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A gyógyszerészet és a kultúra
A legrégibb időben arra törekedtek az emberek, 

hogy ha betegség éri, vagy, ahogy ők mondták, 
rossz szellem szállta meg őket, azt legyőzhessék, a 
rossz szellemet kiűzhessék a beteg testből. Gyógyí
tásuknak módszereiről fogalmat alkothatunk ma
gunknak akkor, ha megfigyeljük a ma is élő primi
tív, egyszerű népek szokásait. Szinte feleleveníthet
jük szemeink előtt a gyógyítás fejlődését még ma is, 
csak tanulmányoznunk kell a különböző afrikai és 
csendesóceáni szigetvilág őslakóin kezdve az ázsiai, 
majd végül az amerikai és európai népek gyógymód
jait. Felvonulnak előttünk a különféle babonás és 
vallásos szertartások, a ráolvasás és a kuruzslás 
legkülönbözőbb válfajai, s az egyszerű gyógyszerek
től egészen a legmodernebb technikai felszerelések 
között megszületett gyógyszerekig a therápia ösz- 
szes eszközei.

A gyógyítás fejlődése mindig szoros összefüg
gésben állott a tudomány és a kultúra haladásával. 
Ez viszont a vallások kialakulásának és elterjedésé
nek befolyása alatt volt. E befolyás alól a kultúra 
csak a legújabb korban került ki, de még ma is sok
szor érezzük annak jótékony, alakító hatását. Hogy 
mely időtől számíthatjuk a kultúra kezdetét, azt 
nehéz eldönteni. A különböző helyeken végzett ása
tások bizonyítják, hogy m ár Krisztus születése előtt 
sok ezer évvel igen fejlett kultúrájú népek éltek. 
A ma élő tudósok is még gyakran hivatkoznak a 
régi bölcsekre és egy Aristoteles, egy Euklides műve 
még ma sem tekinthető nevetséges, elévült tanok 
hirdetőjének. A különbség talán a mostani és a régi 
kultúrák közt ott van, hogy ma az elméleti eredménye
ket mindjárt igyekszenek gyakorlatban is kihasz
nálhatóvá tenni, s ezáltal a technikai, gyakorlati fel- 
készültség nagyobb mértékben érvényesül, mint 
régen.

A gyógyszerészeiről, ha volt is az ó-korban 
fejlett .gyógyászat, nem beszélhetünk mégsem
régóta, hiszen gyógyszertárak is csak a középkorban 
létesültek. A gyógyítás mesterei, mint tudjuk, a kü
lönböző vallások papjai voltak, amint a tudományo
kat is csak .ezek művelték eleinte- Kivételek főleg 
csak a régi görögöknél és a rómaiaknál voltak. A 
kereszténység elterjedése után a szerzetesek közül 
specializálták magukat egyesek a gyógyításra. És 
amikor ezekhez lassan világiak is csatlakoztak, ki
alakult az orvosi rend, famulusaikból pedig lettek 
a gyógyszerészek. Az alkímiát felváltó iatrokémia 
kora adott nagy lendítést a gyógyításnak és így a 
gyógyszerészet kifejlődésének is. Kezdett kialakulni 
a gyógyszerészi rend és az egész tudományos és tár
sadalmi evolúcióra rányomja bélyegét a specializá
lódni akarás. így jött létre végül a mai helyzet, 
amikor is minden működésben, minden téren meg
találjuk a specialistát- így lett a gyógyszerek ké
szítője â  gyógyszerész és ennek a gyakorlatias tu
domány-ágnak lett neve a gyógyszerészet.

Ma a kultúra első jelének tekintjük valamely 
elhagyatott vidéken az orvos megjelenését, kinek 
táskájában a stetoskop mellett megtaláljuk a gyógy
szerészet produktumait is. A műveltség nagyobb tér- 
foglalásakor aztán megjelenik az első gyógyszertár

is, mint az egészség őrhelye. Akár a gyárkémények 
száma egyes városok nagyságának és anyagi erejé
nek, úgy a gyógyszertár kinézése, berendezettsége 
és a benne levő gyógyszerek milyensége fokmérője 
lehet az illető hely kultúrájának. Az egyszerű falusi 
patikát nem jelzi messzire világító transparens, leg
feljebb csak kuifényű lámpával megvilágított 
„Gyógyszertár” vagy „Patika” felírás különbözteti 
meg az üzletektől. Kis városban a falusinál nagyobb 
igényű közönséget már szép portálé, jól megvilágí
to tt feliratok figyelmeztetik az egészségvédelemre. 
S a milliós lakójú városok gyógyszertára a legmo
dernebb művészi és esztétikai igényeket is kielégítő 
külsővel hirdeti a kultúra haladását és a gyógysze
részet fejlődését. De a berendezésen is meglátni a 
hely igényeit- Az egyszerű gyalult állványzattól, a 
különböző stílusú s a legmodernebb és legcélszerűbb 
bútorzat, s a  különböző alakú és felírású edényzet 
megmondják a gyógyszertár keletkezésének helyét 
és idejét, A laboratórium fölszerelése, a sokféle 
gyógyszer és nem utolsó sorban a patikában dolgozó 
képzettsége és műveltsége azután az, ami tulajdon
képpen kultúrtényezővé teszi a gyógyszertárat és 
aiz egész gyógyszerészetet.

Kisebb helyen még ma is az intelligenciának a 
találkozó helye a patika, ahol megvitatják az aktuális 
eseményeket. De ha csak ennyiben nyilvánulna meg 
a tevékenység, az klubbá, kaszinóvá süllyesztené a 
magasabb célra hivatott helyet. A gyógyszertár és 
a gyógyszerész, az orvossal karöltve, az egészségügy 
irányítói kell hogy legyenek. Amely helyiségben 
nincsenek megfelelő egészségügyi viszonyok, ahol a 
nagy gyermekhalandóság és a járványos betegségek 
gyakorisága tud uralkodni, ott bűnösnek mondható 
az orvos és a gyógyszerész is emiatt, mert nem vilá
gosították fel a lakosságot kellőkép a védekezés mód
jairól, hanem hagyták, hogy a babona és kuruzslás, 
s legfőképpen tudatlanság nyerhessen tért. Igaz, 
nehéz a régi rossz szokásokat hamarosan megváltoz
tatni, de kitartó munkával és főleg jó példaadással 
siker fogja koronázni a fáradtságot. Nincs minden
kiben rátermettség az oktatásra, nevelésre, az ilyen 
legalább példás életmódjával mutassa az utat, ame
lyen a többinek is haladnia kell.

Városban részben könnyebb, részben nehezebb 
a helyzet. A nagyobb lakosság és annak aránylag 
gyakori kicserélődése, nagyobb mérvű gyarapodása 
hátráltatja a fejlődést bizonyos mértékben. Viszont 
a nagyobb igények szinte önmaguktól viszik előre 
az előnyös változásokat. A nagy centralizáció azon
ban nemcsak egészségi, hanem mindenféle vonatko
zásban káros is lehet, A központ erős fejlettsége 
egészségi és kultúrális vonatkozásban könnyen el
nyomhatja a kisebb helyeket és megfelelő vezetés 
nélkül azok a legáldatlanabb viszonyok közé kerül
hetnek. Láthatjuk ezt Pest közvetlen környékén is, 
ahol egy közel nyolcvanezer lakosú városnak nincsen 
még rendes csatornahálózata és vízvezetéke sem.

A gyógyszertár egy-egy vidékén bizonyos cent
rumot jelent, ha egészen más vonatkozásban is, 
mint egy ipari fejlettségű város. Azon falvakban, 
ahol a lakosság létszáma miatt nem létesülhet gyógy-
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szertár, az kénytelen más községben beszerezni 
gyógyszerszükségletét és így önkénytelenül érintke
zésbe kerül más emberekkel is. Ez ugyan vásár, 
vagy hasonló alkalmakkor is bekövetkezhetik, de ek
kor ez a más cél legtöbbször annyira leköti őket, 
hogy az egészségi és kultúrális haladási Lehetőségek 
hátterébe szorulhatnak teljesen. így bizonyos kör
zetben egészégügyi központot jelent a gyógyszertár, 
különösen, ha mint lenni szokott, a község körorvosi 
székhely is. A gyógyszerész amúgy is tanácsadója 
jóformán mindenben a falusi embernek, de még in
kább az lehetne, ha a növény- és állatvédelemben 
is ki tudnánk jobban venni a részünket. A növény- 
és állatgyógyszerkönyv ne csak álom, de valóság is 
legyen. Ehhez — igazi — nagyobb szakképzettség 
kellene a gyógyszerészeknek, de ezt meghozná a ki
képzési reform és a továbbképzés ily irányú kiter
jesztése. Ezzel a gyógyszerészet előtt újabb lehető
ségek nyílnának meg gazdasági és tudományos téren 
egyaránt.

Nagyvárosi gyógyszertárnak ez a' centrális 
képe úgyszólván egyáltalán nincs meg. Akad néha 
kivétel, de a nagyigényű lakosság mindenben ke
resi a szakembert. Forgalmasabb helyen pedig nem 
is ér rá  a gyógyszerész hosszasabban elbeszélgetni, 
mint falun. Kultúrális tevékenységre itt csak el
szórtan ér rá a szigorúan vett patikai munkásságon 
kívül a munka többlet miatt. De itt nincs is szükség 
olyan intenzív kultúrmunkára, mert a nagyobb mű
veltségű lakosságból többen vállalkoznak erre és 
képesek is azt jól elvégezni. Városban elsősorban 
nagyobb súlyt kell fektetni az önművelésre, tovább
képzésre gyógyszerészi szempontból, mert a roha
mosan fejlődő gyógyszervegyészet újabb és újabb 
produktumainak gyors térhódítása elsősorban itt 
érezteti hatását, s ha nem akarunk csak egyszerű 
közvetítő lenni a gyár és a beteg közt, tudásunk gya
rapodásának lépést kell tartani a különféle gyógy
szerek szaporodásával. Ez természetesen megvan 
falun is, csak ott nem érződik annyira.

Rá kell még térnem magukra a gyógyszerekre 
és gyógymódokra, mintj a kultúra megnyilvánulás 
saira. Már a régi görögöknek is fejlett gyógymód
jaik voltak, ha azok el is tértek nagyrészt a maiak
tól. A régi gyógyszerek legnagyobb részt növények
nek és a könnyen hozzáférhető ásványi anyagoknak 
különbözően elkészített alakjai voltak. A gyógy hatás 
miértjét még nem értették jól, habár sikereket értek
el. Az emberi szervezet teljesebb megismerése és a 
kémiai tudás gyarapodása változtatta a gyógyszere- • 
két és gyógymódokat s emelte a gyógyítást a mai 
nívóra. Sok gyógyszeralak (teák stb.) azonban ma 
is erősen tartja  a helyét és nem is fog egyelőre el
tűnni a forgalomból. Az újonnan felfedezett gyógy
szerek közül sok csak tiszavirágéletű, mert egy 
újabb felfedezés elfeledtetheti a régit teljesen. Min
denesetre sokat számít, hogy a kutatások már nem
csak behunyt szemmel való tapogatódzást jelentenek, 
hanem azok hosszas megfigyeléseken és célszerű 
munkán alapszanak. Nagy fejlődést jelent a leg
újabb időkben megismert vitamin és hormon kuta
tások eredményei, amelyek talán egészen felforgat
ják majd a therápiát.

A kultúra és a tudományok haladásától sok 
problémának a megoldását várjuk. A gyógyszeré-

szetnek is nagy fejlődésen kell keresztül mennie, 
hogy valamennyire is tökéletesnek mondhassa ma
gát. Az idő kereke halad előre állandóan. Megállás, 
újra kezdés ninds. A megtorpanókat elsodorja iaz 
élet gyors irama. Felemelt fővel, erős akarattal, 
céludatosan kell tehát előre mennünk, hogy pályánk
nak, hivatásunknak biztosíthassuk az őt megillető 
helyet.

Pwpp László

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
1938. évi január 14-i előadóülése

Dr. Halmai János egyet, tanársegéd, kartársunk 
,,A kőhárs, ezüsthárs és bimbós hars” címmel ta r
tott rövid előadást. Ugyanis a kereskedelemben kő
hárs, ezüsthárs és bimbós hárs megnevezésű áruk 
vannak forgalomban.

Elöljáróban megemlítette aiz egy évvel ezelőtt 
tömegesen előforduló ezüsthárs fertőzésekkel kap
csolatos eseményeket. Majd ismertette a két hiva
talos hársfej és a fertőzésként előforduló ezüsthárs 
virágzatának, levelének morfológiáját. Az egyes fa
jok közös bélyegeit és különbségeiket tárgyalta rész
letesen. A gyakorló gyógyszerész szempontjából 
számbajövő fontos diagnosztikai bélyegek a követ
kezők. A hivatalos fajok murvalevele a fonákán 
kopasz, az ezüsthársé apró csillagszőröktöl rányoJ 
mottan molyhos. Ha kézi nagyítóval megnézzük, jól 
megfigyelhetjük ezt a különbséget. Éles zsebkéssel 
megkaparva a murvalevél fonákát azt tapasztaljuk, 
hogy az ezüsthárs esetében a kés élére szőrpamatok 
gyűlnek fel. Általában az ezüsthárs egész virágzata 
molyhos és sokkal durvább felépítésű, mint a má
sik kettőé. Lényeges különbség még az is,hogy az 
ezüsthársnak nem 5, hanem 10 vagy több szirom
levele van (a különbséget a szirmokká alakult por
zók teszik). Végül említésre méltó még az is, hogy 
az ezüsthárs virágzatának szaga, íze, nem olyan kel
lemes, enyhe, mint a másik kettőé. A bimbós hárs 
elnevezés tévedésre ad alkalmat, mert az ilyen név 
alatt forgalomba kerülő áruban nem bimbók, ha
nem termések vannak, így ez a gyógyszerkönyv kö
vetelményeinek nem felel meg.
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