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VÁLASZ IFJ. MENtJER CDÖN "SZÓWUN< HOZZÁ" CIKKÉRE+ 

Beve;etőként visszanyulok a DIARI~ első számóba és onnan idé
zem dr. VEGH professzor ur köszöntő szavait: ''Nagyon is s.zUkséges 
már egy kötetlen szabad vitafórum, amely azonban csak akkor fogja 
elérni célját, ha qz ifjabb és legifjabb gy6gyszerész generóciók is 
élnek· vele ••• 11 

Ebből a szemléletből kiindulva örömmel Udvözlöm ifj. 
CDÖN kedves fiatal ·barátomnak vitainditásra szerintem igen 
cikkét·. 

MEN~JER 
alkalmas 

· Szinte félelmetesen hangsulyoz6dnak ki szavai, ha egymás után 
olvassuk egy másik, a három fiatal kollegina által irt cikkben levő 
mondatokkal: „ ••• eljövend, ugy érzem az idő, mikor utódaink számon
kérik a mai nemzedéktől, mit mentettUnk meg nemeset, szépet a pati
kusság mul t jóból az utókorra?'' 

Azért mondom, hogy szinte félelmetesen hatnak a cikk szavai, 
mert ugy látszik nem ''el jövend'', hanem már itt is van a mga reális 
valóságában. Talán az első számonkéró felelősségre vonás hangja ez 
már utódainknak. Bevallom, kissé vór~tlanul, korán jött és - lega
lább is engem - alaposan meglepett. OnkéntelenUl is az a rnósik idé
zet jutott hirtelen eszembe, ami szintén ·a kolleginák levelében ol
vasható: "••• valamennyien felelősséggel tartozunk tetteinkért, me
lyekkel esetleg olyan jóvátehetetlen károkat is okozhatunk, amit 
helyesbiteni már nem lesz módunkban, sőt holtunk után már védekezni , 
kimagyarázkodni sem lesz lehetóségUnk az utókor előtt ••• '' 

Megkisérlem tehát, legalább rés~ben megválaszolni a talán kis
sé· szónokinak fel tett kérdéseit kedves fiatal barátomnak. Sz61 janak 
hát hozzá a vitafórum nyilt terén mások is. 

Ifj. ME~~JER éí>ÖN jogosan kéri számon a fiatalság, az utókor 
nevében, hogy hol voltunk akkor? Hol voltunk mi, mai nyugdij előtt 
állók, vagy akár már nyugdijasok, akkor, ~ikor , javakorabeli vagy 
fiatal időnkben még - szavai szerint - KROZUSKENT duskáltunk szak
matörténeti anyagokban. Miért nem emeltUk fel szabunkat? 

• . 
Talán kezdjUk a második vil6gháboru idejével, amikor a zsidó 

gy6gyszerészektól elvett patikába az akkori korn.Jnri megbizottai, az 
u.n. '1SZTOJAY jogosok'', majd a gazdá.tlanul maradt, 'elhagyott pati~ 
kába'' később állami kezelők kerUl tek. Az akkori politikai körUlme~' 
nyek között helyzetUk megszilárdi tása, me.gélhetésUk bi~tosi tósa 
mellett szakmatörténeti emlékek ápolósával bizony nem sokat törőd
hettek, még ha egyesekben lett is volna ilyen hajlandóság. Ami pe
dig a háborus idők velejárójaként jelentkező rombolások, pusztítá
sok kouzakát illeti, ugy vélem, nem szorul bővebb magyarázatra 
még az azt 6t nem élő fiatalok előtt sem • 

• 

. + LORÁN:> NÁN>OR cikke a szarvasi számból /II. évf. 3 /7/ hely
hiány miatt kimaradt • 
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Az azt követő időszakban gazdátlanná vált gy6gyszert6rak és 
azok készletei, berendezése a közvetlen harci tevékenységből adó
dó károsodásokon tulmenően is nagy pusztulási lehetőségeknek vol
tak ki téve. Kellő megóvásukról még az erre hivatott ''Elhagyott 
javak kormánybiztossága'' sem túdott eredményesen gondo~kodni. 
BLDAPESTEN az EgészségUgyi Tan6cs javaslat6ra VAS ZOLTAN közelló
t6si kormánrbiztos DVO.~SZKY FERENC gyógyszerészre bizta a las
san kialaku ó országos gyógyszerraktár munká i'ának irónyitásót.Igy 
5 hozzá folyamodtak a vidéki gyógyszerészek is, hogy gyógyszer 
utánpótlásukat némileg biztositsák. Két-három naponként kísérel
ték meg, hogy egy-egy szovjet katonai autóval, vagy más alkalmi 
jármUvel feljussanak PESTRE. Közben a mind nagyobb számban haza
telepUlő lakosok jórésze is hozott mag6val olyan gyógyszereket, 
amiket utközben szerzett. Az ilyen felkinólt gyógyszereket is 
örömmel átvették a gyógyszerészek, még ugy is, ha azt csak élelmi
szerért voltak hajlandók átadni egyesek. Sokan emlékezUnk még a 
1'batyuzók11 szinte mindennapos látványára! Ilyen körUlmények között 
bizony ki nem adta volna oda még a legféltettebb holicsi vagy pá
pai keménycserép tégelyét akár egy negyed kiló amidazophenért,vagy 
egy sonkáért. 

Az államositás idején mór a megélhetési körUlmények konszo
lidálódtak ugyan, de a gyógyszerellátás még nehézségekkel kUzdött 
éppen a központosítás, az állami kezelésbe való beolvasztás, át- . 
szervezés következtében. Az amugy is jelentkező an}t<lg- és ember
hián fokozta a szocialista gyógyszerellátás érdekében létesített 
ujab patikák felállitása. Ennek ellensulyozása tette szUkségessé 
a több gyógyszertárral rendelkező helységekben egyes patikák bezá
rását, megszUntetését vagy összevonását. Az így felszabadult fel
szerelést és berendezést lén~eges anyagi befektetés nélkUl lehe
tett az ujonnan felállított /jórészt falusi/ patikákba áttelepíte
ni, illetve elpusztult berendezéseket, fölszerel6seket p6tolni. 
Hogy ezek során mi maradt meg és mi ment tönkre, arr61 bizony ne
héz lenne ma már számot adni. Egy azonban bizonyos, hogy ugy ösz
szekeveredett a sok berendezés és felszerelés, hogy ember legyen 
a talpán az az elszánt kutató, aki csak egy-egy megyén, városon 
belül is fel tudja deríteni az egyes tárgyak eredeti helyét, szár
mazását. Az államositást követő álta.lános nagy selejtezést, a 

.reakciós multnak felszámolását elrendelő intézkedések ellen pedig 
ki emelt volna szót - szabotálás gyanuja nélkUl? Egy személyes 
élményt emli tek. Kecskeméten a Vállalat udvarára gyü jtötték· a se
lejtezendő edények egy részé~. Nagyon szép, értékes porcelánok és 
üvegek kerültek átadásra a t„IEH-nek. A vállalat dolgozói közUl töb
ben kérték az akkori vezetőséget, engedje meg, hogy néhányat meg
vásárolhassanak virágvázának otthonuk diszitésére. De bizony csak 
szigoru rendreutasítást kaptak. 

, 
Es hogy mi mit tettUnk al<kor? Igen, ott voltunk, ha fá :jó 

szivvel is, de hallgattunk és néztük értékeink pusztulását. Akkor 
talán nem is éreztUk olyan tragikusnak a selejtezést a háboru vad 
rombolásai után. 

. Sokmindennek kellett azután megváltozni ahhoz, hogy felme
rUlhessen a gondolata, hogy törődni lehessen szakmatörténeti mul-
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tunk ápolásával. Politikai konszolidál6dásnak, lehiggadásnak kel
lett meghonosodni ahhoz, hogy ne legyen valaki ''reakciós 11 aki a 
történelmi mul ttal foglalkozik. Meg kellett találnunk a ''halad6 
hagyomány'' fogalmát és jelentőségét, melynek ápolása ma nem bUn„ 
~la már törvények rendelkeznek a mUemlékek, t6rgyak, eszkCSzök,köny
vek stb. kötelező megőrzéséről és a kormány komoly összegeket for
di t a mul t értékeinek megme-ntésére. 

. 

Szakmai multunk megszeretése és megbecsUlése terén sokat kH
sz~nhetUnk dr. HA~I JANOS professzor urnak, aki nem csak a bu
dapesti Egyetemen a gyógyszerészet történet oktatásával, hanem 
munl<6s életének minden megnyilatkozásával, itthoni és kUl földi 
kapcsolataival fáradhatatlan lelkesedéssel ápolta és tartotta éb
ren a szakmatörténet ~zeretetét. Kezdeményezésére alakult meg 
Gyógvszertörténeti Szakosztályunk, hogy tekintélyt, sulyt kapjanak 
a sofcszor megmosolygott szakmatörténeti kutatók. Bizonyi tani k.el
lett, meggyőzni munkánk igazáról, helyességéről, tudományos fon
tosságáról a szakma átlagembereit. Sokakat kellett megnyerni, oly
kor téves szemléletet megváltoztatni és kell még néha napjainban 
is, mert még nem fogytak el a meg1oosolygók, a fölényesen legyintók 
vagy a csak egyszerUen közönyösek. 

Mai mulasztásaink azonban már sokkal sulyosabban eshetnének 
elbirá!ás alá, amikor D'klr nem elszigetelten tevékenykedUnk. Ma már 
van hol hallassuk szavunkat, van publikációs lehetőségUnk, van 
DIARIUMUhlK, van történeti szakosztályunk, ahol tudnak rólunk és mi 
is értesülünk egymásról, e.gymás munkó jóról, ahonnan támogatást kaP
hatunk. Van szakmai irányitónk a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum 
Könyvtár és Levéltár, annak segitőkész munkatársai. Vannak támoga
tóink felsőbb fórumokon is egészen a minisztériumig. Ma már tehe
tUnk valamit országosan is, felemelhetjUk szavunkat egységesen is 
UgyUnk érde~ében. 

VégezetUl az emlitett cikkének zéró gondolatával szeretnék 
még vitába szállni. · 

Az ebben felvetett "reprezent6r.s ön6116 gyógyszerészeti mu 
zeum'' nemes szándéka első meglát6sra valóban nagyon szép, megkapó 
és egyet is értek vele. De.... · 

Gondo11·uk meg, hogran ia volna megvalósithat6 ez a rokonszen-
. ves elgondo 6s? A jelen egi muzeumi jogszabályok, tudomásom szerint, 

nem teszik lehetővé semmilyen uj muzeum létesitését, csak a m6r meg
levők keretein .belUl. Hol tudnánk tehát megfelelő helyet találni? 
De tegyUk fel, hogy esetleg minisztériumi támogat6asal sikerUlne is 
az akadályokon valahogyan átvergődni. A következő kérdés: mit he 
lyeznénk el abban? ••• Sót én mindjárt a visszájára forditan6m a 
kérdést: t·1it nem tennénk bele? Mit éa miért hag~nk ki b6rmit is? 
~lert bármennyire is a sa jn6latos ''nag akari tós után va9yunk, or
szágos viszonylatban azért van még né ny patikaberendezésUnk, ami 
muzeumi megőrzésre érdentes. Valamennyit ebbe a reprezentativ terve
zett nagy muzeumban sem tudn6nk elhelyezni, még ha olyan nagy is 
lenne. Es akkor mi történne a többi anyaggal, a maradékkal?? 

. 

3o • 

• 



' 

. „ 

Nyilván ugy gondolja a kollég~m is, hogy eredeti 
vidéken kellene hagyni és ott őrizni tov6bb. 

hel~kön, 
' 

Ezzel pedig máris a jelenlegi óllapotn61 vagyunk. Központi or
szágos ''fómuzeumunk'' ugyanis van már BlDAPESTEN az Apród u. 1-3 
szám alatt SEt„1t·1EL\~EIS szUlóházában. Az ott létesitett iOrvostörté
neti Muzeumnak jelentős gy6gyszerésztörténeti anyaga van, kUlön tel
jes officinával. Egy ilyen, nemzetközileg is megbecsUlt intézet kö-
telékéhez tartozni pedig nemcsak hogy semmit nem von le a sajót 
''értékUnkből 11

, hanem inkább még fokozza azt. Vidéken egy-egy helyi 
jellegU gyUjtemény megtekintése is csóbithatja a látogatókat. Vala-
mennyi, már eddig létesUlt és gondolom az ezután létesitendó gyégy
szerésztörténeti szakgyUjtemények, patikamuzeumok közös törekvése a 
saját gyUjtési terUletnek, a helyi, provinciális táj jellegnek meg
őrzése, vagy akár kihangsulyozósa. Hiszen ez ad kUlön értéket, lét-
jogosultságot, egyéni izt a vidéki gyUjteményeknek. 

Véleményem szerint talán ebben a gondolatsorban kellene és le
h~tne behatóbban keresni és megtalálni a továbbfejlődés megfelelő 
utját, a főváros és a vidék helyes kapcsolatát, szakmai egyUttmükö
dését. 

Persze tisztában vagyok rapszódikus érveimnek hiányosságaival 
is, hiszen nem volt szándékomban sem teljes értékU iavaslatot itt 
előterjeszteni, sem a ''status quo''-t minden áron védelmezni, csupán 
felelni próbáltam és egyéni véleményemet elmondani a felvetett kér
désekkel kapcsolatban. 

LÓ!WD tWvOR 
, 

KECSKE~1ET 
• 

Az,EgészségUgyi ~1iniszter 197J. julius L hatállyal dr. 
ZAU\I K,~~OLY MGYT főtitkárát, szakosztályunk választm6nyi és 
szerkesztőbizottsógi tag jót SE~·t·1EU·JEIS Oivostudományi Egyete-e 
men OOCEf'1St~EK nevezte ki. 

Szakos;tálxunk választm6nyi és szerkesztő bizottsági 
tagja: BEt.n<O GtORGY gyógyszerészdoktori fokozatot nyert a Sze
gedi Orvostudományi Egyetem "summa cum laude" minósitéssel. 

, , 
BEKES MEGYE 

, , , 
Az EgészségUgyi Miniszter dr. RAGE'l 0 l0LI JANOSf'W<, a BEKES 

m~gyei Tan6cs Gy6gyszertári Köz1>ont főgyógyszerészének a r1GYT 
BEKES megyei szervezet elnökének, a Gy6gyszerésztörténeti 
Szakosztály tagjának 40 évi gy6gyszerészi munkálkodása alkal-
m6ból "EgészségUgy Kiváló Dolgozója" 
kitUntetést adományozta. . 

~lindhárom Kollégának .sikeréhez szivból gratulál a 
, ~ , 

DIARIUM SZERKESZTOSEGE 
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