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A zsidó gyógyszertárak jogosítványaira ki- hogy az önállósodás felé törtessen, azonban néírt monstre pályázat, amelyhez hasonló - ará- mi önkritikára mégis csak szükség lenne ott,
nyait tekintve - sohasem fordult még elő. a ahol kifejezetten a szolgálati és katonai é:rdeI,Uemagyar ·gyógyszerészet történetében és· aligha ket, a. családi viszonyokat stb. kívánja az állam~"
fordul e1ő belátható időn belül, végéhez- köze- hatalom juta1maznLAmire ~senkisem gondol a
- ledik. A . belügyminisztériumban kozvetlenül folyamodók. tömegéből: minden felesleges pá- .
. kiadás előtt állnak a jogosítványok, előrelátha lyázó nemcsaJk egy . reménytelen sorsjegy. bir. tólag rövid· néhány napoI,L belül, vagy talán· e tokosa., hanem egyúttal munkatöbblet is a bel~
sorok megjelenésével egyidejűleg nyilvánosság- ügyminiszté·rium és az Országos Közegészség...:
. ra kerül a jogot nyert gyógyszerészek hosszú ügyi Tanács amúgy is tülterhelt .gépezetében .
névsora~ .Tudjuk, hogy a -pályázaton több .mint
-A minisztérium nemteheti meg, hogy a már első·
,·ezer gyógysz,e·rész ·vett részt~ tehát annyi- lélek, látásra' teljesen .indokolatlannak látsz.ó kérvé-:
amennyi egy kisebb falut be tudna· népesíteni. nyezőket egy.szierűen fé.lrerakja, mert kénytelen
Ha az aktív tulajdonos és al"kalmazott gyógy-:- minden- egyes pályázó. adatait feldolgozni. Hogy.
.. szerészek létszámát 3.500-nak vesszük, úgy en- ez milyen nagy munkai, . azt eL~épzelh~ti .bárki1
. liek a jeléritős tömegnek mintegy 30 százaléka ha tudja, hogy a. meghirdetett gyógyszertárak
· ··~pályázott, tehát el lehet mondani, hogy ez a ·pá- mindenikénéI aktaszerűen . Jel kellett dolgozni
lyázat aztán valóban megmozgatta az egész az arra. a patikára pályázó fü~sz.es gyógyszerészek
gyógyszerésztá.Í'sadalmat.
·
személyi és egyéb adatait. Volt olyan· patil,ta,
· Nemcsak azért, mert a pályáz.a ton szemé.ly amelyre 2-300 pályázó esetJ, de 100~200 v·er 7
szerint igen s'.Ok kartársunk van érdekelve, ha- versenyzőve!l terhelt patikajog egész tömeggel
nem ·egyébként is érdemes egy rövid eszmefut- futott:
tatásiban foglalkozni a pá'lyázat körül.észlelt jeHogy konkrétumot is említsek. az önkritiké!1enségekkiel. Amit elmondtink, ez senkire nézve hiányosságaira· nézve, elmondom: tudomásom
sem akar bántó lenni, mert csak a;z igazságot szerint akadt· olyan pályázó ·,akinek még az
próbáljuk keresni és pedig azza1 a céllal, hogy approbációs vizsgája sem. volt meg. Aze·rt szem,
belső hibáit ki,'.'"ki győzze le, ' legalább a j'övőre·
rebbenés nélkül pályázott. Megígérte kérvényénézve.
·
ben, hogy amenyiben jogot kap, -qgy megszerzi
A pályázat legszembetűnőbb jelensége .a az approbációs vizsgát. Sajnos, _a folyamodóra·
· pályázók roppant tömege volt. Felületes szem- és ·annak házastársára szigoruan kit.erj:edő tiszta
lélődő azt hiheti, hogy íme: milyen sok gyógykeresztény származás követelményének is töbszerész van Magyarországon, aki jogosan aspi- ben nem feleltek meg. Bár a pá1yázati .hirdetrál gyógyszertárra. Ezz.el szemben az az igazság, ményben világosan és határozottan bentfoglalhogy a: . több mint ezer pályázó közül legfelj,ebb tatott e feltétel, a legnagyobb lelki nyugalommal
5-:-600 lehet olyan, aki az érdemE;:sség minimá- benyújtották kérvényeiket, nyi1v.án azzal ·a tit-:
lis vonalá~. elérte, ·a tqbbi minden néven nev.e"'.' kos reménységgel, hogy a .láz.as feldolgozási
zendő komoly ~rdem nélkül,
„bátr.aké a sze- mqnka: k.ö?:ben 1-2 nem éppen árja nagypapa
rencse" felkiáltással startolt, illetve egyszerűen elcsúszik. Arról már nem is . .akarok beszélni,
megreszkírozta 'azt a 40--50 'pengő költséget, hogy voltak olyan folyaJmodók, akik a köt.~lező.
· · ariJilú:~ ··.a. ti,~ztiorvosi bizonyítvány, a'.?. okrr~ányok ·segédidőn kívü1 · semmiféle. gyógysz.ertád _. gya~ x
1
beszerzése és felbélyegzése _került. Bár igaz a korlatta1 nem rendBlkeztek. · Életül< tekint.élyés
té~el, hogy_· amint minden kaltma tásikájában
rés~ét , iUatsz1erész,- vatgy drogista.ként, · esetleg
mars~l-'.botot~. p,zonmóq _minden, gyógygyógyszerészi munkának semmikép sem pi.inószerész., aki diplomát szerzett, jogosult arra·,- síthető vállalati kötelékben, avagy 'férjnél töl-

· tötték ef Egész Pesten besz,~ltek egy kollegi- · sőbb iHetékese eisősorhan d ko~oly ~rdemeket ·
háról, aki 30 évvel ezelőtt ment férjhez, azóta veszi mérlegelés. alá. Azoknak' a karlársaknak
patika tájára: siem./ s:za golt, igen jó anyagi vi- tehát, akiknek le téren jó pontjaik vannak, nem
. ' . . szonyok között él, de a nagy „oikkázióból" még- kell a döntés miatt ízgulniok.
····''+sem· akart lemaradni.
~.
Az ilyen ~irívó eseteken fellll megszámÉs most jövünk okfejtés:ünk saroktételéhez:.
· · lálhatatlan folyamodó akadt O:lyan is, aki s,záma
prote.kció
.kérdéséhez.. Patikajog és protekció
~:;.~
baviel:lető érdem nélkül kizú,rólag nagyforgalmú,
·de legalább. is budapesti -gyógyszertárakra pá- egy, anyaméhben .szUlették. Nem lenne .feltűnő,
ha ez a „vérrokonság" ezután is fennállana.
lyá~ott .. Család és gyermek nélküli egészen fiaSzentiil hisszük azonban, hogy az új éra új bel~ tal emberek, · sőt igen számosan. olyanok,· akik
ügyminisztere
ezen a téren is friss csapást vág ·
még katonák s:em voltak, konok kitartással rea
régi
avaron.
·ménykedtek abban, hogy a mezőnyből legalább
Kinek kell ·a pro-bekció elsősorban?
egy külterületi pesti. joggal fognak ,győztesen
·Annak,
akinek érdemei keveset nyomnak ·
kivonu'lni. Ez .az a réteg, amely „falura: csak
a
mérlegen
és
az így előálló passzivumot pro- ·
nem megyek" felkiáltással . szinte követ,eli matekcióval
~karja:.
„kit.árálni". Ha rövid a kardöd,
gának a városi gyógyszertárat s eszeá'.gába se
told
m~g egy lépésseJ ~ mondj a a közmondás.
jut, hogy . milyen komikus lenne, ha teszem azt
egy jogvégzett fiatalember azzal állítana a mi- Ez patikaj'ogra vonatlwztatva .úgy · fejelhető
niszter elé, h01gy ő nem hajlandó a foga1mazó- · meg: „ha kevés az érdemed, told meg egy: jó
sággal kezdeni,·. hanem egyenesen miniszteri ta- adag protekcióval". Eg'és1zen ma'gasállású, gond-:nácsos:sá nevezzék .ki. Ezen a vonalon nem.csak t.erhelt politikusok, ~ezető állami tisztviselők,.
az ·önbírálat hiányaival, de a szerénytelenség közéleti nagyságok hetek ót:a olyan zaklátásnak
vannak kitéve a protekciót kereső gyógysze:rékirívó .példáival is talalkozhattunk.
,
sz.ek
részérő'l, hogy bizonyára ők fognak első
A budapesti patikák favorizálása ebben a
sorban
fellélegzeni, ha már a: döntés megtörté- .
pályázatban csúcs_jelenség volt. Boldog:-holdognik.
Nem
egy ismert közéleti férfiú kinyilatkoztalan Siem :adta lejjebb a Kossuth Lajos-utcai
.
tatt~.
hogy.
patikaügyben nem fügad. Mások le~
Muzeum patikánál s. inkább elviselte, hogy a
yégén: semmiféle joghoz ne jus:son, semmint kis tagadtatják magukat, mert nincs más men.eküb'elátás:sal és önfegyelemmel arra a szintre eresz- lésük a. minden oldalról szorongatott helyzetbő'l.
kedett volna le, amelyre adottságai. kvalifikál.;;. Az a befolyásos ember, akivel a folyamod~ életák.- A. multaik bűne nálunk, hogy a fiatalabb tében legalább egyszer kezet fogott, e:l 'lehet..
· nemz,edékhen riem tudott talajt verni az a józan .készülve rá. hogy a patikajog ügyében meg-:életfelfogás; mely szerint a legf elsö emeletre mozgatják. Pontosan olyan kép ez, mint mikor
csa;k a földszinten keres:ztül Jehet eljutni. Aki a mezei futóversenyben lemaradt v:ersenyzők
falun eltöltött két-három évtizedet és cs'aládot . min~enféle furfangg<al,. útrövidítéssel stb. igye- ·
\ ·alapított, gyermekei növekedéséve'l az iskoláz- keznek a többinek elébe kerülni. ·
Sajnos, a protekciót nem igen lehet még
tatási gondjai is megnőnek. Igen, ezeknél egész
.
kiírtani,
ta1án törvényes szankciókkal sem. Leg- természetes és jogos törekvés, ha olyan helyre
akarnak továbbjvtni, ahol a gyerm.ekek közép- a.lábö .szelídebb m,ederbe kellene kényszeritefl.i,
isli\JoÍai és egyetemi taníttatása lehetséges. A fa- mert az, ahogy ma virágzik s amilyen mértéklusi'· gyógvszerész.et k.álváriáj'át huzamos.abh ben igénybeveszik, a szó szoros értelmében haj;ideig" becsülettel álló többgyermekes gyógysze- szolják, az feiltét1enül demoraHzáló hatású. Az
résziek. érdemes:sége vitán felüli azokkal szem- érdemes, de szerény emberekben ugyanis azt a
ben,·akiik·mindig: csak ·városban éltek, gyermek- meggyőződést kefö, hogy nem az érdem a fon-.
nevelési. .gondokka:I nem "-küzdöttek. Természe- tos, nem a becsületben eltöltött munka, hanem
tésen hasonló elbírálás alá kell venní azokat a' a~ protekció. Pedig ez nincs így~ Bizonyságul fog
hosszú időn át szolgált alkalmazott. kél.rtársakat . szo1g-álnI ai mostani foig.adomán:yozás1náh kivái$~ akik ·1ab1Hs- existenciáiuk e11<=nére
mertek lasztott gyógyszerész,ek névsora.
családot· ·alapítani és több' gyermeket ad'tak a
Van ám enneik a minden úton-módon és
haz:ának .N. · katonai érde.m:,ek, hadirokkant1s:ag áron .való kilincseléisnek, protekció-vadászatnak ·
stb. érvényesítésé·t törvény biztosítja, erről te- e,gy igen ketlemetlen mellékhatása a kar egyehát szólni is felesleges.
temé~e nézve. Hivatalos helyeken látják ezt a
· · ; :És mif·szóljunk azokról a pálvázókról. akik mérhetetlen tülekedést,· élvezik az egymás Iá~
az összes- meqhiraetett .fágokat felvették kérvé- pát .taposó. protektorok hadát, tehát annak a
nyükbe.;'Feltehető; hogy az ilyen kérvényezők
mJeg<győződésneik kell .efötérbe jutni;
hogy a
:J11int a 191 patikát ismerik? Hát. mindegy, v-ala- gyógys,~ertár valóban aranybánya, mert ha nem
.
kiriiek: hogy a „,Muzeum" patikát kapja vagy . volna, ÚQ'V miert · ez a minden mértéket
· Piripócsot? Hol itt a komolysáá? . .
li~:L;:áló ~üle:kedés., a;z összékött~tések hajszolása?
, . :. E?és; bizon11os, ~og11 -amikor eqy u1 vi1ág Hiaba sirunk azutan, hogy bizony ez a pálya
szuietik es a ·nemzet· elefének teljes 'átáIIítása már nem nyú_it1a .azt a szolid, polqári megélhevan folyamatban, akkor -a minisztérium. legfeI- tést, amit régebben nyújtott, hiáifri, pan)xszko~
1
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,dunk, hogy rossz a ·taksánk; szociális és gazdasági bajaink sokasodnak, panaszaink és kívánságaink dvesztik ütőerejüket, mert azokkal szemben ott a kérlelhetetlen tény, a protektorok és
,protezsáltak tömegrohama egy-egy patika után.
· Vannak egyéb állami· engedélyek, koncessziók,
de a beavatottak szerint semmi ilyen engedélynél nem divat a hivataloknak az a túlzott megkörnyékez;ése,: amit a gyógyszertári jogoknál
· tapasztalni lehet. Ismétlem, ennek a jelenség-·
n;ek kizárólag az az oka, hogy a kevesbbé érdemesek - sőt mondjuk. ki I).yiltan: az érdemte-·
'lenek -:---' a laza esélyeket protekcióval igyekez-·
neik kiegyenlíteni. Regény~ tudnék írni a fur·fang és megtévesztés azon szöv,evényeiről, amiket eddigi pá'lyafutásom alatt a patikajog kérésekkel kapcsolatban tapasztaltam.
A patikajog semmivel sem jelent többet
egyszerű polgári existenciánál, akár falun van,
akár városban van. Itt is, ott is dolgoz.ni kell a
tulajdonosnak ha meg akar é:Ini.' A falu soványabb, a, város valamivel jobb, Budapest 'jó ke- .
nyeret ad, de ezzel együtt nő ·a gond, a ,munka, .
a. küzdés és a felelősség. -Semmiképpen sem indokdlt tehát az a nálunk elharapódzott szokás,
hogy ha patilmjogról van szó, el se tudunk kép,zelni más megoldást, mint a protektorok mozgósítását és csatas:orba· küldését. Boldogok lennénk, ha az új szellemiség ezen a ponton végérvényesen felszámolná a. multat és a kartársak
rá,1önnének, hogy a jognyeréshez nem keII többé
, . protektor, hanem csup4n'-'- é r d e m.
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A kineúezeit'magásrangú allamí .tisztvíse1ő1c_ ·
több-keve$ebb vonatkozásb.an aIIanak a gyógy~
szerészi ügyek intézésével, eiől'épésükhöz tehát
a gyógyszerésztársadalorri .szerencsekívánatát
tolmácsoljuk.
·.
, . .•....
Külön is örömmel töltött el Petres József
OTI alelnök és dr . Sieg1er :János miniszt2r.i osztálytanácsos kinevezése, mert' az; első· a gyógy-:szerészi kar igaz jóakarójának mutatkozott min'.' ·
den időbep,, az utóbbi pedig sorainkból emdke--:
dett ki és ezidőszerint is a gyógyszerészi ügye~
intézője a beiügyminjsztériurpJ~an.
'
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a nemet

·-""'='11!.Aügyröl
A „Das Reich" című német folyóiratból
vesszük az alábbiakat, amelyek é·rdekes fé;riyt ,
vetnek . nemcsiak az általános köz,egé'.szségűgyi -·
viszonyokra, hanem egyben a némeit gyógyszertárak mai helyzetére ..
Hoffmann-csepp

likőr

késútéséhez?

A gyógysZlertár, természetesen tele van emberekkel. Beteg:ek, betegápoló nővérek. és má-,
sok várnak. F'őleg nők. A férfinemhez a: gyógy""'•
szerészen és fián kívül, aki szintén végzett
gyógyszerész, még ·csak egy fédí tartozik, aki
Hoffmann-cseppet kér. A gyógys~erész perszie
csa;lmem mindenkit ism~r és mJndenkí ismed
őt. ·Ott 1 do'lgozik a gyógyszerész leány~ is, aki
signaturáka1t :ragaszt és a gyakran változó áradr. Szász Tihamér.
kat javítja ki a tatkslában. A Hoffmann-cs:eppes
ember tfü~e:lemmel vár, abban a: reményben,
hogy egyszer mégis csak hozzájut ehhez .az éj'.'Külföldi lapjelentések szerint Benjamino tékes - gyógys:21erhez .. De talán nem' is gyógyG i g l i, a világhírű tenorista július e1.ső napjai-· szerül használja. 'Legalább is ez a gyógysz,e.rész
feltevése, aki ~ mint mondottuk _: csakn.em
ba.n Rómlhan '1iegha1t.
Kevésbbé ismert tény, hogy Gigli ered:~tileg mindenkit .ismer a városban és környékéü., aki
· gyógyszerésznek készült s amikor énektehetsé- bej ön a paitikáha. Megikérd€zi tőle, vajfon , a,
málnaszörp egymagában véve nem teszi-e meg
gét felfedezték, .akkor hagyta ·el a páiy~~:..
a hatását? A reményteljes vásárló azonban égre
földr.e ~skus:zik.. hogy neki ·bizony HoffJ:nam1.., .
A Kormányzó úr Őfőméltósága dr. Hepp cseppre van s:züksége, mert állandó gyomorfü-·
Baján Ernő .beWgyminiszteri osztályfőnöki cím- iása van. Semmiesetre sem akar belőle·- lf;;.
rhel és jeHeggel feI1·uházott miniszteri tanácsost kőrt csinálni. Azonban a gyógyszerész nem hisz
miniszteri osztályf őriökké nevezte, ki; dr. Sze·· , neki és rnegrta:gadja! kívánságát, mert errié a
,rnerjay Kovács Dénes és dr. Terstyánszky Jenő szerre a _valóban betegeknek van szüksége;
miniszteri tanácsosoknak a miniszteri osztályA közegészségügyi kerület képe
i1 őnöki címet és jeHeget adományozta.
Orvos, gyógyszerész és a köz:ségészségügyÍ
·
A központi orvostisztviselők létszámában a
Kormányzó Úr Őfőméltósága dr. várdotfalvi hatóságok a; legszorosabban működnek együtt.
Petres Józsefet, az Országos .Társadalombiztosító A városka gyó,!fysz:erés~e 42 év óta működik ott,
Intézet alelnökét miniszteri osztályfőnökké, dr. a két orvos pedigUgyancsak·jóval harminc· éven
eberswaldi S i e g 1 e r János miniszteri osztáiy- túl praktizál. Mindegyikük tehát g'azdag fatanácsost miniszteri tanácsossá és dr. 'Lovreko- paszta.latokra: tétt szert. Ismerik körzetük minvich Istvánt. a Székesfővárosi Közegészsegiiqyi den ·egészségügyi prob'lérnáját és így nagy s~- ·
és· Bakterológiai Inté.zet igazgatóját a }.\II. Kir. .g<ítségéTe vannak a közegészségügyi hatóságokOrszágos Közegészségügyi Intézet főiskolai ké- nak is. A gyócyszerrtárban vagy az oryoso várópesítésű·· tisztviselőinek létszámában az V-ik fiszobában való tartózkodás is bizonyos következtetéseiket tes?J l~hetővé a ~erület · köziegészzetési osztályba nevezte ki.
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