék lchctövé. hogy az ilyen gyógyszcrtúrat a tul~1jdonos 
halála esetén az öz\·cgy vag.y kiskorú g}'crn1ckc eladhas
sa. csak haszonélYt:zcti jogot kaphatt;.1k [-l-J. Héder ezt a 
kérdést igen alaposan és \'ilúgosan e!cn1eztc. s a 1ncgol
d~·1sra az orszúgos egyesület \'CZctöségl'.töl to\·úbbi !0p0se
kct sürgetett. 

l\..özlctnénye akkor ncn1 ta!úll \·isszhangra. s :';L.;1t;((1· 
S1..ú1do1; a GyúgyszerCszi 1-!eti!ap szcrkesztö.ic is csak púr 
0\·\·e! kCsöbb ír róla clisincrö szavaka1: .. i\lcggyt1zöbb. 
a]~iposabb és \'ilúgosabb fi;:jtegctést ezen !Úrgyrúl alig is~ 
n1erünk. s csak az a kúr. hogy a javitúsra célzó 1örckvé
seknek ez irúnyban hosszú 0vekig sikere alig ]eszen" [5]. 

i\lég ennyi sikerr-:! scn1 jún tnúsik 111cgszúlalúsa. ,;\z 
elöbbi ktizlen10nyckkcl szinti.'. egy idöben l-:\·e!c jelent 
n1cg a Ciyügyszcrészi Hetilapban [6]. ainelybcn a \·id~ki 
gyógyszerészek helyzetét vúzolja .. -\z l'.!e111z0s sorún hú~ 
ro1n típust vúzol fel. .:\z c!söbc tartoznak azok. akik a tu
doinúnnyal is foglalkuznak. s n1aguknnk. egyúl!a\ a szak
n1<Ínak is „dicsüsCget szen:znek" . .'\ n1ósoclik csl1pon a 
legnagyobb. Ide sorolja 111indazokat. akik igyekeznek a 
szakina fejlódésé\'cl lép0st tartani. olvasnak. tanulnak. s 
egyúttal a helyi közéletben is tc\·0keny szerepet v{1!!alnak. 
„Ezen usztúlyhól aztún lútunk kiernelkcdni 1ninta gazdú
kut. elis111ert üg.ycs v<.i!lalkozó \·agy p~nzeinbereket. kö
rü!tekin1(i keresked<.ikeL gyúrosokal stb." .. '\ hannadik 
csoportba azokat sorolja, kik szakn1ai pfilyújuk sikertelen
sége ki.ivetkeztéhen c.-:a!ódousúgukban szidj<ík pú!yúju
kat, az orszúgos szcr\'ezetcket. s 1nind 1nagukróL nlind a 
gyógyszerészet egészérül kt:<h·czti!!en vé!e1n0nycket \'{d
tanak ki. :.\ k0tségkí\'ül jó sz~·1ndCkú L·s a vah.'i helyzet is-
111c-retéblí! kiindull1 lcv0[ ncin egészen szerencsés 1negf{1-
galinazús;:1 félreértésre adott okot. Srcrnthal .)'ándor haj
dus<Í111sonl gyógyszerész \·édeln1ébe \'ette a 11annadik 
esuponba soroltakat [7J. rv!ig Héder e csoport kialaku!ú
süban nagy szerepet tulajdonit a gazdasúgil:ig nen1 kellö
en inega!apozolt gy(·1gyszi:núr !0tcsit0snek. Sternthal a il~ 
ata!súg \'Úllalkozú ked\·éhen <l f'L·jlödés egyik 1nozgatój:'n 

!útja. :\ helyzet kcdvezótlen :ilaku!ús;inak az okút abban 
ia!úlja. hogy iníg . .tö111Crdek okle\'e!es és ne111 okie\·eles 
segéd állon1ús nélkül 1cnglidik''. llikCppen a \·idéki \·Úrosi 
gyógyszerészek gyakornokokat :1!k<1l1naznak. :.\z linúlll1-
súgr;:1 törek\·ök sok esetben ,.szerény 1;i1usi önúllós{1gra 
vergödnck, az adós.súg. gyenge üzleti forgalorn es ezer 
n1ús az életben J'eltnerüló apró\ekossúgok tö1nkcleg~böl 
kivcrgödni tlt.'111 bírvún, elzü!lödnck. neha tönkre is jut
nak". 

Héder \'álaszúban [8J i;:gyrészt \'édi 1nagút. hiszen sen
kit nen1 akart 1ncgsérteni. 1núsr~szt kien1elí. hogy a szak~ 
ina ezen Cgc1() kérdéseit !\.:! kel! túrni. nyi!vúnos:in ineg 
kell Yitatni. 

Errti! a \·itúrúl is 1negc111lékezik 5,'chL~(z\' Stíndor [9j. A 
:-;zakrnai ügyek fö!btt a Ciyógyszerészi 1 !e1i!ap h:isúbjain 
kialakult .. eszinecserék .. isinertetés~t Héder .. sok félreina
gy:irúzúsra llkot :-;zo!g;'dtatott ]c\·e]éve!'· kezdte. s 1neg
jegyzi: „\'Ísszh:1ngot keltettek ezen nézetek igen ri.i\·jd idli 
alan azon talpraesel! cikkben. 1ne!yet Sternllial Súndor 
ügytúrsunk telt klizzé lapunkban. 1ncg\'ilúgil\'Ú!l <I feh·L·
reu ügynl.'k cgyik-1núsik t1ldalút. az el!enkcz(l úilúspontró! 
!S 

.\szerencsétlen kiincneiclü \'Íta ny'ih·ún eh·ette l !0der 
ked\·ét az urszúgos ügyekbe tónénö újabb bekapcso!údús
túl. to\·úbbi köz!e1nényt ne111 is1nerünk tó!e. Szeinélyc igy 
ne1n kcri.il! be a .. i\·lagyar Gyógyszerészi Pantht:Dnba'·. 
1nüki.idés0nek or:->zúgos je!entösége \'a lóban nc1n vo!t. le
\·ékenységé\·cL 1nagat<1rlúsúv~i! azonban a 1naga kör~bt:n. 
\·úrosúhan. rnegyéjéhcn a gyógyszerészt.'! jó hirét is ni.i
\'t:!te. 

1 S0K. nu\·en1bcr 27-0n hunyt cl -+3 é\'CS kurúban. :\z 
egykl1rú gyógyszcrl:.szi lapok csak p;Ü snrb;in adtak hin 
;;rn:JL 
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