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gal végezték. Jellemző erre, hogy a VI. kerület de- 
tektivcsoportja rövid néhány hónap alatt 3 0  k ü l ö n 
böző kokambandát tett ártalmatlanná. Hiába figyel
ték és vezettek ezért statisztikát azok fogyasztóiról. 
Szenvedélyük kielégítésére szükséges mérget e szá- 
szánalomraméltók könnyen szerezhették he. Volt 
eset pl. arra, hogy szerdán elfogtak égy árusítót, 
pénteken elitélték és vasárnap már hasonló ügyben 
ismét fogoly volt az illető. Tűrhetetlen állapot volt 
ez, aminek véget kellett vetni, A belügyminiszté
rium illetékes osztálya azért egy ankétot hivott 
egybe, amelyen részt vett annak kiküldöttje, to
vábbá dr. Mozsonyi min. tanácsos a népjóléti mi
nisztériumból, Bemer rendőrtanácsos stb., amelyen 
azt véleményezték, hogy a kokainnak illetéktelen 
forgalomba hozatala kihágás helyett ezentúl b ű n -  
cselekménynek minősíttessék és addig is, míg ez 
törvényerőre emelkedne, egyelőre rendeleti utón 
hajtsák végre ezt a szigorítást.

Dr. Csordás Elemér tiszti főorvosnak egy 
nyilatkozata jelent meg „Az Est“-ben, melyben az 
orvosok megcsappant praxisát a gyógyszerészek 
kuruzslására vezeti vissza, mely kijelentését ké
sőbb azzal magyarázza, hogy ez azáltal történik, 
hogy gyógyszerészek kiszolgáltatnak orvosi vény 
nélkül erősen ható gyógyszereket, bár ö ezt a kije
lentését nem általánosítja.

Gyógyszerészi körökben érthető feltűnést kel
tett ez a nyilatkozat. Sajnálatosnak tartjuk mi is 
ezt a nyilatkozatot, amely helyett sokkal helyesebb 
lett volna, ha a tiszti főorvos ur eljárást indíttatott 
volna azzal szemben, akiről tudomása van, hogy ezt 
a súlyos kihágást elkövette, semhogy kritikájával 
a gyógyszerészetet ilyen megvilágításba helyezte a 
nyilvánosság előtt. Ez a nyilatkozat egyáltalán nem 
dokumentálja azt az összhangot, melynek szükség
szerűen meg kellene lenni az orvos és a gyógysze
rész között.

Magyarázatát ennek a napilapok felületes köz
léseiben keressük. Dokumentálására ennek megem
lékezünk egy nemrég történt esetről, amelyet egy 
reggeli lap nyomán közlünk. M. R. morfinista be
állít. a svábhegyi szanatórium orvosához és szokat
lan nagy adag morfiumot kért, Az orvos megta
gadta a méreg kiadását, sőt telefonon felhívta a 
a. gyógyszerészt, öt figyelmeztetve, (!) hogy szintén 
utasítsa vissza, amit az a kisvártatva jelentkezővel 
szemben meg is tett. Erre az illető autóba ült, rövid 
idő múlva visszajőve, bezárkózott szobájába és más
nap — halott volt,

„A rendőrség feladata lesz kideríteni, hogy 
melyik gyógyszertárban tudott M. R, magának 
tegnap este hat óra után alig néhány percnyi ke
resgélés árán ilyen hallatlanul gyorsan ölő mér
get szerezni minden recept nélkül . . .“

Majd tovább:

„. . . remélhetőleg jelentkezni fog önként az 
a gyógyszerész, alá példátlan könnyelműséggel 
recept nélkül kiszolgáltatta a minden valószínű
ség szerint erősen ciántartalmú, borzalmas mér- 
get.u

Utána járva ennek az esetnek, megtudtuk: 1. 
hogy a kérdéses szer Veronai tabl. és nem ciántar
talmú méreg volt; 2. szabályos orvosi vény alapján 
lett kiszolgáltatva, 3. amiről a detektívek a kérdé
ses körúti / .  gyógyszertárban a vizsgálat lefolyta
tása alkalmával meg is győződtek. Ez a tényállás. 
Minthogy sem a lap, sem a kérdéses gyógyszertár 
ezt a hirt nem cáfolta meg, igy megmaradt a köz- 
tudatban az, hogy tényleg léteznek olyan „példát
lanul könnyelmű" gyógyszerészek, akik „ciántar
talmú borzalmas mérgeket" „minden recept nélkül" 
szolgáltatnak ki.

Ezen és hasonló hírekkel is magyarázhatjuk 
tehát dr. Csordás tiszti főorvos nyilatkozatát, mert 
nem hisszük, hogy akadhatna olyan gyógyszerész, 
aki csupán anyagiasságból még esküjének, megsze
gése árán is képes lenne olyan cselekedetre, mely 
embertársainak egészségét, sőt életét is veszélyez-' 
tethené. Azonban ha netán mégis akadna, akkor 
az bűnhődjön, de ne szenvedjen érte csorbát a ma
gyar gyógyszerészet régi jóhirneve.

Saccharincsem pészetnek jöttek ismét nyo
mára, azért járják a pénzügyőri közegek sorba a* 
patikákat és cserélnek dobozmintákat, mert vegy- 
vizsgálat révén akarják megállapítani, hogy a liiv. 
csomagolásunkban tényleg a dobozon feltüntetett 
áru van-e! Értesültünk ez alkalommal, hogy az 
Olaszországból csempészett Saccharin nem mindig 
fedi azt az erősséget, amelyet a doboz feltüntet, sok 
esetben az annál sokkal gyengébb édesítő erővel bir. 
A csempészettel kapcsolatban említjük meg, hogy 
hazánkon át nagy mennyiségű Heroint is csempész
tek, melyet azonban csak a határon túl sikerült le
leplezni, mikor is azt elkobozták. A tetteseket nem 
sikerült kinyomozni, mert a címzett, kinek a nevére 
a Heroint küldték, mindent tagad.


