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A ravatalt koszorúk halmaza borította. Az énekkar 
gyászéneke után a református lelkész mondott gyönyörű be
szédet, majd kikisértük a koporsót a sirhoz. Ott a lelkész 
rövid imája után németprónai Wolff Lajos, a Budapesti 
Gyógyszerész Testület elnöke, a tőle már megszokott szónoki 
készséggel az alábbi, mindeneket megkapó beszédet mon
dotta :

„Mélyen megrendülvej, mély fájdalommal búcsúzunk 
gyógyszerészi rendünk nagy halottjától: dr. Nagy Bélától.

Mindannyian tudjuk, hogy a természet könyörtelen rend
je. de csodás tökéletessége az elmúlás. Mégis a gyarló em
beri lélek megtorpan, megretten,, ha valamely esemény a 
teremtés oly titkát érinti, mely végzetszeriiségében felülmúl
ja az emberileg megérthetőt. Ha eme végzetszeriKség okait 
és útjait nem kutatjuk, hisz ez gyakran csak egy röpke 
pillanat, hanem keresztény fiúi alázatossággal meghajolunk 
az elmúlás, mint a teremtés fenséges misztikuma előtt, ak
kor hitet tettünk Isten országa mellett. Ez, dsupán ennek 
törhetetlen hite adhat erőt, vigaszt lelkűnknek a sir, a mély
séges rejtelmek mellett. Ez a hit azt tanítja, azt sugallja, 
hogy a halál nem is félelmetes, csupán az emberek ruházzák 
fel eme tulajdonságokkal. De az emberi s z í v , mely telve 
van szeretettel, megbecsüléssel, ragaszkodással, s amely nem 
tud mindig Isten örökkévaló perspektívája szerint dobogni, 
felzokog, s azt követeli, hogy igenis itt a földön sírjunk, 
zokogjunk, gyászoljunk.

A ml szivünk zokog, amikor Tőled, kedves Béla, bará
tunktól, kartársunktól, s a Budapesti Gyógyszerész Testület 
nevében, mint annak volt elnökétől búcsúzunk. Szivünk fáj
dalmasan sir. amikor a Magyarországi Gyógyszerész Egyesü
let nevében, mint annak volt igazgatósági és választmányi 
tagjától, s a B. Gy. T Vizsgáló Szervezetének nevében, 
mint annak megálmodójától és megalapitójátlól búcsút ve
szünk. De búcsúzunk Tőled, az embertől, aki képzettségeddel, 
tudásoddal, Ítéleteidnek bölcs higgadtságával a kultúra Igen 
magas fokán állottál, közülünk szinte kiemelkedtél. Egy üd
vözlő beszédemben azt mondtam rólad, akkor még jóságos 
két szemed előtt, hogy életed olyan, mint egy nyitott könyv, 
amelybe mindenki beletekinthetett. Egy könyv előszó, utóhang, 
széljegyzetek, magyarázatok nélkül, telve szebbnél-szebb fe

jezetekkel. Akkor még nem sejthettük, hogy a röpke pilla
nat téged oly hamar utolér, s e találó hasonlatot itt e szo
morú helyen kell megismételnem. Búcsúzunk TVjled a gyógy
szerésztől, aki az Irgalmasság cselekedeteit nemcsak hiva
tásból, de fanatikus meggyőződésből gyakoroltad. Hivatásod, 
pályánk előbbrevitelcért egész életeden keresztül fáradoztál 
kutatásaiddal, Írásaiddal, s mint a gyógyszerész gyakornoki 
tanfolyam előadó tanára, az ifjúság oktatásával. Lelked 
telve hittel: a gyógyszerészet iránti hittel, s az Istenbe ve
tett meggyőződésedből eredő biteddel. Nemes lelkedet Jézus 
szentséges nevének fohászával lehelted ki. Még emlékeze
tünkben élnek a B. Gy. Testületben mondott búcsúbeszéded zá_, 
rószaval, melyekben Lukács apostolt idézted, mondván: ,,Aki 
a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint ai£i a legkis?bb. 
Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? 
Nemde, aki az asztalnál ül ? De én olyan vagyok köztetek, 
aki szolgál.” Ezzel önmagadat jellemezted, mert mi az asz
talfőre ültettünk, s Te mégis mindig szolgáltál. Szolgáltál 
minket, szolgáltad a közügyeket, szolgáltad gyógyszerésze- 
lünket. Gyenge, törékeny szived nem birta a nagy szolgála
tokat. felőrlődött benne. Kedves Béla! Neved a gyógyszeré
szet történelmi lapjaira kitörölhetetlenül Írtad fel, de bele
vágtad lelkűnkbe, ahol a hála, a szeretet, s most már az 
örök, igaz kegyelet övezi körül. Emléked örökké él! Dr.
Nagy7 Béla, Isten veled! Nyugodj békében!”

A jó baráttól, a nemeslelkii embertől, a kiváló gyógy
szerésztől, fájdalmas érzéssel veszünk e beszámoló után sze
retetteljes buösut

Orvosi babonák, varázslatok és kuruzslások
A babonák, kuruzslások módjai vidékenként változnak. 

Amig az Alföldön a rontó varázslatok ellen való ráolvasás
nak, addig a Dunántúlon az égitestek varázsának tulajdoní
tanak különös erőt. A „Délmagyarország” cimü Lap a szeged
környéki javastudomány egy réiszét Ismerteti jellemzően ar- 
Ta„ hogy az orvosi rendelő előszobájában is ott settenkedik 
a babona, meghúzódva a tudomány árnyékában, a népi fan
tázia színes csillogásában, amit az orvosi műszerek tiszta 
fénye alig tud elhomályosítani.

A szegedi OTI-palota hűvös folyosójának reggeli csend
jében a vizsgálatra, főorvosi láttamozásokra váró betegek 
és hozzátartozóik halk beszélgetéssel tizilt el a várakozás

unalmát. Ezek a beszélgetések többnyire igen tanulságosak 
és érdekesek. A felvilágosult XN-ik század derekán úgy érzi 
az ember, hogy hirtelen a sámánok és varázslók régi, miszti
kus világába zuhant vissza, ahol ráolvasással és ördögűzés
sel gyógyították a ,,nyavalyákat” . , .

— Szegény lányom már nem viszi sokáig so
pánkodik egy tanyai asszony csöndesen. A másik (szintén 
vidékről jött a beteglapját láttamoztatni) azonnal érdeklő
dik:

— No csak nem? Mije fáj szegénykének?
— Nagyot nőtt és ettül mellbetegséget kapott. A dok-

A Theriaka Calc. acetylo salicylicum ph. Hg. ív.
granulátum és pulvis alakban valamint 0*50 g comprimata eltartható, stabil 
készítmény „Nostra"

Gyártja: Theriaka gyóg y szerv eg y észeti válla lat, B u dapest, Zoltán* u. 12. Tel. 115 989
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CHINIPERLA „Réihy”
cukrozott chinin sulf.

P O R L A B D A C S
30x0’05 g és 50x0-05 g

Réthy Béla gyógyszerészeti 
laboratóriuma Békéscsaba__ __________

tor ur azt mondja, ha nem áll meg a növésben, elviszi a 
betegség . . .

— Itasson vele nyers tojáist törkölypálinkában __ hang
zik a jótanács —  ettől bizonyosan meggyógyul.

Azután következik a recept részletes leírása, a tojást 
előbb kilenc napig le kell ásni vizes földbe és miközben ki
ássák. kilenc Mintyánkot kell imádkozni . . .

Szeged környéke a legősibb magyar babonák földje. A 
gyógyítással, kunizslással öszefüggő babonaságok tiszta ma
gyar népi jelleget mutatnak a város tanyavilágában. Ezek 
az úgynevezett „orvosi babonák11 még ma is kipusztithatat- 
lanul élnek a nép lelkében s megnehezítik az orvosok mun
káját. Az orvos rendkívül nehezen boldogul a tanya népS 
között, mert a szegedkörnyéki ember hite szerint, sokkal 
jobb orvossága van neki magának mindenféle betegségre. 

Néhányat ismertetünk csupán a legelterjedtebb babonák
ból, amelyek Szeged környékén még ma ils általános népszo
kást jelentenek:

,.A kislánynak bölcsőjébe bábut, vagy orsót kell tönni, 
hogy házias, a kisfiúéba szerszámot,, hogy munkás legyen.” 

„Ne vakard a kis gyérük talpát, nem tanul mög mönni!’’ 
„A szentiványl tűzön aki átugrik, nem lösz bolhás...” 
„Kisgyerököt nem jó az asztalon hagyni, mert elkapják 

a boszorkányok. “
Más vidékekkel megegyező szokások n beteg gyermekre 

való ráimádkozás, a balcsuklóra kötött piros pántlika, hogy 
meg ne verjék a gyereket szemmel és a szemmelverés ellen 
alkalmazott ,.szenesviz” használata.

Kovács János „Szeged népe” cimü folklorisztikus munká
jában megemlíti, hogy a szegedi nép szólásmódja szerint 
„Isten füben-fában hagyta az orvosságot!” Ez azt is bioznyit- 
ja, hogy a szegedkörnyéki kuruzslásokban a növények játsz- 
szák a legnagyobb szerepét. A legtöbb rontó és gyógyító va

rázslat még a boszorkánykorból ered s azok a növények, 
amelyekről Kovács János Ír, a szegedi nép gyógyító kuruzs- 
lásaiban nünd a mai napig szerepelnek.

Füvekből, virágokból, termőfa kérgéből főzik a növényi 
teákat, de a néphit szerint ezek az „orvosságok1 < csak úgy 
hatnak, ha kapcsolatba hozzák valamely igéző mondással, 
vagy imádsággal. A varázsló erejébe vetett hit még az ős
magyar mitológiai korból, a sámánok és boszorkánymesterelc 
idejéből származik s az idők folyamán értelmetlenné vált 
ősi varázsigék helyét a keresztény vallás hóditáisával egy
idejűleg imádságok foglalták el.

Mit használnak a javasasszonyok hideglelés ellen? Er
re nem olyan egyszerű a felelet, mert a legtöbb babonás or
vosság hideglelést, vagyis lázt csillapít. Néhány szegedkör- 
nyéki „receptet’1 az alábbiakban sorolunk fel:

Hetvenhét szem paprika magot pálinkába áztatni és ab
ból inni, biztos szer a hideglelés ellen. Bár Szeged környéke 
a paprika hazája s ezért takarékossági szempontból nem kell 
ügyelni a paprikamagok mennyiségére, mégis vannak javas- 
asszonyok, akik kilenc paprimaggal is „meggyógyítják” a 
beteget olymódon, hogy kilenc egymást követő napon egv- 
egy paprikamagot nyeleinek vele. Hideglelés vagy láz ellen 
jó még az ezerjófü. Ezt nyersen áztatják pálinkába és há
rom órával a láz jelentkezése előtt három kanálnyit isznak 
a levéből. Az ezerjófü forrázatát pedig liiilések, köhögés el
len használják.

Láz ellen használják még a kutyafütejet is, három csöp
pet csorgatnak egy kanál vizbe. Ez kölünben az arcbőr ápo
lására is nagyon alkalmas . , . Hasznos szernek tartják a 
megégetetet babszemet is összetörve pálinkával, vagy egész
ben nyelnek le kilenc darabot belőle.

A legérdekesebb lázellem medicina kétségkívül a lisztes- 
zsák . . .  A lázbeteget, amikor a hideg rázza, liszteszsák
kal alaposan elverik s hirtelen, hogy észre ne vegye, hideg 
vízzel szembeöntik . . . Kissé erőszakos orvosság és két
ségtelen, hogy a szegény betegnek örökre elmegy a kedve a 
hidegrázástól . . .

A leghasznosabbnak tartott és ilyenformán a leghasz
náltabb gyógyszer a székfüvirág. A házaló árusok ma is 
reggelenként sziksóval együtt kinálgatják. A székfüvirág, 
vagy kamillatea a legkülönbözőbb betegségek ellenszere, ré
szint teaként, részint __ más növényekkel vegyítve —  für
dő formájában használják. Mint teát hülés, köhögés, g.vomor- 
és bélbajok ellen isszák. A gyomor- és bélbajok leküzdésére 
nemcsak székfüteát isznak, hanem fürdőt készítenek az erős- 
illatu virágból s rendszerint 3 vagy 9 napon át fürdik benne 
a beteg.

A napraforgó magjából is teát főznek s a tüdőbajosok 
I ezt isszák, hogy meggyógyuljanak. A karácsonyi mézzel

Minden este  1 szem

P  A N T A L » chinoin
e n y h e  n ö v é n y i  h a s h a i t ó s z e ?  
r e n d b e n t a r t í a  a b é l m f i k ö d é s t l

20 és 40 tabletta
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Gyógyszertári te lje s  b eren d ezések et
állvány le.'Víetet, gépeket eszközöket raktáron tart

B U C H W A L D E R  Z S I G M O N D
IV., Veres Pálné-u. 31. Telefon: 185—627

'Megkent dohánylevéllel borogatják az oldalnyllalást, oldal- 
rzurást. Erre a célra használják a selyem jegykendőt Is, 
ezzel kötik át a fájó részt

A lapnlevelet gyomorfájásra rendeli a javasasszony, 
vagy egyéb növényekkel vegyítve fürdőnek, sőt gyökerét 
édes tejjel péppé főzve, amikor is a daganatokat borogatják 
vele. Köhögés ellen kékliliom virága, vagy ökörfarkkóró 
forrázata. Ez utóbbi megszáritva és zsirral keverve biztos 
szer kopaszodás ellen, viszont három reggeli harmatra ki
tett szárának levét sebre csorgatják. Szőllővesszőt szénné 
égetve, összetörve és egy laputevéire hintve, gyomorfájás el
len használják, főleg asszonynépek: . . .

A legfontosabb szerek az igézés, rontás ellen szolgál
nak. Ilyen a fokhagyma is, amely óvszer a boszorkányokkal 
szemben és ezért kell leginkább este enni, mert a boszorká
nyok rontó hatalmának legfőbb időszaka az éjszaka, A fok
hagyma hatásos még — tejben megfőzve s három reggel 
egymás után éhgyomorra egy-egy fél fejét megéve —  kö
högés, torokfájás ellen. A nátha leküzdésére ecetbe főzik, 
vagy megszáritva és porrátörve fölszippantják.

Rontás ellen a legnépszerűbb keverék: szentelt tömjén,
karácsonyi dió, fokhagyma és szentelt barka megszáritva. 
Ehhez az ,üzletek”, finom koktélhoz igazán csak jó étvágyat 
kívánhat az ember . . ,

Az ilyen rontó varázslatot többnyire ebszőllő bogyójá
val idézik elő. Ettől az ember hót nap múlva megőrül. El
lenszere a „főttviz”, amely édesfagyökérből készül és a vér- 
bajokat is gyógyítják vele

A pipacs szirmaiból izzasztó teát főznek s ezzel űzik 
Uí az ördögöt, vagyis a rontó betegséget . . .  Az ördögűzés 
erőszakosabb módja az, amikor a betegedi az ágyon kereszt- 
hetek tetik és meggyfavesszővel kiadósán elnáspángolják.
Addig ütik, amig nem kiabál, mert az ördög csak akk 1 
*nont ki belőle . . . Közben ezt a kis verset mondogatják:

„Az élőfa kiszáradjon,
De a beteg megmaradjon!”
Ez persze, éppen a tulradikális „gyógykúra” következ

tében soktezor kétséges . , ,
A betegség igéző szavakkal másra átruházható, igy 

tartja a szegedkörnyéki néphit. Böjtöléssel .imádsággal, fo
gadalommal és ráolvasással ruházzák át a betegséget arra, 
aki éppen alkalmasnak látszik A sámánizmus Idejéből visz- 
tszamaradt varázsszavak mormolásának szokása helyett ma 3

F i u 3 i  ezüstfátyol
^ I T ^ * * ^ *  ^  kizárólag szakdzleteknek

Párisi világkiállításon kitOntotvi 
Uj d m : Tátra u, 26. T elefon :292.777

Miatyánkot, három Üdvözlégyet és egy Hiszekegyet imádkoz
nak el, ez képezi a ráolvasást.

Az uj gyümölcs evésének betegség a következménye a 
néphit szerint, de ha ezt mondja: „Újság a hasamba, hideg
lelés a pokolba!”, akkor az ujgyümölcs nem árt. A náthát 
sem kapja meg senki, ha náthás emberrel találkozva igy 
szól: „A mi kemencénk is ebbe repedt meg!“

A szegedvidéki kuruzsló,szerekben és rontó bájitalokban 
sok fantázia és sok régi, ősi szimbólum él. Mitikus erede
tük a magyar nép babonásságára hajlamos lelkében mélyeb
ben gyökerezik, mint a mai, felvilágosultnak nevezett kor- 
bán bárki is gondolhatná és rendkívül makacs kerékkötői a 
modern egészségügy áldásos haladásának,

(Az „Orvosi Hetilap” után.) 
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Magyarországi Gyógyszerész Egyesület.

Budapesti Gyógyszerész Testület. 
1486—1940. sz. 438__1940, sz.

Értesítés
az Insulin k iszolgáltatása tárgyában

Értesítjük a gyógyszertárak t. felelős vezetőit, hogy a 
közkórházak gyógyszerrendelésre jogosult orvosai által ki
állított és a beteghiztositó intézetek, valamint a közgyógy- 
szerellátás terhére Írott vényeken rendelt Insulin az illeté
kes városi vagy községi (kör-) orvos, Budapesten a kerületi 
tisztiorvos engedélye nélkül is kiszolgáltatható.

Budapest, 1940. julius 17.
Kovács Ödön Koritsánszky Ottó

üv, igazgató. iiv, igazgató,

F  I  G  I P  ö  I  »BC I t  © * S U9ZŐ“ erVÍ bán,aln?Qks y r .  1 V32® Hrit b 8 B specifikuma nem fermentál,
lag- őrig- Szabadon rende lhető  : MABI.. MÁV., Szfőv, ideális enyhe expectorans
Pénstéri csomag 96 fiit Syomo.pooossoko.nco, okoz

! d,stm et - v  Segélyegylet, terhére Megbízható, gyorsan ható

rabi. I N F L II E N „C 11 o“ Í3S2S.
scat őrig. Szabadon rendelhető  : MÁV. BBI„ M kir. Antirheumaticum
90 fillér P°st,a BBI: M. klr. Postatekarékpénztér BB1., Antineuralgícum

Segélyegylet Stb terhére. Menstruációs goresok ellen
„CIT0“ gyógyszervegyészeti gyár B udapest XIV, Lengyel-u. 33 . Tel- 296-673 P rom Pf h a t-


