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tartására. Oly csekély mindez az arányszám, 
hogy a gyógyszertár pontos működésének biz
tonsága szempontjából e rettenetes arányhoz 
magyarázatot sem merünk fűzni.

A magas kulturfokon álló lakosságú Német
országban, ahol ennek következtében az orvo
sok által történő gyógykezeltetés és a gyógy
szertárak igénybevétele isokkal fokozottabb 
mint nálunk, ahol továbbá az egészségügyi 
helyzet sokkal magasabb szintű a  miénknél, 
minden 10,000 lakóra kerül átlagban egy-egy 
gyógyszertár. A hasonló viszonyok között le
vő Ausztriában egy-egy gyógyszertárra 12,000, 
míg Ciseh-tSzlovákiában 15,000, Jugoszláviá
ban és Romániában 18—20,000 lakó esik egy- 
egy gyógyszertárra. Bulgáriában ugyanez az 
arány. Ausztriában a Magyarországinál egy 
millióval kevesebb lakos iszámára félannyi 
gyógyszertár van mint hazánkban, ahol a tör
vények azon intézkedésével szemben, amely 
szerint:

„gyógyszerészeknek a  gyógyászati cél eléré
sére megkivánható adagokban való eladásá
ra  kizárólag okleveles gyógyszertártulajdo
nosok, vagy ezeknek meghatalmazott okle
veles kezelői (úgyszintén a kézi gyógyszer- 
tá r tartására feljogosított orvos, az állatok
ra  nézve pedig állatorvosok vannak feljogo
sítva, illetékesek, illetve jogosultak" (1876. 
XIY. t.c. 126. §.)
a  helyzet az, hogy ma már nemcsak kórhá

zak, orvosi rendelők, gyárak, hanem magán- 
gazdaságok, sőt magánszemélyek is közvetle
nül gyárakból, a gyógyszertárak megkerülésé
vel, gyógyszerárú kereskedőktől szereznek be 
gyógyszereket.

Ezen illegitim gyógyszerbeszerzés szabadon 
folyik a gyógyszertárak indokolatlan és nagy
arányú számszaporítáisa. következtében egyéb
ként is súlyos helyzetet még súlyosabbá téve 
és a gyógyszertárak évszázados becsületes 
egészségügyi szolgálatát a végveszedelemhez 
közel juttatva. Ma az új gyógyszertárak irán
ti engedélyek elbírálásánál s azután az enge
délyek kiadásánál úgyszólván nincs is semmi 
megkötöttség. Néhány esetet kivánunk ennek 
igazolására itt jelenteni. Évekkel ezelőtt .négy 
község számára egy gyógyszertár engedélyez
tetett. A gyógyszertár egészségügyi szolgála
tát pontosan végezte. A gyógyszerellátás kifo
gástalan volt. Azóta az orvosoknál is tapasz
talható túlprodukció következtében abba a 
három községbe iis letelepedett egy-egy orvos, 
amely azelőtt a negyedik község' orvosi köréhez 
tartozott s mivel ezen új orvosoknak termé
szetszerűleg nem volt megélhetésüket biztosí
tó elfoglaltságuk, kézi gyógyszertárért folya
modtak és a kért kézi gyógyszertárakat meg' 
is kapták. Az anyagyógyszertár körzetében te
hát 3 kézi gyógyszertár működött, az anya
gyógyszertárt teljesen lerontva és annak fenn
állását súlyosan veszélyeztetve.

Már itt kívánunk rámutatni annak szüksé
gességére, hogy a 89.000—1910. (számú s  a kézi 
gyógyszertárakról szóló belügyminiszteri sza
bályrendelet több oknál fogva — s ezek között 
a fent közölt több helyen előfordult esemé
nyek következtében — revisióra szorul. Min
denekelőtt mély tisztelettel fogjuk kérni a  sza
bályrendelet olyan módosítását, hogy a kézi 
gyógyszertárra, szóló engedélyt ne a törvény- 
hatóságok első tisztviselője, hanem Nagymél-
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A Pharmacopea margójára.
Kuruzslás. 'Áttérek most már az intelligens, 

— majdnem azt mondhatnám — a hivatásos 
kuruzslókra. Igen sokféle rendű és rangú em
ber, igen sokféleképen űzi ezt a mesterséget. 
Nem terminológiát adok, hiszen e sorok olva
sói, szinte kivétel nélkül ismerik a fogalmat, 
csapán rámutatok a  tárgyra, hogy végül is vi
lágossá legyen a  cél, amelynek érdekében e 
sorokat megírtam.

Amint mondtam, az intelligens, a tudatos 
kuruzsló fölényes és agyafúrt. Elsősorban is 
és mindenektőlött — tagad. Nem vállal sem
mit! Álhatatosan, csökönyösen, lebeszélhetet-

lenüi, minden meggyőződés nélkül bár, — de 
tagad. Akárcsak a  főtárgyalási vádlott. A 
legmeggyőzőbb tárgyi bizonyítékok halmazá
val szemben is tagad. Termisézetesen, meg 
akarja téveszteni a  bírót. A bíró azonban is
meri jól az emberét, és belelát a veséjébe is. 
Én magam is, — aki pedig esküdt elvi ellen
sége vagyok mindennemű kuruzslásnak •— 
megengedem, hogy lehet vitatkozni azon, hogy 
bizonyos keserűvízvállalatok, a  termékeik pub
licitása érdekében, eleintén szerényen és meg 
is engedhetően, a székrekedés megszüntetését 
hirdetve, mindinkább belemelegednek a  dolog
ba és fokozatosan áthaladva a vesén, májon 
és lépen, végül ils mint a  szívizomszakadás 
csaljbatattan panaceáját ajánlják jámbor vizü
ket '— mondom, lehet vitatkozni azon, hogy ez 
a tevékenységük kuruzslás-e vagy sem? Én

Borítékos tapaszok
kézi eladásra, Beiersdorf gyár készítménye. 
100 drb vételnél vegyesen is, cégnyomással- 
Megrendelésnél cégnyomás szövege közlendő- 
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tóságod bölcs vezetése alatt álló minisztérium 
adja meg. Azután méltóztassék iszigorú ellen
őrzését el rengetni, hogy a. kézi gyógyszertár 
esak ,az idézett rendelet 8. §-ában és 9. §-ában 
megemlített szereket tarthassa. Szigorú betar
tására méltóztassék figyelmeztetni a szabály- 
rendelet azon intézkedésének, amely szerint 
a kézi gyógyszertár birtokosának csak azok 
számára szabad gyógyszert kiadni, akik a 
törvényerejű rendeletben felisoroltattak. Ugya
nis a második paragrafus intézkedésén igen 
gyakran túlteszik magukat kézi gyógyszertár 
birtokában lévők. Nagyon sok panasz érkezik 
ki hozzánk, hogy a  rendelet 14. §-án is túlte
szik magukat a kézi gyógyszertár birtokában 
lévők és közvetlenül rendelnek gyógyszerárú 
üzletekből és gyógyszervegyészeti gyárakból. 
Ezeknek és annak szigorú szabályozását kér
jük mely tisztelettel, hogy a kézi gyógyszertá
rak a hivatkozott rendelet betartása tekinteté
ben szigorúan ellenörizessenek.

Mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, 
hogy a nyilvános gyógyszertárakat rendkívül 
veszélyeztető kézi gyógyszertárak ügyében az 
előadottak figyelőink' vételével sürgősen intéz
kedni kegyeskedjék.

Az előliben ismertettek után tisztelettel je
lentjük, hogy ismeretesek előttünk olyan ese
tek is, mikor olyan gyógyszertár körzetébe 
kértek új gyógyszertár felállítására jogosít
ványt, amelytől az országot megcsonkító d-e- 
markácionális vonallal eredeti körzetének 8/10 
részét idegen impériumhoz csatolták. Tudunk 
rá esetet, hogy új gyógyszertárak felállításá
nak, illetve szükségességének kérdésében folyt 
tárgyalásoknál, szemben a szakértői tiszti or

vosok véleményével, valamely laikus bizottsá
gi tagnak az a  véleménye volt a  döntő a 
gyógyszertár felállítása melletti javaslat meg
hozására, hogy: „ha van a községben négy
szatócs, miért ne legyen két, gyógyszertár, 
már csak azért is, mert így „olcscóbbil lesz a 
gyógyszer."

De ismerünk olyan hatósági közeget is, aki a 
tárgyi ismeretek hiányában ezen az alapon a 
maga részéről is véleményezte az új gyógy
szertárnak felállítását, illetve a folyamodvány 
kedvező elintézését.

Mindezekből megállapítható, hogy az idézett 
törvényparagrafus helyes értelmezésére ma
gyarázó rendelet szükséges. Mielőtt azonban 
ezt még jobban megvilágítanánk, egy nemcsak 
az egészségügyi szolgálat, de az emberséges 
felfogás és szociális szempontból is rendkívül 
szomorú adatot vagyunk kénytelenek ideiktat
ni. Magyarország 1103 meglévő gyógyszertára 
közül 538 gyógyszertár van, amelyben egye
dül, önmagában, még csak gyakornokot sem 
tartva, működik a gyógyszertár tulajdonosa. 
Oly lerongyolt gazdasági helyzetben van, hogy 
mintegy pária, éjjel-nappal az év első napjától 
az év utolsó napjáig, éveken át állandóan és 
mindég gyógyszertárához kötött, mert gyógy
szertára nem bírja  el nem oklevél birtokában 
lévő segéd munkaerőnek alkalmazását, de még 
oklevél nélküli alkalmazottat, sőt gyakornokot 
sem. Ezen gyógyszertárak gazdasági helyzete, 
amelyhez hasonló a kontinensen nincs, annak 
következtében olyan szomorú, hogy az új jog- 
folyamodások elbírálásánál nem vették tekin
tetbe azokat a tárgyi követelményeket és ada
tokat, amelyeknek tekintetbe vételét pedig az
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magiam ezt a tevékenységet tipikus kuruzslás- 
nak tekintem. Annyival is inkább, mert ezzel 
a reklámmanőverrel egyenesen iskolát terem
tettek. Ebből a reklámfajtából sarjad t ki a 
gummisarokgyáros trükkje, aki „ultra crepi- 
dam“ gerincoszlopról és agygerincvelőhártya- 
gyulladúsról ágál, ahelyett, hogy a kanosukról 
beszélne és ebből született a kávéimportőr 
nyeglesége, aki a .kávéültetvények mellől 
ugyancsak a klinikára kalandozik és ideg- 
rendszert emleget, ahelyett, hogy kávét pör
kölne. Ezek után nem fogunk csodálkozni, ha 
nemsokára a „Fedák cipőkrémet" mint biztos 
hatású antireumaticumot fogják hirdetni és a 
„Sidol" helyet kér a. sebészi gyakorlatban.

Az utóbbiak mosolyogni való elkalandozá
sával szemben — ami Csupán azt bizonyítja, 
amit bevezető soraimban mondottam, hogy

tudniillik mindenki az orvostudományhoz akar 
érteni — a keserűvizek már tudatosan kuru- 
zsolnak, mert hiszen a  keserűvíz határozott 
gyógytényező, gyógyszer, azonban a székreke
dés megszüntetésén kívül, más hatóerőt nem 
igen lehet ráfogni. ízléstelen, sőt törvénybe 
ütköző tehát az összes gyógyjavallatok körül 
való szerepeltetése. Micsoda romboló munkát 
tudnak végezni a napilapok hasábjain nap
nap után olvasható hangzatos reklámok, mi
kor a  nyájas olvasó azt látja, hogy heveny 
vagy idült bajának megszüntetésére nem kell 
egyebet tennie, csak egy üveg ilyen vagy 
olyan keserűvizet kell elfogyasztani: Pedig ez 
csak egy gyógyszer. A forrástulajdonos nem 
tud többféle gyógyszerrel operálni, neki csak 
ez az egy áll rendelkezésére, de ezzel az -eggyel 
is mindent és mindenkit meg akar gyógyítani.

C !1 kitűnő minőségben kapható
O i i X S i V i V  JL J D v J X K .  Thallmayer és Seitz R. T.
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idézett tö rvény pár agra f uis elrendeli.
A véleményező fórumok előtt nem állott pre- 

cizírozottan, hogy micsoda feltételek és körül
mények iszabjáik meg, hogy vájjon fenyegeti-e 
valamely új gyógyszertár felállítáisa a meglé
vő gyógyszertárat. Ha ez precizírozva lett vol
na, sohasem következett volna be, hogy pl. Bu
dapesten 140 nyilvános gyógyszertár legyen 
ugyanakkor, amikor a  kétszerannyi lakóval 
bíró és óriási idegenforgalmat lebonyolító 
Bécsben csak 185 a gyógyszertárak iszáma; a 
két millión felüli lakosságú Berlinben pedig a 
budapesti 140 gyógyszertárral szemben csak 
194 a nyilvános gyógyszertárak száma. S míg 
Budapesten 11 házi gyógyszertár van, addig 
a kébszerte nagyobb Berlinben csupán 9 ezek
nek a száma.

A Budapesttel azonos lakosságú Hamburg
ban az itteni 140 gyógyszertárral szemben csak 
90 gyógyszertár van, m ert a hatóságok előtt 
nyilvánvaló annak fontos érdeke, hogy a 
gyógyszertárak gazdasági létalapja meg nem, 
ingatható, mivel ez a gyógy'szerkiszolgálás és 
végeredményében az egészségügyi helyzetnek 
rovására történik. Az adatoknak egész töme
gével világíthatnék meg Nagyméltóságod 
előtt azt a  szomorú helyzetet, amely minálunk 
a szertelen jogfolyamodással kapcsolatban 
álló nagymérvű jogadományozás folytán bekö
vetkezett. Bekövetkezett pedig annál az oknál 
fogva, hogy a gyógyszertáraknak mint egész
ségügyi intézményeknek helyzetét a  nagykö
zönség épúgy, mint hatósági tényezők nem
csak hogy nem ismerik jól, de teljesen félreis
merik. Es bekövetkezett annak következtében, 
hogy a törvény szellemével ellentétben, a  tá r

gyi alapot nem is vizsgálván, hogy vájjon az 
új gyógyszertár veszélyezteti-e a meglévő 
gyógyszertárnak fennállását, úgyszólván min
den megkötöttség nélkül megadták az új 
gyógyszertár felállítására az engedélyt.

Üjabban hangzatos jelszavak után elindulva 
minden község a rra  törekszik, hogy gyógy
szertára legyen. Ezzel a kérdéssel részletesen 
ez alkalommal foglalkozni nem kívánunk, de 
mély tisztelettel felhívjuk Nagyméltóságod fi
gyelmét arra a. körülményre, hogy hova jut 
egészségügyi helyzetünk, ha ilyen módon a 
megélhetésük biztosítása érdekében, versenybe 
kényszeríttetnek a  gyógyszertárak, amelyek
nek pedig első és legszentebb feladatát a 
gyógyszerek pontos elkészítésével a betegségek 
gyógyítása és az egészségügyi helyzet bizto
sítása kell hogy képezze.

Nagyméltóságlú Miniszter Űr! Kegyelmes 
Urunk! Az egészségügyi helyzetet .súlyosan 
veszélyeztető örvény előtt állunk. Nem a 
gyógyszerészi karnak talán elfogultságból vett 
egyoldalú érdekének védelmében, hanem a 
közegészségi helyzet a meglévő gyógyszertá
rak egészségügyi szolgálatának eminens érde
kében emeljük fel kérő szavunkat. Ha. tovább 
folyik, amit évek óta figyelünk, s ami ellen is
mételtein felírni bátorkodtunk, nemcsak a 
gyógyszertárak züllenek le teljesen, hanem le- 
züllik azoknak, a magas erkölcs szem előtt ta r
tásával végzett egészségügyi szolgálata, 
amelynek súlyos következményeit az egészség
ügy terén , nagyon is megpróbált nemzetünk 
viselné. Ennek megelőzésére és annak meg
mentésére, ami még menthető, mély tisztelettel 
kérjük Nagyméltóságodat, hogy a legsürgö-
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Hát most az olyan valaki, akinek ott van a 
keze ügyében többféle, isöt mindenféle gyógy
szer, — mit. tud az végezni, milyen beláthatat
lan tér kínálkozik neki, hogy lelkiismeretlen 
munkáját a maga hasznára érvényesítse. És 
ez a  valaki a gyógyszerész! A gyógyszerész 
alatt természetesen nem minden gyógyszerészt 
értek, csupán a kuruzsló gyógyszerészt! Hogy 
ilyen is van, arra nézve egy-két példát ide ál
lítok!

Az első: Egészen közönséges pil. laxantes. 
Annyira közönségesek, hogy még csak gömbö
lyítve sincsenek. Mellékelve a  használati uta
sítás. Az utasítást megelőzőleg a labdacsok 
„ereje és jótulajdonságai“ soroltatnak fel 23 
pontban. Ebben a 23 pontban a következő nya
valyák szerepelnek, mint amelyeknél a labda
csok „osodahatáisa“ be van bizonyítva: étvágy

talanság, alhaisi puffádozás, hátfájás, gyomor- 
szorulás, nehéz légzés, székrekedés, felböfögés, 
keserű szájíz, undor, hányás, taglevertség, tag- 
szaggatás, fejfájás, szédelgés, kedélybeli le
vertség1, oldalnyilallás, aranyér, lápkor, bús
komorság, nátha, fogfájás, fülfájás, iszemgyul- 
ladás, ruhesség, ótvar, nyilt. lábsebek, fagyási 
daganatok, fekélyek, körömméreg, bélférgek, 
sárgaság, rendetlen menstruáció, kólika, gyo- 
morgöros, méhbántalom, bélköszvény, nyava
lyatörés, vízibetegség, köszvény, podagra, vad
hús, golyva, mandulagyjulladáfö, vörheny és 
kanyaró utóbajai, miserere és még jóegyné- 
hányféle betegség. És mindezt a legszemérmet- 
lenebbül le meri nyomtattatni a készítő. Sze
mérmetlenségében odáig megy, hogy például a 
.sárgaságról azt mondja, hogy a. 4-—5-ifk napon 
feltétlenül meggyógyítják a pirulák és hogy a

40% HASZNOT nyújtanak minden gyógyszerésznek a 
Krompecher-tápszerek. Saját érdekében 

foglalkozzon azok eladásával.
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sebben méltóztassék olyan rendeletéit kiadni, 
amely az 1876. évi XIV. t.-c. 134. §-ánaik fent 
idézett intézkedését magyarázza. Méltóztassék 
elrendelni, hogy a  törvény ezen intézkedését a 
véleményező hatóságok hogyan értelmezzék, 
méltóztassék taxatíve és nominative felsorolni 
a rendeletben, hogy mire kell figyelemmel len
ni a véleményező hatóságoknak annak megál
lapítására, hogy egészségügyi szempontból a 
meglévő gyógyszertárak veszélyeztetése nélkül 
mikor, milyen körülmények között, milyen la
kossági számiszaporulatnál, a meglévő gyógy
szertártól mily távolságban stb. van szükség 
új gyógyszertár felállítására. Kegyeskedjék a 
rendeletben gondoskodni arról, hogy a jövő
ben képviselőtestületek ne kérhessenek ké
ri yük-kedvük szerint gyógyszertárat, tekintet 
nélkül arra, hogy a fennálló gyógyszertárat, 
melynek körzetéhez ez a község tartozik, ve
szélyeztetné, — csak azért, hogy az ö közsé
gükben iis legyen gyógyszertár.

Az egészségügyi törvény világosan intézke
dik a gyógyszertáraknak mint egészségügyi 
intézményeknek törvényhatósági védelméről. 
Intézkedik pedig azért, hogy egészségügyi 
helyzetünk  ̂ emelésének szolgálatában álló 
gyógyszertárak semmi által ne veszélyeztesse
nek. Nem kérünk mást Nagyméltóságodtól, 
minthogy a törvényes intézkedéseknek érvényt 
szerezni méltóztassék. És tekintettel arra, 
hogy hiányzott eddig a szükséges magyarázó 
rendelet, mely a törvény intézkedésének a kép
viselőtestületek és véleményező fórumok által 
való helyes értelmezését biztosította volna, te
kintettel továbbá arra , hogy ezáltal oly súlyos 
helyzet állt elő Magyarországon, amilyen se

hol a kontinensen nincsen, mély tisztelettel 
kérjük ezt a magyarázó rendeletet a fent elő
terjesztettek figyelembe vételével a  legsürgő
sebben kiadni.

N agymél lóságodnak 
Budapesten, 1925. évi július hó 3-án, 

mély tisztelettel
Koritsánszky Ottó, Dr. Gaál Endre,

ügyv. igazgató. elnök,

©B őr
á p o lá sh o z

1121. sz. E íida bőrkrém et 
(nappa li krém ) és 

1111. sz. E íida C oldkrém et 
(zsíros krém et) 

k e r e s n e k  v e v ő i .

Kádár, Molnár és Társa, vegyi termék nagykereskedés
Alabastromgyps, Ammoniaksoda, Borax, Buzakeményító, 
Ceresin, GÍaubersó, Hexamethylentetramin. Kénsav, 
Kenőszappan, Keserűsó, Kiétapor, Mosószappan. Mag- 
nesia. Naftalin, Oxalsav, Ólomcukor, Rizskeményítő, 
Rovarpor, Sósav, Salétromsav és-só, Szalmiáksó és 
-szesz, Szódabicarbona, Timsó Talcum, Vasgálic és 

Vérlugsó, stb. vegyszerek
Budapest, VI.. Király ucca 70. — Telefongzámok : il-70 és 159-7
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miisereret pár nap a la tt ugyancsak elintézik 
anélkül, hogy bármi egyebet kellene tenni, 
mint ezeket a labdacsokat szorgalmasan fo
gyasztani. Egyebek közt a fogrothadást is 
megakadályozzák a labdacsok, — ők tudják 
miiképen — sőt a „haj összekócosodását" is! — 
Úgylátszik, nemcsak orvosra nincs szükség, 
hanem a fésű is fölösleges szerszám. Azt mond
ja egy helyen ez a tisztelt Űr, hogy aszongya: 
..Isten s  ezen jótékony hatású labdacsok segé
lyével.“ Még jó, hogyha az orvost elkergeti a 
beteg mellől, az Istent legalább odaengedi! — 
Hátha ez nem kuruzslás, akikor kétszer kettő: 
öt!

Másokat is bemutatok legközelebb!
*

K linikai recipekönyv. A „Gyógyszerészi 
Értesítő" május lOén megjelent (számlában, ve

zércikkben foglalkozik az Országos Munkás
biztosító Pénztár „Gyógyszerrendelési útmu
tatójával". A benünket igen közelről és igen 
sérelmesen érintő „Útmutatóról" írott cikk ol
vasása közben, eszembe jutott egy másik 
ilyen „Útmutató". Ennek a címe: „Klinikai
recipekönyv". Nemrégiben minden gyógyszer- 
tárnak megküldték ennek a „Recipekönyvnék" 
két oldalát, mutatványképen, azzal a felhívás
sal, hogy a könyv hirdetésre szánt részében, a 
gyógyszerészek hirdetéseiket helyezzék el. Az 
ilyenfajta könyveknek kiadása tudvalevőleg 
csak úgy „fizeti ki magát", ha minél több h ir
detés van benne; nem tagadható tehát, hogy a 
könyv anyagi támogatást kért a gyógyszeré
szektől.

Orvosi körökben a könyv igen népszerű, alig 
van orvos, aki nem használná. „Útmutatásai"

Baby hintőpor csinos bádogdobozban, nagy 
hasznot hajtó kézieladési 
cikk. Minden nagykeres
kedőnél kapható.


