
Néhány szó a gyógyszerekkel való kuruzslás elleni küzdelemről.
Ir ta : I)r. Szabó B é la , újpesti gyógyszertártu lajdonos, a M agyarországi Gyógyszerész Egyesület

alelnöke.

Legújabb időben egészségügyi szakkörük
ben és szaklapokban sok szó esik a kuruzslás- 
ról, annak a nagyközönségre való káros hatá
sáról és az ellene való küzdelemről; sajnos, 
eddig nem tapasztalható eredménnyel. Mi le
het oka ennek az eredménytelenségnek! Az, 
hogy a, harci lobogót kezükbe vett urak egész 
harci erejüket egy nem létező ellenség, a ma
gyar gyógyszerészi kar ellen irányítottak: ku- 
rúzslásnak minősítvén a gyógyszert árak azon 
ténykedését, hogy egyes szereiket a közönség 
■kívánságára, orvosi rendelés nélkül kiszolgál
tatnak.

Nem akarom rosszhiszeműségnek tekinteni 
azt a támadást, amellyel a gyógy szertári kézi- 
eladást kurázsiásnak minősítik a harcoló urak. 
hanem annak tulajdonítom, hogy a harc hevé
ben elkerülte figyelmünket (vagy egyáltalá
ban ismeretlen volt előttük) az egészségügyi 
törvény azon rendelkezése, hogy a gyógyszer- 
tár a nem kereszttel jelölt szereiket nemcsak 
jogosult, hanem köteles is orvosi rendelés nél
kül bárkinek kívánságára, bármikor kiszolgál
tatni. Nem vonom kétségbe, hogy ezen intéz
kedés egészségügyi szempontból bírálat tár
gyává tehető, mert a gyógyulásra szoruló kö
zönség tekintélyes része bízván az aspirin 
stb. mindenhajtgyógyító erejében, az önkeze
lés terére lép s ezáltal baját elhanyagolván, 
mindinkább betegebbé válik; ez azonban nem 
adhat jogot senkifiának, hogy a magyar 
gyógyszerészi Kart. a kurázsié® vádjával, tehát 
törvénybe ütköző cselekmény elkövetésével il
lesse.

Nem tételezvén fel a kérdéssel foglalkozók 
részéről rosszhiszeműséget, félreteszek minden

érzelmi momentumot és e kérdéssel tárgyila
gosan óhajtok foglalkozni, mert azt vélem, 
hogy a kuruzslás kiirtása elsőrendű érdeke a 
közegészségügynek, a gyógyulásra, szoruló em
bertársainknak és az orvosi és gyógyszerészi 
kar egzisztenciájának. A  ku r tíz s tá s  elleni k ü z 
delem ben  az o rvo si karnak n e m  e llenünk, ha 
n e m  ve lü n k  e g y ü tt  kell kü zd en ie . Egyesült, 
erővel és céltudatos küzdelemmel talán ráirá
nyíthatjuk az illetékes körök figyelmét, arra a 
veszélyre, melyet a. lapokban, oszlopokon, vil
lanyosokban, vasúti várótermekben stb., sőt 
illemhelyeken is elhelyezett, minden baj tgyó
gyító és élet,megváltó szerek hirdetése és 
agyon dicsérése okoz. Nem a g y ó g y  szerek kézi- 
eladása tekinthető kurúzslásra vezető tényező
nek, hanem inkább a gyógyszerre szoruló kö
zönség oly irányú kioktatása, hogy gyógyszer- 
szükségletét fcózieladás útján szerezze be.

Ha visszapillantok, úgy körülbelül 40 év 
előtti időkre, meg kell állapítanom, hogy a 
gyógyszertári kézieladás csak egy, kis hánya
dát képezte a. mostaninak. Az akkor divatban 
volt henbateákon. és egy-két hashajtón kívül 
tisztán a test ápolására szükséges szereikre 
szorítkozott. Senkinek i&e jutott eszébe, hogy 
komolyabb rosszullétkof az orvos mellőzésével 
vagy szomszédjának birtokában lévő vényre 
lázellenes szereket szerezzen be a gyógyszer- 
tárban. Az orvosok ügyeitek arra, hogy a ren
delt gyógyszer ismeretién maradjon á beteg 
előtt és mindig más-más alakban és más né
ven, igénybe vévén a Gyógyszerkönyvben fel
halmozott szinonimákat, Írták meg vényeiket, 
ezáltal megadván a vénynek egyéni jellegét.

Később, midőn az orvos a gyógyszerrende
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lésnél az orvosi vénykönyv mellett a gyógy
szer ái szabást is a kezébe vette s egyrészt a be
teg: anyagi érdekei védelmének ürügye alatt, 
másrészt, kényelmi szempontból avagy a 
gyógyszerész iránti ellenszenvből kijelentette, 
hogy „receptet nem írok, kérjen a patikában 
2 drb félgramimos aspirinit", avagy pedig „ve
gyen a fűszeresnél 10 fillérért keserűsét" stb. 
akikor kezdett a. kézieladás a gyógyszertárak
ban a vény készítés rovására emelkedni, mert 
a gyógyulásra szoruló egy-két ilyen tanács 
után az orvos mellőzésével szerezte be az. ál
tala felajánlott gyógyszereket., sőt X. barátjá
nak és ismerősének is azt tanácsolta, hogy 
„kár az orvoshoz, menned, úgyis aspirint fog 
rendelni, vágy be egy-két grammot s olcsón 
szabadulsz az influenzádtól."

A gyógyszereiknek orvos mellőzésével való 
igénybevételének másik oka az adjusztált. 
gyógyszerek, vagyis specialitások következetes 
rendelése. A beteg látja, hogy pld. álladóan 
jodtheosant, vagy jodcalciumdiuretint vagy 
más különlegességet rendelnek neki; megkí
sérli ezen szereknek az orvos kikapcsolásával 
való beszerzését, s ez sikerül is neki, ha nem

a gyógyszertárban, akkor a szomszédos dro
gériában, sőt nem ritka esetiben illatszertárban 
is. Harmadik oka az új, még ki nem próbált 
gyógyszerek hatásának ismertetése és túlzott 
agyondíosérése a napilapokban, mert a laikus 
közönség az ilyen ismertetésben rögtön „rá
ismer" a neki való gyógyszerre s azt minden 
áron megszerzi, még pedig, mivel a gyógy
szertárban nem lehet, az illegitim kereskede
lem utján.

Hogy az orvos rendelés nélküli gyógyszer
vásárlás utján való kurázsi ás elleni küzdelem 
eredményes legyen,, be kell elsősorban szün
tetni a közönség téves ,kitanítását a, hangzatos 
hirdetések utján s lehetetlenné kell tenni, hogy 
gyógyszereket illegitim úton beszerezhessen. 
Ez azonban csak akkor érhető el, ha agyógy- 
szerárusítás rendezését nem kereskedelmi 
szempontok, hanem egészségügyi érdekek irá
nyítják, s így ezen árusítás rendezése ily irá
nyú rendeletek kibocsátása, végrehajtása és a, 
végrehajtás: feletti felügyelet egy kézben, az 
arra hivatott népjóléti és munkaügyi minisz
térium kezében összpontosul.

Flesch dr. kuruzslásról írt cikkéhez*)
A kurázsiét ismérveit az 1876. XIV. tör

vénycikk 52-ik szakasza írja körül. Eszerint: 
„orvosi gyakorlatra nem jogosított egyének
nek betegeket kere se tkép en  gyógykezelni és 
d íja zá s  m elle tt gyógyszereket rendelni tilos."

Dr. Flesch Nándor úrnak legelső és legerö-

#) Flasoh Nándor dr. a M agyar O rvos ez évi 
jan u á r 1-i számában hosszabb cikket, közöil, ame
lyet a  Gyógyszerészi É rtesítő  m árcius 25-ifci lap
száma ism ertetett. Ism eretes .az is, hogy dr. Flesch 
hivatkozott közleményében idézte a  „ikuirúzslásról 
és meggátlásárólö iszóló, azon hat pontból állló 
törvénytervezetnek 2. §-áit, am elyét az Országos 
Or vosszövétség 6 év előtti kongresszusa, tárgyait. 
Ez a  §. arró l szól, hogy a gyógyszerész ti Itassák 
el m inden gyógyszierkiiszoilgál,ástál a, szabályszerű 
orvosi vagy állatorvosi írásbeli rendelésre kiszoil- 
gáilt gyógyszereken kívül. Ezeknek ism ertetésekor 
küldött,ék be hozzánk a  cikket, am elyet most ú j
ból ak tuálissá tesz a Gy. Közlöny okt. 28-iki és 
nov. 18-iki lap jában  ism erte te tt dr. L inhardt-féle 
előterjesztés a, iknnúzslásra csábító hirdetések és 
a  gyógyszerek kézieladása, m int fcurúzialásra ve
zető tényező tárgyában. Ezen újabb aktuálissá 
vália következtében ad ju k  közzé e közleményt.

Szerk.

sebb mentsége az, hogy az 50 év előtti viszo
nyokra alkalmazott fenti szövegezés ma már 
rég elavult. A szakasz keretei elnyiittek, erőt
lenek és semmiképp sem alkalmasok arra, 
hogy a inai változott időik végzetes kinövéseit 
vissza tudnák szorítani és gátat vethetnének 
a modern, raffinált kurázsié,si eszközök és 
módok százrétű előretörésének.

Már a háború előtti pár évtized természe
tes és tisztes fejlődése is erősen nyomta az 
öregedő törvény,szakasz rozoga ráncait, az 
utolsó tíz esztendő pedig az ő magával sodró, 
lelkiismeretlen ül iizletesfeedő irányzatával 
paragrafus ellenállásra hivatott, utolsó pillé
reit is elsöpörte véglegesem és maradék nélkül.

A komáik és a. (közben szerzett tapasztala
toknak megfelelő uj megállapításokra, uj szö
vegezésre van parancsoló szükség!

Hogy Flesch doktor úr a gyógyszertári 
kézieladásnak teljes letiltásával vél célt érni, 
én ettől nem a gyógyszőlészettel szemben 
megnyilatkozó rosszindulatú célzatot és elfo
gultságot akarom elsősorban kiolvasni. Ter
mészetesnek találom azonban azt, hogy egy 
gyakorló orvos, legyen az bár elismerésremél- 
toan nagytudású, sokoldalú, karának szociális 
bajaival is nagy hozzáértéssel, komoly elmé-

DOSTAL-FÉLE GYÖNGYPOR
Isméi kapható!



GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 251

lyültséggel, régóta foglalkozó szakíró, nem is
meri és nem is ismerheti a gyógyszerfciszol- 
gálás, a gyógy szerárusi tás terepét és techni
káját.

Hol van a kuruzslás és hol van a, megenge
dett tisztességgel lefolytatott gyógyszertári 
kéziieladáiS! ?

Csak természetes, hogy mi gyógyszerészek 
nem engedhetjük meg magunknak azt az édes 
kárörömet, amiben az eevszeri Szervesen uc- 
cai kazár háztulajdonos kéjelgett, amikor a 
háza égett és tombolt örömében,- mert „meg
szabadul a poloskáktól.*4 Szodomának is meg
kegyelmezett volna az Ur 10 igazért, hát mért 
tömjük mi be a megélhetésünk egyik fő és 
tisztességes forrását, a kézi-eladást az esetle
ges 10 gonosz miatti!

Egyébként minden rosszmájúság nélkül le 
ismerem szegezni, hogy a gyógyszertári szór

ványos kurázsi ás ok javarésze az orvos urak 
1 niníisztájára íiható.

Nincs az a nap, hogy hol egyik, hol másik 
orvosunk rendelőjéből ne jönne egy-egy pa
ciens azzal, hogy: „A doktor úr 5 drb aspirint 
rendelt** (írás nélkül.) A másiknak 3 deka 
karlsbadi sót, vagy 25 girm. bórsavat- házi el
készítésre. Legtöbb esetben meg is indokolják 
az orvos urak, hogy azért nem írnak receptet, 
mert így olcsóbb. Hogy ennek az eljárásnak 
milyen nem kívánatos, helytelen irányú „ne- 
velő** (?) hatása van és hogy hogyan tenyész
tik ki belőle az az. orvosi és gyógyszerészi 
kart egyformán sorvasztó kurúzslást, azt az 
orvosok már aligha tudják megfigyelni és el
képzelni.

Nem kicsinylendö le a beteg-közönség el- 
szoktatása szempontjából az a körülmény 
sem; amit Flesch doktor úr szinte csak meg
említ, hogy az orvos urak mind ritkábban és 
ritkábban rendelnek „magistral-iter**, hanem 
ahelyett felírják a betegeknek azt a különle
gességet, amit rikító plakátok, meg nem en
gedett vásári módon hirdetve állandóan ma
gúk előtt látnak. Mivel pedig a-hirdetésekben 
és a különleges gyógyszerek göngyölő papír
jain amúgy is rajta van minden gyógyjaval
lat, miért keresse fel és miért- fizesse a beteg 
külön az orvost is? Miért írassa fel magának 
drága pénzen, mikor a 10 filléres újság; ha
sábjain ordítva, kínálja magát ugyanaz a kü
lönleges gyógyszer? Hogy milyen -szertelen 
túltengés-e van a különlegességeik rendelésé
nek, arra nézve legjellemzőbb, hogy akad 
orvos, aki rendel: „50 grm. Bruns watta. sec. 
Rico, vagy Schottoía**. És mást nem fogad el, 
mint a Rico vagy Schottoía csomagolását.

Tudatosan nem alkarok itt külön fejezetet 
szentelni azoknak a szép számmal ügyködő 
orvosoknak, akik az injekciós-therápia misz
tériumai mögé sáncot ják el magukat és boldo
gítják betgeiket az orvosi mintául szerzett és 
pacienseiknek jól felszámított ampullák ez
reivel.

Őket is csak a szerencsétlen megélhetési vi
szonyok szorítják erre az útra és- viszont az 
én célom som kíván az ellentétek ki-mélyítése 
lenni.

Éttermekben és kávéházakban minden har
madik asztalkánál feltálalja a pincér a „soda- 
bicarhonát**, akkor, amikor Flesch doktor úr 
nehezményezi a gyógyszertárak részéről an
nak a 10 gramm ricinus olajnak a kimérését, 
amit a vevő nem a gyógyszerész ajánlására, 
hanem spontán, vagy pedig valamelyik orvos 
vagy „klinikai nyilvános rendelö“ utasítására 
vásárol.

Minden nyilvános étkező vagy mulatóhely 
„föurának** levéltárcájában helyet kap a szó
rakozó közönség igényéi kielégítésére szánt 
Aspirin és Pyramidon.

Ezrével járnak-kelnek a tizedik életévüket 
csak éppen hogy betöltött kis cserkész-fiuk és 
mentő-tarsolyukban rendelkezésükre áll a 
gyógyszertárban kiadni tilalmas jódtinktura, 
ópium cseppek és sok más egyéb orvosszerek.

Legmagasabb közegészségügyi faktorok in- 
tonálják azt az irányzatot (melyet egyébként 
már a közoktatási kormányzatunk is magáévá 
tett), mely szerint a közönség legszélesebb ré
tegeibe, — már az iskolai oktatás kereteiben 
kezdődőleg —, be 'kell vinni az „első segély- 
nyújtás'* praktikus ismeretét- és itt- mint első 
és legtermészetesebb segélyhelyek, épp a 
gyógyszertárak vannak dezignálva. Sok más 
egyebet megelőzőleg. Éhez természetesen, is
mét. csak a gyógy- és kötöző-szerek: kiszolgál
tatása szükségeltetik az orvos igénybevétele 
nélkül vagy az előtt.

Hol vannak mindezek az itt felsoroltak még 
a gyógyszertárak kézieladásától és annak 
vélt és félt kártevéseitől?!

Mindezeknek csak úgy ötletszerűen és pon
gyolán való lerögzltése mellett és után én egy
általán nem keresem a sérelmeket a Flesch 
doktor úr cikkében, mert abból egy a pályája 
gazdasági és erkölcsi leromlottságát látó 
szebbhez szokott orvos féltő aggódását olva
som ki. Flesch doktor úr is látja, hogy náluk 
is — épp úgy mint nálunk is. — ütött a cse
lekvés 12-ik órája. Tudja, hogy itt „valamit** 
tenni kell, de azt a bizonyos „valamit** ö sem 
tudja nagy hirtelen konkretizál ni és bizo-
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nyára jótakaró sietségében bizony-bizony bal
fogásokat műve;].

Ö is érzi, aminthogy lehetetlen nekünk is 
nem érezni, hogy közös bajaink orvoslására, 
közös érdekeink kiharcolására, együttes, meg
értő, vállvetett munkálkodásra van égető 
szükségünk.

Én ennek az elgondolásnak kirezgését ne 
szeltem ki Flescli doktor úr „S 0  S.“ jelzés 
adó felajánlásából, akiben én nem ellenséget 
hanem fegyvertársat szeretnék sejteni és min 
ilyen bajtárssal szívesen kelek harcra közöí 
bajunk, a kuruzslás leküzdésére.4'

S en io r .

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület „Kazay-könyvtára“.
I r ta :  P iatsek Gyula kaposvári gyógyszertártulajdonos.*)

A Gyógyszerészi Hetilap legutóbbi száma 
foglalkozik a Budapesti Gyógyszerész Testü
let most rendezett nagyértékű könyvtárával 
és ezzel kapcsolatban több jó ideát vet fel.

Mivel én voltain az, aki a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület 1925. évi közgyűlé
sén az országos könyvtár megszervezését**) és 
annak „Kazay könyvtár44 elnevezését indítvá
nyoztam, amit a közgyűlés egyhangúlag el is 
fogadott, feljogosítva érzem magam, hogy 
ezen kulturális 'Szempontból karunkra nagyon 
fontos dologhoz ismét hozzászóljak.

Én a magam részéről a legszívesebben azt 
látnám, ha a Testület és az Országos Egye
sület küfön-kiilön könyvtárai ezen nagy Ka-

*) E  közleménynek író ja egyike azoknak, akik 
szívükön viselik a közcélt szolgáló1 nagy gyógy
szerészi könyvtár megteremtését. A  könyvtárra 
vonatkozó több indítványát m agáévá te tte  inár 
az egyesületi közgyűlés. Egy részét végre is h a j
to tta  azoknak. Azok az elfogadott javasla ta i pe
dig, amelyek akár helyiség hiánya, akár m ás 
körülm ény fo lytán  m ég nem voltak  keresztül v i
hetők, megvalésithatásulk alkalm ára várnak. E re
detileg nekünk is az volt a véleményünk, hogy 
egyesíteni kell a  különböző gyógyszerészi könyv
tá rak a t. Ez azonban a mai körülm ények között 
szin te á th id a lh a ta tlan  nehézségekbe ütközött és 
így term észetszerűleg el kellett ejteni. Ennék da
cára, meggyőződésünk, hogy a m últkor k ifejtett 
tervezet szerin t a -nagy gyógyszerészi könyvtár 
m egterem tése legfeljebb csak késik, ellenben el 
nem m aradhat. Meg’ kell még jegyezni azt, hogy 
az egyesületnek könyvhárlbizotteága régen van s 
az ú jab b  könyv beszerzése helyes célkitűzés a lap
ján  körültekintéssel és nem ötletszerűen történik.

Szerk.
**) Az országos könyvtár m egterem tését az 

egyesület átszervezésére irányuló s 1920—21. év
ben végzett országos körutak a lkalm ával p ropa
g á ltu k  s igy k e rü lt ez is a többi m elle tt az egye
sü let p rogram jába. S z e r k .

aay könyvtárban egyesítve lennének a szék
ház erre megfelelően átalakított helyiségei
ben. Szándékosan írtam, hogy helyiségeiben 
mert a mai helyzet, amikor mindegyik könyv
tár előszobában -stb., faszekrényekben össze
zsúfolva áll, tovább fenn nem tartható. Szük
séges legalább köt nagyobb könyvtárhelyiség 
megfelelő polcokkal és tűzm-entes vasredö 
nyökkel és egy olvasó vagy mondjuk dol-gozt 
helyiség. A testület- könyvtárát évtizedekig g 
tagok legnagyobb része nem használta; keve
set is tudott róla. Éppen ezért egyesíteni kel 
azt, esetleg a tulajdonjog további fenntartá
sával, az országos egyesület „Kazay könyv 
tárával4'. Az egyesített országos könyvtár 
még mindig hiányos lesz így is, mert évtize
deken keresztül nem gondozta -senki és a meg
levő könyvek egy része bizonyára tönkrement 
elkallódott. Köztük elkallódtak oly művek is 
amelyek ma már meg sem szerezhetők. Hogy
ha azonban Egyesületünk megválasztja as 
általam nrá-r 3 évvel ezelőtt javasolt könyv
tári bizottságot, akkor az, talán éppen F unh  
(kollégánk vezetése -mellett megszervezné a 
„nagy44 Kazay könyvtárt. Mert eddig- ez- 
irányban nem sok- történt. Ezt az egyesített 
nagy könyvárt először és pontosan katalogi
zálni kell. Ha ez megvan, alfakor már tudjuk 
mi hiányzik és megtudjuk adni a továbbfej
lesztés irányát. Mert egy könyvtárt, ha álta 
lános, ha szakirányú az, csak tervszerűen le
het gyarapítani, nem pedig ötletszerűen 
amint azi ezideig történt.

A hiányzó modern munkákat az Egyesülő 
anyagi támogatásával meglehet szerezni 
azonban a régebbi munkáikat, amelyek nélfcíi 
pedig egy szakkönyvtár nem teljes, minél to 
vább várunk, annál nehezebb lesz megszerez 
ni. Szerte az országban, ideszámítva a jelen 
lég megszállt részeket is, nagyon sok értékes 
sőt nem is megszerezhető munka van elszór 
va, ezeknek legnagyobb részét, ha a „nagi 
Kazay könyvtár44 a komoly megvalósulás sta
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törvényesen védve van,


