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A XIX század második felében, különösen annak 
vége fGlé a tudon1án:y, az ipar és a ke1eskedclem 
adclig soha nem látott arányú fejlődésnek indult 
E fojlődés hatásáia a korábban fennálló pahi
ar chális ,:-iszonyok a g:yógyszer észct vonalán is 
olyan stádiumba jutottak, hogy a munkáltató 
és a munka vállalaló közötti ér dek ellentétek nyil
ván valóvá lettek 

A gyógyszertári jogosítványok mé1 téktelen sza
porítása kö-Yetkeztébcn kitö1t a konkur1enoia-ha1c 

· ezen a területen is, és megindult az áramlás a 
gyógyszerészi pálya felé, mert a kereseti lehető
ség vonzóan 11atott az úgynevezett ;,boldog béke
idők" feltfüekvő polgáraira 1fíg korábban pl 
Budapesten az egy gyógyszertár forgalmi körére 
eső lakosok száma 10 OOO volt, a századfordulón 
ez 5-GOOO-re csökkent, a pálya gazdasági stabi
litása megingott .. Míg korábban a gyógyszerész, 
mint alkalmazott a jognyerésig terjedő átmeneti 
időie is megélhetést talált pályáján, sőt helyen
ként munkaerőhiáns· is volt, - addig a század
forduló körül már gondot jelentett a nem tulaj
donos gyógyszer észnek a pályán való elhelyez
kedése és gyakran puszta megélhetése is Az egy
k01 ú sajtó és feljegyzések tanúskodnak arról, 
hogy a pr1naszok Ö?:Öne ke1 ült napvilág1a eg)rrészt, 
hogy i1agy a 1nunka.c1ő-kínálat, incly terrnésze
tc.sen befolyásolja a béreket, másrészt, hogy az 
elszapmodott gyógyszertári jogosítványok, a kon
ku11encia-harc, a g,yóg:yszerkülönlegosségek cltor
jedésr csökkenti a gyógyszei tár jövedelmezőségét 
és ezen keresztül ;-t tulajdonosok a.1Ty-agi potenci
álját 

Szorosabban vh e tehát ez időtől fogva jelent
keznek az alkalrnazott g:yógysze1 észek szociális 
problémái [l] 

::\Iár a századfordulón, pontosabban 1902-ben 
történt kísérletezés az alkalmazott gyógyszerészek 
szcr\--ezósé1e. J oá no" i e s Sándor volt a koz
deményezök vezére, azonban esak nóg_y évvel 
később, l 90G-ban alakult meg az első alkalmazotti 
szö\etség, a Gyógyszerészsegédek Lapja köré tömö-
1 ült 1lfagya10rszági Gyóqyszerészsegédek Országos 
Szövetsége A gyógyszertár-tulajdonosoknak már 
1ógen két é1dekvédehni szer·vezete is működött, 
a Budapesti Gj_;-óg:yszerész Testület, és az Országos 
Gyógyszer ész Eg>'esület 

01szágszei te nagy lelkesedés köszöntötte az 
első alkalmazotti érdekvédelmi szö>etségct, mely 
egyelőre Budapestre teijeclt ki A tulajdonosok 
érthet{) módon személyes sértésnek és érdekeik 
megtámadásának minősítették a segédek törek
véseit, és se1nmiképpen nem akarták elismerni, 
hogy a velük egy képesítéssel rendelkező gyógy
szerészeknek ug,yana.nnyi joguk van P-rkölc8l és 
anyagi érdekeik védelmére, mint nekik 

~felyek 'oltak azok a prnblémák, melyek az 
alkalmazottakat tömö1 ülésre késztette munka
a<lóikka-1 sze1nben? 

A tülajdonosi kar kezdeményezésére kiadott 
Magyar Gyógyszerészet Tö1ténete e:ímű munka na
gyon enyhén ítéli meg az akk01i helyzetet, mikm 
ezt hja: „tagadhatatlan, hogy a segédi ka1 helyzete 
hazánkban non1 volt rózsás és hogy a g:yógyszc1-
tá1-tülaj donosi kar egy 1észe nem úgy YiseJkedett 
velük szern ben, rnint al1ogy ugyanegy pál~yán 
működő és ugyanazon kvahfikációval bhó pálya
társakkal viselkedni kellett volna" [2] 

Sok egyéb kér dés mellett legégetőbb volt a 
munkaid6 szabál:yozása, a fizetési ,,iszonyok ren
dezése, a. _jogadomán-yozások ké1dése, és a pál:yáTa 
lépés feltétele a szÍnvonal emelése érdekében 
(érettségi) 

A századforduló körül a gyógyszerészsegédek 
mw1kaideje a modem rabszolgaság helyzetét idézi 
fel A gyógyszmtáiak vidéken reggel 5-6 óra 
tájban nyitottak és este 9-10 órn körül zártak 
Budapesten valamivel később nyitottak, de ugyan
ilyen időben zártak ~fai szemlélettel rná1 elkép
zelhetetlen ez a túlfeszített munka, mely a dol
gozók egészségének rovására ment és a gyóg_ysze1: -· 

ellátás biztonságát is kétségessé tette A napi 
14-16 órai szolgáfat testet-lelket őrlő Yolt, nem 
boszélvc ar1 ól. 11ogy v-árosban hotenként 4-5, 
\;idéken 5-6 éjszakai inspekció is járult 11ozzá 
Az egész napos szolgálat mellett ebédideje sem 
,--olt a g:yógysze1észsegédnek, inert rendszeJint 
teljes ellátással alkalmazták őket, ami azt jelen
tette, hogy a gyógyszertárban, vagy a inellette 
levő helyiségben étke:?eit, anélkül, l1ogy a gyógy
szertár bezá1t volna i\z ebédtől ann:yi esetben 
kellett folugiania, ahányszor a gyógysze1 tá1 ha 
jöttek 

Szo1 osan ehl1ez a ké1 déshez kapcsolódott az 
a jogos alkahnazotti kív-ánság, n1ely e111be1l1ez 
1néltó üg~yeletcsszobákra irányult 

A legtöbb helyen ügyeletesszoba címén az 
anyagraktár ban 11eJycztek el összecsukha.tó ágyat 
a segéd részéro, olya!' helyiségben, aminek ablaka 
·yajn1i ritkán Yolt. At volt itatva g:yógyszerszag
gal, ezen keresztül közlekedett a főnök és a la bo
r áns ós annyi hel:y se1n ':olt, hogJ- egy kén:yel1ne
sebb szókct lehetett volna elhelyezni a kollega 
1észé1e, étkezés, pihenés vagy tanulás eéljárn. 

Ami a fizetési viszonyokat illeti, az ellátást 
is természetesen beszámították és általában ezzel 
együtt vidéken 30-35 Ft, fővá1osban 35-45 Ft, 
ellátás nélkül G0-80 Ft volt az illetmény. Ez a 
korona behozatalakor dupláját jelentette, ami 
ritkán é1to el Budapesten a 200 kmonát. Éppen 
ezért a segédek programjában a lcgalaesony-;;;,bb 
fizetés megállapítása szerepel, mégpedig Buda-
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pesten 180 ko1on::;i_ és ,,idéken 150 ko1ona. I~zen
kf,.-ül évenként l1av-i 10 korona fizetése1nclós 
Hogy ez az összeg mcgólhetés szempontjából mit 
jelentett, ana felhozom a Gyógyszerészscgédek 
Lapjának cgykmi cikkét, mely részletezi a 200--
220 korona fizetésű segéd ininimális kiadásait: 

étkczé~ 100 kcnona 
lakás 40 korona 
n1osás 10 korona 
ruházat 30 korona 
12 inspekcióra 12 korona 

\.8..CS01apénzt szán10I el alaprczsikónt, n1íg kultúr
igények kielégítésére, dohányzásra, szórakozásTa 
és egyéb szükségletekte marad kb 28-30 korona 
Nincs ann:yi jövedcln1e, 11ogy egy esztendőben 
két hetet, valami kis hegyi faluban, egészséges 
levegiín eltölthetne. Ebb61 a fizetésbó1 nem tud 
egy hónapban kétszer színházba menni. Megálla
pítja, hogy ·végered1nényben ott van. 111int g~ya
kornok korában, an1ikor 20-30 korona zseb
pénzt kapott 

_A_ bérminilnu111 eg:ysóges 111egállapítását azért 
kívánták, hogy elejét veg:yék a konkurre11ciából 
eredő bé1len:yo1násnak, inel:y eg)rrés·zt a jobbmó
dúak rész ér ől, rnás1 észt a kenyér él1ségtől szaron
gatott szcgénysmsúaJr részéről fenyegetett 

_!\.. jogadon1ányozások igazságtalanok és n1él
i:ánytalanok voltak .A jog-os kérés e tekintetben 
arra irán·yult, hogy· a szolgálati é-vek figyele1nbe
vételé,el az arrn érdemes alkalmazottak kapjanak 
jogot. /\z ű,j és a n1á1 n1egll-'l\'Ő g~y-ógyszertári jogok 
30 é\--ig lna1adjanak a esalád bütokában és ezt 
kö\ietőe11 ne lehessen átruházni azokat_ 

A pálj-'a szín'; onalának e1nelése é1 dek ében 1nár 
régóta kérik, hogy az előfoltétcl a kötelező érett
ségi legyen akkor, a111Hl:o1 a ,jegy·z()k és az állatoT
vosok 111á1 régen, csak órottségi letétele után 1nohct
tek a pál-yájukra (~átat aka1tak ,.etni annak, hogy 
a gyógyszerészi pál:y~1 a középiskolák hajótö1 öttei
nek gyűjtöcsatornája lcgy011 

.'.\ föntiekben vázolt í6bb p1og1an1pontokon 
kíYül rnás létkérclésbe \·ágó kí\ánságaik is voltak 
az alkaln1azottaknak Ilyen ,. olt a g-y ógyszer -
különlegességek elleni állásfoglalás, 111cly 1neg1átá
suk szerint csökkentette a p1ine:ipálisok jö\cdel-
111ét és köz-yetve az ö·vékét i::;, a_, pe1 centezés rneg
szüntctése, n1ely úgy a gyóg:yszortár-tulajdonos, 
mint a beosztott erkölcsi talaját ásta alá 

}!~oglalkoznak a napi sajtó elfogult cjkkeivel1 

111el}- lüvatásukat ne1n n1ogfelclő sze111lélettel tár
g}'·alja, a kollegák ne111tö1ódö1nségé1-cl, 111e1t 110111 
tanúsítanak elég érdeklődést a pálya eliibbrcütele 
ügyében Előtér be k01 ül a n:yugdí jintézet a gya
kornoK-110\ elés kérdése, és a gyógJ szerészi ka1nara 
kér döse is 

Mindezen problémák megoldása áthatja hazánk 
alkalmazott gyógyszer észeinck tö1 ekvéseit Kez
detben egy- táborban harcolnak \-alarnenn:yien a 
Magyarországi Gyógyszeré.szsegédek Szö-vetségében, 
azonban n1ivel eredményt nem értek el, -vag:y 
csak alig-alig valamit, az alkalmazottak körében 
elégedetlenség ütötte fel fejét a szö,etséggel 
szemben }[ár az 1912-es évben keletkezett egy 

árarnlat, 111cly a Szö1·etséget a szocialista szer,.-ez
kedésbe akarta bekapesolnj 11a is élő és aktív 
kartár,sunk to_llából jelent, m~7 c'.kk „A Szocializ
nius es a gyogyszereszsegedek c11nmel, lnely rá
világít arra, hogy- az eddigi e1cd1nénJ-telenség oka 
a szervezett 111unkásságtól való tá,-olállás és ered-
1nényt csak a szakszef,-ezethez: Yaló csatlakozás 
tudna feln1utatni _A_ szöYetség vezetősége tartóz
kodó volt és nen1 inent bele, azonban ne1n is 
zárkówtt cl az elől, hogy tagjai belépjenek a 
Szociáldernok1 ata I>á1 t ba .A szak.szer'' ezc.ti 1noz
galo1n hlYei és a konzer vatí\ ok lassan eltá,-olod
I1ak egymástól és a konfliktus oda fejlődött, hogy 
1913-ban két tábmra szakadt az alkalmazottak 
szövetsége 

A radikálisok egyesülete a ill~agyarországi Gyógy
sze7észsegédek Országos Szöi;etsége maradt, az ezek
ből kiszakadt konzen atírnk megalakították a 
Gyakorló Gyógyszerészek Szövetségét Ezekután a 
közös célok érdekében folytatott harc mellett, 
teshé1ha10 is őrölte az alkalmazottak erejét 

Eddig főleg a fővárnsi gyógyszerész alkalma
zottak \ettek r·észt a szövetség n1unkájába11, és 
csak az: erők megosztása után került sor a vidék 
megszo1 vozésé1 e Így történhetett, hogy 1914. 
januárjában alakult csak meg a :viagya,rországi 
Gyógyszerészsegédek Országos Szövetségönel{ sop
roni fiókja [3] 

Ugyanebben az időben a szombathelyi gyógy
szerészsegédek is szervezkednek és elhatározzák, 
hogy külön helyi fiók helyett, csatlakoznak a 
soproni ,. czctőséghez, n1eJt ezáltal hatékon:ya.bb 
teYékenységet tudnak kifejteni céljaik elé1 ésében 
_,A_z cg:yosült sopron-szomba.thelyi fiók iöv·ide
sen akcióba keztlott, hog}' elérjék az esti 8 ó1ai 
zárást és a vasá111api \,áltoi:i: ügyeletet oly n1ódon, 
11og)' csak két gyógyszer túr legyen n_v it \;a r]~örck

\ éseiket siker koronázta volna, Inort a sop1 urü 
g,yógyszeTtá1-tula jdonosok általában rokonszenv
vel fogadták az alkaI111azottak akci()it, cle n1eg
bukott. a „l\Iát-yás király"· gyógyszertár tulajdonos
nőjének, l\í e t z g e i l~dénónok ollenúllásán, aki
vel Ó\ ckrn ke1osztül ne1n tudtak zöldág1a 'e1gőtlni 
A szaksajtó is foglalkowtt a haladás útjába álló 
tulajdonosnŐ\el és elítélte magataitását A „Sop
roni Napló" cín1ű napilap is hosszabb köz:le111é11J--bcn 
bizon)' itja., hog3; . ,nén1e.J:y g·yóg:y-sze1 tú1 os konzc1 -
·vatizn1usa az alkal111azotti kö,.ctolésck ügy-óben 
- tulajdonképpen a p10fitéhség leplezése " A 
szóban forgó g·yógyszo1tá1 tulajdonosa az:é1t, ne111 
akart bele111enni a icggf:l 12 8 ÓTai n:yitásba, 
ini vel szerinte GJ-ŐI felől a vasútról jöYŐ vidéki 
fogJ-a.sztók é1 (lcko így kiYánja Ji.:zzel szc111ben 
megállapítja a cikk hogy Győr felől reggel 8 óra 
elött nc111 is ji)n vonat 1.finden e11e iián:yuló 
törekYés ellenórc alkahnazott kartá1 saink nern 
tudták olé111i inég az est.e 8 órai zárást se1n, egé
szen 1917-ig [4] 

.~ győri fiókszö,-ctsóg ugyanaz é-v n1á1eiusában 
jött létre, egy ne\ezetes akció kap<,sán, mely elő
hírnöke volt az 1914. év június 6-tól 13-ig tartó 
országos szt1ájknak 

_A_ gyéíri alkahna.zott g:yóg:yszcrészek eg:;;r ó1a.i 
ebédidőt kö,eteltek munkaadóiktól, tü\ábbá hogy 
az inspekc-iók szá1nát heti 5-ről J-re csökke11tsék 
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A győri gyógyszertár-tulajdonosok egyértelműen 
ellene foglaltak állást Válaszukban elismerték, 
hogy a pálya lekötött, de ezt a tulajdonosok is 
érzik Szerintük az alkalmazottak kívánsága nem 
közös ügy, hanem minden gyógyszertár belső 

magánügye, melyet a munkatárnnak a saját főnö
kével kell elintéznie, mivel a főnök és munkatárn 
közötti jogviszony a magánszerződésszerű akcep
táló leYélben van rögzítve A tulajdonosok szerint, 
ha az illető munkatárs űr főnökével nem tudja 
tisztázni ezen ügyeket, jogában áll, állásának el
hagyásával helyzetén változtatni. Állítják, hogy 
ezek a kívánságok a közegészségügyet egyenesen 
sértik és az emberiségnek hátrányára vannak. 
„Márpedig nekünk, mint gyógyszerészeknek, -
a munkatárs urakat is beleértve -, mindenkor 
kötelességünk saját kényelmünk árán is a köz
egészségügy és a szenvedő emberiség igényeit 
szem előtt tartani" Ezt a viszontválaszt 8 akkori 
győri gyógyszertár-tulajdonos írta alá 

Az alkalmazott gyógyszerészek ennek követ
keztében kíméletlen hírlapi harcot indítottak a 
tulajdonosok ellen Ekkor határozták el, hogy a 
hathatósabb fellépés érdekében megalakítják a 
szövetség gy6ri szervezetét és harcuk támogatá
sára a szövetség központjának, valamint a többi 
fiókszenezetnek segítségét kérik A győri segédek 
harcát az országos szövetségen felül támogatta 
a győri szervezett munkásság és magána:lkahna
zotti kar is. Megállapodás jött létre, hogy ameny
nyiben a tulajdonosok nem teljesítik kollegáik 
minünális kéréseit, a g,yő1i szervezett 1nunkásság 
hatalmas rokonszenvi gyűlést rendez, röpiratokat 
és brosúrákat nyomtattatnak és minden lehető 
módon támogatják törekvéseiket Végül is nem 
lett szükség a nagyarányú n1egn1ozdulás1 a, inert 
bár nem tudtak alkalmazottaik szövetségeseinek 
előkészületeiről, mégis létrejött a megegyezés 

A tulajdonosok kihangsúlyozva ehi álláspont
jukat, mely szerint az alkalmazottak kívánsága 
nem közügy, hanem minden gyógyszertár belső 

üg:yo, mégis hozzájárultak az egy órai ebédszünet 
megadásához, továbhá, a ha11nadik esti kiinenőhöz 
annak cllené1-e, hogy állításuk szerint ez a leg
nagyobb nehézségbe ütközik 

Ezzel egyidejűleg győri kollcgáink létrehozták 
a (iy óg:ysze1 észscgédek 01 szágos Szö1retségének 
győri fiókját, G-yőr, Ko1ná10111, 11oson és \Tc~zp

rém megyékre kitc1jcdőleg :N"e,,ezetcs ez az 
alakuló közgyűlés abból a szempontból is, hogy a 
sop1oni fiókszÖ\·etség agilis tjtkár a indítványt tett, 
hogy a jö\ őben ne gyógyszer ész segéd, hanem 
„alkalmazott gyógy szeré8Z" legyen a hivatalos 
elne\;ezése a ncn1 tulajdonos g:y-ógyszorészeknek [5]. 

1\z újonnan alakult győri fiók a Jnaga 1észé1 ől 
is ké1i a fentiekben vázolt pl'oblémák 1negoldását, 
továbbá azt, hegy a magántisztviselöi törvényter
,,ezetet terjesszék ki a gyóg:vszcrészekre is 

Képzettségük alapján első osztályba sorolják 
az alkahnnzot.takat és szabályozzák a fel1nondási 
időt oly módon, hogy elbocsátás esetén kárta
lanítást kapjon a hosszabb időt egyhelyben töl· 
tött alkahnazott g,yógyszer ész 

A soproni és győri konfliktuson kívül 01szág
szeite éleződött a helyzet a munkaadók és munka-

vállalók között, és mint ahogy az egész tőkés világ
ban a válság előjelei voltak érezhetők ugyanúgy 
kicsiben a szakmán belül is rövidesen törésre 
keiült a sor 

„\ vidéki tulajdonosok mindentöl eltekintve en·
gedékenyebbek voltak, mint a budapestiek. Itt 
szeretném az esetleges félreértéseket eloszlatni, 
hiszen jórészt még élnek az akkori idők szereplői, 
leszármazottaik ma is aktív szerepet töltenek 
be A soproni esetnél is Iá tha tjuk, hogy a 7 gyógy · 
szertár bál 6-nak a tulajdonosa hajlandó volt 
szociális engedményekre, csak egynek az ellen
állásán bukott az meg Nagyban is így festett a 
helyzet, mert a budapesti tulajdonosok nagy része 
is méltányolta az alkalmazottak követelését, amely 
főleg a mindenkori testületi elnökön, illetve igaz
gatón bukott meg Tárgyalásunk idöpontjában 
Fi 1 ó János volt a budapesti tulajdonosok "Veze
töje, aki az alkalmazottak minden törekvését 
elgáncsolta Sándor János egykori belügy
miniszter szavait idézem ,,a gyógysze1ész leg
nagyobb ellensége a gyóg3szerész" Kísértetiesen 
hasonlít ez a meg,feg:yzés a inarxiz1nus teo1ctiku
sainak a kapitalista viszonyokra utaló afOrizmá
jára: embe1 e1nbernek farkasa. És mégis Filó 
János 1915-ben halála előtt 2 évvel nagy összegű 
alapítványt hagyott a munkaképtelen gyógy · 
szerészsegédek és özvegyeik segélyezésére 

Hiba lenne 1észünk1ől az általánosítás, azonban 
a tulajdonosi kar mindenko1i vezéregyéniségei, 
mint Fi 1 ó János, vagy dr Gaál Endre ann·yüa 
rányomták bélyegüket az alkalmazottak szociális 
megmozdulásai\al való szembcállásra, hogy a jó
indulatú nagy többség sem tudta magát a hatá
suk alól kiv-onni 

A kmmányhatalom ott követte el a hibát, 
hogy 1 ábízta a tulajclonosokrn az alkalmazotti 
törekvések teljesítését Nem á1totta bele magát 
a viszálykodó felek ügyeibe, nyil\;án - inint S á n
d o r János belügyminiszte1 1916-ban tartott 
egyik beszédében mondta - azé1 t, n1ert „a helüt,iy--
1niniszté1iu1nnak nincs ncl1ezebb, kén:ycsebb, hogy 
úgy 111ondjam odiózusabb ügye, 1nint éppen a 
gyógyszertárak kór clése " 

'\z alkaln1azott gyógyRzerészck szán1ára ilyen 
tá1sadah11i kö1ül1nénvek között önként kínál
kozott az egyedül céh~\·e?.efJ_) Ut, a sza.ksze1 \·p,zetbe 
v-aló belépés. Sokan febsrne1ték az alkaln1azotti 
vc•.zctók közül azt az c1é5t, mely a szakszer-.. ozeti 
n1ozgalo1n ban 1 ej lett 

Ellentmondásos helyzetük azonban egészen az 
els6 \ilágháborU befejezéséig elodázta ezt a so1s
döntő és cg) cdül já1ható útra való lépést \z 
eg3rko1 ú sajtótern1ékekből kitűnik, hogy a szak
szc1 vezethez -.. a.ló csatlakozát:lt ,. égső ff'1i-y(~g0té8-

ként használták fel 'éljaik eléréséhez, és annak 
ellenére, hogy soha e.élt ne1n é1tck, n1égis eln1u
lasztották hogy ezzel a lehetiíséggel éljenek [7] 

Budapesten nagyon sok g-yógys?:erész volt tagja 
a. Galilei I(örnck, amel:yct nemcsak az 0gy-etcmi 
hallgatók, hanem az alkalmazottak nag.) többsége 
is látogatott Itt ismerkedtek meg a materialista 
tanokkal, a tőkés társadalom ellentmondásaival 
Fel1nerül a kérdés, mjért ne1n tette.k so1suk jobb1a 
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fordulása é1dekében semmi olyant, ami döntő 
módon befolyásolhatta volna helyzetüket 

Az ellentmondás abból adódott, hogy a gyógy
szerészek nagy többsége mint ·diplomás embei 
nem ta1 totta magához méltónak, hogy a szer -
ve-zett munkássághoz csatlakozzék, ezzel szemben, 
mint a diplomások proletárja, megérezte hova
tartozandóságát Nem tudták levetkőzni az ál
szemér met és nem tudták döntő lépésre elhatá
rozni magukat Végre, éppen 51 éve, 1914. júniu
sában megérett a helyzett arra, hogy ha nem 
is csatlakoznak a szakszervezethez, de igénybe 
veszik a szervezett munkásság egyik leghatható
sabb fegyverét, a sztrájkot A sztrájk célja vál
tozatlanul a gyógyszertárak esti 8 órai zá1órája 
volt. Ekkor már életben volt a kereskedelmi 
üzletek záróratörvénye, melynek értelmében a 
drngériákat is este 8 órako1 be kellett zámi. 
Továbbá érvényben volt a kereskedelmi alkal
mazottakra vonatkozóan a napi 13 órás inaximális 
munkaidő 

Korábban a budapesti tulajdonosoknak az volt 
az érvük a 8 órai zárás elutasítása.kor, hogy a 
drogériák este 9-ig tartanak nyitva és azok fölöz
nék le a keresetet Tudni kell ehhez azt, hogy 
még a két világháború között is a drogériák igen 
sok gyógysze1 t árnsítottak engedély nélkül [8] 
A kereskedelmi üzletek 8 órai zárórája után egyes 
cinikus tulajdonos kari vezetők azzal utasították 
el az alkalmazottak zár óra kérését, hogy most 
már azért ne1n zárnak 8 óra.ko1, inert így a 8 óra 
utáni kereslet csak a gyógyszertárakban jelent
kezik 

A Budapesten 1914 június 6-án kezdődött 

sztrájk országos jellegű volt, melyben a soprom 
és győri alkalmazott kartársak is részt vettek. 
Az országos központtól a megállapodás szerinti 
rejtjeles szövegű távirat jelentette a sztrájk kez
detét, a1ni pontosan meg is éi kezett, és az alkal
mazott kartá1 sak szolidárisan az ország többi 
gyógyszerészeivel szintén beszüntették a inunkát 
'rúlságosan sok idót venne igénybe e nevezetes 
meg1nozdulás részletes leírása és elemzése. ~,\nn:yit 

lehet csak megállapítani, hogy nagyon kevés 
és nagyon kétséges ei edménnyel végződött Min
denesetre a maga nemében egyedüli a gyógysze
részet történetében [9] 

lliegha1nisítaná1n a történel1net, ha nem emlé
keznék meg e kor pozitív oldalairól is A soproni 
gyógyszertár-tulajdonosok már 30 évvel az alkal
mazottak szenezkedése előtt megalakították az 
Országos Gyógyszerész Egyesület soproni bizottsá
gát Rendelkezésünkre áll ez é1 dek védelmi testület 
1884 május 15-i alapító közgyűlésétől a jegyző
könyvek s01ozata, amelyből láthatjuk, hogy már 
megalakuláskor az érdekvédelem mellett a szak
mai és tudományos fojléídést is a sze1vezet cél
kitűzései közé vetié{ fol. e s a t hó József gyógy
szerész az alapító ülés ünnepi beszédében yázolta, 
hogy a pálya előmenetelét, a gyógyszerészeti 
tudományok fejlesztését kívánják megoldani ezzel 
a testülettel [10] 

A Gyógyszerészi Kamara létrehozását is abban 
a 1e1nényben szo1galn1a.ztá,k, hog,y az a g,yógy
szerészi tudományok fejlődésének motmja lesz 

Felhívták kartársaikat, hogy gyógyszertáruk mo
nográfiáját készítsék el Pozitívan foglaltak állást 
1895-ben a rnllás- ós közoktatásügyi miniszter le
iratára, melyben a nőknek a gyógyszerészeti pá
lyán való kiképeztetésé1ől kér véleményt. Szélos 
látókör ükre jellemző ez a megállapítás, „miután 
a nők az eddig részükre megnyitott pályákon 
alkalmazhatóknak bizonyultak, tehát a gyógy
szerészi pál:_yár a is fel vétetnének " 

Az alkalmazottaikkal szemben tanúsított meg
értő !elfogásukra vallott 1898-i határozatuk, mely 
szerint az alkaln1azott gyógyszerészek részére a 
tulajdonosok közgyűlésein szavazási és válasz
tási jogot biztosítottak Ezt azzal indokolták, 
hogy, mint okleveles gyógyszerészeknek a tula} 
donosokkal egyenlő képzettségük van 

A soproni tulajdonosok - bár a saját szem
szögükből nézve -, mégis szorgalmazták a nyug
díjintézet létrehozását Szerintük a segédhiányra 
az hozna megoldást, ha jövőjük biztosítva lenne 
a nyugdíjintézet i évén, és így a szülők nyugodtan 
adbatnák gyermekeiket gyógyszerészi pályára 
;\'[ár a századfordulón szorgalmazzák, hogy tegyen 
lépést az Országos Gyógyszerész Egyesület veze- . 
tősége arra vonatkozóan, miszerint a Közegész
ségügyi Tanácsba necsak rendkívüli, de legalább
is két rendes taggal legyenek a gyógyszerészek 
is képv-isel ve 

Terjedelmesen foglalkoznak a gyógysze1észi ki
képzés ieformjahal Ennek kapcsán a gyakor
noki iskolával és a gyakornokképzéssel. Ez ter
n1észetes is, hiszen az utánpótlás kérdése már akkor 
is szívügye volt rninden rendes gyógyszerésznek 
1902-ben az akkori igazgató felveti a gyógysze
részi hitelszövetkezet ké1 dését is Ez a baladó 
elvi próbálkozás épp úgy nem hozott gyümölcsöt, 
mint sok 111ás, a pálya jövőjét rnegn1enteni és helyes 
meder be terelni szándékozó jóindulatú javaslat 
Ezek közül megemlítésre méltó az Andrássy-föle 
tönénytei vezet, mely kilátásba helyezte a köz
jogú gyógyszmtáiak létrebozását, ennek értel
mében töi vényhatóságok, városok, községek kap
tak volna gyógyszertár-felállítási jogot 

Amellett, hogy a miniszter bukása miatt ér
demben nem került megtárgyalásra e töi vény
ja\'aslat, rnégis é1 dekcs, hogy ez ellen, 1nint közös 
veszedele1n ellen, akko1iban az alkalmazotti és 
tulajdonosi kar egységesen szembefordult. Pedig 
az alkalmazottakra nézve beláthatatlanul nagy 
előnyt jelentett volna 

Az alkalmazottak egyik legnagyobb jelentőségű 
törekvése a pál:ya szinvona.lának emelésére 
irányult. Évtizedek óta szorgalmazzák a pályára 
lépés előfeltételeként a kötelező éiettségit, mely 
a tízes években 'alósult meg h alkalmazotti 
réteg nag:y örö1nn1el üdyözöltc ezt az óriási jelen
tőségű lépést, szemben a tulajco1osokkal, akik 
ellenezték, attól való féltükben, hogy ezáltal 
kevesebben n1ennek a gyóg:yszer észi pályái a és 
így munkaerő-hiány keletkezik, mely óhatatlanul 
nagyobb bérek biztosítására kötelezné őket 

A pálya színvonalána.k emelésére a soproni és 
győri alkalmazott gyógyszerészek is sokat tettek 
inás vonalon is Szorgaln1azzák n1á1 abban a,z 
időben a gyógyszeiészek továbbképzését, és a 
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szaklapokban ~ lnel:rck csaknem ki'; étel nl~lkül 
szakmapolitikai célokat szolgáltak -tudományos 
közleményeket adtak közre Soproni g:yógyszerész 
tollából folytatólagos közlemény formájában na
gyobb tanulmány jelent meg a storilezésről 
Pályamunkák készültek a soprnni gyógyszertárak 
monográfiájaként, foglalkoztak higiénés kérdések
kel is, többek közt az egészségre á1talmas gyógy
szeiekkel való bánásmód taglalásával Kali etikai 
kérdéseket js fAlvetei:tck, inint a1nllyen a pe1cen
tezés, a fclirt vén:yre más anyagok kiszolgál
tatása, a gyógysze1tárnk tisztasága, a gyógyszei
tári szc1nél:yzet magatartása 

.Annak, hog~y e korszak nen1cs ha1caj és tö1ek
Yései v-égül is ncn1 v-ezettek szá111ottevő eredményre, 
a fol:yan1atok összefüggésének tör,,·énye ad ina
g·yarázatot _A_ tőkés tá1sadalon1 válsága az első 
·világháborűba11 köYetkezett be és ez vetett véget 
anna.k az évtizedes következetes, bátor küzdelem
nek, mely ezen intellektuális pálya prnfotár jai
nak sorsa jobbra fordulását irányozta elő ·\világ
háború soJs-szünfóniá jának bevezető akkordjai 
eg:yben a törekvések zá1óakko1djai,-á is v-álta.I{ 
Az /iJkalmazott Gyógyszerészek Ornzágos Szövet
ségének soproni fiókja utolsó jelentésében közli, 
hogy n1int ilyen inegszűnt létezni, n1ert n1inden 
beosztott be\ onult katonának, a fiók vagyonát 
és iratt,árát átadták g·yőr szervezetenek, ahol 

'iszont csak egyetlenegy alkalmazott maradt, 
a többi szintén hadba vonult [11 J 
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EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS A KÖZFORGALMÚ 
GYÓGYSZERTÁRAKBAN 

DR KEMPLER KURT 

Közforgalmú gyógyszertár aink elsődleges föl
adata körzetük gyógyszerellátásának magasszintű 
biztosítása E föladat elsődlegességének hangsúlyo
zá8a 1nellet-t azonban og:yre nagyobb teret kell 
biztosítanunk egészségügyi ellátásunk egyik alap
el Yének: a 1negclőzésnek és a megelőzés Prdcké
ben kifejtett egészségügyi felYilágosító tevékeny
ségnek 

I 

Hazánkban az egészségügyi ellátásban egyre 
inkább növekednie kell a megelőzi\ szemlélet 
jelentőségének és szerepének E sze1nlélet kialakí
tása, de az egészségügyi megelőzés gyakorlati 
inegvalósít-ása is az egészségügyi fel-világosítá8on 
alapszik. - A hatályos jogszabályok [ elsősm ban 
a 8 200-12/1954 (Eü K 24) Eü :M sz, utasí
tá,s] a KÖJÁL-ok működésének keretébe utalják 
az egészségügyj felvilágosítás te1 ületi szervezését 
és irányítását, ug:yanakko1 az országos irányítás 
az e célra. szervezett l~gészségügyi FelYilágosítási 
Központ feladata Ezen túlmenően azonban az 
egészségügyi felvilágosítás gyakmlati, folyamatos 
és rendszeres i;·égzésc szorYcs részét kell képezze 
minden egészségügyi tevékenységnek és hivatali, 

n1unkaköri kötelosségo inindcn cgósz:;;;égüg)-·i dol
gozónak. [1] 

Igaz, l1ogy az eg-yes egészségügyi sze1 ,-ek (k:ó1-
házak, rendel6intózotck, kö1 zeti or ,,osi hálózat, 
üzemo1 vosi hálózat stb) 111úköclési szahálszatával 
ellentétben a közforgahnú g:yógysze1tárak n1iíköclé
sére 1-onatkozó hatál;~iOS jogszabál;yok nen1 tá1 tal
n1aznak il:yen kifejezett elöírást, azonban n1ár a 
közforgalm-U g)óg~)'sze1tá1ak ve:i:etésére 1955-ben 
és 1956-ban kiadott „útmutatók" [2 ,3] a gyógy
szertár vezetőjének tárnadalmi jellegű feladatai 
között első helyen e111lítik meg az egészségügJTj 
felvjlágosító inunka fontosságát 

„l~őleg a kisfo1gah11ú g~yógysze1tá.1a.k \·Czetői 
akik köz\-ci.lcnül érjntkeznek a közönséggel, fol.y
tathatnak - \árosban és falun egyaránt -
meg nem alkuvó és eiedméuyes harcot a babonák, 
kuruzslás és a fehilágosnlatlanság ellen " Bzt 
olvashatjuk az „(li:1r1utató a közforgalmú kis gyógy--
szertárak_ \'ezetésél1ez" e kiadvány- 1-:íl. oldalán 
- Az „Ütmutató közforgalmú nagy gyógj'SZertá
rak vezetéséhez" e, kötet e tekintetben a követ
kezőket írja (204, oldal): 

,,_:\_ nagyfo1galn1ú g:yógyszertá1 '".:·czotőjénck :uc1n
csak saját szcn1élyében kell a népünk egészségügyi 


