
(..,. -·· 

E könyvet a szeptemberben összegyüjtött és elren
dezett adatok alapján október havában irtam meg. No· 
v ember folyamán Budapesten újból ellenőriztem adataimat 
Ekkor és á~.nyomdateknikaí okokból januárig kinyúlt 
'nyOmtahts idején kiegészítettern olyan egynéhány adattal, 
amely szarosan a könyv tárgyköréhez tartozik. Azonban 
nem bocsátkoztam azoknak hósszabb tárgyalásába, mint
·hogy azok a; magyar gyógyszerészet történetének egy más 
fejezetét képezik már. 

A kon-,ivet a magyarországi gyógyszerész egyesüle
teknek adom rendelkezésére. Az esetleg mutatkozó tiszta 
·jövedelem félett a ~rendelkezési jog ezeknek vezetőit illeti 
s kozös . megállapodásuk · ~- tint fordithatják valamely 
:kari közcélú jótékon•· \ra. 

. í920. ~~r 
KOR!TSÁNSZKY Oi'T.Ó. 

AJÁNLOM ezt a könyvet mindazoknak, akiket a kom
mun alatt sem tántorított el a jogrend idején a magyar 
haza és nemzet haladását szolgáló becsületes munkájuktói 
sem csábitó igéret, sem a terror és akik a jövő 
ben is önzetlen munkával járulnak hozzá, a gyógyszeré
szet megreformálásával a mcstoha egészségügyi helyzet 

nemzetfejlesztő kiépitéséhez • 



RÖVIDITÉSEK . 
••• 

gytr. = gyógyszertár. 
gyo. = gyógyszerész osztály. 

Gy. U. = Gyógyszerész Ujság. 
(ly. M. L. = Gyógyszerész Munkások Lapja. 
K Gy. ü. = Központi Gyágyszer üzem. 

nb. = népbiztosság. 
szksz. = szakszervezet. 

F. K. T. = Forradalmi Kormányzótanács. 
JY1. N. N. = Munkaügyi és Népjóléti Népbiztossság. 
N. K. N. = Népjóléti-Közegészségi 

F. N. = Földmívelési 
l. N. = Igazságügyi 

H. N. = Hadügyi 
---'Hüm. = Hadligyminisztérium (magyar). 
Sz. N. = Szociális Termelési Népbiztosság. 
N. T. = Népgazdasági Tanács. 
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V. H. = Vörös Hadsereg . 
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ELŐSZÓ. 
Sokkal közelebb vagyunk még azokhoz a nagy történelmi 

eseményekhez, amelyekből levont következtetések és tanulságok 
irányító tényezők lesznek a jövőben, semhogy megkísérelhetnők 
ezek tiszta pragmatikus történetének megírását. 

Nem is ez a cél vezet jelen munka megírásánál. 
Mint az eseményeknek közvetlen szemlélője, szenvedő

leges és tevőleges részese, inkább a krónikás tisztére akartam 
vállalkozni, hogy az itt egybegyújtölt adatok összefoglalásával 
segítségére legyek az oknyomozó történet megírójának. Azonban 
nem szorftkozhattam tisztára a krónikás szerepére. Sokhelyütt 
összehasonlítást kell tenni a múlttal és véleményt nyilvánítani a 
jövő ügyvitelérőL Az a belém izmosodott meggyőződés vezetett 
ennél, hogy a forradalmak többé vagy kevésbbé bűnös mulasz
tások következményei. Lelkiismeretlen izgatók ideig-óráig tartóan 
félrevezethetik ugyan a hiszékeny tömegeket, azonban új irány
elvek melletti tartós állásfoglalásra csak úgy lehet rá birni az osz
tályokat, ha az új irányelvek a régi mulasztásokban erős és 
megdönthetetlen alapot találnak. És ekkor tulajdonképpen nem 
is új irányelvekről van szó, hanem arról a folytatólagosan hala
dottabb korszellem követelményéről, aminek fokozatos, ugrás
nélküli megvalósításának megakadályozása képezi az említett 
mulasztásokat, amelyek a forradalmakat kipattantják. 

A magyar gyógyszerészet a világ gyógyszerészetének legel
sője közölt foglalt helyet. Mégis - mint minden még oly töké
letes alkotás - az idők folyamán mutatott fel hibákat, fogyaté
kosságokat és hiányokat. Nemcsak belső, de igen sok (sőt leg
több) esetben killső tényezők okozták, hogy időnként nem he
lyezkedett a kor haladásával egyre emelkedő követelmények 
szinvonalára. Mínden félreértés elkerülése céljából jobban kifejtem 
erre helyezkedett mindíg, azonban mindenkor akadtak belső, de 
leginkább külső tényezők, amelyek ezt - a nyugati gyógysze
részettel összevetett s vele egyenlő - magas állást a maguk 
szerepével nem engedték zavartalanul kifejezésre jutni. 
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Ezt kell a jövőben megakadályozni! Erre tanítanak a lezaj
lott nehéz idők tapasztalatai. 

S ha elnyomjuk a köz rovására szolgáló egyéni törekvéseket 
és az egyes karon belüli rétegek érdekköveteléseit az összhang
zatos előrehaladási törekvések bíztosltásával egybevetve, megér
téssel tesszük a mérleg serpenyőjére, sohasoha sem kerülhet 
olyan össze!itközésre sor, amelynek színte kiköször!ilhetetlen 
kárát látja az is, aki közvetlenül okozta, az is, aki elszenvedni 
kényszerült.*) 

Adataim kiegész!téseképpen jelen munka megirásánál 
igénybe vettem :Forgács Rezső dr., Andriska Viktor dr. és Tischler 
János-ét a gyógyszertári felügyeletre vonatkozóan, Bontha Jenő 
és T off/er Pál dr.-ét a szakszervezetre, Kiss A. Andor és Neuwirtit 
Bélá-ét a gyógyszertárak gazdasági el!enőrzésére, Wirt/z Károly-ét 
a draguista !igyre vonatkozóan. 

A munka hiányai az én mulasztásom, ami legalább megköze
lítöen tökéletes, a nevezettek és a sok meg nem nevezett barátom 
köszönettel vett támogatásának érdeme, akár csak egy-egy adat
tal járult is hozzá, hogy a magyar gyógyszerészet régen nélk!ilö
zött történetének ezt a viharos fejezetét e munkában közkézre 
adhassam.**) 

Kölesd, 1919. október hava. Koritsánszky Ottó. 

*) A tanúságokat részletesen is kifejtem a munka végén található 
összefoglalásban. 

*") El vagyok arra készülve, hogy jelen munkám igen sok hozzászó
lásra és vitára ad alkalmat, bár szemelőtt tartottam az örökké élő sajtó-
1örvényt: "Mindent meg szabad írni, ha igaz." És most kellett megírni 
mindezt, a történéshez való közelség dacára, mig a részletek el nem hal
ványultak s most kellett közzé adni e munkát, hogy az egészségügyi 
törvény megalkotására hivatott nemzetgyűlés tagjainak legyen miből tájé
kozódni a gyógyszerészi kar törekvéseiről és a gyógyszerészet állásáról. 

l 

ELSŐ RÉSZ. 
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Az általános helyzet képe márc. 21. előtt. 

Szakpolitika iránya. - Szernélyi tor
zsalkodások.- Pro_blémák.-Kongresz
szusok- Javaslatok.-Törvényterv eze
tek.- Reformeszm ék. - Szeevezetek; 
egyesületek.-Gazdaságiharc.- Alkal
mazotti kar mozgalma. - Fizetése Je. 
- jogadományozások - Záróra. -
Sztrájk. - Taksa. - Technikák. -
Zúgkereskedelem, táncosok. - Forra
dalCJrn. - Gyógyszerész-Tanács. -
Forradalmi elhatározások. - Kollektiv
szerzödés. -Szakszervezet.- Kommu-

nista-csoport fellépése. 

Alig néhány éve : a magyar gyógyszerészi kar egyik kiváló 
vezérférfia telve keserűséggel, rezignáltan állapítja meg, hogy 
kari életünkben gyakran kitérünk az egyedül helyes kurzustól. 
Iránytünk - úgymond - a különböző zavaró tényezök beha
tása alatt nyugtalanul mozog. "Uj idöket élünk s mi valahogy . 
elvesztettük tájékozó képességünket." -

Nem emelkedtünk a helyzet magaslatára. Nem számoltunk 
a változott körülményekkel; nem alkalmazkodtunk ezekhez. Nem 
voltunk elörelátók. Egyik részen a pályával járó maradi. konzer
vatív állásfoglalás (ellentétbe a változott s haladottabb helyzettel 
számoló egészséges- konzervatív felfogással) mindennél és min
dennel szemben, ami új a multéhoz viszonyítva, akadályokat 
emelt, nehézségeket okozott s irtózott minden egészséges és 
haladást jelentő újitástól. A másik,oldalon a fokozatos fejlődés
hez alkalmazás egyedül helyes politikáját szem elől tévesztve, 
oly túlhajtott radikális szakpolitikai irányítás, ami párhuzamban 
a társadalmi evolucióból revolucióvá fejlődött ugrásszerű új 
helyzetteremtéssel, - az évek óta vajúdó problémákat nemcsak 
hogy nem oldotta meg. közmegelégedést keltő módon, hanem 
olyan reakciói vont maga, után, hogy ennek következtében az 
egészséges: államra, egészségügyre, nagyközönségre és a kari 
tényezökre egyaránt helyes és kielégitő megoldásukat még inkáb!> 
kitolta. 
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És jöttek a személy! torzsalkodások. Egy évtizednél is 
hosszabb időre visszamenőleg a kari közéletben olyan személy! 
hajsza, "kipellengérezés" kapott lábra, hogy ennek a közre káros 
hatását látva, karunk egy másik puritán becsilletességű veterán ja: 
Paksy Béla l 9 !6-ban kényszerítve érezte magát "Karácsonyi 
Jevelé"-nek megírására. 

"Ismerem azokat a szellemi €'röket - írja levelében,- ame
lyek a gyógyszerészi kar felvirágzását szelgálják s őszinte sajná
lattal látom, hogy ezek az erők nem egymással harmonikusan mú
ködnek, hanem egymással szemben hadakoznak, ami akaratuk 
ellenére is dekadens irányba viszi a gyógyszerészet ügyeit. 

Most, mikor a világbéke vágya hatja át az egész emberisé
get és" most, mikor Sze nt karácsonnyal a szeretet ünnepe közeledik 
felénk, talán, nem végzek felesleges munkát, mikor kérő szóval for
dulok mindazokhoz, akik a gyógyszerészi közélet~en szerepet visz
nek és amikor- azt kérem -tőlük: teremtsük meg m1, magyar gyógy
szerészek ennek az amúgy sem rózsás helyzetű karnak annyirá 
kívánatos békéjét!" 

A szózat elhangzott s vele kapcsolatban a megértésről ta
núskodó válaszok, Azonban a hőn óhajtott "béke" csak látszó
lag állott helyre, mert tulajdonképpen s_okkal. mélyebben fe~vő 
okok és sok minden - abban az Idoben IS figyelmen kivul 
h.agyott- tényező okozta azoka_! a súrlódásokát, amiknek ~ szemé
lyesk edések sokszor elvadult es eldurvult megnyllatkozasa csak 
egyik kisérő vagy mellékjelensége, függvénye volt. 

Mikor l 9 !7, évben a gyógyszerészek küldöttsége tisztelgett 
~az új belügyminiszternél, a miniszter arra hívta fel a gyógy~ze
rész-kart, hogy kezdeményezőleg lépjen fel mindabban, amit a 
magyar gyógyszerészet felvirágoztatásához s a kari törekvések 
megvalósításához szükségesnek tart. .És ezzel az adott 
joggal- amellyel (ha okosan élünk vele) a helyzet Imicsa l< e
rillt a kezünkbe - ép a kifejtendő, szélhúzó törekvések követ
keztében nem tudtunk észszerűen, megelégedésünket biztosító 
módon élni, 

Az !896. évi első és az 1902. évi második gyógyszerész
kongresszus nyomán már !912-ben sürgette Muzsa Gy.ul~ a har
madiknak egybehivását, hogy a közben !elmerült proble':lak ':'eg
oldásához az ország gyógyszerésze! összességén~k ve~emenye 
kikéressék. A kiképzés kérdése, a különlegessegek ugye, a 
draguista !igy és a kamara me ll ett egész nagy tömege volt azoknak 
a szociális kérdéseknek (igazságos jogadományozás, nyugdíj, be
tegségi-, aggkori-, rokkantsági biztosítás), amelyekkel foglalkozt<;_k 
ugyan úgy a kongresszusok, !l'int az. ~gyes egyesüle~ek közgy~
Iéseiken, de amelyeket eledd•g a bekes, nyugodt, celtudatos es 
zavartalan együttműködés biztosítására teljesen megolda~I. n~m 
sikerül!. Nemkülönben előtérbe kerültek azok a gazdasagi ker
dések is (hitelviszony rendezése), amelynek rendezése nélkül az 
egyre súlyosabbá váló körűlmények köve.tke.ztében ~ legnagyob? 
bizonytalanságnak mentek a gyógyszereszi kar birtokon ~belli! 
.álló tagjai, a gyógyszertárosok (tulajdonosok). 
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A megoldásra váró kérdések során egyike a legfontosabb
nak a régi, avult közegészségi törvénynek és gyógy
szerészet vonatkozásó §§-ait agyonfoltozó sok minden tákalmá
nyú rendeletek, leiratok, döntvények és végzések mazaik-sokasá
gának egy az 1876, és azt követő évek óta ugyancsak megvál
tozott .új világ"-nak s modern követelményeknek megfelel& 
módositása, illetve új törvénynek a megalkotása lett volna. Két
ségtelen, hogy nem az 1876: XIV. tc. az oka, ha egészségügyi 
helyzetünk statisztikával bizonyithatóan messze mögötte áll a 
nyugati országokéinak s alig-alig, hogy el ötte van a magas nívón 
álló egészségilgyi törvényeket nélkülöző Balkán-államok ilyen 
helyzetének, Hanem - ami egyébként, sajnálattal kell megálla
pítani, igen jellegzetes volt nálunk Magyarországon, - hogy ezt 
a törvényt is hanyagul, lelkiismeretlenül hajtották végre, S ahe
lyett,. hogy pontosan, szigorral végrehajtották volna, a leglehe
tetlenebb, méltánytalanságot és sok, nagyon sok igazságtalansá
got szülő rendeletekkel aggatták tele, jóllehet ép ezt a törvényt 
rnondotta egyik legkiváló közjogászunk a legtökéletestb b törvény· 
alkotások egyikének. 

Budapest székesfőváros közgyűlése elé Vázso"yi Vilmos 
l 901~ ben indítványt ad be, amelyben a törvény olyán módosi
tását inditványozza, hogy a jövőben az új gyógyszertárak tulaj
donjogilag a község részére adassanak. Az inditványból ilyen 
formában semmi sem lesz, hanem annak alapján a székesfőváros 
1907-ben kidolgoz egy szabályrendeletet, amely új gyógyszer
tárak adornányozásakor, illetve meglévők átruházása esetén fize
tendő engedély-dijról intézkedik. E szabályrendelet ellen úgy a 
segédszövetség részéről, mint mások (Réthelyi és társai) felleb
bezéssei élnek. 

A munkásbiztositási törvény tárgyalásakor a képviselőház 
Buzáth Ferenc javaslatára elutasítja a törvénytervezeibe felvett 
pénztári házi patikák feláiiÍiását 

Ugyancsak 1907~ ben nagy horderejű reformindítvány kerill 
tárgyalásr<• a debreceni, majd a szegedi országos gyógyszerész
nagygyűlés elé. Tudnunk kell, hogy rníg a fővárosi gyógyszer
tárosoknak egy csaknem száz éve fentálló (alapították 1809-ben) 
a birtokonbelüliek gazdasági érdekét - természetszerilleg egy
oldalulag bár, de tagadhatatlanul példátadóarr kitünő ~ beszervezett
séggel védő testillete volt, addig az ország gyógyszerésztársa
daima minden intenzivebb gazdasági szervezettség nélkiíl állott. 
Volt ugyan egy egyesülete (a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet, 
alapítási év !872), ebbe azonban alig-alig, hogy az ország gyógy
szerészeinek fele tömörült (Legmagasabb taglétszám ezer körül 
járt, amikor, az ország gyógyszertárainak száma 1800-at meg
haladta.) Az országos egyesület a magyar gyógyszerészek erkölcsi 
és ethikai nivójának fejlesztését tűzte ki céljául elsősorban és 
csak emellett és ezután dolgozott a gazdasági kérdések meg
oldásán. Az egyesillet alapitásánál a kar akkori kiválóságait az 
a szándék vezette, hogy egy közös korparációha gyüjtse a ma-
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És jöttek a személyi torzsalkodások. Egy évtizednél is 
hosszabb időre visszamenőleg a kari közéletben olyan személyi 
haj~z~, "kipellengérezés" kapott lábra, hogy ennek a közre káros 
halasat látva, karunk egy másik puritán becsületességű veterán ja: 
Paksy Béla 1916-ban kényszerítve érezte magát Karácsonyi 
,levelé"·nek megírására. " 

"Ismerem azokat a szellemi erőket - írja levelében -ame
lyek a _gyógyszerészi kar fe!v~rágzását szalgálják s őszint'e sajná
lattal latom, hogy ezek az erok nem egymással harmonikusan mű
ködnek, hanem egymással szemben hadakoznak, ami akaratuk 
ellenére is dekadens irányba viszi a gyógyszerészet ügyeit. 

"Most, m.ikor a világbéke vágya hatja át az egész emberisé
get. és mo~t, m1kor Szent karácsonnyal a szeretet ünnepe közeledik 
felenk, _talan_ n~m végzek felesleges munkát, mikor kérő szóval for
dulok mindazokhoz, akik a gyógyszerészi közéletben szerepet visz
nek ~s amikor- azt kérem -.tőlük-: teremts ük meg mi, magyar gyógy
szereszek ennek az arnugy sem rózsás helyzetű karnak annyirá 
kívánatos békéjét!" -

, A szózat elhangzott s vele kapcsolatban a megértésről ta-
nusk.odó válaszok, Azonban a hőn óhajtott .béke" csak látszó
lag all?tt helyre! mert tulajdonképpen sokkal mélyebben fekvő 
okok es so~ mmden - abban az időben is figyelmen kívül 
hagyott- tenyező okozta azokat a súrlódásokát, amiknek a szerné
lye~kedések sokszor elvadult és eldurvult megnyi11tkozása csak 
egy1k kisérő vagy mellékjelensége, függvénye volt. 

Mikor 1917. évben a gyógyszerészek küldöttsége tisztelgett 
.a~ új belügyminiszternél, a miniszter arra hívta fel a gyógysze· 
resz-kart, hogy kezdeményezőleg lépjen fel mindabban, amit a 
magyar gyógyszerészet felvirágoztatásához s a kari törekvések 
megvalósításához szakségesnek tart. .És ezzel az adott 
joggal - amellyel (ha okosan élünk vele) a helyzet kulcsa l< e· 
rült a kezünkbe - ép a kifejtendő, szélhúzó törekvések követ
keztében nem tudtunk észszerűen, megelégedésünket biztosító 
módon élni. 

Az 1896. évi első ~s az 1902. évi második gyógyszerész
kon~resszus nyomán már 1912-ben sürgette Muzsa Gyula a har
madiknak egybehívását, hogy a közben !elmerült problémák meg
old~sához az or~zág gyógyszerészei összességének véleménye 
klkere.ssék. A kiképzés kérdése, a különlegességek ügye, a 
drogmsta ügy és a kamara mellett egész nagy tömege volt azoknak 
a szociális kérdéseknek (igazságos jogadományozás, nyugdíj, be
tegségi·, aggkori·, rokkantsági biztosítás), amelyekkel foglalkoztak 
u.gy~n úgy a kongresszusok, mint az egyes egyesületek közgyű· 
lese1ken, de amelyeket eleddig a békés, nyugodt, céltudatos és 
z~vartalan együttműködés biztosilására teljesen megoldani nem 
Slkerult. Nemkülönben előtérbe kerültek azok a gazdasági kér
dések is (hitelviszony,r~ndezése), amelynek rendezése nélkül az 
epre súlyosabbá vsió körülmények következtében a legnagyobb 
bizonytalanságnak mentek a gyógyszerészi kar bírtokon .. belül 
.álló tagjai, a gyógyszertárosok (tulajdonosok). 
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t5rekvések megvalósításának elősegítésére, amire az országos 
egyesület képtelennek bizonyult. 

Már 1905-ben tárgyalásokat folytatnak Nyíregyházán az or
szágos egyesület mellett egy vidéki egyesület megvalósításáról. 
Két évre rá ugyancsak Nyíregyházán elhatározzák, hogy az év 
augusztusára országos nagygyűlést hívnak egybe Debrecenbe. 
Miskolcon a debreceni gyógyszerészek közös értekezletet tarta
nak, majd 120 gyógyszerész (javarészt vidéki gyógyszertáros) 
részvételével nagy siker mellett lefolyik a debreceni nagygyűlés. 
A tárgysorozatot 12 pont képezte (gyakornoknevelés, nem okL 
segédeskedés, egyetemi oktatás, segédügyröl általában, nyugdíj
intézeti ügyek, jogadományozás rendezése, taksa javitása, beteg
segélyzök 0/o engedménye, drogériák ügye, különlegesség kérdés
rendezés, új gyógyszerészeti törvény és "ügyünk érdekében or· 
szágos mozgalom. "), amelyek az évek óta vajúdó kérdések egész 
komplexurnát felölelték. Már a debreceni gyűlésen előterjeszti 
Karlovszky Geyza szerkesztő nagyjelentőségű reformtervezetét, 
amelynek tulajdonképeni tárgyalása - előbbi tárggyal egye~em· 
ben - a pár hét mulva (okt. l4·én) Szegeden tartott orszagos 
nagygyűlésen zajlik le. . , . , , 

Karlovszky javaslata a tulajdonosok erdekemek megvedese 
mellett a tiszta személyjog (egyéni jog megvalósitása.) Pénzalapot 
teremt a patikák megvállasára és életre hivja a kamarát va~y 
szaktanácsot A javaslatot a nagygyűlés egyhangulag elfogadJa. 
Azonban úgy a budapesti gyógyszertárosok, mint a szaklapok 
(Gy. H. és Gy. É.) állást foglalnak ellene. . 

A fővárosi gyógyszertárosok nagy felkészültséggel mdulnak 
neki a szegedi gyűlésnek és kitünő beszervezettséglik ekkor 1s 
érvényre jut. A testület akkori kiváló tehetségű s óriási szervező 
talentumú vezetője, Filó János, kiadja a jelszó!, }10gy a Kar
lovszky.féle javaslat leírhatatlan veszedelmet rejt magaban a gyógy: 
szertárosi karra nézve s toborzására és vezetése mellett 32 bp esti 
gyógyszertáras utazik le a szegedi nagygyűlésre, hogy e javas
lat ellen harcoljon s annak megvalósulását ~ a megadott körül
ményeknek megfelelő módon- lehetetlenné .tegye. A szegedi nagy
gyűlés fő programmpontja a Karlovszky Javaslat volt. Hivatva 
volt ez az avult, s rendeletekkel agyon toldott egészségügyi tör
vény gyógyszerészet vonatkozású részének modern - az osztat
lan gyógyszerész-társadalmat, az államot, az egészségügyet é.s 
nagyközönséget egyaránt kielégitő módon történő megreto:n;a· 
!ásának irányát megszabni. Azonban a reformtörekvések 1rant 
ekkor határozottan ellenszenvvel viseltető fővárosi testület és en· 
nek konzervatív szakpolitikájának befolyása alá került igen kev~s
számú vidéki gyógyszertáras nem látott át Filó javaslatán. Ftló 
javaslata az volt: tétessék át a Karlovszky-féle jav:a~lat is az.?:· 
szágos egyesület ki:izponti igazgatóságához további mtézés c~lJa
ból. A pestlek tömeges megjelenése és a sarok között, de .nyiltan 
is hangoztatott szemrehányás által, hogy a vidékiek re~dezte 
nagygyűlések ujjhúzás az országos egyesülettel - mtntegy 
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1/ megtévesztett, sőt némileg tán terrorizált nagygyűlés hozzájárult 
ehhez, holott mindenki jól tudta, hogy ez a reformjavaslat exhu
málhatatlanul eltemetés ét jelenti. (A központi igazgatáságo t ezelőtt, 
de ezután is nem minden éJ nélkül tréfásan csak .köztemető"nek nevezték.) 

És itt a helyzet képrajzoJását egy pilJanatra megszakitva. önkénytelenűl toll alá kívánkozik a kérdés: vajjon megtörtént 
volna- e a következő évek sok összecsapása és vajjon sor ke~ 
rüJt volna-e a sztrájkra és a proletárdiktatura drasztikus gyógy
szertár rabló politikájára, ha--Filó jános~iÍem viszi le a fővá
rosiakat, avagy nem teszik lehetetlenné a Karlovszky javaslat elfo
gadásával a gyógyszerészet közmegelégedést keltő s haladottabb 
irányba történő megreformálásának megkezdését? ... 

A rákövetkező máj. 16~án Andrássy Gyula gróf belügyminisz
ter bejelenti, hogy egyik legközelebb benyújtandó törvénytervezele 
egész új alapra helyezi a gyógyszertárak figyét. A törvényterve. 
z etet hozzászólás céljáMI rövidesen le is küldi a miniszter az országos egyesületnek. 

A törvénytervezet a közjogú patikák alapján épül feJ. 
Az egyesület országos mozgalmat inditott a törvénytervezet 

ellen. A szerkesztök és szakirók bevonásaval minden járás til
takozó gyűlést tartott, az egyesület pedig a tervezetnek a gyógy. 
szerésztársadalomra sérelmes pontjainak feltárására és módosi
tásokat ajánlva, Nagy Emil képviselövel felteqesztést dolgoz kL 
A törvénytervezetnek képviselöházi targyalására egyébként sohasem került sor. 

Az Andrássy-féle közjogú gyógyszertárak felállitását tör
vénybe iktaló tervezetének hatása alatt Karlovszky a 1908. évi 
máj. 31 ·én tartott országos egyesületi gyűlésén az ö javaslata tár
gyalásának felfüggesztéséf kéri, hogy így megoszlás nélkül, egy 
táborban küzdhessen az egész kar a közjogú polit1kák ellen 

A képviselöház 1912. febr. l-i ülésen néhány törvényha
tóság és község, községi gyógytár feláiJitása iránt beadott kervé
nyél tárgyalta s a kérvénytket pártoló javaslattal tetJék át a 
belügyminiszternek. Az ügy előadója Rakovszky Iván volt, aki 
utalt a patikák limitált számára s arra, hogy egy-egy ~ngedély 
nagyobb tőkét képvisel, és javasolja, hogy az engedély ne egye
seknek, hanem köztestületeknek hajtson hasznot, tehát ne egyén
nek, hanem községnek adassék. Sümegi Vilmos javaslatára a kérvé
nyeket pártolólag teszi át a ház a miniszternek azzal a határozattal, 
hogy sürgősen terjesszen törvényjavaslatot a gyógyszertári jogadományozásróJ a képvi~előház elé. 

1916. febr. 16·án Abrahám Dezső négy pontból álló inter
pelláció! intéz a belügyminiszterhez s szóvá teszi ebben a gyógy
szertári szabályrendelet szükségszerű módosítását, méltányos jog. 
adományozás!, a gyógyszerészek hadi szolgálat alól való felmen-
tését és a gyógyszeranyagok jutányos beszerzését Sándor János 
belügyminiszter szakségesnek tartja ugyan a módosításokat, de 
szerinte időszerűtlenség következtében most el nem inézhető. 

k]i, 
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• 917 júliusában a be!-A két alkalmazotti ér?ek_s~öv~tsl·~~a~ományozás rendezéset k '!adott felirata an •. 
ügymini.szt_erne k ~truházhatatlanságában lat! a. csak egy esetben 
a jogosJtv~nyo e említésre érdemes_e~ meg z HÍ! 8-ban volt a Az~ tan m ó g szerészet reformJ~.r~l s e Dr Katona József 
es_en ~zo ~aügfyigy országos nagygyule~en.szeriári jogadományoNepe_gd~s~-~e~i főorvos szólo!t. ezefn a g_~ ~~avaslata az volt, _hogk 
borsa l 

1 
z ógyszertan re ormro . gyógyszeresze 

zásról, illetv.e a gy a gyógyszertárakat es a dr. e javaslat 
az álla':' valtsa nm;; kap hassák .. Dan•as Fe~~~~tett elő, amel~
csak ?erletvJs;to u~ázhatatlansági ]avaslat~t.~e~O év alatt amor!t
kapcsat; eg~d~tata az volt, hogy ba pdatl ~t•uházhatók s azutan nél vezergo ', 'dő alatt sza a on . 
'l"k maaulcat ezen 't,.) . 

za Ja · o · . ' 'ba mennek a.· tkozóan a mar em-
az állam tulajdon~ ~et' mee-reformá!ására vo?a'se'ge•· közül töb.ben A "gys7eres~ •-a lő eayen, • 

gyo .. - . a kari élet szerep. ~b ,; dr Forgács Dezso 
Jítetteke_n i'~u~ R~~helyi József, V~rsag!1t~{.t~?akÚiban, részben ~z 
(dr. Deer n r 'asz·I-saj'ó hasábJam Cl · { ;:·."b.an mint ped1g 
dr. stb.) részb_en .. ,é;~ke~ indí!ványo~ ~a. Ja ök 'Kampiss János 
":gye~ükleklell h~~~fJs~'zerűen f?gla~k.o~ó ~:~á~esn2~)z tev~kenységetk fek~-
ugyem. . R.. • Ro beH .n,n. , ' t dolgozta l. 'llamtitkar, ome.. .. . terveze,eKe . !917 dr. h. a . . aslatokat, sot egesz t -vezett mmt az 
tettek .ki es ~~!~~sa Gyula által _1912-ben ol~' llarm~dik gyógysz~-
•• Uzgy11~ Béla által egyb~hlvm l:~)asAz utóbbi esetben mar 

vegen o. an 'artottak meg. ' · jóllehet az rész-kongr~~s~u:cil~~e":n~gvolt a kongres,sz~~~~i :;űlésén vetet~e 
~~~~se~etflfg~~~ató~ág l~~z~~~eekn l;~~ nr~~:~~.szenv~~et~aa;jae~~mk~~ 
fel Zoltán az :r~m:!~kségszerí\ségét bei~~~~~'onmés az előkészítő
vel, a nagygyu e t •l· ére.) A form~ 1 a.~ · választás stb.) tűzhe.tö volt. J1~18·tl~~i' i.ntézkedésein (l!szt;~~rotTs~~ megkezdet!e 
és vegrehaJl. ·. lz? már mind az ?t. a !Z ·

0 

adományozas 
túl !918. JUMJusabané<7"l reformja fokepen a J! e~ rendezése' 
munkáját (gyógyszer ~;;erekkei . való kere~k~~e 'ának kérdése; 
szempontj~bó!; g~~~~zertárak tehulelje~yze~o:d~ények hel:r~.tt 
személy! ]

0

~~. ;l (a pénztárnak adott. ~ e e~észet autonómtaj a árszabas ~e.r.!~li taksa) és végül a gyog) sz 
esetleg nep]P ' _ ··észi kamarák). 

(főkép a gyógys~e, . tehát egyesületi alkat-
--- - • a komoki tanfoly~m tana,ra;crá!Jást foglalt: . .-~;der-. 

') Darvas dr. mmj at'?Y~ "' eayesületi •gazgato~t~tták hogy a Javaben 
mazott ellen ez~n j~~~ft;á~~ával s.~emben ::;fetllt~~'azgatÓsággal valóa~~t 
vá,·y dr. rossJ.~ Jnyi vagy vélem~nyt ~zbekben kijelenti, hogy nem ne v•gyen tp '· v n 'ilvánossag ele. Eg) e . 
tárgyalás nelkul a f lfogá<ával. . . zer oto ügyeben 
sitja magát Darvas e "k. pénztárnak nyújtaodo keg~~ ez i~ elmaradt. 

**) l 909~ ben a Mun .~~ysz. nagygyűlé~t. t~ign 35 válasz érkeze!t: t 
k egy általános gy 1 én erre marc. -e . 

1 
ig- be nem er-tervez _e 'l k'.ldetett szét fe~r .. - ' 'It hogy a marc_., - "lés meg 

!847 ko~t . .,ve uli tt A körlevel . ugy .. sz~ 'k nem akanak a gyu 34 a gymes , me, e . , tetnek, mmt ame ye kezó válaszok ugy ve 2 
tartását. 

l 
'l 

l 
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Szaklapja~nk heteken át semmi hírt nem közölnek a kon
gre_s~z~s~ól, mr.g az augusztus 7-én tartott végrehajtó-hi tt · 
gyuleseral a következöket olvashatjuk: zo sag 

"Zoltán B~la. ~ végrehajtó-bizottság elnöke kifejtette ho 
~é~eo~~~~s~~~~ to. ~e~Ja k~ kar egységes állásfoglalásának megÍere~: 
tt~gyal~atott le ';} ;;~t ~~Íá:~;~ee~et :~;i~a~a~io~~~Fáoá~~ó ;;n: 
e. ged7s~re. l!yen kerdések a ]Ogadományozásnak és a teh 1 gk 
le:es~tesenek ugye. A tulajdonosokból és a se éd' k . e~ ap?. 
bo

1
1. a ll ó kkongr.esszu.si al.bizo~tságok hosszú esz~te~se~~t k~Ely1:a~~~t 

e argya ra nezve es keszs~ggel elismerik ho · d · · 

~fygavn°1fo~m~~Á~~~\1\ni~z a~~f;~:~esazfe~~~!:t~~~:yöp~~e:y;~~::~~;; 
~~~~ ~epv;selői egyaránt h?zzájárultak volna, fájd;\~o~:s~e~' ~?~!= 
tart~u;f :!r~nte sem.~ t _cella ~nnak, hogy országos nagygyűlést 

b!'t" 
1 
eset lege; Yb~tr~~~!Jba~~~~;gtl'~f~ai~~~~rt'!I;:t~~~k el~J~~~~t 

~egt~~t~~~{Ót' t:~fn~~\f~ka~f.~l1a~ hogy ez idő szerint a nagygyűlés 

, Meg ~ell á~lapit~ni, hogy az elnöki előterjesztéshez négy 
gyogyszertá;os es ket lapszerkesztö (dr. Oaal és Karlovszk hasonl~ s~e,lemb~n s}ólott, mig Varságh dr. és az alkalmazoiJ 
korporacwk_ k~pv1.selo1 a kongresszus megtartása mellett nyilat
koznak. Szania Sandor figyelmeztet arra hogy a se e' d' 
zetek s tl k"·l" f ' g t szerve-. . e _e eg u on ogn ak egy kongresszus! létre ho ni h· 
mastk taborral való együttműködés lehetetlenné válik ls ' ·a ~ 
m~ge~lftés_e a későbbiek megértéséhez, szintén szük.sége~~'';;e

. menyt Jeno, az -~lkalmazottl kar radikalis egyesületének eg ik 
"' balszárn~t _vezetoje, a nagygyűlés elmaradásának ódiumát a 6· 

tokonbehlhekre hárítja. Ir-
l , Itt ismét felvetődik egy kérdés: ha sikerül az ellentétes fel
oga~o~ valamilyen formában áthidalása avagy az erre elkül" · 
t~tt allasf?glalás szeri~t látszólagos okot szolgáltató kérdé~~~ 
ktkapcsolasa, sor kerul-e arra a nag fokú i t· ~~g~dszö~~!séget. ~égeredményében Ya sza~;:e::!~~tia~:~~ a 
o relesre knart kaqatba hajtja?*) acs 

* * * 
Az alkalm;-zotti kar szoc!ális helyzetének megjavítását célzó 

~oz~~ ma L ~1m,~gy negyedszazad elötti időre vezethető vissza 
uztn ay. aszlo volt az első, aki a szolgálati idő és szabad~ 

~~pfk kerdésének rendezésére, az inspekciós szobák megfelelövé 
".e _ere. moz~almat kezdett. A mozgalom egyik harcosa (aki a 

kes?bb't alkatm.azottr. mozgalomban is kivette a maga részét mé 
tulajd0.10S koraban ts) Joa.wvits Sándor volt. g 

Ez. a mozgal_om, az akkori ilyen irányú mozgalmakra alkal
matl:~n es k_edvezotlen körnlmények következtében, nem öltött 
:.ag.Yo~b ~ranyoka~ s. részben a vezetök állásból való elbacsáj
asava, reszben nem1 koncessziók adásával úgyszólván Ieszerel-

detta ;> ~~k~~~~vée~~~f~!~á~s~~5~~~ti:~~~)! 8~álasztmányi gyűlés ki is mon
:~ja . 
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oteteti. Leszereltetett, de a birtokonbelüliek nem vették elejét 
·újabb mozgalmak keletkezésének azzal, hogy a kölcsönös meg
értés megteremtésére az idő előrehaladásával változott viszonyok
hoz alkalmazták volna a feltételeket. A másik oldalon ez a jogos 
követelések olyan túliokozásához vezetett, hogy az egész vona
lon tapasztalható gazdasági harc a gyógyszerészi pályán működő 
birtokon belül és kivül állók közé is átcsapott. 

Lt<kács István szerkesztő jól látta ennek közeledtét s hogy 
az egyetértést, a különbözö szakkérdésekben egyöntetű ál\ás
ioglalást biztosítsa, társadalmi érintkezést kívánt a tulajdonosi és 
alkalmazotti kar között lehetövé tenni s megalapítja a Gyógy
szerész-Otthont. A kívánt célt azonban többé-kevésbbé mindkét 
:félnél tapasztalható egymástól idegenkedés következtében nem 
lehetett elérni s csak alighogy megközelíteni. Az Otthon egész 
működése és jelentősége úgyszólván csak egy, egyébként nagy
.horderejű s legalább látszólag a megértés ügyét szolgáló közös 
vacsorára zsugorodik össze. 

A gazdasági harc elkerülhetetlen volt. 
Az a körülmény hogy mig körülöltünk és a mi pályánken 

kívül egyre fokozottabb előképzettséggel lehetett csak pályára 
lépni, a nálunk e téren is tapasztalható maradiság következtében 
.a gyógyszerészi pályát a középiskola hajótörötteinek re!ugiumává 
itette.*) Számos erkölcsileg sem magas !okon ál!@, söt e tekin
tetben züllött egyén kifogásolható viselkedése szinte diskredi
tálta a túlnyomó számban lévő tisztességes elemet, mivelhogy 
az évtizedes törekvések ellenére is nélkülözölt fegyelmi kamara 
még mindig csak a kar reményeiben és lankadatlan törekvései
ben élt, de a megvalósuláshoz, dacára az illetékes helyre is 
eljuttatott többrendbeli kamara-tervezetnek (Muzsa Gyula, késöbb 
:Forgács Rez-ső dr.) és a miniszter részéről történt ígéretnek, 
·még ma sincs kuzelebb, mint ahol a múlt század hetvenes 
éveinek derekán volt. A fegyelmi hatáskörrel felruházott kamara 
szelektalhatta volna a pályán működőket oly módon, hogy azon 
csakis az erkölcsilegteljesen megbízhatók működhesseneka jövőben. 

A gyógyszerész egyesületnek ebbeli kívánalmai csak írott 
malaszt volt; mert bisz végrehajtó hatalom nélkül mitsem értek 
határozatai. Az alkalmazotti karnak pedig sem a maga szociális, 
sem erkölcsi érdekeit védő egyesülete nem volt. 

Az e'gyik szaklapban (Gy. H.) annak szerkeszt6je kimélet 
és óvatosság nélkül, szinte általánosítva sok alkalmazottnál 
·kifogásolható erkölcsi defektus!, sőt sok esetben az alkalmazotti 
kar saját szociális helyzetjavítását célzö" törekvését 5ssze
tévesztve az erkölcsi megbízhatatlanságg?.: (avagy legalább is 
ezzel magyarázva) belenyúl a "darázsfészek"-be. Bár kétsé-

') Az érettségi előképzettség érdekében ír a Gy. H. 1900-ban, úgy
"Szintén-az~egyesűietben mozgalom indul meg. A közgyűlés 1909-ben mel
.Jettc nyilatkozik s 1912-b0Jl kötelezővé tétettek a pilyára lépöknél az 
·érettségi. 
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genkívül jóhiszemű és jószándékú volt az eljárás, a kifpgásol
ható forma oly fölzúdulást s elkeseredett harcot vállátt )da 
birtokonkívüliek táborátó l, ami nemcsak a birtokon belül állókat, 
hanem az egész magyar gyógyszerészetet közelről érintette. 
(1907-ben a pesti patikákat diskreditáló röpíveket vetnek az ut
cára. Muzsa Gyula képviselö ellen aktiv gyógyszertárasi volta 

miatt bejelenlik inkompatibilitását.) Az alkalmazotti kar a maga helyzetének felismerésével egye-
sületbe tömörült (Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos 
Szövetsége) s mosl már vállvetve küzdött gazdasági helyzetének 

javítása érdekében. . Már a rákövetkező 1908. évben annak megértése !~lapján, 
hogy sok olyan közérdekü s közcélt képező törekvése van .a 
gyógyszerészi lcarnak, amely az osztatlan karra kel!, hogy támasz
kodjék tekintet nélkül, hogy valaki birtokon belli\ aHó gyógy
szertáros, illetve birtokon kívlili gyógyszerész-e, az országos 
egyesület alapszabálymódosítö közgyülfs elé indítvány kerül, amely 
az alkalmazotti kar óhajtását szem előtt tartva kimondja, hogy a 
12 fővárosi igazgatósági tag köztil 3 helyre fővárosi a\kalrriazöt
tak vá\aszthatók igazgatónak. Ez határozaHá emeltetik s a béke 
ennek hatása alatt - bár csak rövid időre - megszületett.*) 
Azonban ismét lehetetlen volt a gyógyszertárasi gazdasági érde-
kek zavartalan megvitatása és intézése. A Szövetség 1911-ben már ('91 tagot számol, s a tagok 
száma egyre emelkedik. Küzd a fizetésjavítás és szelgá
lati pragmatika, a záróra és szociális hélyzetét javító célok me\• 
lett kari közcélokért (kamara, jogadományozási relorm, egészség-

ligyi törvényalkotás, taksa stb. stb.) . Az alkalmazott gyógyszerész fizetésének nagyságára érdekes 
adatot találunk a Gyógysz. Hetilap 1862. évi 3. számában. Egy 
állomás hirdetésben Aradra "mindenneli ellátás és 24 o. é. !l. 
havidijial'' keresnek okleveles munkatársat. Gyógyszerész jelölt 
(nem okleveles) havidíjazása 15 o. é. Irt voll. A minimális fize
tés - e hirdetés8k szerint - 12 Irt, a maximum 20 Irt volt. -
Tíz év multán gyógyszerésznek (okl.) 25-30 és jelöltnek 18-25 frt. 
1884-ben alig több, míg 1891-ben 30-40, s6t 45 forint is. !901-
ben teljes ellátással 80-100 korona; anélkül 50 K-val több. 
l 910-ben 120 K (e \látással); 180-200 K anélkül. - 1914-bim 
120-150 K ellátással vagy 200-240 K (nélküL) - 191.5 ben 
150-180 K vagy 300-400 K. A háború folyamán olvasunk olyan 
hirdet$sl, amely azt közli, hogy "ajánlkozák tudassák feltéleleiket.". 

A háború folyamán ugyanis - ahogy arról még alább szó 
lesz - a katonai behívások következtében oly óriási munkatársi 
hiány á\\ ott be, hogy az akkori fizetési viszonyokhoz képest hihe
tetlenül kedvező feJtételekkel igyekeztek alkalmazottat keresni az 

erre swrulók. 
*) Az alkalmazotti karból 1912-ben Mi\\ner György és Kis's Károly a· 

központi igazgatóságba beválasztatnak. 
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ethelyi József testül . . . ~914ces évfolyamában k'' .. ett htkar, a Gyógyszerés . .. . ·~~n h ötl_etes számítással ~z~l~ói:s7 o~leveles álláshirde~~s ~~~~l~y ~~ol ~vt 225·40. K-ban állapítja ~e:esz a\kalm_azott ez évi fize~~ 

1elelg~~i 10 óras munka után járváng.tu~j~~e~li szerinte 24 napi 
l91S b , n epen 281·75 K-nak 

- an a forradalom l"tl vannak meghirdetve e 0 a fizetések 600-l OOO K A fi - · -val 
. zetesek terén nem an . .parhuzamban nem álló f nytra a megélhetési vis :~~g~Í~é~ez • haso.nlítva~.k~~at ~~~r~~;s;t~n má.s intell:.k~g~~~~:áa~ 

Solható r\en\osen JObb fizetése VOlt) . \g!'ogyszetesznek sok 
. le yzet adott panaszr k ' mm mkabb az a kifo . ~~nyában emelkedő a fizetésa ~a~:' hogy nem a szaigálati é;:k 

r· a~ az ~gyes birtokonbelülieknél !" faku~tativ és az idő folya-

~\l~bie~;~;~~ n;~~~~ fi~~~é~~~~~m~:l~~~:z~~~~::l~~~~~d:j~~~óné:z:~ 
szaeso_ volt a fizetés esetle e e~ megtorlent tehát ho tlilettő~z l ~nodította az. alkalmaz~~f e:;rva~~;~zt~tás alkalmávai. gy 

:S-án tartot' k~o.o ~-tg emelkedő fizetést ,ké~_gy !908-ban a tes-
tölt fizet" ' . ozos ertekezleten a testlilet Jen .. Ez év február 
t . esmtmmum-rendszerét a·. r a szalgalali időhöz kö e~emtese h.elyett. Ezen a •1. Jan .P f~l. a. korpótlékala me · 
:.et/f:l:J;' Jozsef testületi ~ft~áer~e: JUt krfeJezesre különbeg, ho:; 
ore ~sek .. meg nem értőjét látják n az alkalmazottak a segédi 

hocr Szo~etség 1912-ben ú'abb. ke;dYo" a~ fizte~es csak emelked ől leheptrogr~mmot _dolgozott ki arra 
uze ese 180 K f" · ' meg pedtga 6 . ' havi 300 K . ; ' avarosban 200 K E k' gy gyszeresz 

·Ig, azulan korpótlék · ven mt l O K emelés 
;1\.z osztrák mintára való l. . . ~á~lraogyszerész J;Ogyesület is go~~~?tcl~ekos sfiz:tés berendezésére 

· es a lezajlott s t ··k ' . P a zovetség l közvetlen ül . . z raJ hatasa alatt) s . szarga ma-
lefolytatásába habo~u ki.törése előtt folytak a et.targyb.an 1914-ben 

A Köz:n. a h.a~oru kepezeit akadályt argyalasok, aminek 

foglalkozott ag'l:zsegt . Tanács dr. Deér End • . . . szerűségét a tö~~póktl_ek,os fizetés kérdéséve/~seloadalsa ~lapJan -~ ozott ezzel indokolta . enne' szukség-

"A megelegedett · k" • segéd bizon ára es otelességét híven ter . . zisztenciájáJ.l ne~stk· ~:yan . közegészségügyi l~;dtök gyogyszerész-
!916-ban uz o ~yogyszertártulajdonos.'"~)' mmt az eg-

l<:ében klizd. a gyakorlok szövetsé'ge drágas.igt' p "tl"k • A. • o e erde 

ho z _alkalmazotti kar nem tudta . . .. . 
<:lu fl ;:ug a !(Yó~yszertáros érdekkép~~~:~e~kul tudomásul venni, 
jegy • g .a fizetesrendezés érdekéb ~ . csak nehezen moz
. zes nelkül tűrte, ho,gy az egés7sége~, ~~?rg úgyszólván meg-

- •) Ea iz _ · gyl eren működésnél me 

számittassé"J ben. e~gedelyeztetett ho a . g cJizetésének emke~é~tlek-alap teremÍése gréljJ;zrp~eiJkhtez 20, illetve 10 filter re. _ , 1 e ve az alkalmazottak 
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nem engedett konkurre_ncia ~zem~o~tjából n;agános.okn~k a?o!t 
engedmények egyre novekvo lavmap a gyogyszereszeh e~lukat 
veszélyeztesse. Az eg~es~leti közgyűlésen ugyall; nem. ~gy ~>;b;n 
súlyos kritika tárgyáva tetetett ez az engedm~nyadas1 elJar;;s. 
De mindhiába: pusztába elhangzó szó volt mmden ttltako•as. 
Míg 1916 okt. 25-~n az egy<;slilet rés_zéről. orsz_ágo~ mozgalom 
indult meg a maganpercentezes megszüntetese targyaban, amely· 
mozgalom - a megszokás szerint - ma is megindulásának stá
diumában van. 

* ~: * 
Az "Altalános Országos Gyógyszerészeti Gyüle~ezet" 1857 

aug. 26-án tartott első közgyülésén Jánnay Gusztav, nagys;a
bású, s oly előrelátóan iránymutató ~lőte~je~ztést tett,. hogy azol~· 
az egyesületi közgyűlés ek. tevékenysege evltze?ek<;n. at ezen. elso 
előterjesztésnek különbözo hangnemekben meg1smetlesében alJott 

\(ármay a többi közölt ezt mondotta: 
"Új gyógyszertárak engedé~yez~s~nél. <!lY ?iztos szab~ly?.kat 

kívánunk alkotni, melyek a közegeszsegugy 1ranyaban. tartozo kote
lességeinknek minden részben me~fe~~!nek, de m~n?enesetre a 
gvógyszertárak minden alapos oknelkuh szaporodasat megaka
dályozzák." 

A sokesztendős panasz után 1878-ban a közgyűlés döntő
lépésre határozta magát: megszerkeszt egy terjedelmes kérvény t, 
amelyben a gyógyszertárak túlságos szap~ritásán?k n;egs_zün!e.
tését és a közegészségi törvény 134. szakaszanak modosttásat ke~L 

Ha pragmatikus történetét írnók meg a magyar gyógyszere
szetnek, nyomon követnénk e kérvényt i~, mint amely_:t .- alka_l
masint - ugyan az a szégyenletes. so_rs e~t a magas koz1g~z~atas 
részéről, mint annyi, meg annyi tarsat: erdemleges ellntezes, a 
f]1naszra okot szolgáltató körülmények kutatása, elbírálása s e~et
l!i'>es helyzetjavitásra irányuló intézkedés nélkül - egyszeruen 
tudomásul szolgálván, irattárba ~erült. Maga1r; elé _tüz~tt leladatom 
ehelyütt azonban csak a proletardrktatura elottl altalanos helyzet 
megrajzolása s így ink~bb eg~ ~i;> ~tatisz.tiká~ közlök, ame}y bele
világít az új gyógyszertarak lelalhtasanak es a Jog!olyamodasoknak 
misztériumaiba. 

Magyarországon 1918-ban 1987 patika volt. Ebből a XV. 
században l, XVl-ban 3, XVll-ben 26, XVlll-ban 195, a XIX-be_n 
!251, a XX-ban*) pedig 516 patikát alapítottak, illetve adoma
nyoztak. 

1860-1918-ig 1381 jogositványt adtak ki. 
!857-ben 12,080.257 } volt Magyarország lakossága. 
!910-ben 18,221.387 
A szaporulat tehát 6.141,130 lélek. 
1857-1900-ig 887, (19lü--ig 1201) új patikát adomá~yozta~-

1857-ben minden 20.509, !90Q..ban 11.329, 1910-ben ped1g (marc 
az új népszámlálást alapul véve) 10.179 lakóra jutott egy-egy· 

') 19!8 októberi torradalom után 5-öt. 
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gyógyszertár. A gyógyszertárak eloszlásárá, illetve város és vidék 
közölti elhelyezésére élénk képet vet a következő adat: 19 IO·ben 
Magyarországnak (Budapesten kívül) 13 legnagyobb városában 
735.000 lakosnak !37 gyógyszertár áll szolgálatára. Ezekben tehát 
100.000 lakóra 18 patika esik. A többi !61/2 millió lakosnál 
(Budapest csaknem egy millió lakóját kivéve e számításból) 
100.000 lélekre csak 9 gyógyszertár jut. Viszont míg Budapesten 
(ug_Yancsak. ~z 1910 .. éves néps~á?JI_álá.st alapul véve) egy-egy 
gyogyszertar JUt 7320 lel ekre*), a v1dek1 varosokban (a fenti !3-ban) 
5365-re, míg a többi vidékinél felkerekítve 17.500-ra. 

Nem lesz érdektelen még a következő statisztikai adat, 
amely viszont a jogfolyamadások világába enged betekintést. 
, .. 1912-ben nov. 20-án a ..fővárosi közgyűlés lll jog!olyamo

oasl _kérvé~yt - _utasít el. Ossz~sen 30 helyre kértek új gyógy
szertart; meg pedrg 75 folyamodo (köztük 3 nő) köztil 51 egy-egy 
kérvény!, 16 kettőt, 4 hármat, 4 négyet nyujtott be. A 75 folya
modó közűl 22·8%(17) volt már tulajdonos s patikáját eladta. 
9·5%(7) nak a folyamodás idején is volt gyógyszertára · társ~ 
tulajdonos . 2 8%(2). Ugyancsak ~-8°/o(2) már kapott egy ízben 
gyógyszertan JOgot s ennek új folyamodása idején is birtokában 
volt, 1·5°/o(l) pedig a neki adományozott jogot előzőleg eladta. 

Tényleg segédként működött 33 folyamodó (44'2o;o). &ek 
köziil tíz évi gyakorlata sem volt 17-nek (51·50fo; az összes !oly a
modók 22 8%); tíz éven felüli gyakorlattal 16 bírt (48·5o;o; az 
összesnek 21·4°/o). - A tíz évnél kevesebb gyakorlattal bíróknál 
4-6 éves gyakorlati idő dominál, míg a másik csoportnál kizá
rólag olyanok. akiknek 20 év nél hosszabb gyakorlati idejük van. 
Szakíró 2 (2'8°/o); pályán nem működő (droguista, utazó) 5 (6 7o;o), 
míg kettő (2·8°/o), aki apjánál (apósánál) társtulajdonosi minöség
ben felelős kezelő; közelebbi adatokat nem sikertilt megállapitani 
3 folyamodónál ( 4·2o/o). 

Ilyen elszomorító képet mutatnak úgyszólván mínden esetben 
a jogfolyamodások. És nem kevésbbé elszomoritóak a jogadomá
nyozások sem. Ugyanis, mig a birtokon belüliek érdekszövetkezete 
(s most már idesorolva a Gyógyszerész Egyesületet is a buda
pesti testülete;t kivül) mindíg csak a maguk szempontjából tekin
tették az új ;~yógyszertárak lelállításának kérdését s m'inden alka
lommal az.zal deputációskodtak a miniszternél, hogy elég a patika, 
sok a pahka, semmi szin alatt se adjon új patikákat addig a 
birtokon;;::vüliek feliratokban és küldöttségek útján új gyógyszer
tára~~!elállitását sürgették annak hangsúlyozása mellett, hogy az 
adományozás szigorúan az andenitás elve alapján történjék. 

Amig e két érdekképviselet egyenetlenkedett s nem tudott 
közös megállapodásra jutni, addig a miniszter - látva az egye-

'"") A- székesfővárosnál a lakosság számánál a kórházi betegek is fei
vétettek, .m.íg ~ _gyógyszertárak .számában _csak a nyilvánosalc szerepeinek 
s a kórhaz1 hazt paUkák nem vetettek tekmtetbe ezen arányszám megálla
pltásánáL 



netlenséget a karon belül - egy harmadik . s neki bizonyára 
legkellemesebb módhoz folyamodott (mert hisz így tudott politikai 
érdemeket jutalmazni, s ilyen bűnöket biinietni és protektorokat 
újból lekötelezni): az agyonprotezsált érdemetleneknek adta kevés 
kivétellel csaknem mindíg az új jogokat. Nem ért tehát célt 
struccpolitikájával a gyógyszertárasi korparáció sem, mert depu
tációzása dacára, megadták az új patikákat, Sőt fokozta a helyzet 
elmérgesedését, mert az alkalmazotti karnak a jog megadása 
esetére kért egyedill helyes álláspontját gyöngítette miaden alka
lommal. Mig mindkét részen bekövetkezett sok keserű csalódás 
után, 1918-ban együttes akcióba kezdenek az összes érdekkép
viseletek arra, hogy az !917. novemberében megalakított s legalább 
20 évi gyakorlattal bíró tagokból álló jogvárományosok szak
osztályának tagjai kapják az ezentúl felállítandó új gyógyszertárak 
jogát és ne az agyonprotezsált érdemetlenek. És a gyógyszertá
rosok érdekképviseletének vezetői megértvén a korszellemet: 
elmennek odáig, hogy egyes érdemes öreg birtokonkivüliele 
érdekében a belügyminiszternél személyesen is eljárnak. A bel
ügyminiszter szívesen fogadja az együttes akciót, meg is igéri, 
hogy törekvéseiknek érvényt szerez. Egy-két esetben a közóhajt 
kielégitő rnódon történik is meg új jogoknak adományozása. 
De rövidesen jönnek az ú jabb arculcsapások: vidéken és a fő
városban ismét fiatal emberek, akiknek életkora nem ér fel jog
folyamodó társaik . gyakorlati idejével és érdemetlenek, akik a 
már kapott jogot vagy vett patikát elkönnyelrnűsködték, elkár
lyázták, de eközben oly hatalmas'.oártfogókra tettek szert, akik 
elöl - imé a bűnös rendszer következtében - nem tudott az 
ügyek. suverén intézője szabadulni. 

Az igazságot és méltányosságot arculcs'lpó jagadományo
zások következtében még 1912. évben interpelláció is volt a 
képviselőházban konkrét esettel kapcsolatban. Ez is, mint a kari 
életben, a helyzet megjavítására történt megmozdulás, a belügy
miniszterhez a jogadományozások ügyében, a. helyzetet szakatlan 
leplezetlenséggel feltáró, bátorhangú nyilt levél és minden, minden: 
csak falra hányt borsó volt. 

A kutya ugat s a karaván halad. A mindenkori miniszter 
jogicicsikaró s jogfolyamodó karavánja magát semmitől meg nem 
zavartalva haladt. Az általános helyzetben és a mi hazai speciális 
viszony ainkban, tehát sokkal mélyebben gyökeredzett ezen egész
ségügyi és kari szempontból egyaránt sok sérelmet okozó mi
niszteri önkénykedés, semhogy azon a kiJJönben is a helyzetet 
az igazságnak megfelelően csak későn felismerő egységes k~ri 
összetartó állásfoglalás és .. közös akció segíthetett volna. Es 
éppen ennek következtében a jogadományozások egyike azon 
tényezöknek, amely úgy a birtokonbelüliek, mint birtokonkivü
lieknél is mérhetetlen elkeseredést okozott. 

Még 1912 ben a segédszövetség egyik válaszimányi tagja 
nagy elkeseredésről pan<~szkodik a jogadományozások miatt. S 
már ekkor radikális elhatározásra kivánja a szövetséget birni. 

' 
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Arra, hogy tömegesen lépjenek be a a szacialista pártba és ennek 
támogatásával rendezzenek általános sztrájkot az andenitás tör
vénybe iktatásának kivívására. Erre ugyan nem került még annak
idején sor. Azonban az akkor kifejezésre jutott elkeseredés a 
kari élet különbözö jelenségei következtében odáig fokozódott, 
hogy egy aránylag kisjelentőségű problémának, a záróra kérdé
sének az oly gyakran megismételt erőhatalmi kérdéssé tétele egy
részről, másrészt a taktikázó, a probléma megoldását huza-voná
val kitoló eljárás kirobbantolta a túlfűtöttség következtében egyéb
ként is régen lappangó szikrát. A falra lestett ördög megjelent: 
a sztrájk kitört. 

Ezt megelőzően azonban súlyos válságok zajlottak le a 
kari életben. A válságok éve az 1912/!3. év volt. A rendkivüli 
közgyűlések ideje. 1912 jún. 21-én lernond az igazgatóság s a 
válság megoldásáig egy hármas tanács intézi a folyó ügyeket. 
Ez év okt. 21-ild renákivüli közgyűlésen helyreáll a rend, rni
után elhatá!ozzák az alapszabályok módosítását. Ugyancsak ez 
év fo)yamán alakul meg a pestkörnyéki gyógyszerésztestület 
tagjai gazdasági érdekeinek megvédése céljából. Az országos 
egyesületnek 1913-ban bekövetkezett a birtokonbelüliek érdekét 
védő szervvé alakulásáról szólottunk már. A mondottakhoz csak 
annyit keíl még hozzáfűzni, ami szintén adat ahhoz, hogy az 
egymás ellen folytatott küzdelmeknek nem egy esetben történt 
elfajulása némikép érthető legyen elöttiink: még abban az időben, 
amikor az egyesületnek a birtokon kívül állók is tagjai lehettek, 
sőt a szövetség szereplő és vezető egyéneit az egyesületbe, ér
dekeik ottani képviseletére tagként delegálták az igazgatósági 
gyűlésen, szabad megjelenése volt a szaksajtónak, az alkalma
zotti kar lapjának kivételével. Igaz, hogy az egész szaksajtó csak 
hosszabb-róvidebb idei megszakításokkal részesült abban a tisz
teletben s azon jogának elismerésében, hogy a kari élet minden 
mozzanatát közvetlen közelből figyelhesse, amit rendes ktirülmé
nyek közölt joggal elvárhatott volna. Az ismételten tapasztalt 
mcstoha elbánás (pl. J 905· ben kizárják a szaksajtót az igazgató
ság illéséről s csak !908-ban vonják vissza a kizáró határozatot) 
magyarázatául azon kivül, hogy rámutatunk a szaksajtó egyik
másikának időnkénti, a kari élet összhangját megzavaró személyes 
hajszálra, még az szolgál, hogy míg a szaksajtó progressziv irány, 
ban kívánta fejleszteni a magyar gyógyszerészetet, gyakran nem
csak a szubjektiv, de a tárgyilagos bírálat során is össze!ltkö
zésbe került az egyesilleti életnek csaknem kivétel nélkül kan, 
zervatív felfogású vezetőségéveL A tárgyilagos szemlélő feltétlenül 
okot talál abban is, hogy a szaksajtó vagy annak egyik-másik 
képviselője, nem állott rninden időben az elfogulatlanság azon 
magaslatán, .amit az ügyek összhangzatú intézhetésére joggal el 
lehetett volna várni. 

A fokozott válság! jelenségek sorozata meghozta a segéd
szövetség válságát is. A szélsőséges irányzat jegyében működé~ 
sét megkezdő szövetség komoly vezető elemeinek az volt a 
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törekvése, hogy az alkalmazotti kar elkülönített szociálís helyzet 
javítását célzó programmpontokat is a kari összhang zavartalan
,ságával valósíthassa meg. Bár látszólagosan sok jelenség ellene 
szól ennek, egy csapásra megdönti e látszólagosságat az 191,2. 
évi közgyűlésnek az a jelenete, amelyben Szántó Sándor keveSli 
azt, hogy a szövetséget úgy a hatóságok, mint a tulajdonosi 
egyesületek elismerték már. Nem összhangzatos együttműködésre 
van itt szükség szerinte és helyébe késhegyig menő harcot hir
det s azt indítványozza, hogy alakuljanak át szakszervezetté. 

Az a hang volt ez, amely ebben az időben, amikor Magyar
ország egész társadalma egy nagy gazdasági harcra készült fel 
és amely- ahogy most sajnálattalláthatjuk- sokkal messzebb
menő konzekvenciákkal járt, mínt ahogy azt előre elgondolni, 
lehetett, kari életünkbe a modern haladás szolgálatában állását 
hírdető Gallileí-körből, vagyis annak gyógyszerészeti szakosztá
lyából indult ki, illetve csapott át. A nevezett kör gyógyszeré
szeli szakosztálya radikális szakmai szempontból foglalkozott a 
modern problémákkal. Egyetemi tanárok, kari életünk akkori 
vezetői és jelesei résztvettek úgy a kiképzés tárgyában tartott 
ankéten, mint a gyógyszerészkamarák és egyéb tárgyú előadáso
kon és pro és contra hozzászólásaikkal igyekeztek a nézetek 
tisztázásához és a vélemények összeegyeztetéséhez hozzájárulni*} 

Sz<intó fenti indítványát nem fogadta bár el a közgyülés, 
mégis kimondotta, hogy a Szövetségtől függetlenül alakítsák meg 
(akik kívánják) a szakszervezetet. Ez a határozat igazolja Jeg
jobban, hogy az akkori határozottan szintén konzervatív szak
politika felé hajló alkalmazotti egyesület yezetősége mellett szár
nyait bontogató ifjú radikálisok vannak. Es hogy ezek nem nézik 
jó szemmel a békülékeny szakpolitikát, hanem harcot hirdetnek, 
s majd harcba is viszik egyrészről a radikális irányú munkával 
előkészített, masrészről a másik tábor - a birtokonbelüliek 
minden jogos vagy jogtalan, de méltányos törekvésétől idegen
kedő magatartásukkal és elzárkózottságukkal nagy fokban elkese
rített birtokonkívüliek alig néhány kivételt számláló egész tömegét. 

A rákövetkező évben törésre is kerlll a sor. A március 17-én 
tartott közgyűlésen megtörténik a szakadás: azok a korosabb 
alkalmazottak, akik még a régi idec.lógiával átitatvák, idegenked
nek az új idők - intellektüeleknél szakatlan - harci eszközétől; 
nem azonosítják magukat a szakszervezeti akcióval. Kilépnek az 
általuk alapított segédszövetségböl és megalakítják a Gyakorló 
Gyógyszerészek Országos Szövetségét, hogy a régi békét és meg
értést kereső eszközökkel küzdjenek helyzetjavításukért és pro
gramll)pontjaik megvalósításáért 

Es bár megindulnak a béketárgyalások a két szövetség 
között, ezek eredményre nem vezetnek, amit Szántó Sándor az 

*) Annak vizsgálata, hogy a megkezdett munka során, a későbbi 
években rni okozta a romboló szellem túlsúlyra kerültét, nem tartozik jelen 
munka- keretébe. 

l 

t 

27 

!91~· április végén tartott közgyűlésen be is jelent. Szántó Sándor 
tovabbi _szerepének m_egért_é~éhez ~zük~éges annak megemlítése, 
hogy Keler Jan?s e kozgyulesen kifogasolja, hogy Szántó szán
dé~osan elferditette a disszidensek átiratát s felolvassa azt 
Sza~tó ugyams a segédszövetség további életében mint annak 
egyik legfőbb mozgatója, a "diplomata" szerepét v{szi s kétség
telen, .h~gy valami ilyen diplomáciai fogás lehetett a Kéler által 
mknmmalt közlés is, amivel bizonyára messzebbi célt szolgált. 

~z volt a helyzet az alkalmazotti karnál, amikor egy Úgy
s~ó!van .. ~áratlan incidens a zárórakérdésben elfoglalt követe
leslik kor~! _megtere_mtette a gyógyszerészsztrájkot. 

. A ~arorakérdes rendezése csaknem egy évtizede vajudott 
mar. A torvényhozás az üzletek záróráját 1913.ban rendezte. Ez 
a, ren~elkezés azonban nem vonatkozott a patikákra, amelyeknek 
z~rórap -,az alkalmazotti kar esti 8 órakor történő zárási törek
vese ell~nere - 9 óra volt. A budapesti testület azonban _ 
alk~lmasint_ annak_ hatása alatt is, hogy a vidéki városokban a 
gy_ogyszertarosok es gyógyszerészek egymásközti megállapodással 
m_ar 190~-töl kezdve rendezték a gyógyszertárak korábbi bezárá
sanak kerdését - a 9 órai zárásért rekompenzáció! ajánl fel az 
alka!m.azotti k.arnak. Mé~ pedig, hogy az alkalmazott nyugdíj
Illetek~! a tulajdonos fizeti es hogy azok, akik a korhatárt meg
haladtak, 2 heti évi szabadság helyébe 3 hetet kapnak a jövőben. 
Abból, .hogy ezen kompenzációs engedményhez is egy megszoritó 
klauz.ula~. alkalmaztak, arra kell következtetni, hogy a testület 
tagj~!. kozött voltak, akik ezt az engedményt sokalták. A meg
szanlas ugyanis az volt, hogy ezek az engedmények csak addig 
ma_radnak érvény~en, amíg a patikákat 9 órakor zárják. Halva
szü.letett n_regoldas volt ez. A kompromisszum nagyon rövid 
Idei.g volt ervényb7n. Felborította azt részben, hogy a testületi 
hatarozat~t ;1em mmct:n. tag ~espektálta a kellő szigorral, részben, 
hogy kiszivargott a gyulesen allilólag elhangzott az a megjegyzése 
egyik m1?den újítástó.I magát eleve elzáró tulajdonosnak, hogy 
"most zaquk a palikakat 9 előtt, amikor a drogériák 8-kor zár
nak s. így a_ közönség minden cikkéit 8 után a pa tikába szoml ?" 
P; _kijelentes eg~m.agá~an nem nagy horderejű. Elvégre ez is 
allaspon!;. De pikanssa lesz akkor, ha tudjuk - mint ahogy 
t~dm ve.Ik sokan - hogy ugyanez a testiileti taO' volt aki 
v~sz~mt ,azzal • érvelt a záróra kérdésnek egy más ~lkalo:nmal 
t~r~~nt targyal asakor: .,addig pedig, amíg a dogériákat 9-kor 
zaqak, nem lehet a patikákat előbb csukni, mert akkor a zárás 
különbözeti időben minden forgaimat a drogériába kergetünk" 

Ilyen felfogásokkal szemben nagyon nehéz lehetett tehÚ 
dr. J?e~r E~dre érvelése, aki a segédszövetség 1914. évi köz
gyiílesen kijelentette, hogy szerinte a 8 órai zárás kérdése nem 
közegészségügyi kérdés, hanem megállapodás dolga . 

• Ez év április !8-ára gyűlést hirdetett a Testiilet Ezt meg
előzoleg, 17-én, a két szövetség és a keretein kívül álló alkal
mazottak gyűlést tartottak a 8 órai zárás ügyében. A Testület is 



e kérdéssel foglalkozik. Három javaslat fekszik a Testület előtt: 
,Héderváry Hugó dr.-é, amelyben a jelenlegi helyzetet (9 órai zárás) 
kívánja fentartani; a választmányé, amely - ha a hatóság ezt 
végrehajtja - a zárás! 1/29-ben kívánja megállapítani és a har
madik az alkalmazotti kar kívánsága a 8 órai zárás. A közgyűlés 
Héderváry javaslatát 40 : !8 szavazattal elveti. A választmányét 
52 : 4 elfogadja. A határozat az alkalmazottakat nem elégítette ki 
s 20-ára tiltakozó gyűlést hivtak egybe, amelyen a magántiszt
viselők, kereskedelmi alkalmazottak és biztosítási tisztviselök 
"képviselői is résztvesznek és támogatásukat minden harcon át 
megígérik. A gyűlés különben egy 36 tagu intézö-bizottságat 
választott. 

A szaklapokban ezután egy hivatalos részről sugalmazott 
kommüniké jelenik meg, amely szerint Fila János testületi elnök 
és Muzsa Gyula orsz.-gyűl. képviselö vállalkoztak arra a belügy
miniszternél történt tisztelgésük alkalmával, hogy korparációjukban 
kieszközlik a 8 órai záráshoz való hozzájárulást. A miniszternél 
a testületi elnök hangsúlyozta kezdettől elfoglalt álláspontját, hogy 
t. i. a jelenlegi rendnek megváltoztatását csakis a felsőbb hatóság 
intézkedésére hajlandó elfogadni. Viszont a miniszternek az volt 
az álláspontja, hogy a zárás ·nem egészségligyi kérdés, az nem 
hatósági, hanem magánelintézést igénye!. Már ennél a tisztel. 
gésnél szó volt az esetleges sztrájkról, amely ekkor már előre 
vetette árnyékát. A miniszter kijelentette, hogy sztrájk eselén őt 
a sztrájkolók szemben találják majd magukkal. 

A Te~tület 1129 órai zárás! merál!apitó határozatát közli a 
belfigyminiszterrel, aki május 29 iki kelettel tudomásul veszi és 
megjegyzi leiratában, hogy nem lát akadályt fentforogni arra, 
hogy a gyógyszertárakat este 8 órakor zárják. A Testület veze
tősége erre elhatározza, hogy mivel most már a 8 órás zárást 
fogja a közgyűlésnek javasolni, a 1/29 órai zárásra vonatkozó 
határozatát nem hirdeti ki hivatalosan, hanem a kedélyek meg
.nyugtatására garanciát vállal arra, hogy a közgyűlést junius 15-éig 
megtartják. Ez május 30·ikán történt; az enunciálás! megelőzően 
máj. 27-én (amikor az alkalmazottak már tudták, mit fog a belügy
miniszter válaszolni) átnyujtották a Testületnek ultimátumszerű 
követeléseiket Vonatkoztak pedig ezek: a fizetésrendezésre, 
szalgálali viszonyra, éjjeli szolgálatra, szabadságra, étkezés, felmon
dás, inspektiós szaba, betegsegélyezés, nyugdíj, nyitás-zárás, jog
adományozás, percentbeszüntetés és a draguista ligyre. Az ulti· 
mátumra 48 óra multával kértek választ. A Testület 29-én rend
kivüli közgyűlésre űlt össze, amely egy előterjesztésnek megszö
vegezésére és 8 napon belül elöterjesztésre dr. Deér E1uin, 
Héderváry Hugó d1·. és Zoltá" Bélából álló bizottságat s melléjük 
Réthelyi József titkárt delegálták. 

Egyik oldalon a huzavona, az elódázás, a másik oldalon a 
,;salódás által fokozott türelmetlenség s milldkét részen az erő
próba megtörténte eselén bebizonyosodó helyes eljárás igazolásá-
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nak reménye teljesen elmérgesítette a helyzetet és elkerülhetet
lenné tette a legdrasztikusabb összeütközést. 

Az összeütközés június 5-án meg is töri ént. E nap reggelén 
ugyani5 kitört a sztrájk, miután az _éjszak~ _2 szó ell.et;ébe_n 127 
szavazattal kimondották azt. A kregyenhtes munkajat tobben 
kezükbe vették. Hor·váth belügyi államtitkár, majd Bódy, a székes
főváros polgármestere. A tulajdonosok ~s. alka_lmazo~tak v~gyes 
bizottsága, a rendőrfőkapitány, Röme1• mm1szten os~taljl~anacsos, 
néhány országayűlési képviselő, két szaklapszerkeszto, hraba rgye
keztek a békét megteremteni: a sztrájkot nem sikerült leszerelni 
s a testület tagjait nem Iehetett engedékenységre birni. Hét napig 
tartott a sztrájk. Hogy mennyit jelent ez az idő a gyógyszerész
sztrájknál, annak megítélésére a 36·os bizottság elnökének akkori 
előadásában az itt következő öszehasonlítást közöljlik: 

Gyógyszerészsztrájk volt Buenos-Airesban, amely hat óra 
hosszat tartott. Amikor reggel kitört, a köztársaság elnöke hajón 
elutazott volt. Drólnélküli távírón értesitették az eseményekről, 
amire visszatért s az alkalmazottak jogos kivánalmainak teljesí
tésével leszerelte a sztrájkot. A másik ilyen mozgalom Wienben 
volt, amelynél a sztrájk még a kitörése előtt véget ért. Ugyanis 
az alkalmazottak egy éj folyamán elhatározták a sztrájkot. A 
rendőrség megtudta s a sztrájk kitörésének megakadályozására 
még az éjszaka folyamán elfogadtatott a grémiummal egy olyan 
javaslatot, amivel a további mozgalmat leszerelhették. 

A Testület adatai szerint 20 patikát egyáltalán nem érintett 
a mozgalom, amelyben 164 gyógyszerész, 4 jelölt, 29 szuszten
táns és 4 gyakornok vett részt, akiknek helyére a test. titkársága 
40-45 napH:lijas kisegitől alkalmazott. Az önként jel~ntkező nyu
galomban élt vagy vidékről feljött tulajdonosok szama 23 volt. 
Erd ek es adat, hogy a sz:rájk idején a testületi vezetőség 2800:nál 
több táviratol kü!dött szél. Ezen adatokkal szemben a sztrark
bizotiság szerint a mozgalom 95 patikára terjedt ki. A bizottság 
8 patikát jelentett be a hatóságnál: mint ~ melyekre a. sztrájk~t 
nem terjeszti ki. A kitöréskor 270 1gazolvanyt adtak ki. Az Ido
közben önként csatlakozottak és kiemeltek száma 50-ra emelkedett .. 

A sztrájk befejezésével a hatóság közbejöttével történtek 
meg a megállapodások, amelyeknek lény;~éből _n;in.ke1 cs~k. az 
érdekel ez alkalommal, hogy a gyógyszertarak nyrtasat /28 orara, · 
zárásának idejét pedig '!29-ben állapították meg. 

A záróra kérdés ezzel a meO"oldással nem került le a napi
rendről. A belüayminiszter 19!6-böan (1917 jan. 2-ától kezdődő
leg) az üzletek ~áróráját a világítási nehézségek stb. következ
tében 7 órában (élelmiszerUzletekét '/28-ban) állap!tja me?. A rend
őrség egyes közege, a rendelkezés helytelt;n ertelm~ze~e k_öve!
keztében gyakran kellemetlenkedik az alt.alano_s üzl~tt zaró~an tul 
nyitvatartó gyógyszerláraknak. A gyakorlok szavelsege ped!g fel
iratban kéri a záróra újabb megállapítását a gyóg~szertar~kra. 
Kérésével a Testülethez is fordul. A Testület arra hrvatkozassak 
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hogy a gyógyszertárak a törvényben biztositott közegészségügyi 
intézmények, kéri ezekre a záróra rendelkezés magyarázatát. 

Tehát megint eliiről kezdődött az ujjhúzás. 
A miniszteri leirat közli, hogy a zárási rendelet a gyógy

szertárakra, mint közegészségi intézményekre, nem terjed ki. Hogy 
azonban ez a leirat csak a rendőrségi zaklatások ellen kiván 
igazolvány lenni, arra bizonyság az a körülmény, hogy a gyakor
Jók szövetségének kérvényére a miniszter azt a választ küldi a 
Testilletnek, líogy a 8 órai zárás kérdésében a határozat megho
zását rábizza. Egyben közli, hogy amennyiben a 11,9-es zárórát 
megállapító határozatát megmásitaná, jelentse be. A sok port fel
vert és szenvedélyt kiváltó záróra-kérdés aztán ennyiben is maradt. 

Az alkalmazotti szövetség 1912-ben a vasárnapi. munka
szünet, illetve felváltott. szaigálat ügyében él felirattal. Ugy ez a 
váltott vasárnapi szolgálat, mint a váltott éjjeli ügyelet, sok vidéki 
városban megvalósítható volt. Az utóbbi érdekében a főváros 
területér.e a szövetség a háború következtében megcsappant mun
kaerőre hivatkozással, 1917 augusztusában tesz lépéseke!. A bel
ügyminiszter kijelenti, hogy az elsőfokú hatósághoz tartozik, mire 
a szövetség a kerilleti előljáróságnál jár el sikerrel a kérdésben. 

A szövetség ugyanez év augusztusában az irányban intéz 
megkeresést a belügyi kormányhoz, hogy az alkalmazotti kart 
juttassa képviselethez a Közegészségi Tanácsban. 

!914 júliusában megalakul a gyógyszerészek internátus
egyesülete, amely szintén szociális célokat szolgált volna, a köz
ben kitört háború azonban megakadályozta müködésében. 

* * * 
Már a háború első évében megnehezült gyógyszerbeszerez

hetési lehetőségek egy, a berlini, illetve németországihoz hasonló 
gazdasági szövetség létrehozását tette szükségessé. Még 1915 
augusztusában kísérlet történt a Magyar Hageda megalapítására, 
azonban a magyar gyógyszertárasi kar iiyirányú érzéketlenségén 
avagy más oknál fogva, a törekvés meddő kisérlet maradt. 

Pedig ott volt a példa, a budapesti gyógyszertárosok köz
ponti gyógyszerraktára. Másrészről igaz, hogy ez a raktár a bu
dapesti gyógyszerészek kórházellátó szövetkezetének tulajdona 
volt, amely szövetkezet exklusiv voltánál fogva az egyébként kitü
nőerr beszervezett fővárosi gyógyszertárosoknak egymásközti visz
szavonására és súr!ódásra is sok okot adott. A szövetkezetnek 
eredetileg nyolc alapítója volt s később ezeknek jogutódain kivül 
egynéhány magát az alaptőke lefizetésével stb.-vel beválló 
gyógyszertáras is tagnak vétetett. Hanem még a legutóbbi idő
ben is a fővárosi gyógyszertárosoknak mintegy fele nem volt e 
szövetkezetnek tagja, aminek következtében nem részesült a kór
házak házi gyógyszert<irainak ellátása s egyéb gyógyszereknek 
nagyban vásárlásából eredő s a tagokat illető ha.szonrészesedésben. 

A háború utolsóelőtti évében, 1917-ben a Testület elhatá
rózta, hogy miután a háború következtében kilépett a Federation 
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,internationale pharmaceutique-böl, ennek helyében az ekkor Wien 
székhellyel megalakitott Középeurópai Gyógyszerész Szövetségbe 
belép. 

Ugyancsak ez évben alakul meg a Vidéki Gyógysz~ré.szek 
Országos Szövetsége. Ennek az egyesületnek megalakulasat az 
országos gyógyszerész-egyesület úgyszólvá_n. mh;cte? pro?uktiv 
munkát nélkülöző, majdnem csakhogy admtmsztractos tevekeny
ségre szoruló működése váltja ki. Igaz,. hogy ~z évtizede~ multú· 
egyesület feliratokat szerkeszt, !tltakozas?k~t tr, .legJ?b~ tgyeke
zettel próbálja a kari figyeket a maga modJan elorevl?nt. Hanem 
nehéz mozgása, lazább szerve~ete, !agJat de.centraltzalt _el?elye
zésűek és ezeknek sokszor a bunösseggel bataros a nemtorodese, 
érdeknélküHsége minden szakügy -:- aká: gazdasági, a~á! _etikai 
része - iránt. A vezetésben sem nytlatkoztk meg az az tmcta!tva, 
ami a rendkivül megnehezült viszonyok közölt nélkülözhetetlen. 
És igy minden tekintetben messze mögötte marad a hivatását 
kellő határozottsággal betöltő budapesti gyógyszerész-testület 
mögött. 

Már-már úgy látszott, hogy míg az orszá~os egyesület majd 
az általános kariérdekű ügyek levitézlett s JOgaJt vesztett ven 
harcosa lesz, a vidéki egyesület kellő kiforrás s kialakulás után, 
a vidéki gyógyszertáresi kar gazdasági érdekeit védő erkölcsi 
testületévé válik. 

Sem a birtokonkivül állók, sem senki más nem vonta két
ségbe, hogy a gyógyszertárosok gazdasági érdekképviseletére 
szilkséges egy erőteljes, jogo~ törekvések~! m_egvalósítam tudó 
egyesület. A gyógyszerek áranak meghatarozasa har~ntnc e~y
néhány esztendő óta egyazo~ fatengelyes gon~olkozas szenni 
történt. Mintha semmi sem valtozott volna korülottunk, mmtha 
a XX. század második évtizedében is a muit 80-as, sőt 70· es évek 
patrialka!is szállítási és egyéb yiszopyai állanán~k fenn=. a. magyar 
gyógyszertaksa rendületlenül es valtozatlanul ali a vilagztvatarok 
közepette is. Azaz nem egészen változatlanu!, mert pl. az 1915. 
-éves új árszabásban 59-szer egy fillérrel, 47-szer két, 30-szer pedig 
három fillérrel emelkedik ugyanazon súlymennyisé~b.en, ugyan
akkor amikor ugyanezen anyagok nagykereskedelm t ara 25-100 
és még több o;o-kal emelkedett. Sőt 14~ ~lyan szer ára :Vál:ozatlan 
marad, amely közül ahg van egynehany, amely szmten ~eg 
nem drágult volna. A munkadij egyálfalán nem. emelkedett. (s~mte 
már emberemlékezet óta!) holott a munkaero ekkor mar ugy
·szólván megfizethetetlen.*) 

--;JAgyógyszer-árszabály alapját képező s 1882. évben él.etbelépte
tett taksaku!cs abból a premisszából indul ki, hogy egy-egy _gy~gyszer~sz 
havi 24 napi idö, napi 10 munka?_ra .me!lett }elje~. ellátás~al, navl r~O fonnt 
(összesen mintegy 220 korona) dipzasban reszesul. Az osszes gJC:&YSZ~r
készítési munkálatok díjszabásának kiszámítása tehát ez adat alapJan tor
ténik s eredménye 80 fillér munkaóra díj, amely a 87146/1918 ~M; s~. re.!!d. 
·értelmében 600/o háborús pótlékkal (lásd később) együtt 128 fill~r oradJ;ra 
rúg, Ezzel szemben a mai átlagfizetési zsinórmértékül véve, a gyogys~~resz 
{gyógyszertáros) 5·50 K óradíjat fizet, vagyis a legszorgalmasabb, legugye-

-·····--·_j__ _____________ _ 
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_ . A debrece~i gy_ógyszertárosok 19.15 dec. 30-án beadványt 
mteznek a belligymtmszterhez, melyben arra kérik hogy 20•;0 

drágasá~i pótlékot _adhass~nak az árszab_áshoz.*) T í; nap millva 
az orszagos egyesu!et a htvatalos taksa tdőközi reviziója tárgyá
ban tesz lépéseke!, amtre a belügyminiszter szokatlanul rövid 
idő.-. 8 nap _mulva - már megnyugtató választ küld. Ugyanez 
ez ev l.a~ 3~-an a Gy~gysz. _Hetilap?an a taksa egyszerűsítésére 
egy kozelett nagysulyu egyen tollaból igen jó javaslat jelenik 
meg, amit természetesen senki sem szívlel meg. 

!916 márc. 6-án a belügyminiszter 20°/o ideiglenes áremelés! 
engedélyez. 

Az árszabás megreformálásáról cikkezik ez évben Réthelyi 
józsef is. Az eredmény? Ugyan, minek is időzzünk ennél! 

Ugyanakkor, amikor a háború kitörése óta az alkalmazottak 
fizetése 100-150°/o-kal, az élelmiszerek ára 200-4000/o"kal emel
kedik, amikor az orvosok látogatási díjaikat 5oo;o-kal emelték az 
áilami tisztviselők 35°/o-kal emelt éhbért kapnak, a gyógyszertári 
munkadijak csak 20°/o-kal emelkedtek. " 

Az 1917-es új árszabásban 631 tétel közül 584 változik! 
82 olcsóbb, 502 drágább. A drágulás a tengerentúli drogok illó 
és zsíros olajak és galenikumoknál mutatkozik. A német gyárak 
árai rendkivüli módon estek és ép a legkelendőbbek ára csökkent 
(acid acetyl salic.-é 64°/o·kal, a kal. bromat-é 86°/o-kal). Ne csodál
kozzunk tehát, hogy míg a munkásbiztositó pénztárnál a vények 
átlagos értéke 1910-ben 8!, !91 !-ben 83. 1912-ben 86, !913-ban 
87 fill~r volt, 1914-ben 86-ra sülyedt vissza.*) 

Es míg Magyarors>ágon !913-ban egy tagra 323 K gyógy
szerköltség esett, addig Németországban (ahol kereken tízszer 
annyi a tagok száma, mint nálunk) 5·34 K jutott. Nálunk egy-egy 
betegségi eset 908 K-ba, Németországban !268 K-ba került. 

. Tudnunk kell, hogy a hivatalos árszabás! a Közegészségi 
Tanacs gyógyszerkönyvi bizottsága dolgozza ki s a belügyminiszter 
hagyja jóvá. A Tanács szakértőüí néhány gyógyszerészt hív segít
ségül, de e véleményező fórum elaborátumain még mindig alkalom 
v~n n;agasabb ~rdekek szempontjából vett módositásokat és 
vallazasokat esz!{özölnl. Az árszabás tehát mindig csak késői 
utánacam;nog;ója lesz a világpiacon lejátszódó árhuilámzásoknak, 
ha nem hsztan szakemberek (gyógyszertárosok és gyógyszerészek, 
a gyógyszerárú nagykereskedők, edényzet-, kellékek-, kötszer
gyárosok stb.) építik ki a taksál, hanem a nehézkes adminisztráció 

sebb és legfáradhatatlanabb alkalmazott sem 'kerülhet soha abba a hely-_ 
.zetbe, hogy a 128 _filléres óradíJ-alapon munkájával azt az ellenértéket 
nyuj~hassa, amely é_r.téket ~zetőeszközberi megkap. (Az összes kari egyesli
let altat a In.unkadJj emelese tárgyában 1918 novemberben beadott felter
jesztésből.) 

. *L Ké~?~b 1_916·!Jan a ·szaklapokban a pótdíj felszámíthatáS kezde
menyezoJ_e korul ~Ita 1;1dul meg. A kezdeményezők között szerepeinek a 
debrecemek, a szovetseg, Darvas dr. és a Gyógysz. Közlöny. Az utóbbi 
1913 októberében vetette fel az eszmét 

*') 1915-től nem közöltettek az adatok. 

. l 
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következtében a hivatalaskörök azon felfogása szerint jelenik 
meg időnként, hogy "hiszen ez nem fontos, ha késik is: néhány 
hét nem játszik szerepet". 

A háborús drágulással párhuzamban, a szakottnál több 
megértést tanúsítván, elrendeltetett, hogy 1917. nov. !O-étől a recep
tekhez 30°/o pótdíj számítandó. Amely felszámítandó pótdíj 1918. 
szept. 29-én kiadott belügyminiszteri körrendelet értelmében okt. 
I-étől 60°/o-ra emelkedett. 

Az alkalmazottak már a háború előtt is a fővárosba szívódtak. 
Olyannyira hiány volt a vidéken munkatársakban, hogy míg a 
fővárosban alkalmazás nélkül is nagyszámban tartózkodtak 
vidéken még városba is csak nagynehezen lehetett munkatársat 
kapni. A fővárosban alkalmazás nélkül tartózkodók részben a 
nagy arányokban megindult gyógyszertár adásvételeknél vevő 
aspiránsokként szerepeltek, részben időnként kisegítőkép kerestek 
és kaptak alkalmazást. Ennek folytán ugyanis kevesebb idei mun
kával hosszabb időre biztosíthatták életfenntartásukat, minthogy a 
kisegítő minden időben jóval magasabb díjazásban részesült az 
állandó alkal111azottnál, különösen, ha hirtelen szükségessé vált 
kisegítői álláshoz juthatott. 

Mint szégyenletes kortörténeti adat feltétlen megörökítésre 
számíthat az is, hogy amíg az állásközvetítéssel hivatásszerűen is 
foglalkozó szaklapkiadóhivatalok és segédszövetség alig-alig 
rendelkeztek olyan tartalékmunkaerőkkel, akiket szükség eselén 
megüresedett állásba juttathattak volna, a gyógyszerész-ifjúság 
törzshelyének, a "Muzeum"-kávéháznak főpincérjénél mindíg elő
jegyeztette magát egynéhány kisegitésre, sőt - persze nagyon 
megválogatva a kondíciót - állandó munkára is elmenő gyógy
szerész-jelölt, sőt gyógyszerész is. Oly erkölcsi és ethikai deka
denciára mutat ez a jelenség, aminek csakis az okok fölötti 
szégyenérzetünk következtében nem bocsátkozunk részletes tagla
lásába és okfejtésébe. 

Már a háború kitörése is megrendült helyzetben találta a 
magyar gyógyszerészetet Az egészségilgyi törvény avultsága, az 
igazságtalan jogadományozások, a lehetetlen taksa, a birtokon
belüliek és kivülállók folytonos összeütközése a helyzetjavítást 
célzó szociális problémák megoldása körül és láncolatos sorozata 
azoknak a tényezőknek, amik nem csupán az akkori országos 
és egész társadalmi helyzet következései voltak, hanem ami a 
gyógyszerész- társadalom tagjainak már jellemzett, igen gyakran 
teljesen elkülönitett felfogásának folyománya volt. A helyzetet 
még súlyosabbá tette az a körillmény, hogy minclezen avultság 
és reformra megérettség dacára semmi úttörő munka, semmi 
újítás! A gyógyszertárosok kiváló és nagyképességű vezéregyé
niségeinek - a meddő küzdelembe szinte belefáradva, de meg 
a sok személyi hajszát megúnva - igen hosszú időn át bizonyos 
elfásultsággal kellett azt a vergődés! nézni, ami a kátyuba jutott 
gyógyszerészet kiemelése körül folyt. És annak hálátlan voltánál 
fogva, ép a magyar gyógyszerész-társadalom már hivatkozott 

3 
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sájátságainak következtében csak nehezen tudták magukat rá
szánni azon reform munka megkezdésére, amely a régi magyar 
gyógyszerészet jó hirét s a karnak régi csorbíthatatlan, általános 
tiszteletét és megbecsülését helyreállítja és újból, tartósan biztosítsa. 

A napisajtónak és nagyközönségnek könnyen általánosító 
tulajdonsága jól ismert. Néhány megtévedt s az orvossal össze
játszó recepthamisító (vakrecept-pör 1910-ben), s ugyancsak egy
néhány a rendelő orvosokkal újévi s egyéb ajándék formájában 
paktáló gyógyszertárosnak (a Bpesti Testület 1910. évi akciója 
az újévi ajándék ellen), nemkülönben a büntetőkönyv §§·al 
összeütközésbe került gyógyszerésznek cselekedete annyit ártott 
az egész gyógyszerész-társadalomnak, hogy ezen néhány elhatá
roltan álló eset következtében nem méltatták kellő figyelemre azt 
a sysifusi munkát, amit a magyar gyógyszerészi kar az egészség
ügy é~dekében kifejt. 

Es jött a háború. Minden borzalmával, minden megszakott 
rendet megbohtó következésével ránehezedett a gyógyszerész
társadalomra is. A katonaság hihetetlen ember- és anyagpocsé
kolása súlyos válságba sodorta a gyógyszerészetet és nehéz 
megpróbáltatásoknak vetette alá az egész osztatlan gyógyszerészi 
kart. Egyesek lelkiismeretlensége s a katonai egészségügyi szal
gálatnak nem a változott körülményekhez szabott, sok bűnözésre 
alkalmat adó rendszere olyan nagymérvű erkölcsi és anyagi ká
rokat okozott a magyar gyógyszerészetnek is, hogy ezeknek ki
köszörülésére ugyancsak összetartó, egységes és céltudatos mun
kára volt sziikség. 

A !elmentések köriili egyoldalúság és protekció, másrész
ről, hogy a fölösszámú gyógyszerészek nem osztattak be szak
képzettségiiknek megfelelően, sem nem vitettek sorkatonának, 
hanem hol tétienségre kárhoztatva "lógtak", hol meg olyan helyre 
osztották be őket, ahol egy nem tiszti rangban lévő. s kevesebb 
képzettségű egyén sokkal jobban megfelelt volna (kórházban 
szennyes ruha nyilvántartása stb.) csak fokozta az egyébként is 
meglévő nagy elkeseredettséget. Ha olyan helyen időztek, ahol 
polgári gyógyszertár is volt, ameiyben esetleg munkaerő hiány 
volt, még attól is eltiltattak, hogy_ szabadidejnkben ott segéd
kezzenek (Aradi testiilet felirata). Es tudott eset az is, hogy míg 
egyik gyógyszertáras egy tartalékkórháznál mint fölösszámú 
gyógyszerész*) egyszerű írnoki munkát végezett másodnaponként 
(mert írnok is fölösszámban volt s így csak másodnapos szal
gálatot végeztek), patikája egy félév óta zárva volt s az ottani 
közönség csaknem 20 km. távolságban fekvő legközelebbi pati
kára volt utalva, jóllehet gyógyszertárában az alkalmazotti állás 
!OOO koronával hónapok óta meghirdetve volt. 

A nagy munkaerőhiányon segítendő, a legtöbb helyen arra 

. ') _2 gyógyszerész helyett 7 volt (köztük csak egy nem tiszti rangban 
"polltikat megbízhatatlanságánál fogva r·, mert egyszer diákkorában az egye
ttemen egy olaszok melletti tüntetésben vett részt sok évnek előtte). 
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""oltak k~ny~zerítve .. ~ gyógyszert~r?so~, hogy szakképzett egyé
enek tekmka1 munkapnak elvégzesere u. n. teknikai erőket alkal
mazzanak. A jelentösen olcsóbb ilyen segéderők mindinkább 
ctérhóditása, érthető féltékenységet váltott ki a szakalkalmazottak
ból, akik éles harcot kezdtek ez új rendszer ellen. Ehhez járult, 

hO?Y a gyögyszerész gyakarnoki iskola egyik tanárja, Szah/ender 
;L~JO~ dr. ~tkk:t ir_ az egyesiilet hivatalos lapjában, hogy a tek
mkat segederok JObb és tökéletesebb kiképzésére tanfolyam 
állíttassék fel. 

Az országos egyesület 1918 okt. !0-én kérelemmel fordul 
a be!ilgyminisllerhez, a vidéki gyógyszertárak számára járvány 
ta.rta~ár.a megfelelő_ számú ~atona-gyógyszerész sürgős szabad
csagolasara. A helyt · katonat parancsrrakságak ekkor már több 
megértést tanúsítottak e kérdés iránt és több esetet ismerünk 

-amelynél színtiszta magyar helyekre cseh és német gyógyszerészt 
.adtak, mig az írnokoskodó magyar gyógyszerészt nem vezényel
·ték ki polgári szolgálatra.*) 

Katonáék háborús gyógyszeranyag pocsékolásáról külön 
kötetet lehetne és kellene írni. A helytelen, kicsinyes adminisz

·•tráció, másrészről a hallatlan lelkiismeretlenség sok-sok millióra 
menő ~á~t okozott abban az időben, amikor ez még mérhetetlen 
·nagy ertek volt. Olyan gyógyszeranyagok, amelyek teljesen 
hiányzoltak már a polgári ellátásban, hihetetlen nagy mennyiség
·ben voltak felhalmozva a katonai raktárakban, kórházakban, 
.alakulatoknál. De nemcsak, • hogy felhalmozva voltak hanem ott 
áztak át, rothadtak, romlottak, pusztultak el a meg nem felelő 
á~meneti elraktározás folytán (gombás fabarakkokban s egyéb 
·reszben rögtönzött, részben a sokéves háború folytán termé
szetesen elhanyagolt állapotban lévő helyen eltartásuk következ

ztében}: Hiába volt a "dienstweg"· ~n (szolgálati úton) a közös 
hadügyminiszteriumnak tett jelentés vagy javaslattétel: vag]T oda 
set;t jutott az valam.ely közbeeső szerv féltékenysége, vagy nem 

·-talaJt az meghallgatasra a polgári közönség ellátása iránti közöny 
vagy könnyelmű gondolkozás következtében. A szakkörök és 
szaklapok feljajdulása sem használt semmit: megkezdődött az 

-ami teljes Ierongyolódásunkhoz vezetett.**) ' 
. . Es amíg a rendes kereskedelem útján nem lehetett hozzá
JUint gyógyszeranyagokhoz, felvirágzott a zúg- és lánckereske
·delem, amely csempészés útján és alkalmasint katanáéktól s 
egyéb helyről illegitim úton szerzett gyögyszereket árúsitotta 
· dugva'!_s az er_edeti árak sokszor számban ki sem fejezhető sok
·szorosaert. ·E lanckereskedelmet azonban nem csak kétes egzisz
·tenciák .űzték, hanem folytatták gyógyszertárban müködő gyógy
szerészek, sőt olyan gyógyszertárosok is, akik ú. n. előrelátásból 
vagy anyagkészleteket raktároztak fel még idején, s azt- bölcsen 

') L. Gy. Hetilap 1918: •582. old. 
") A kézi eladás! korlátozni kellett s hiányzó szereknek mással pót-

;.lásáról gondoskodni. · · · 

J 



elhallgatva, amikor az egészség.ügyi érdeket, ~zem el~tt ;· tartv~• 
közhasználatra kellett volna a dm - . spekulactóval busasan kt
aknázták. · . . 

A háborús erkölcs folytán tapasztalható volt általános erkölcsb 
sülyedés következtében a spekuláció odáig merészkedett néme
lyeknél hogy a magyar gyógyszerpiacon erősen nélkülözött 
gyógys~eranyagot - csak mert sok~al jobb áron értékesithett~k
az országból kicsempészték. Volt tdő, amtkor a szabadsagról· 
Ukrajnába visszatérő katona legfőbb ii(y~kezet.e az ~olt~ hogy 
egy kiló acid. ace t. salic.-mot vagy egy: kts JOdka!tt, C?~~mt, tpecac_ 
gyökeret vagy egyebet vihessen magaval eladas celpból. Soha 
el nem képzelhető árakat kapott érte az ottani zúgkereskedelmet 
elősegítő alakoktól. S ez a nagy ár a könnyű erkölcsűeket meg
szédítette. 

Ezek a körülmények hívták életre a Magyar Gyógyszer for
galmi·kirendeltséget. A kirendeltségnek úgyszólván csak akadé
mikus értéke volt a nehézkes adminisztráció folytán, amellyel egy 
új hivatalt sikerült kreálni, de nem - a.mire szükség v':'lt -
egy könnyen mozgó, eleven szervet, amt belekapcsolódtk az• 
életbe s ami netn kerékkötője a rendes életmenetnek, hanem 
megakadályozza és kikilszöböli azokat a visszásságokat, amik 
megalakitását szlikségessé tették. · 

Hogy Jegelső helyen a meglévő gyógyszerkészletek egyen
letes elosztását biztosiló nehézkes kiutalás bürokratikus szervnek 
minős!tette a kirendeltsége!, abban leli. főként magyarázatát,. hogy 
nem gyakorlati szakemberek intézték az üg~eket, h~nem htv~tal
nokok akiknek becsületes törekvése semm!l sem ert, mert eve
ken áÍ akták között, az élettől távollévő hivatalban elszaktak 
minden gyakorlathoz alkalmazkodó intézkedéstől. .. · . 

Az sem lenditett ezen, hogy közbeiktattak egy szakbtzo!t
ságot amely egyetemi professzorok mellett gyakorlati emberekből~ 
gyógyszertárosokból, gyógyszerészekből és nagykereskedökből 
állott. Nem segitett és nem ~önnyített a . helyz.eten, me rt cs:k· 
véleményező és nem .végreh~Jió szerv vo.'t. S .tgy ?Je(:érthe~tük, 
hogy 1;1 gyógyszerellatás mtatt - többe· kevesbbe Jogos~Jog
talanul - sok oldalról felmerlilt panasz csak fokozta az elkese~ 
redést, amelyben akkor már az egész gyógyszerésztá.rsadalom élt 

Ilyen helyzetben ért bennün~e! az októben forradalom, 
amelynek - ha nem is m~gszervezese~en, .. azon.ban --;- megv~ló
s!tásában és keresztülviteleben a . s~gedszovetseg tevekeny reszt. 
vett. A szövetség helyiségének a forradalmi mozgalmak ir\lézésé
nek gócpontjához (Astoria"szálló) közelsége (Múzeum-körút 17.} 
lehetövé telte, hogy az okt~ber 31-é~e~ éjszakáján. di~dalJ?as
kodó forradalom tárgyi keszü.letlensegenek .kellek~tt (tró~epet~ 
papirost stb.) a szövetség bocsassa rendelkezesre. Es !gy ~or.té~t 
meg, hogy az akkor már győzelmes .forradalom .. első. felhtv~~at~ 
sokszorositott röpivei, stb. a gyogyszeresz-~eg~dszovet~~gpaptrJán 
került a tömeg közé. A .Szövetseg vezetőt közül ped!g nem egy 
volt, aki nagy szalgálatokat tett a forradalmat vezető btzott~agnakc 
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.Nem:ényl Jenő a· forradalomhoz csaflakozott katonaság ·által ala
okított első karhatalmi őrség egyik parancsnoka volt. Egy másik 
vezetőemberről pedig azt vélte a fáma bizonyossággal tudni, 

·hogy a halálra keresett térparancsnok, báró Lukasies Gézának, meg
.szökletés útján megmentője volt. A megszöktetést a Nemzeti Tanács 
·<és gróf Károlyi Mihály tudtával és beleegyezésével hajtotta végre, 
mert kellemetlenül érte volna őket, ha az "őszirózsás" forrada
,Jomhoz ·mindjárt vér tapad. Ez a cselekedet tehát merész és az 
·előrebocsájtottat szem előtt tartva, lekötelező is volt. A hir a 
továbbiakban azt tiwndotta,hogy Lukasies báró azután napokig a 
.Szövetség helyiségében húzódott meg, amíg Budapestről ugyan
csak a Szövetség vezetőemberének támogatásával észrevétlenül 
és gyanútlanul biztos helyre szökhetett. 

Már magukban ezek az akkor jelentőségteljes szolgálatok is 
biztosították a különben is forradalmi alapon álló Szövetség 
törekvései számára az intézökörök hajlandóságát. Azonban egyéb
ként is az évtizedeken átvajudott közjogi problémának a forra
dalommal történt átmenetnélküli s hirtelen megoldása nemcsak 
új és más alapokra fektetett gazdasági életet követelt meg, 
.hanem magával vonta az összes foglalkozási ágak és társadalmi 
erélegeknél új irányelveknek lefektetését. 

Az összes gyógyszerész.korporációk bejelentették a Nemzeti 
Tanácshoz csatlakozásukat és az első napokban tisztelegtek az 

cúj belügyminiszternéL , 
A' szaksajtó az összes erők egyesítését súrgeti. Es még 

·november folyamao úgy a birtokon belül, mint kivülállók érdekét 
<Védő fővárosi és vidéki egyesületeknek vezetői memorandurnot 
adnak be a belügyminiszterhez, amelyben a taksa munkadij

,iételeinek kétszeresére emelését kérik. 
Rövid idő múlva a vidékiek érdekszövetségének hiva

talos lapja támadást ·intéz az országos egyesület szeptemberben 
megválasztott ügyvezető elnöke ellen. A támadással nem azono

";itják magukat a tagok, sőt a vezetőség egyik tagja is tiltakozik 
ellene s igy még nincs veszélyeztetve az egyöntetű munka lehe
<tösége, Azonban egy szomorú adat van a Vidéki Gyógysz. orszá
c,gos Szövetsége részéről ebből az időből. Amikor ugyanis az erők 
·tömörítése lett volna a legfőbb feladat, akkor az "Elnökség" alá
irással egy körlevelet küidöttek szét, hivatkozással a Szövetség 
megalakításakor az Országos Egyesliletből való kilépésről tett 
·nyilatkozatra, s annak megújítására kéri, hogy az mint bizalmat
lansági nyilatkozat az egyesület vezetősége ellen felhasználható 
'1egyen. Az akció azonban visszafelé súl! el és szerencsére nem 
volt nieg az az erőket szélforgácsoló következménye, amitől tar
iani kelletett A vidékieknek megindult szervezkedését megakasz
'totta, aminek azonban káros hatása ép ez időben nem volt, 
•minthogy ekkor az. esetleges küiönálló érdekek dacára,, az 
egyöntetű miiködés biztositása állott a megoldandó általanos 
<>érdekú nagy feladat szolgálatában; . · 
· . Az .alkalmazotti~ kar érdekeit védő szövetségekis tárgyalnak 
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a fuzióról. Azonban egyrészt merev elhatároltság, személyi okoltp 
de meg a segédszövetség szélsőséges szakpolitikájából való· 
engedetlensége következtében az egy táborba egyesülés itt sem 
sikerül, sőt - amint látni fogjuk -· soha nem volt távolságba, 
térnek el egymástól. 

A forradalom kitörését követő héten november 6-án a külön
böző érdekszövetségek képviselői értekezletet tartottak a napi
renden lévő kérdésekben követendő magatartásukra, a harctérrőb 
visszatérő gyógyszerészek elhelyezése, a taksa munkadijainak 
emelése, a teknikák eltávolítása, a gyógyszerbeszerzés és a jog
adományozás rendezése képezte a rregbeszélés tárgyát. A seged
szövetség rögtön a forradalom első Jázában állást foglalt az: 
összes gyógyszertárak (reáljoguakat is beleértve) átr.uházh~tat
Jansága mellett. Erős tábora volt azonban a szabadtpar htvet
nek is. A gyakorlők szövetsége rezerváltan viselkedett. Mig a 
birtokonbelüliek arra az esetre, ha a Iimitációs rendszer meg
marad nem emel kifogást az ezentúl adandó jogok átruházhalat, 
lansága ellen. Ellenben, ha az alkalmazotti kar a fentálló patikák 
átruházhatatlanságát is kívánja, akkor az államosilás alapjára 
helyezkednek. A gyakorlatban így festett az elméletileg elenged" 
hetetlennek hirdetett egyöntetű felfogás s a kari problémák köz
megelégedést keltő megoldását bizto~itó ~gységes áll~s!oglalá_s. 

A reformmunka elérkezte szliksegesse tette a nezetek es 
felfogások tisztázását. Az alkalmazottak a legkülönbözőbb_ hely_en 
és időben propaganda értekezleteket tartottak. ~gytk (Jobb~ra 
feszereit katonák) a szabad ipar mellett foglalt alias!. A seged
szövetség a "Gyógyszerészet jövője" eimen vitaestét rendezette 
Ezen a három egyébként is ismertebb reformrendszer mellett 
csoportosultak. E rendszerek: a mai koncessziós rendszernek 
fenntartása a gyógyszerárak átruházhatatlanságával kapcsolatb.an~ 
a szabadipar és az államosilás rendsze e. Az értekezlet kl!ejezt. 
azt a kivánságát, hogy a közegészségügy fllamosíttassék s ennek 
előmunkálatai azonnal megkezdendők. Azon szervuen, amely ezt· 
végezi, az alkalmazotti kar megfelelő képviselethez jusson. 

A különböző érdekképviseletek részben külön-külön, részben 
együttesen megtartott ismételt előzetes megbeszélések alapján a 
november 21-ére egybehivott közös értekezlet, a kar jövője szem
pontjából, nagyfontosságú jelentős határozatot hozott. 

Az értekezlet egyhanguan a következő határozatot hozta: 
Az Országos Magyar Gyógyszerész Tanács, a Magyarországi· 

Gyógyszerész-Egyesület, Budapesti Gyógyszerész-Test!llet, a ~i: 
déki Gyógyszerészek Országos Szövetsége, a Magyarorszag1·, 
Gyógyszerészsegédek Ország?s Szövets.~ge és a Gya.korló Gy?gy
szerészek Országos Szövetsege vezetomek, valammi .a gyogy
szerészi szaklapok szerkesztőinek ré~zvétele mellett f. hó 21-én 
megalakul!. 

Feladata: A Gyógyszerészet Ugyének korszerű reformja. 
Határozatai: A Gyógyszerész Tanács kivánja a kormánytól. 

hogy kfildöttjei az illetékes miniszteriumban .a gyógyszerészet 
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figy~inek vitel~re befolyást gyakoroljanak és pedig a gyógyszertár
tulaJ~onosok. ~s alka_lma.zottak. érdekeinek paritásos képviselete 
alapJan. KtvanJa tovabba a Gyogyszerész Tanács a gyógyszerészi 
törvény reformját, a gyógyszertári jogosítványok átruházhatatlan
·ságának elve alapján, a gyógyszertárak értékének megóvása me ll ett." 

. Az érteke~let. min_djárt megis állapodott abban, hogy a 
tulajdonosok kepviseleteben Karlovszky Geyza szerkesztőt, az 
alkalmazottak részéről pedig Szántó Sándort kivánja az illetékes 
minisztériumban. 

A Tanács megalakulását a szaksajtó (a Gy. Szemle kivéte
lével) örömmel üdvözölte, mert a súlyÓs viszonyok -között az 
alapvető és az egész jövőre kiható kérdésekben szükséges meg
egyezés és egyöntetű állásfoglalás csakis egy ilyen szervezet 
révén válhatott lehetövé, feltévén, hogy a szervezet minden mellék
tekintet nélkül, egyenesen halad a cél felé és becsülettel végezi 
a közmegelégedést célzó munkát. 

A Tanács dec. 4-én tartotta Zoltán Béla elnöklése mellet! 
szervezkedő ülését Megalkotta a Tanács szervezeti szabályzatát, 
megválasztotta elnökeit, titkárait, kiegészitette magát 42 tagból 
álló testületté és határozatot hozott gyógyszerészeknek a minisz
tériumba való beszervezésére, továbbá elvi kijelentést tett a 
gyógyszertárügy reformja tárgyában, amikről a Tanács az annak 
révén a követlcező hivatalos közléseket adta ki: 

Az Országos Gyógyszerész-Tanács szervezeti szabályzata. 

l. A Budapesti Gyógyszerész- Testület, a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület, a Magyarországi Gyógyszerészsegédek 
Országos Szövetsége, a Gyakorló Gyógyszerészek Országos 
Szövetsége és a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége 
vezetőinek, valamint a gyógyszerészi szaklapok szerkesztőinek 
részvételével 1918, november hó 21-én megalakult és december 
hó 4. i ki ülésén megszervezett Országos Gyógyszerész-Tanács 
célja: az önrendelkezés elvének és jogának lehelőleg azonnali 
érvényesitése a gyógyszerészet összes közérdekű ügyeiben. Ennek 
elérésére kezdeményezésével, szakvéleményével és tanácsaival 
rendelkezésére áll az illetékes minisztérium meglévő és megszer
vezendő gyógyszerészeti főosztályának, beleértve a megoldásta 
váró szociálpolitikai feladaiokat is; szükség eseién előterjesztési 
joggal él, de igényli egyszersmind a gyógyszerészi vonatkozásó 
összes kormányzati ténykedéseknek a közérdek figyelembevéte
lével való tárgyilagos ellenőrzési jogát. Úgy az alkalmazó, mint 
az alkalmazott gyógyszerészek megbizottjaként egy-egy delegáltat 
k!ild ki, akik előadókul szervezendők be az illetékes minisztérium 
gyógyszerészeti főosztályába. 

2. A Tanács áll két társelnökből, két titkárból és 42 tagból, 
kik paritásos alapon választandák az alkalmazó és alkalmazott 
gyógyszerészek körébőL 

3. A Tanács üléseit a szükséghez képest az elnökség hívja 
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össze. Jegyzőkönyvét a titkárok vezetik. Az ülésekre, de csakis 
tanácskozási joggal meghívandák a fent elsoroJt gyógyszerészi 
korporációk titkárai, valamint a gyógyszerészi szaklapok szer· 
kesztői is. 

4. Határozatait a Tanács megegyezés alapján hozza, amely 
határoz&tok a képviselt szeevezetekre kötelezők. Ha a megegyezés 
valamely kérdésben nem sikerül, mindkét fél saját véleményének 
megfelelő előterjesztést tehet az illetékes fórumhoz. 

5. Fontosabb előterjesztések és szakvélemények előzetes 
kidolgozására a Tanács paritásos alapon 4-6 tagú bizottságokat 
küldhet ki. E bizottságok munkálatait a kebelükből választott 
előadó terjeszti a Tanács teljes ülése elé. 

6. Szükség esetén a Tanács meghívhat üléseire tanácskozási 
joggal, szavazati jog nélkül, szakférfiakat is. 

7. A Tanács kiadásainak, úgymint irodai-, nyomdai· és 
postaköltségeinek fedezésére minden tanácstag után a képviseltető 
korparáció havi iO K·val járul. Ez összeg beszedése, kezelése 
és elszámolása a titkárok feladata. Az ellenőrzést a Tanácsból 
kiküldött számvizsgáló-bizottság végzi. 

8. A Tanács elnökeinek, titkárainak és tagjainak megválasz
tása titkos szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel történik. 
A beálló veszteség abból a korparációból pótolandó, amelyből a 
veszteség történt. 

9. A Tanács határozatlan időre alakul. Feloszlása felett 
önmaga határoz, olyan lilésben, amelyen a tagoknak legalább 
fele paritásos alapon jelen van. A feloszlás kimondásához a 
szavazatok kétharmada sz!lkséges. Feloszlását addig nem maod
halja ki, míg az új gyógyszertárak felállításának módja és a 
már fennálló gyógyszertárak jövőbeli sorsa törvényes megoldást 
nem nyer. 

10. Feloszlás esetén a Tanács irattárát letétképen a Magyar
országi Gyógyszerész-Egyesületnek, esetleges vagyonát pedig a 
Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézetének adja. 

ll. Választások. 

Társelnökök: i;/i;;;; Béla az ;Ikalmazó és Szántó Sándor 
az alkalmazott gyógyszerészek részéről. Titkárok: Karitsánszky 
Ottó és Szab ó Dezső.* 

Tanácstagok : L az alkalmazó gyógyszerészek köréből: 
a) a Budapesti Gyógyszerésztestület részéről dr. Deér Endre, 
dr. Filó János, dr. Héderváry Hugó, Kerpel Vilmos, dr. Mann 
Géza, Róth Manó és dr. Wébev Dezső; b) a Magyarországi Gyógy· 
szerész. Egyesület részéről Bayer Antal, Czukor László, Mzhalovits 
Jenő Debrecen, Peres Ernő, dr. Rosenber;< Sándor Mohol, 
Rózsavölgyi Imre és dr. Tauffer Gábor; c) a Vidéki Gyógysze-

* Szabótól, mert az államosítást ellenzők _csoportjához csatlakozott, 
márc. l-én megvonja a Segédszövetség a kiküldetést s helyette Györg;' 
Mátyást delegá!ja: · · 
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részek Országos Szövetsége részéről dr. A11d1•iska Viktor Erzsébet
falva, Bársony Elemér Csepel, Fried Sándor Rákospalota, Mezeí 
Elek Ujpest, Mülie1• Vilmos Rákospalota, dr. Szabó Béla Ujpest 
és Takáts István Cinkota. 2. Az alkalmazott gyógysze1•észck köré
ből: a) a Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövet
sége részéről .• 1lbe1•ti Andor, Dénes József, dr. Forgács Rezső, 
Hantik Lajos, J(ernény Jenő Pécs~ Maurev Armand 1 Neu1virih 
:Béla, Sebestyén Imre, Szentmilclósi Sándor, Szőllősy István és Téri 
Tibor; b) a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetsége 
:részéről Kiss Károly, Máda.y László, Mezibrodszky Ignác, dr. Ma
tolcsy Miklós, Miklóssy Géza, Millne1· György, PolZák Ákos, 
Reinhardt józsef, Schranz Lénárd és Viola Lajos. 

lll. Határozat. 

Az Országos Gyógyszerész-Tanács !918. december hó 4-én 
tartott filésén elfogadott szervezeti szabályzatát, tudomásulvétel 
és elismerés céljából, a beiUgyminiszter úrnak megküldi. 

A Tanács a munkaadói- és alkalmazotti szervezetek azon 
tiszteletteljes kérelmét tolmácsolja, hogy a belügyminisztérium két 
osztályából, úgymint a gyógyszerészeii- és betegápolási osztályból, 
önálló csoport alakittassék. 

Minthogy az illetékes osztályban jelenleg gyógyszerész nincs, 
bátorkodunk azt a kivánságunkat k1fejezésre juttatni, hogy a 
megszervezendő főosztály vezetésében a jövőben gyógyszerész· 
ilzakembereknek befolyás biztosíttassék. Az összes gyógyszerész
szervezetek felkérésére és bizalmából a gyógyszertártulajdonosok 
részéről Karlovszky Geyza, az alkalmazott gyógyszerészek részéről 
Szántó Sándor okleveles gyógyszerészeket és szaklapszerkesztőket 
bátnrkadunk e célra figyelembe ajánlani. 

E kérésünknek nincs éle RőmeT Róbert miniszteri tanácsos 
úr személye ellen, sőt ellenkezőleg, a Tanácsos úr, aki ügyeinket 
egy évtizede pártatlanul intézi, mint a főosztály vezetője, az összes 
gyógyszerészi korporációk teljes bizalmát birja a jövőre is. 

Kijelenti a Tanács, hogy a gyógyszertárügy reformját, az 
engedélyezési rendszer és a gyógyszertárak átruházhatatlansága 
elvének alapján, hajlandó elfogadni és támogatni, ha ez a jelen 
törvény alapján adományozott gyógyszertárak vagyonértékének 
biztosításával és megóvásával oldatik meg. 

* * * 
A Tanács vezetői dec. 10-én tisztelegtek Batthyány Tivadar 

gróf belügymíniszternél, a határozat átadása céljából. A miniszter 
.ama hivatkozással, hogy a gyógyszerészet ügye nagyon rövid idő 
múlva a munkaügyi és népjóléti miniszteriumba kerül át, kérle a 
vezetősége!, hogy Rőmer min. tanácsossal együtt keressék fel 
dr. Kunfi Zsigmond minisztert, a nevezett minísztérium vezetőjét s 
előtte fejtsék ki kivánalmaikat Kunfi miniszter a kivánairnak jó
indulattal fontolóra vételét igérte meg, miután érdeklődésére, hogy 
vajjon minden szakmai szervezet képviselve van e a tanácsban 
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és az alkalmazó és alkalmazott gyógyszerészek paritásos alapon-e 
kielégitő igenlő választ kapott. ' 

• Ezzel a ~ee .. 4-iki gyűléssei jóidőre elvégezte munkáját a 
Tanacs. Legalabb .1s ez volt azoknak a véleménye, akik az ügyek 
JObbrakanyarodasat s vele a reformok automatikusan bekövet
k~ző úja? b. elodá~ás~t rem élték. J-!a a vezetőség és a tagok, a 
külö.n~ozo <;rdekkepvlseletek egyarant komolyan fogják fel köte
lesseguket es ha . nemcsak egy tessék-lássék a körűlmények 
parancsolta taktikaiból megalakult szervnek tartják a Tanácsot 
amelynek közbeiktatásával sikerül esetleges radikális megoldáwkat; 
ha nem IS teljesen kiküszöbölni, hanem elodázni későbbre kitolni 
illetve a másik részen a radikális kivánalmakbói' legalább valamil 
megvalósítani, akkor a Tanácsnak becsliletes és az elütő véle
mények athidalását kereső munkája eredménnyel járt volna és 
alkalmasint elkerülhetövé lett volna sok olyan kellemetlen és ká
r?s incidens, ami így a megértésnek nem őszinte, hanem csak 
lat~zat keresése következtében, az egész kart megrendítő módon 
SUjtOtt. 

Igy történt azután meg, hogy mivel a Tanács nem kereste 
b~<;s~letes öozlntesé(igel a megegyezés le.hetőségétés az egyöntetű 
eljarast mtndm kan ugyben, az egyes erdekképv1seletek közvet
lenfil is intézkedtek a Tanács megkerülésével. 

A Segédszövetség már november 25-én leszögezte, hogy a 
gyógyszerészet államosításának alapján áll. Jes bár közben allást 
foglalt e kérdésben a Tanács, mivel az állásfoglalásban kimeritve 
látta egész ténykedését, ugyanez a szövetség, amelynek becsü
lettel kellett volna állani az egyhangu tanácsi határozatot, jól
ISmert huza-vona s kiböjtölési politikát sejtve, január 12 én ismét 
az álla.mos~tás k?v~te_Jésév.el. áll elő. Egyben elhatározza, hogy 
a Tanacs osszeh1vasara lepeseket tesz. Az volt ennek a litkos 
rugója, hogy amennyiben nem birja rá a Tanácsot rendes munkára 
viss~aszerzi akciószabadságát. Azonban nem csak a segédszö~ 
vetsegnek volt ez a törekvése: a Tanácsban hűségre összeháza
sodo.tt _fel:k. mindegyike ~Iili" várta, hogy a másikat egy kis a há
z~ssagl huseg oldalbarugasan ra1tacs1pje, hogy megindíthassa a 
valókeresetet s visszatérhessen régi szerelméhez a maradi 
illetve szélsőradikális szak politikára, vagy kiilön élve' alkalmi sze: 
relmeket köthessen. 

. A_ január 20 ára egybehivott tanácsülés már egészen ennek 
a Jeg.ye~en. folyt le. (" gyógyszerészeti reform tárgyában beérke
zett 1nd1tvanyok és pvaslatok feldolgozasára egy l Ü· es bizott
ságo! küld ki paritásos alapon, amelynek 14 nap alatt elabora
turnot kell kidolgoznia a plénum számára. A J:>izottság tagjai: 
Alberti Andor, Deér Endre dr., Karlovszky Geyza, Máday László 
Miilner György, Müller Vilmos, Pollák Ákos Róth Manó Szent: 
miklósi Sándor és dr. Taufier Gábor. ' ' 

A bizottsági tárgyalások jan. 25., jan. 31. és febr. 3 án voltak. 
E tárgyalások hivatalos jegyzókönyveit, már csak azért is mert 
azok eddig sehol sem publikáltattak, teljes terjedelmükben kÖzlöm: 
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L Jegyzőkönyv. Január 25-étől. Jelen voltak: Karlovszky Geyza, 
~füller Vilmos, Réthelyi József, Róth Manó, dr. Tauffer Gábor, Alberti Andor, . 
1fáday László, Millner György, Pollák Ákos, Szcntmiklósy Sá.ndor. 

K::j,rlovszky Geyza indítványára elnök Müller Vilmos, jegJ.'ZÖ Alberti 
Andor. 

Müller Vilmos üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitván, felkéri 
Karlovszky Geyzát, mi:d előadót, hogy a beérkezett tervezeteket ismertesse. 

Karlovszky nem tartja szüksége,snel;: az elméleti vitatkozásokat, sze
riute a cél az alkalmazottat: elhelyezése. Jól tudjuk azt, hogy Ht itldozatokat 
kell hozni és az, aki az ildozatokat hozza, a tulajdonosi kar lesz. A ki
küldött albizottság kötelessége a Tanács legközelebbi ülésérc konkrét javas
latot hozni, nehogy benntiulcet a taktikázás vádja érjen. :\lásrészt a többi 
bizonytalanság megszilntetése. :\linthogy az albizottság a Tanács ülésétől 

azt a határozott uta,sitást kapta, hogy tUrgyalási ala_pj:iul a Szöyetség :illás
pontja szolgáljon, ismerteti a Szövetség legújab b hivatalos· átiratát, *) melynek 
lényege az államosítás, s a tulajrlcmosolcat érdeklő legfontosabb része a ká..r
talanítás, helyesebben az ammortizUiás. Egy két részből Ulló határozati javas
latot terjeszt elő, .Milllcr javaslatára "az alkalmazott gyógyszerészek és kis
forgalmú gyógyszertárak érdekélJen ~. Karlovszky határozati javaslatát két 
részre osztva vagyingosan ajánlja elfogadásra: 

Határozati javaslat. 
Az Országos Gyógyszerész"Tanács 1918. február havában tartott teljes 

ülésén egyhangu határozattal kimondja, hogy Jüvánja a gyógyszertárügynek 
az alkalmazott gyógyszerészek és a kis gyógyszertártulajdonosok jogos 
jgényeinek teljes figyelembevételével és méltánylá:::ával való gyökeres meg
reformálását és hogy C'Zt két különféle módon is elérhetni. v éli. Nevezetesen: 

1. Mondassék lü törvényben, hog:y a ma fenmUló személyes jogosít~ 
ványu nyilvános gyóg-yszertárak a törvény életbelépésétől számított 30 év 
múlva, a reál- és gyökösített reáljog-ll gyógyszertárak pedig 40 év múlva 
átruházhatatlanokká válnak és borendezésüknek, felszerelésüknek és anyag
készletüknek becsértéken való megváltása után az állam tulaJdom'tba men
nek át, mely azok további üzeme fölött belátása szerint rendelkezile A gyógy
szertára.k e révén beálló erős értékcsökkenése !)., torvezett vag-yondézsma 
kirovásánál figyelembe veendő. A törvény életbelépte után engedélyezendő 
új nyilvános gyógyszertárak az állam, esetleg község tulajdonai, s az állam 
vagy község azokat saját költségén berendezve és felszerelve, pályá..zat 
útján T,anács kijelölendő érdemes okleveles gyógyszerészekkel bérbeadás 
útján kezelteti. 

Ennek el nem fogadása esetén : 
2. Váitsa. meg· az állam Ü!_.azságos és méltányos becslés alapján, reális 

áron a fennálló összes személyes-, reál- és gyöl{ösitett reáljogú nyllYános. 
gyóg·yszertárakat A megváltási összeg fedezésére hocsássan ki bizonyos 
normális o/o-kal kamatozó állami gyógyszertárváltságj kötvényeket. Az okl;;:ép 
tulajdonába jutott gyógyszertárakat bérbeadás útján hasznosítsa és pedig 
akképen, hogy az évi bérösszeg- körülbelül 2o;o al magasabb legyen, mint a 
gyógyszerváltsAgi kötvények évi kamathozadéka. Ebből a 20/o jövedelemből 
fedeztessék a megváltisi összeg ammortizációja, a reform végrebajtá::ára 
alkalmazandó gyógyszerésztisztviselői-kar fizetése, az új állami gyógyszer· 
tárak fdálllt<isi költség-e, a kisebbforgalmn g·yógyszcrtárak bérlőinek sub
venclója, továbbá a gyógyszerészi jóléti intézmények létesitési és fenntartási 
költsége. Az állami gyógyszertárak vagyonértéke és hozadéka el~ö s_orba~ 
a gyógyszertárváltsági kötvények kamathozadékának fedezésére es biztosi
-tá.sára szolgáljon. Az államivá Yált gyógyszertárak bérletében a nagyo~b .. 
.gyakorlati idővel bíró volt gyógyszertitrtulajdonosok, egy bizonyos életkong 
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kívánatra meghagyandók, míg az özvegyi kézen lévő és a visszavonulni 
kivánó gyógyszerészek kezén lév_ő gyógyszertárak pálJiázat útján- érdemes, 
hosszú szolg-álati idOvel biró alkalmazott gyógyszerészeknek adandók bérbe; 
a nagyobbak, ezetleg társas haszonrészesedés alapján. A nagyobb gyógyszer
:.tárak bérletére való pályázatná,J a kisebb gyógyszertárakban eltöltött szal
gálati idő előnyt biztosítson. (Fokozatos előléptetés.) 

A Tanács hangsúlyozni kivánja, hogy a tervezettel megvalósíttatnék 
a gyógyszerészet évtizedek óta Yajúdó reformja és pedig a közegészségügy 
·követelruényeit, valamint a gyógy:::zertártulajdonosok és all;:almazott gyógy. 
szerészek igényeit egyaránt kielégítöen. Jelentős anyagi haszon származnék 
belőle az államra i8, mely 3-4 évtized multán, rninden ellenszolgáltatás 
nélkül birtokába jutna az összes nyilvános gyóg-yszertáraknak. 

:\:J:egjegyzi továbbá a Tanács, hogy a fent vázolt terv végrehajtásával 
-készséggel szolgá1 resztetos tervvázlattal és megismét-li 1918. évi decemb8r 
hó 4~én hozott határozatában konkrét formában kifejezett és a }1iniszter Úr 
-'i3lődjéhez felterjesztett abbeli kérelmét, hogy a gyógyszerészet ügyeinek 
intézésére a gyógyszerészi kar bizalmát biró szakférfiak a I\-Iiniszteriumba, 
annak küszöbön álló szerv·ezése alkalmából meghivassanak s a gyógyszeré~ 
szet ügyeinek intézését, különösen pedig a gyógyszertárak felügyeletét, csakis 
gyógyBzerészek végezzék. Kivánja végül a Tanács a törvénnyel egyidejüleg 
a fegyelmi hataskörrel felruházandó gyógyszerészi kamarák megszervezését 
oés létesítését. 

Indokolás. 

A muukaadó gyógyszerészek érdekképviselőit a fentebb vázolt alter
nativ reformtervezet összeállításában az a motivum vezette, hogy az alkal
·mazott gyógyszerészek elhelyezkedésén tölcte!hetöleg könnyitsen, s az 
uralomra jutott demokratikus és szociális elvek alapjára helyezkedve, kolle
giális együttérzéssel igyekezzék közremüködni érdemes munkatársa.i boldo· 
gulásán. Az amúgy is túlontúl megterhelt államot igénybevenni nem óhajt
ván, tisztliban van vele, hogy célját csakis jelentős áldozatok árán érheti 
el. Akár a.z első, akár a második reformtervezet válnék valóra, egyaránt azt 
jelentené, hogy a !l:yógyszertar birtokában levő gyógyszerész mindazon meg
lévő és létesítendő közterlwktm kivül, amelyek a polgári osztály többi ta.g:
jaira nehezednek, fáradsagos munkájával szerzett vagyom'tnak évenként 2, 
illetve 21!2 százalékát adja le, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül pusztán 
azért, hogy az exisztenciája megalapozát:ában segédkező húséges munka
-társainalr boldogulasát elős"lg-itse. Háromnegyed részét veszti el így egy 
emberöltőn flt a gyógyszertárába fektetett vagyonának. JJehetetlen be nem 
látni ez áldozat jelentős voltát, amely a,nnál inkább méltánylást érdemel, 
mert a birtokban levő gyógyszerészek tanaesi képviselöinek önkéntes elha
tározásából ered, s a rosszabb helyzetben levő kartársak sorsának részvét
teljes atérzésében találja mag~'arázatát. A munkaadó g·yógyszerészek érde
keit képviserő tanácstagoknak sajnálatunkra nincs módjukban ennél tovább
menniök, mert már így is nagy felelősség terheli öket konkrét felhatalma
zás nélkül hozott határozatukért és ujó!ag kénJ;'telenek rámutatni arra u 
kétségbevonhatatlan tényre, hogy a felajánlott anya.gi áldozat a polgári tár· 
sadalom összes_ többi osztályainál teljesen példa nélkül áll. 

Szentmiklósy Sándor szerint a Szövetség beterjesztett javaslata nem 
·-elég preciz. Nem fogadja el sem az u. n. azonnali átruházhatatlanság állás~ 
pontjat, sem pedig egy olyan megoldást, mely a kérdést 30-40 évig kitolva 
elodázza. 

Dr. Tauffe_r ajánlja, hog~T a kérdés megoldásánál két el v vezessen 
bennünket. Először a magántulajdon tisztelete, másodszor a munkabirás tel
jes korában elérhető önálló munkakör minden gyógyszerész számára. 

Alberti, bár elismeri azt, hogy elötte szóló két felhozott vezérelve:_;kell, 
hogy elfogildtassék a reform megvldásánál, e kettő elé helyez egy harmadikat 
és pedig azt, hogy a l'eform megteremtésénél magának a gyógyszeré
-'-Szetnek érdekében kell legelsősorban cselekednünk. Szacialista gyógyszer-ész~ 
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nek vallja magát, de távol áll tőle a gondolata is annak, hogy magAntulaj~
dontól terrorisztikus eszközzel bárkit is megfosszanak. 

Pollák szerint a szacialista álláspont is elismeri a közre nem veszé
lyes töke létjogosultságát. Azt az irányt, amely az azonnali átruházhatatlan~ 
ságban csúcsosodik ki, nem kívánja és nem fogadja el kielégítőnek. A sze .. 
:rilély- és reálközötti különbözetet nem tartja indokoltnak és a kártalanítás 
valamilyen módját szükségesnek- tartja, de ugyanakkor reámutat arra, hogy 
a tulajdonban lévő gyógyszertárak egy nagy része már az eddigi birtokláS-
alatt is ammortizáltatott. 

Réthelyi utal egy előbb megjelent cikkére, amelyben az átruházhatat
lanságot propagálta, de amennyiben az abban lefektetett elvek szerint az 
átruházhatatlanság- jogát államosításnak minösitenénk, tökéletesen megfelelns
a mai anáspoutnak és ezért kéri ezen tervGzet tárgyalását. 

Müller szerint egy alapvető kérdésben már is dönthetünk, ha kimond~ 
juk azt, hogy az albizottság a magántulajdon alapján áll. 

Karlovszky javaslatának elsö részét a tárg~alás eddigi menetébM 
ítélve elejtettnek minösíti vagy ajánlja és azt visszavonja. 

Dr. Tantfer kivánja az összes javaslatok ismertetését. 
Karlovszky az államosítás alapjára helyezkedve, előterjeszti javaslatá-. 

nak második részét oly módon, hogy az államosítás bérleti alapon vitetik: 
keresztül. (Lásd a határozati javaslat 2. pontját.) 

Szentmiklósy nem tartja szükségesnek a javaslatot, mert az alkal
illa.zottak munkája továbbra is a tulajdonosok tökéjét fogja biztosítani és: 
gyümölcsöztetni egyrészt, másrészt pedig az összes terheket az államra 
ruházza. Javasolja, a teljes államosítás álláspontjára helyezkedjünk, arra 
nézve a munkálatok azonnal kezdessenek meg, az átruházhatatlanság pedig· 
azonnal mondassék ki. A kezelés természetesen gyógyszerészekre bizatnék. 
ellenben az összjövedelmek az államot illetik. Az egyéni képességet méltá~ 
nyalandó részesedésbe kell juttatni a gyógyszerészeket, a főcél a termelő: 
eszközök állam{)sítása. 

Róth, Karlovszky javaslatát fogadja el,. dacára annak, hogy .Szent: 

*)"A Magyarországi Gyógyszerészsegédek Ország~s ,s~övetsége m_eg,áll,apítja a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület legutóbbi k~.z9yule~ene~. ~~f~lyasal'ol! ~ogy
a gyógyszerészet államosítása a tulajdonosi kar korebe_n ~s, _ kulon?,sen a vrdeken,_ 
erős visszhangra talál, megerősítését látja eredeti clv1, allasp~ntJanak, ame~y a 
gyógyszerészet jövőjét annak sz?cializálásában l,á~ja. E~ert elh~taroz~a, hoqy, 1!yen 
értelemben a Gyógyszerész Tanacshoz for~ul, ken a,~J;O?J!S~ereszet all~m~s1t~sanak 
a Tanács január 20-iki ülésére való napuendre tuze~et, es anna~ nept~rvenyben, 
való keresztül vitelét, egy eljövendő szocialista ~llan;t reszere. A yalasz!many .ezt a 
határozatát nem tartja ellentétben állónak a Tanacs 1s;nere~es hataroz?t~val. A_ meg~, 
lévő gyógyszertárakra nézve a gyógyszertári jogok ~t~uhazh:"ta~lan,saga~ak k~~n
dásával kíván az üzemek szocializálásához jutni. A k1vant neptorveny elet~elepese 
után csak az államnak van joga gyógyszertár nyitá~~ra:_ Ez~n, gyógyszert!lrakn~ 
személyzeti és üzemí ügyeit a bizalmi rendszer alapJ~n osszeal~It?tt ~1zottsag fogJa. 
intézni az idősebb családos kartársak elsősorban vala elhelyezesere. 

(A történelmi hűség szempontjából megjegyzendő, ~ogy a ... válas~tm;iny ez~n 
határozati javaslathoz hozzájárul Harnik Lajos és Szabo Dezso kivet~~evel, akik_ 
tekintettel arra, hogy ezen állásfoglalás a Szövetség hiva,tal~~ progr~mmJava_~ elle~~
tétben áll és tekintettel arra a körülményre is, hogy nezetuk szenot ~ s.zovetseg 
tagjainak többsége is ellentétes véleményen van, valamint hogy a mat :v;Jszo~;v?.k 
között az elfogadásra ajánlott programm keresztülvitelét lehetetlennek, tartJák, kulon. 
véleményt jelentenek be, melyet a közgyűlés elé óhajtanak terjesztem.) 
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-miklósy álláspontján áll és pedig azért, mert a teljes államasitás keresztül
vitelére sem személYi, sem a.nyagi bázis nincsen. 

Alberti a tervezet elvi kidolgozásánál egy változtatást javasol és 
.pedig, hogy ne ragaszkodjunk mereven az államosítás kitételéhez, hanem 
·helyezkedjünk az Andrássy által propagált megoldási módszerhez, a közjogo
sitás alapjára. Ezzel éppen a gy0gyszerészet érdekéb.en a.z elbürokratizálódás 
ellen vél biztositékat teremteni. Ami a magántulajdon megvédését irányzó vagy 

,célzó ammortizálást illeti, arra az álláspontra. helyezkedik, hogy az ammorti
zálás szempontjából az egyes gyógyszertárakat a gyógyszerészi kamarák vagy 

-más e célra létesítendő bizottságol.:: mintegy egyénenkint bírálják el és a 
törlesztésre szükséges kiméleti időt nem egységesen, lmnem gyógyszer
táranként állapítsák meg. Ugyanakkor hangoztatja az önl;:ormányzati alapon 

'kiépített kamara-rendszer szükségét. 
Müller az államosítás híve, Szentmiklósy álláspontját tenné magáévá, 

;ha lehetne. A tulajdmwsok l;::ártalanitását a gyógyszertárak megváltásával 
ta.rtja szükségesnek. Egynek érzi magát minden gyógyszerésszel és egyforma 
elbírálást kíván a jövőben a kartársak részéről. Pro_ponálja, hogy a gyógy· 
szerészek javadalmazása az állami gyógyszértárakban a munka megfelelő 
honorálása útján biztosíttassék. A munka taxadíja 6 koronában állapittassék 
me_g, ennek ellenében a bérleti rendszert véve alapul, azt elfogadhatónak 

·tartja, a jövedelem a munkadij bizonyos kulcs szerint, részesedése legyen. 
Szükségesnek tartja ezenkívül a korpótlék létesítését ötévenkint ezer koronás, 
emelkedéssel, felemelt nyugdíjjal és rokkantsági biztosítással. 

Réthélyi különvél-eményt terjeszt elö az egész kérdés megoldásának 
· elhalasztasára. 11 Addig az ideig, míg arszagunk terjedelme, annak határ~ a 
· békekonferencián végleges elintézést nem nyernek, céltalan a gyógyszerészet 
reformjának részleteibe belebocsátkozni, mert a reform egyáltalában nem 
lokális jellegű, hanem csakis országos lehet. Ezen oknál fogva a területi és 
politikai viszon~ok konsolidációja után a gyógyszerészet reformja a .sürgős
ség kimondásával a közegészségügy általános reformjának keretében oldandó 
meg és pedig· s2;igorúan alkotmányos úton és módon a tulajdon szigorú meg-

· óvá-sa alapján." Követeli az összérdekeltség, hogy a törvényhozást a munka
adók és alkalmazottak paritásos képviseletének bevonásával ankétszerü tar
~gyalások előzzék meg, amely tárgya.Iásokból leszürödö irányelvek az alko
tandó törvényben feltétlenül érvényesülést nyerjenek. 

Pollak figyelmeztet arra, hogy a javaslat a kérdés elodázását ered
ményezné. Járadékkal való megváltást nem fogadhat el, mert az_ allamra az 
csak terheket mér és nem szociális megoldás, ha a gyógyszertárak jöve

·delme a mostani tulaJdonosoknak biztosíttatile A Szövetség álláspontját kell 
elfogadni, a magántulajdont pedig ammortizálás útján kell kártalanitani. Új 

,gyógyszertárak csak az állam tulajdonát ké_peznék. 
Alberti reámutat arra, hogy a Karlovszky által propagá.lt kötvényekkel 

való megváltás nemcsak a mostani tulajdonosoknak biztosítaná a gyógyszer
tárak jövedelmét, hanem a kötvények öröklésével vagy harmadik kézben 
Jutásával mindYégig az illetéktelen idegen töke szolgálatában sülyednének 
a gyógyszertárak. 

Millner György a sZabad gyógyszerészet híve, az áUamosításhoz nem 
.j_iírul_ hozzá semmilyen formában, mert szerinte a közegészségügy államosi
·.tásához IÍem tartozik a gyógyszertárak államosítása is .. szerinte az állam· 
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·célja az legyen, hogy a gyógyszereket minél olcsóbbá tegye, már .pedig a 
'nehézkes bürokratizmus beka;pcsolásával ez lehetetlen. Proponá-lja a szabad 
:gyógyszerészetet. 

Karlovszky szeriut a terheket nem rójjuk az államra, mert hiszen a 
:gyógyszertárak jövedelméből fedezik a járadékkölcsönt Szerinte a jövendő 
génerációkat sem juttatjuk illetéktelen ja.vakhoz, mert ennek elkerülése 
végett a jövedelem egy részét törlesztésre forditllatjuk. 

Pollák Ákos néhány percnyi szünetet kér. 
Müller elnök az ülést felfüggeszti. 
Alberti szünet után az idő előrehaladottságára való tekintettel, más

Tészt, hogy a további elméleti vitatkozásokat megakadályozzuk gyakorlati 
-szempontból összegezve a mai tárgyalások eredményét, a következő hatá
rozati javaslatot terjeszti elő, amely a további tárgyalásaink alapján rész
letes tárgyalások bázisául szolgáljon.*) 

Ka.rlovszky szerint ehhez a javaslathoz első hallásra hozzá nem 
járulhat, a bizottságat kéri azt sokszorosittatui és a legközelebbi gyülésen 
Jogunic fölötte határozni. 

Müller elnök az értekezletet bezárta. 

' ' ' 

l<-) "1. A meglévő gyógyszertárak közjogi tulajdonba vétetnek. Tulajdonosaik 
--vég kielégítése történhetik: 

a) Egy szakértő vegyes-bizottság által megállapított, de legfeljebb 15 évig 
-terjedhető használati birtoklássaL 

b) Kisebb jövedelmezőség és ezen idő alatt nem ammortízálható gyógyszer-
iárak esetenként birálandák el és kielégíttetnek : 

1. Vagy az ammortizációs idő kiterjesztésével, 
2. subvencióval, 
3. a tulajdonos elhalálozása esetén a jogutód azonnali végkielégítéséveL 

. 2. A törvény életbelépte napjától kizárólag közjogú gyógyszertárak állít
hatok fel; ezek vagy üzemiek, vagy nyilvánosak. 

a) Az üzemiek csakis az igényjogosultaknak és ingyen szolgáltatnák ki 
gyógyszereiket Adminisztrálásukat az üzemf-enntartó Közjogi Személy alkalmazott 
gyógyszerészei végzik. A beosztott gyógyszerészek jövedelme arányban áll a nyil· 
vános állami gyógyszertárak személyzetének jövedelmével. 

b) A nyilvános közjogú gyógyszertárak egyenlőre fizetés ellenében minden
kinek rendelkezésére állanak, hasonlóképpen mint a mai gyógyszertárak. Ezeknek 
:felállítása a Közjogú Személyt terhelik. 

3. A személyzeti beosztás nyih·ános pályázat útján a gyógyszerészi kamara 
javaslata szerint történik. A kezelői állás betöltésénél az andennitás elve irányadó. 

4. A gyógyszertárak jövedelme és kiadásai a felallító Közjogi Személyt illetik. 
5. A gyógyszerészszemélyzet fizetése áll: 
a) Az egyetemet végzett állami tisztviselők státusának megfelelő díjazásábóL 

·(Az állami szaigálatba átvett gyógyszerészek nyilvános gyógyszertárakban eltöltött 
szaigálati ideje, kora és családjának nagysága a rangosztály megállapításánál figye
-lembe vétetik: Amennyiben az idősebb gyógyszerészek teljes állami gondoskodásba 
.át nem vehetők, a magánszolgálatban eltöltött munkálat honorálása az első pont 
.alatt elbirálandó átruházhatatlan gyógyszertári jogosítvánnyal történik.) 

b) A gyógyszertárak netto jövedelméből időszakonkint, helyenként és gyógy· 
szertáranként a gyógyszerészkamara által megállapított százalékos részesedésből. 

6,· A még ammortizációs időben magánosok által kezelt gyógyszertárak 
-5zemélyzetének fizetésére hasonló elvek irányadók. 

7. A gyógyszerész kamarai szervezet felállításának munkálatai azonnal meg· 
:indíttatnak, úgy hogy ezen törvény megalkotásában már aktiv részt vegyen, 

8. Gyógyszerészi szakügyeket általában és a gyógyszertárvizsgálatokat 
&ül önö sen, csakis a gyógyszerészek végzik." 
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IL jegyzőkönyv. Január 31-én. Jelen voltak: Egyrészről Karlovszky 
Géza, Müller Vilmos, Róth :Manó, dr. Tauffer Gábor, Zoltan Béla. Másrész
ről: Alberti Andor, Máday László, Millner György, Pollák Ákos, Szent-
miklósy Sándor. 

Zoltán Béla a mult ülés jegyzököny-ve alapján röviden vázolja az 
albizottság propositióít ós megemliti, hogy nem látja az egész programm 
végrehajtásiban a többízben hangoztatott sürgösséget. 

Dr. Tauffer a Millner által hangoztatott szabad gyógyszerészetet nem 
fogadja el, nem pedig azért, me:rt egy közegészségügyi üzemről van szó. 
Az államosítást bármilyen megkötöttséggel sem fogadja el, nem azért, mert 
a megváltáshoz szolgáló kulcsot igazságosan nem állapithatj:lk meg, nem 
lehet pontosan meghatározni azt sem, hogy egy-egy gyógyszertarnak mennyi 
az értéke. Ilyen alapokon pedig a tulajdonjog megóvása nem vihető 
keresztül. 

Karlovszky szerint megfelelő birtoklással szolgálható, a magántulaj
don védelme akkor is, ha egészen precíz értékmegállapításról _nem is beszél-
hetünk. Az érték megközelithetö igazsitgos megitllapítása történhetik úgy~ 
amint történt eddig is gyógyszertárak adás-vételéné!, másrészt történhetik 
úgy, amint Neményi, vagy Réthelyi-féle javasla.tokban javasoltatott. 

Zoltán Béla szerint az adóbevall<isok nem szalgálhatnak alapul az 
értékmegállapításnáL Történjék ez bármily módon, ha ammortizátióról intéz
kedünk, fel kell vetnünk mindjárt annak a szükségességét, hogy állapittas-· 
sék meg egy bizonyos ammortizátiós százalék, mert a gyógyszertárak mai 
jövedelméből azok értékének ammortizálására gondolni sem lehet. 

PolJák szerint, ha a gyógyszertárak mai jövedelméből ammortizátióra 
semmit sem lehet fordítani, akkor egy megoldás alig lehetséges. Szükséges
nek kivánja az ammortizálás precizirozasának idejét úgy, hogy az egyes 
gyógyszertárak értékeik kategóriába osztassanak. 

Zoltan hangoztatja, hogy. a liliborús jövedelmek nem szalgálhatnak 
alapul a gyógyszertárak jövedelmének megállapításánál és az abból szár
mazható ammortizátiós tételek nem elege!ldök. Az egész reform megoldásá
nál, történjék az bá..rmilyen eszközzel is, a lényeget abban látja, hogy arra 
érdemes egyéneket biztos és emberies pozitióha juttassa. 

Müller szintén reAmutat arra., hogy a háborús konjukturák csak ott 
szalgáltak fölös jövedelemmel, ahol bizonyos szabadságot engedtek meg a 
gyógyszerészeti ethika határain kivül, amelyeknek részletezésébe nem kivan, 
bocsájtkozni. 

Szentmiklósy a Karlovszky által beterjesztett javaslat első pontjához 
semmi __ szín alatt sem járulhat hozzá, mert az ammortizálást nagyon hosszú 
időre halasztani. Ha az ammortizál<ls általában nem jogos, akkor propa
gáljuk a megváltást. Figyelmeztflt arra, hogy tudomáslik szerint azok, akik
az ügyeket intézik, a reform megoldásánál a közérdeket is figyelembe 
veszik és pedig elsö sorban azt. Szükségesnek tartja, hogy egy olyan állás~·. 
pontot szögezzünk le, amely ennek megfelel. Ha azt akarjuk

1 
hogy köz~ 

érdekre való hivatkozással rólunk és velünk intézkedjenek, ne pedig rólunk 
és nélkülünk. Az á.llamositás hive, legyen az akár Karlovszky tarvezete 
&zerint is, ha pedig ezen az alapon megállapodni nem tudnánk, kell keres'"
llünk egy más megoldást. 

Karlovszky ismerteti iavaslatának második részét és :figyelmeztet: 

li 
ji 

!:i 
' \; 
' 
i 

j.! 

l 

11 

ll 
il 
\~ 

., 
:! 

·' i' ·' l' 

L 

' 

49 

, ""a.IT'Il, hogy ebben már figyelembe vette az alkalmazottak képviselöinek kí
vánságát is egy- és másrészben. Kénytelen azonban megállapítani, hogy egy 

·.pontban lényeges eltérés van közöttük és ez: a megváltás időtartama. Ezek 
u.t-án ismerteti a beérkezett javaslatokat. Neményi tervezete az ál!amositás, 

·hibája a nehézkes bürokrátia és az állam mogterhelése. A Flóderer-féle 
inditv&ny egyezik Karlovszky második javaslatával, de szerinte a gyógy

' sze-rtárakat vatóban egy traest birtokába juttatná, ez a mE>goldás pedig anti-
szociális. Réthelyi javaslata szerint a gyógyszertárak az eredeti jognyertes 

·-tirtakában átruházhatatlanokká válnának, újabb tulajdonosoknál pedig a 
megvált&s volna a kárpótlás. Egy másik igen részletes javaslat volt a For
:gá.cs Rezsó doktornak, a Gyógyszerész Ujságnak még a nyár folyamán meg
jelent tervezetE\ amely szintéu az átruházhatatlanság bázizán alapul. A 
többi javaslat nem nevezhető önálló tervezetnek, legfeljebb egy-egy pontban 
vetne-k fel Ujabb kérdéseket. Ilyen pld. Zwick Károly jaYas!ata, me! y szerint 

.a. gyógyszertá,rtutajdonos gyermekei társtulajdonosi minöségbe volnanak 
.felvehetök, ez pedig semmi más, mint a gyermek előjoggal való felruházása. 
Bemutatja még I\fiklós Aladár, Biró László, Köhalmy .Miklós és özv. HodAszy 
llfikiósné javaslatait. 

Inditványozza, hogy az albizottság értékes fáradozásaiért Neményi 
-Jenönek, Flóderernek, dr. Forgács R.ezsőnek, Réthelyi Józsefnek köszönetet 
szavazzon. 

Dr. Tauffer Gábor az értekezletet bezárja. 

m. Jegyzőkönyv február 3-áról. 

Jelen voltak: dr. Deér Endre, di. Tauffer Gábor, Karlovszky Geyza 
-~R.óth Manó, Máday, MilJner~ Pollák, Alberti, Szentmiklósy. 

Az értekezletet dr. Deér Endre nyitja meg. . , , 
Karlovs7.J..::y, rnint eiőadó, ismerteti a mutt üles ~re~menyet. ~~~álla

. pítja azt, hoO"y a küiönböző javaslatokból az ellenkezo. ve!emenyek~r os~~e
·egyeztetni n~m Iehet~1t. Aj_ánlja, h~ gy a Tanác~shoz két_Java~~a!ot ,t~q~es,szunk 
-elö és esetleg a mimsztenu:nhoz IS egy kettos felterJesz t.. :s mtezl-e:ssek. 

Dr. Deér Endre szükségesnek tartja hangoztatni azt, hogy az a munka, 
amelyet az albizottság itt kifejtett,_nem hiábavaló, mert bár-~ véleményeket 
összeegyeztetni tökéletesen nem lS }.ehe!ett, sokb_an h?zza.~ár~lt a~ elve_k 
tiszíázásához. Bármilyen átalakulás jÖJJÖn B, a korman): a.Jog•orve~y .es mo~al 
tiszteletének alapján áH és miut ilyen kell, hogy az erae~eltek alia~p?n_tJát 
is tekintetbe vegye. Hiszi, hogy ilyen :mélyreható re~orm megalakltasaná! 
meg fogja ha.l~gatni a tan~csos.:üt. ~e. az ,érd~k~lteket 1s. A soksz~r hangoz
tatott sajtóny<latkozatnak"') nem tUJR]domt tulsagos nagy fontossagot. 

Ró th Manó javasolja, hogy az albizottság tagjai egyenként . adjanak 
véleményt a Tanácsnak. 

Miltner Q\rörgy megáliapitja ·azt, h Ö gy az alkalmazottak képvis~lőinek 
. á!láspontja sem "'egységes. A két Sz övetség nem egy állásponton álL q eg~~
nileg egy olyan megoldást keres, amely a szabadiparhoz. vezet. A ~.a::ss.t.~
vetség jav-aslatát nem fogadja el és a Tanács elé harmadikUl egy kulon ve-

. leményt jelent be. - -
Pollák Ákos szedni: nem végeztétett hiábavaló munka, re_mény van 

:arra, hogy a reform nem lesz o!y.an fájdalmas azok_nak s~m, ak1ket anya
-'-gifag érint, mint amilyennek ve!1.k. Alkalmazottak es tulajdonosok_ egyek 

*) Peidl miniszter nyilatkozata .(lásd később.) 
4 

... 
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vagyunk a gyógyszerészet védelmében. A jogos érdekeket megvédjfik, de-
ez nem jelenti a jogtalan anyagi érdek védelmét M·, a segédi kar képvi
selői, a segédek érdekeit nem téveszthetjük szem elől. 

Karlovszky összegezvén a tárgyalások eredményét, megállapítja, hogy-· 
a plénum elé, minthogy az álláspontok tökéletes egységesitése nem sike
rüH, bár egy határozott közeledés mutatkozik~ három javaslat ter· 
jesztessék. Reméli hogy a Tanács plénumában sikerül egységes á,llás
pontra jutni. 

Dr. Taufier Gábor ajánlja, hogy az előadónak fáradhata1lan munkás
ságáért jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék. 

Dr. Deér Endre megköszöni az albizottság működését és az értekez-
letet bezárja." · 

A bizottság határozata, illeve a három javaslat azonban soha
sem került a plénum elé, mert a Tanácsot nem hívták többé gyű
lésre ~gybe. 

Eppen ez időtájt nagy események vetik előre árnyékukat.. 
A közben történt események pedig mindinkább elmellözötté tették 
a Tanácsot s vele az egyöntetű munkálkodást. A Tanácsot alkotó 
érdekvédő egyesületek közül a választmánynak 1918 szeptemberi' 
határozata folytán, ekkor már szakszervezeti alapon álló Segéd
szövetség nagyarányú agitáció! kezd, államosíló törekvésének 
megvalósítására. A fővárosban kerületenként propaganda gyűlé
sekettart az alkalmazott gyógyszerészek számára. Azonkívül kikUI
dötteivel beszervezteli az eseményekről egyébként a rossz posta 
és fórgalmi viszonyok következtében tájékozatlan vidéket.*) 

A Segédszövetség választmányának államosító álláspontja 
ellen úgy a különben passziv viselkedő gyakorJók szövetsége 
mint még inkább a Segédszövetség újonnan belépett és Bontha 
Jenő, Kéler János és Szentiványi Szász Tihamér vezetése alatt álló 
tekintélyes tábor erős akciót kezd.**) 

A napilapok kommünikéi vel, röpcédulákkal, körlevelekkel és 
gyűlésekkel agitálnak az államosítás ellen. Ez az agitáció- bár nem, 
osztatlanul - a birtokban levők tetszésével találkozik, de azért 
úgy egyenként, mint egyesületeik útján is távoltartják magukat e 
mozgalomtól. 

A IV. néptörvénnyel felállitott Munkaügyi és Népjóléti minisz
térium vezetőjéhez, dr. Kunfi Zsigmondhoz az Egyesületnek dec •. 
16-án tartott elnökválasztó közgyűlése alkalmából üdvözlő feliratot 
intéz. Ebben a pálya közegészségügyi jellegének érintetlen fennt ar. 
!ása mellett az akkorra alakult körlilményeknek megfelelőleg, kérik 
és kivánják "a pálya szocializálását oly módon, hogy szerzett jo
gok alapján birtokolt gyógyszertárak az elértéktelenítéstól vagy 
megsemmisüléstöl megóvassanak s ezen előfeltétel mellett mód' 
nyujtassék azoknak önállósítására is, akik a régi rend keretein 
belül vagyon és összekllttetés hiányában elérni képesek nem voltak;" 

*)A Szövetség február 14-én Sebes_tyén Imre, később Téri Tibor katonai. 
szalgálatot teljesiló gyógyszerészeket a Hüm.-tól 14 napi szabadságra kéri, 
ki: "fontos szakszervezeti célra" 

") Kéler János febr. 16-án közli a közegészségügy gyógyszerészeti 
vonatkozású részének megreformálása tárgyában az államosítást ellenző, 
bpesti alkalmazottak megegyezésén alapuló tervezetet 
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Kunfi miniszter nem nyílalkozik S hallgatásában nem is sejtett 
veszedelmtk rejlenek. 

A munkaligyi és népjóléti minisztérium élére került Peidl 
Gyula miniszter a hozzá közel álló szövetségi tagok irányítása 
.mellett, február 2-án a Népszavában a következő nyílatkozatot teszi: 

"Az egészségügyi kérdések intézését csak a közeljövöben veszi át a 
vezetésem alatt áiló minisztéri~m. Már most kijelenthetern azonban, hogy 
nézetem szerint a jövőben roaganosok részére gyógyszertári jogok nem ado
mányozhatók. Sürgősen kidolgozandó egy olyan megoldás, amely a gyógy
szerellátás kérdését a közösseg feladattivá teszi. Amig a gyógyszerellátást 
teljesen nem veszi kezébe az államhatalom, addig is az én felfcgásom sze
rint gyógyszertári engedély csak közjogi testületeknek (kórházak, beteg
pénztárak, községeknek) adható." 

A szövetség e nyilatkozatot tem észetesen erősen kihasználja 
agitációináL Míg az országos egyesület- amelyhez mindnagyobb 
számban csatlakoznak a vidék gyógyszertárosai, hogy fellépésé
nek súlyát növeljék, sőt ekkor már közel állott a két gyógyszer
tárosi egyesület fuziójának lehetősége - még afölött is habozott, 
hogy vajjon nyilvánosságra hozza·e azt a kormánynyilatkozatot, 
melyet hetek óta ismert. A Peidl-nyilatkozattai szemben szögezendő 
mégis elhatározta a gyógyszertárosokban felébredt aggodalmak meg~ 
nyugtatására :. kormány nyilatkozatának a szaksajtóban publi
kálását: 

"A Magyar Népköztársaság Miniszterelnöke 341/M. E. I. 
A gyógyszerészet ügyében hozzám intézett kérelmükre a 

következő kormányálláspontot van szerenesém nyilvánítani. 
A gyógyszerészet ügyének reformja az állam és társadalom 

közegészségügyi érdekeinek, a jobb és eredményesebb közegész
ségilgyi politika kivánalmainak figyelembevételével fog megtörténni. 

A reformtervezet megalkotásánál a gyógyszerész egyesület 
javasiataU a kormány ki fogja kérni és reménysége szerint értékes 
anyagat fog nyerni egy egészséges sikeres reform megvalósitásához. 

A kormány álláspontja szerint ez 'a reform a közegészségügy 
általános reformjának kérdéséhez tartozik -és ennek keretében fog 
szabályoztatni. Természetes, hogy ennek a törvénynek a megal
kotására a megválasztandó magyar országgyiiHs lesz hívatva és a tör
vényt a parlamentáris tárgyalás elvei szerint fogja megalkotni. 

A reform érdemi kérdéseiben az állásfoglalás a szerzett jogok 
védelmének alapján a törvényelőkészítő-bizottság és az ankétek fel
adata lesz. 

Minden ellenkező hirlapi közlernénnyel szemben a népkormány 
a jog és törvény alapján áll, a törvényes rend fenntartását egyik 
főköteless-égének ismeri és az ország ·lakosságának, így a gyógy
szerészegyesület tagjainak, lelki nyugalmát a törvényes rend bizto
sításával és fenntartásával akarja megőrizni. 

Kérem az elnökséget, hogy ezen leiratomat alkalmas módon 
az Egyesület tagjaival közölni szives legyen. 

A Miniszterelnök helyett 
Államtitkár.• 

4' 
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A gyógyszertárosok érdekét védő egyesület látván egyrész
ről a forradalom következtében előállott hely<etnek mind balrább 
tolódását, másrészről oly apró eseményekböl, aminő pid., hogy a 
Nemzeti tanácsba a "Magyarországi Gyógyszerészek" képvisele
'tében még novemberben a segédszövetség elnökét és titkárát 
hivták be: az alkalmazotti karnak a radikális törekvéseket képviselö 
szárnyának előtérben állását, minden lehetőt megtett jogainak 
megvédése érdekében.*) 

Azonban az a végzet játszott itt is közzé, amely - szerin
tünk - a forradalomnak nemzeti iránytól való eltérését, illetve 
a nemzeti alapról való elcsúszását okozta. Tétlenül nézték az 
ügyek forradalmi alakulását azok, akik az újjáép!tő munkánál a 
maguk nagy súlyával, éJettapasztalatával a becsületes és nemzeti 
irányban előrehaladást szalgálták volna s a munkában való 
becsületes részvéttel gátat vetnek annak, hogy az eredeti és helyes 
iránytól akár csak egy szemernyi eltérés is lehessen. A Gyógy
szerész Tanácsot kellett volna helyesen kiépiteni, hogy a gyógy
szerésztársadal!l)at mandátum alapján képviselje s nem - arnivé 
a pill;matnyi szükségszerűség következtében többé·k~vésbbé hir
telen megalakult - .adhoc" alakulatnak meghagyni. Es amikor a 
Tanksot alkotó érdekképviseletek mindegyike tisztázta volna 
összes tagjaival és minden érdekelt bevonásával, hogy milyen 
álláspontot foglaljon el, akkor kereste volna a Tanács az állás
pontok becsületes, közmegelégedést keltő összeegyezletését. Akkor 
sohasem ragadták volna magukhoz a vezetést és irányítást szak
politikailag úgyszólván teliesen tájékozatlan, felelőtlen egyének, 
aki.knek szerepe - amint látni fogiuk - kimondhatatlan károkat 
okozott nemcsak anyagi&kban, hanem erkölcsiekben is. S hogy 
ez igy történhetett, annak a természetes haladást meggátló s a 
maguk konzervatlv felfogását mindenkor érvényesíteni akarók ép 
úgy bűnös részesei, mint azok, akik a körülményekkel nem szá
molva n:tgy izg1tá5ok következtében magukat túliadikális törek
vések megvalósításának kisérietére ragadtatták.**) 

· A gyógyszertári jog rendezésének kérdéséről még 1918 
január végén nagyszabású jogi véleményt ad a gyógyszertárosok 
kértére Szászy-SchJVartz Gusztáv egyetemi tanár, amelyben a 
gyógyszertári jog átruházhatósága megszüntetésének feltételeit 

* A Vidéki Oyógysz. Orsz. Sz ö vetség e az Orsz. Egyesülethez küldött 
átiratában ?-~ kifejezést afölötti megütközésének, hogy a Serédszövetség a 
gyógyszertan reform tárgyában úiabb állásfoglalásával ellentétbe helyezkedik 
a Gyógyszerész Tanáccsal. 

*'') A Szö\~eíség 1917-ben hónapokon át propagandát fejt ki hivatalos 
iapjában a szksz.-be tömörülés érdekében. November laén Szántó titkár 
arról ír; hogy az alkalmazotti kar lelkiállapotával számolva, nem lehet ezekkel 
a ?i~er reményében nyilt forradaimi szacialista agitációt kezdeni, míg a dec. 
3-tkl vá!. gyűlésen ugyaná bejc;enti, hcgv a szksz. Tanács jóindulattal és 
örömmel fogadja a Szövetséget. 1918 márc. 4-én pedig nyiltan kimondja, 
hogyha nem talál módot polgári szervezet l{eretein belül a Szövetség pro
grammjának keresztül vitelére, határozza el rendkivüli közgyűlés egybehivását 
a választmány és csatlakozzék a szksz. tanácshoz. 

' 
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tárgy~lja. A.z .illus~tri.s sze:zö '?unkája eredetileg a "Pester Lloyd" 
februar 16·tkt szamaban Jelemk meg, majd magyar fordításban a 
szaklapokban. 

.Ekkor azonb~? m.ár oly rohamosan követték egymást az 
~seme.n~e~, hogy anj:-~l1g lehetett az ily epizóddá minösült nagy
Jelentosegu dolgoknal ts hosszabban elidőzni. 

A !óváros t~nác.sá~ak egyik ülé~én Preusz Mór javasolta, 
hog~ meg ~z .. egeszsegügy. szoctalizalasa e!ött nyissanak meg
felel_o szamu UJ gyógyszertarat, amelyek köztulajdont képeznek. 
E targyban szakértekezlete~ tartottak, amelyen úgy a tulajdonosi, 
mmt az alkalmazotli kar kepvtselve volt. A tulaJdonosi kar elle
n~zte .a j~v~slatot, de ~ozzájárulását jelentette ki, hogy a munkás
penztar hazt palikakat allítsan fel. Az ankéton a székesfővárosnál 
a~ összes gyógyszerészérdekű ügyek szakreferensévé nemrég 
k.mevezett Seholfer Sándor a kórházi gyógyszertárak házi keze
lesbe. vétele. meilett tört .lándzsát. A segédszövetség képviseleté
ben jele~voHak elfogadtak Prcusz javaslatát azzal, hogy nemcsak 
a megnytló, hanem a meglévő összes gyó.,yszertárak szocializá
lását kívánják a közegészségügy teljes államosításával kapcso
latban. 

. Ugyancsak erre az időre eseti, hogy a székesfőváros köz
tulaJdOnba vette m!nden ;Henszolgáltatá~ nélk~l a kórházi gyógy
szertarakaL Februar 24-en Csupor tanacsosnal Schaller Sándor 
24 órás terminust adott a Testületnek az átadásra. Leltár nélkül 
vették eredetileg el s a leltározás csak már c. l· én kezdődött. 
A Testület a leltározásnál jogigényeinek fenntartásával vétót 
jele~tett .ezen eljárás ellen és nagyon valószínű, hogy ez a birtok
ba vete! IS sok és !i:omplikált jogi eljarásnak lett volna a forrása. 
A kórházi patikákat eredetileg nyilvánossá akarták tenni s itt-ott 
már mérnökökkel dolgoztattak a helyiségek erre alkalmas átalaki
tásán. Később azonban abbahagyták e rnunkát 

Az a megértés, ami a tulajdonosok részéről az alkalmazottak 
szo.ciális helyzetjavításuka! célzó kívánságainak*) teljesitése tekin
teleben a forradalom elso heteiben tapasztalható volt, a segéd
szövetségnek mind agresszívebb fellépésével mindinkább háttérbe 
szorult. E szövetség még decemberben tagokat delegál az alkal
mazottak szakszervezetének országos egyesületébe, amely 8 szerve. 
:;etet f?gl~l mag~ban és céljakép az egész alkalmazotti társadalom 
erdekelt enntó es a szakszervezeti mozgalomnak egész országra 
kiterjedő a> ci ó jának irányírását és előmozdítását jelöli meg. 

. *) A buda;Pesti Testülettel megkötik a kollektiv szerződést. A testü
leti .t~go~. c~akt~ valamel_yi~. alkalmazotti szövetség tagjait akceptálják. 
A ~tntmalis fizetes 1_209 (Jeloltnek 10~0) 15'~ D~Jut~ni szusztentáció 2-8-ig 
30 {tUetve 20) K. Akt tobbet kap a mmtmalls fizetesnél fizetése nem redu
kálható. E megállapitott fizetések nem redukálhaták ~íg a mostani taksa-
1éteh;k érvény~sek. Harmadnapos szabadnap, 2 órás ebédidő. - Később 
1/28 orakor zaras. 

Az o.rszágo_s ~gy~sület el_nökét febr. 13-án hívja fel a szövetség az 
egész ~rs.zagra klterjedo kollekhv szerződés megkötési módozatainak meg
tárgyalasara. 
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Az általános nagy érdeklődéssei várt s február 9-ikére hir
detett, nagy és széleskörű agitáció megelőzte segédszövetségi 
közgyűlés elmaradt Részint mert az államosítás mellett állást 
foglaló választmány, amely magát a leszerelt katonák részéről 
vendégként behivott néhány taggal kiegészítette, nem látta még 
kellőkép előkészitettnek a talajt*), részint mert a taktikai sakk
húzásokat rendező s e rendezéshez az egymással ellentétes fel
fogásúak Scylla és Karybdisei közölt ügyesen hajókázó .nagy 
dtplomata" Szántó Sándor ép ez időben időzött Svájcban. A köz
gyűlés idejét tehát márc. 2-ikára tűzték ki. A közben eltelt idő 
Illindkét félnek óriási agitáció kifejtésére szolgált. 

Ez a közgyűlés is, mint annak idején a legtöbb agitációs 
értekezlet a magyar forradalom "Labda-ház"-ában, a műegyetemi 
Gólya-várban folyt le. Oriási látoga:ottsága (mintegy 500-an voltak 
jelen) annak magyarázható, hogy a segédszövetség a testületet 
arra kérte, hogy a felsőbb hatóság beleegyezésével rendelje el 
a közgyűlés napján a patikák d. u. 4 órai zárását. Mire a Testület 
tagjainak ~zt az utasítást adta, hogy az éjjeli szolgálatot tartó 
gyógyszereszen kivill engedjenek el mindenkit a közgyűlésre s 
a szolgálatot lássák el 5 órától a tulajdonosok. Leírhatatlan szen
vedélyes kifakadásoknak és jeleneteknek lett közvetler. okozója, 
hogy az egyik szaklapszerkesztő a közgyűlés előtt az államo
sítás! ellenzök által osztogatott lapjában annak a megbizható 
értesUiésének" ad kifejezést, hogy a gyógyszerészet" államositá" 
sáért azért dolgozik az a kilenc egyén, akiket egy elhelyezett 
zártborí!é.kban n;egnevez, mert ezeknek kilátásba helyeztetett, hogy 
államostlas eseten magasabb hivatalokba jutnak. A szakszervezeti 
Tanács képviseletében jelen volt Preusz Mór, a Munkástanács**) 
elnöke, a kérdés 1isztázását oly módon követeli, hogy ezzel az 
egész gyűlésnek gyujtópontjába kerül ez az ügy, amit egyik 
felszólaló később rosszhiszemű és elhibázott "kortesfogásnak" 
minősített. A közgyűlés elfogadta a szakszervezeti programmo!. 
De az igazi erőmérkőzés az államosilás vagy ezt ellenzőknek a 
~álasztmány megalakítására történt szavazással dőlt volna el. 
Ugy ennél a szavazásnál, mim a szavazatok összeolvasására 
kiküldött s a rákövetkező napokon tárgyaló bizottságnál puccsot 

*) Az alföldi fiók egyhangúan az államosilás ellen foglalt állást. 
A szksz. utasítására Tomcsányi vállalta, hogy a "rendbontó elemeket és 
a szksz. fegyelmet megszt>göket kiközösítve, a határozatot revizió alá veszi 
és az egyedül helyes álláspontot, az államositást" keresztül hajtja (febr. 
11-iki levél)._ ~Aztán: "van szerenesém jelenteni. hogy f. hó 19-én megtar
tottam ~ központnál előre bejelentett közgyülést . ... Sikerült a fiókot az 
ellenkeze álláspontra rábeszélni (!) és jelentem, hogy állást foglalt az álla
mosítas mellett". ~ Ez csak egy adat a sok közül. 
· **) A Munkástanács elnökségét jan. 4-én az előtte való napon tartott 
v~lasztmányi gyülésbc;>l kifolyólag levélben keresi meg a szövetség elnök
sege, af!1e;yben azt. if] a: "a választmány a gyógyszertár-szocializálás mellett 
foglalt alias t, kivánJa- a gyógyszertárak üzemének, valamint az egész gyógy
szertermelésnek állami feladattá való tételét és felkéri a Munkástanácsot 
e reform mielőbbi keresztülvitelének támogatására." A továbbiakban az 
elnökséget ez értelmű intervendóra kéri a népkormánynáL 
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'!<:?vette~. ;_I. az ~llamosítás. hívei é.s Szántó Sándornak újab b 
dtplomaclajaval stkerült az allamosítast ellenzök részéről makro
szk~pikusan is megállapíthatóan többségben leadott szavazatok 
d~cara, "alaki hib~k" k?vetkeztében a választás megsemmisíté
sevel az egyhanguan valasztott einökre az egész intézés! bízni 
á~ újból egybehivan.~ó választó közgyűlésig. Joggal tartott tőle 
n;tndenkt, hogy a kteles~?ett s elmérg_esedett helyzet következ
teben most mar a szoctaldemokrata part, illetve szakszervezeti 
tanács politikája és nem a szaktekintetek szeríni fog a gyógyszerész
szakszervezet a jövőben müködni. 

Rövidesen be is igazolódott ez a feltevés. A gyakorJók 
szövetsége március derekán átirt az alkalmazottak fizetésének 
megjavítása érdekében a szakszervezethez. S ugyanakkor -
amennyiben a Gyógyszerész Tanácsnak a ian. 20-ikán tartott 
utolsó ülése s az ezt követő bizoltsági ülésekkel és az egész 
helyzetben beállott szélhúzást okozó változással szinte biztos 
volt, hogy e Tanács sem szolgáltatja már azt a célt, amire meg
alakult - a gyógyszerészügyeknek kormánybiztos útján való 
ca-endezésének gondolata merült fel. Ez átiratra a szakszervezet 
a következő választ küldötte: 

"Hozzám, mint a Magyarországi Gyógyszerészek Szakszerve
zet~n~k (M<_~-gy,arországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége) 

,elnokehez mtezett nb. átlfatunkra, van szerenesém a következőket 
válaszolni : 

.. ?zakszervezetünk e hó 2-án tartott közgyűlésén teljesen a 
szoct~hsta szakszervezeti programm alapjára helyezkedett amely 
kízárJa a polgári egyesületekkel való közreműködést, bármelY közös 
·cél érdekében is. Ezért sajnálatomra le kell mondanom arról hogy 
a munkabér megállapítása tárgyában kért közös akcióban s'zövet

. ségü~k a t. Elnökség-; ezetése. alatt álló szervezettel együtt működ
~essek. ~ Ugyanez ali a gyogyszerész kormánybiztos kinevezése 
erdekéQen történt felszólításokra. 

Orvendeni fogok, ha ezen álláspontunk dacára is találkozni 
fo.gunk . akcióinkban a gyógyszerészs(>gédi kar szociális érdekeinek 
vedelmcben. P. H. Teljes tisztelettel Szántó s. k. elnök." 

. A. Gyakorlók Szövetsége aztán egymagában kereste meg a 
Testaletet, amely újból honorálván a kívánta)<at, az alkalmazottak 
-f!zeté_sét visszamenőleg márc. l-étől 1500 (illetve 16CO) K.-ban 
allapltotta meg. A szusztentás díjazását pedig délutánonként 
-40 K.-ban. 

Mielött a mískolci gyógyszertárosok és gyógyszerészeknek 
az államosilást ellenző határozata értelmében*) s az ehhez csat
lakozott győri gyógyszertárosok, továbbá a szegedi járásnak 
ugyancsak a Tanácshoz intézett határozatában a Tanács állást 

~ • *) "~ kormánynak a közegészség.U:gy államosítási programmja nem 
Jelenti a. gy egyszerészet államositását, csak reformját és az ideális kari szem
;-pont telJesen összeegyeztethető a kormány -minden szociális intézkedésével 
~e~y. h;hetöv.é ~.eszi a nép le~szélesebb rétegének olcsó gyógyszerrel vatÓ 

·e:latasat, anelkul_. hogy. a-~_ula]do.nos és ~z alkalmazott gyógyszerész gyógy
szertárh~z .való }~gát es o.nmagaval vala szabad rendelkezését és mozgási 
~szabadsagat vesze!yeztetne ya_gy elvennG:" . 
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foglalhatott volna, azón bűnös fogantatása következtében, hogy· 
nem képviselte híven az összgyógyszerészet érdekét, működés~ 
megszünt anélkül, hogy akárcsak ebben is határozat szerint 
járt volna el. 

. Ugyancsak erre az időre esik a nyugdijintézet, a magyar 
gyógyszerészek nyugdíjintézetének 25-ik kötgyűlése.•) 

A Budapesti Segédgyógyszerészek Betegápoló és Segitő
Egyeslilete, amely !841· ben alapittatott s tagjainak száma 
90, körülbelül és kereken 170 ezer korona vagyonnal ren
delkezett, az 1918. évi decemberben tartott közgyűlésén meg
reformálását határozta el. 

Ha megemlitjllk még, hogy az első forradalmi kormány áltaL 
adott 5 jognál csak 2 esetben érvényesült az andenitás s a többi 
ellen a Gyógyszerész Tanács erélyes tiltakozással éli. Azután, 
hogy a gyógyszertárak átruházása egyideig szünételt. Hogy <L 
gyógyszertári alkalmazottak szolgálati viszonyának szabályozására 
kormányrendelet jelent meg és hogy a munkanélküli gyógyszeré
szek is részesülttk állami támogatásban. Hogy a taksamunka 
30 éven át változatlan munkadijtételeit januárban megválloztatták. 
Hogy a gyógyszerészalkalmazottakkal fize:ésre vonatkozó peres
ügyben a munkaügyi bíráskodás több esetben foglalkozott. Hogy 
a gyógyszertárak anyagellátása a mostoha körűlmények következ
tében, amelyek ebben az időben is teljes súllyal nehezedtek hazánkra, 
züllött és sok kielégitetlenséget maga után vonó volt, úgy hogy 
kotmányrendelettel kellett a fogytán levő és hiányzó gyógyszerek: 
helyettesitéséről és pótlásáról gondoskodni. Továbbá, hogy a 
hamisitott gyógyszerek és a gyermektápszerek forgalombahozása 
tárgyában, a hadbavonult gyakornokok és egyetemi hallgatók tanul· 
mányi kedvezménye és a nőknek előzetes engedély nélkül a pályára 
lépbetése tárgyában rendeletek jelentek meg. V é gli l, hogy ez 
időre esik a katonáskodó gyógyszerészek régi törekvésének 
megvalósitása, hogy ne gyógyszerésztisztviselők, hanem tisztek
nek jelezze a minösités, - nagy vonásokban általános képét 
adtuk a proletárdiktatura előtti helyzetnek. 

* * * 
A szakszervezet tagjai köztil egy igen kiss.zámú csoport: 

már az év elején erős kommunista agitáció! fejt ki. Es február 2-án 
ki is lép a nyilvánosság elé egy propaganda plakáttal: 

*)A nyugdíjintézet müködésére csak néhány számadatot kivánunk ide
iktatni. If-03-ban 36 volt a tagok száma. 1904-töl 1917 végéi-g 66j tag lépett
be. Nyugdíjjogosulta.k hátrahagyásával .elhunyt 10 tag, törölni 271 tagoL 
kellett. A rendes tagok száma 3b5. (Hozzávetőleg 4-50(,0 gyógyszerész 
közül 365!) 1918 december 31-én 231 olyan rendes tagja van az intézetnek~ 
akik tagdijhátralékban vannak, köztük 161 olyan, akinek hátraléka 2 évnél. 
továbbra terjed. Pontosan csak t-34 tag teljeFíti fizetési kótelezettségét. 
Ismételten volt mozgalom a nyugdijintézeti tagság kötelezővé tételére. vala
mint a nyugdijnak olyan felemelésére, ami talán mindenkit serkenteni fog;. 
önmaga iránt való kötelességének teljesitésére. 

"PrOietárgyógyszerészek l A Magyarországi Gyógyszerész
s~gédek Országos Szövetségének közgyűlése előtt állunk. Legyünk 
resen l 

N_em, tlirhetjük, h_ogy az e~digi e!vtelenség, határozatlanság, 
kapkodas es suba-alattl alkudozas uralJa továbbra is szakszerveze
tünket l 

Nem türhetjük, hogy szakszervezetünknek hivatalos pro
grammja - a változó alkalmi áll<i.sfoglalásoktól eltekintve - még 
mind1g az legyen, amelyet 1912-ben, s<i.rgaszövetség korában bo
csájtott ki l 

Nem turhetjük, hogy kolleklivszerzódéseinkben oly reakciós 
télelek fordulhassanak elő, mint a hatheti felmondási időben való 
megállapodás, mellyel szemben miniszteri rendelet állapít meg 
három hónapot l 

Nem türhetjük, hogy a magukat .,Gyakorló Gyógyszerészeka
nek nevező kon:zervativ elemek sárga szervezete továbbra is élős .. 
ködjék a szecialista szakszervezet vivmányaibóll 

Nem türhetjük, hogy munkáltatók még mindig nagy profitot 
vágjanak zsebre akkor, amikor sok tagtársunk rnunkanélkül ten· 
gődik l 

Nem türhetjükA hogy egyetemi hallgató kartársaink érdekeit 
elhanyagolják l 

Nem türhetjük, hogy a technikai segéderökkel, proletár
társainkkal antiszociálisan bánjanak ell 

Nem türr,etjük tovább szakszerveze1ünkben sem a polgári 
radikális "szellemi munkások" burzsoá ideologiáit1 sem a stréber 
álszocialisták üres demagógiáját l 

Követeljük és keresztülvisszük mindezen bajoknak orvos
lásátl Követeljük és keresztülvisszük, hogy szakszervezetü.tk úgy 
programmjában, mint minden mozgalmában, minden cselekedetében 
valóban szacialista legyen l 

Harcunkat belekapcseljuk a nemzetközi proletariátus nagy 
felszabadító forradalmába. A cél: az igazi szocializá!ás már meg
jelent a láthatáron. A győzelem napja már előreveti sugarait. 

Proletártestvéreink, miénk a jövő l 
Eh,tarsi üdvözlettel: 
Beck Károiy1 Deutsch Ilona, György Mátyás, Hönig Zsig

mond, Nádas Lajos, Nagy Oszkár, Schassberger Emil, Schwartz 
Endre, Steiner Miksa, Sh au sz Hugó, Szab ó Dénes, Téri Tibor." 
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A plakát a budapesti "Magyar korona" gyógyszertárban
születik meg s a kommunista mozgalmat is· innét sz it ják. A csoport. 
szivós, agitációs működésben fáradhatatlan erőt nyer az orosz
országi fogságból visszatért Nettwa/d Aladárban. S ezidőtájt már 
ott tartottunk a kari közéletben, hogy nem a szakképzettség, nem 
a szakmai tudás, nem évtizedes törekvéseinknek s az egész 
gyógyszerészi kar óhajának ismerete volt a fontos, hanem a poli
tikai felfogás, amely - ha az oroszországi eseményeknek köz
vetlen részesség e következtében ennek hatása alatt alakult ki -
csak előnyt képezett Ez lehet a. magyarázata, hogy a gyógy
szerészjelölt s szakmai kérdésekben abszolut járatlan, azelőtt 
sohasem hallott nevű Neuwa/d Aladár és Nádas (Nyul) Lajos*). 
(aki rövidesen megszerezte a diplomát) ragadták később maguk
hoz a hatalmat és intézkedtek szakmai és személyi ügyekben 
teljhatalommal, mint diadaltól megrészegedett Cézárok, kritika 

*) Nádas már január 24-én megbizást kap, a szövetség keretén belüti -
a gyógyszerészmunkások szakszervezetének előkészítő munkálataira. 
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nélkUl töbzódván korlát nélkUli hatalmukban, s ítélvén kicsik 
és nagyok, ifjak és tisztességben megöszUlt, de tekintélyt vesztett 
·öregek és vének felett. 

György Mátyásnak még az 1918. év végén a Segédszövet
ség lapjában szorgalmazott törekvése, hogy a gyógyszertári 
alkalmazottaknak politikai faktorokká kell lenniök - megvalósult 
Akkor a szövetség elnöksége még megjegyezte, hogy miután az 
alapszabályok tiltjak a szövetségben a politikai agitáció! s a lap 
sem írhat erről, a pártszervezetben végzik ezt s e szervezéssel 
'Üyörgyöt bizzák meg. György Mátyást, akiről röviddel ezután 
azt suttogták, hogy .egy milliót adott kommunista célokra." Adott-e 
ennyit vagy egyáltalán adott-e valamit, nem lehetett megálla
pítani. Azonban, hogy a balról jött nyomás és az, hogy ennek Szántó 
Sándor mindinkább engedett, a későbbi nép biztosokkal benső 
viszonyt fenntartó György Mátyás és kommunista társainak és 
politikájának előtérbe jutását idézte elő, amit később Szántó, a 
15zakszerveze't ekkortájt lemondott vezetője örömmel üdvözölt, a 
;proletárdiktatura kikiáltásával bekövetkezett kari eseményekkel 
>igazolható ! 

ll. 

A proletárdiktatura kikiáltásának hatása a 
gyógyszerészetre. 
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.Á hatalomrajutottak - Szántó Sándor. - Kloaka. - Züllés mindenfeté.
Anarkia. - Kari kiválóságok foglalkoztatása. ~ Megszünt kari tényezők. 

- Szakszervezet. - Rombolás. 

A félve félt helyzetváltozás t:Jegtörtént. Március 21-én ki
kiáltották a proletárdiktaturát. Ez az egész gazdasági és politikai 

·· berendezkedésünkre nagy kihatással levő esemény, elhallgatásra 
kényszeritette még azokat a kari faktorokat is, akik a haladó 

1 eszme szolgálatában állottak. Akik azonban csak a fokozatos fej
~, lődés utján kivánták a kari élet modern berendezését s vele 
(intézményeink fejlesztését és átalakitását szolgálni minden ugrás
i szerűség elmeilőzésével. 
' A proletárd,ktatura kikiáltásával karunk közéletében is 
)egnagyobbrészt meggondolatlan, érettlen, félbenmaradt - vagy 
'-elméleti - alakok ragadták magukhoz a hatalmat, olyanok, 
akiknek nemcsak hogy gyakorlati étettapasztalatuk nem volt, 

·de akiknél hiányzott az a dolgoka! át!ogni tudó életbölcselet, 
amely nélklll vezető állást be lehet bár tölteni, azonban csak úgy, 
hogy a gondjára bizott ügyeket a - falnak vezeti. 

A vezetést a rendszerváltozás a szakszervezetnek biztosította.*) 
A szakszervezetben a közgyűlés utáni puccs következtében 
az egyedüli vezető Szántó Sándor. Szántó, akinek képességei 
nem mindennapiak, akiben a nem közönséges iniciatíva 1\lel
kezett azzal a már emlitett "diplomáciai' képességgel, amely
nek alapján a már másnapra az előtte való napival esetleg 
homlokegyenest ellenkezőre változtatott állásfoglalását is nem
·csak plausibilisnek, hanern a legtermészetesebbnek tudott iga
zolni. Kitünő debatör. Fordulatokban gazdag, ötletes szónok. 
És sok oly tulajdonsággal rendelkező, amelyek tömegeknek és 
egyeseknek megnyerésére egyaránt alkalmasak. Az emberekkel 
simán és szőrmentén bánt. De lehet - hogy miközben igy 
közeledett hozzájuk - már gyilkol rejtegetett, amellyel - akire 
crávette magát, azt leterítette. És soh'se lehetett előre tudni, kit terít 
Ie s kit emel fel- magához. Mert mindig fent volt: képességeinél 
és alkalmazkodási tudásánál fogva. A tömegeket magához tudta 
iormálni, de - ha igy nem sikerült szándékainak megvalósitása, 
akkor maga alkalmazkodott és alakult hozzájuk. A klaviaturán 
minden hangnemből játszott És messzebb perspektívájánál fogva 
előbb és jobban meglátta a dolgok alakulását társainál. Egyszer, 
egyetlen egyszer azonban cserben hagyta előrelátása: balra 

*) A szakszervezeti tanács már egy febr; 27-iki levelében rneg
·'á'Iapítja "a szakzzervezetek Magyaro_zág leghatalmasabb politikai ténye
<.zöivé váltak." 
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kanyarodott, hogy aztán az erre haladó törneget magával rántsa. 
jobbra, oda, ah?! meg lehet áHni. B.alr~ kany.arodott - ahogy 
'!'t;ndotta . . ---: a to~b1ek, a .tobbseg utan es az atruházhatatlanság 
allaspont]arol az allarnosJtasra helyezkedett. Azonban innen nem 
volt. ~isszatérés. S így (bár a~n.akidején - úgy rnondotta _ 
ta.kuk.ab?l helyez~ ed ett erre. az allaspontra) neki JUtott feladatául· 
ket tarsaval) egy1~ ko:n':.'umsta rneggyőzödésböl, másik konjnnk
tura poht!kaból, kik kozul az utóbbinak szerephöz jutása eBen 
-- a~og~ későb? látni fogjuk - mégcsak néhány nappal az 
elott JS epen Szantó tiltakozott, hogy pár nap mulva viszont ö 
vezeth~s~e. ~ szereplés Parnassusára), hogy a gyógyszertárak 
szocJailzalasara, 11letve elkommunizálására a rendeletet - szembe 
n~mcsak a _józan felfogással, hanern úgy az illetéke~ népbiztos 
rmnt az eges~ forradalmi kormányzó tanács felfogásával - meg
alkos.sa. - E~ ezzel az egy rendelettel nemcsak, hogy a gyógy
szertarak magantulajdon volta szünt merr minden átmenet és 
rekompenzáció nélkül, nemcsak, hogy t~ljesen figyelmen kivtil 
hagyattak a gonddal kidolgozott törvénytervezetek, szakjavaslatok 
kormánynyilatkozatok, jogi vélemények és illetékes szocialist~ 
miniszternek kijelentése, hanem az államoSilás legdrasZJikusabb 
formája lépe.tt életbe. Egy csapással feldöntötte ez a jogfolyto
n?sság~?l: jogrendből és .. jogbiztonságból várható megélhetési 
br.ztosJte•~t azokn!'k; aklkl?l .sok esetben az egész csaiád vagyo
nanak fe,_hasznalasaval vasaroJt gyógyszertár vétetett el, úgy, 
hogy abbal attól kezdve egy fillérnyi hozzájárulás az életfent-
tartásához nem volt (pl. özvegyeknél.) · 

Es úrrá lett a kloaka. Olyan hang tört utat magának az 
eg~sz vonalon ... arni~ötöl az . orvosságára váró beieg közönség 
mar. csa~ ~ kotelezo udvanasságnal fogva is, (amelyre többé
kevesbbe JOgot formálhatott) méltán felháborodott. Az éretlen
sftggel és durvaság;al találkozott lépten nyomon. A gyógyszer
tarakban sohasem lapasztalt fegyelrnezettlenséa, szakismeretlen
ség tört a felszínre. A fiatal óriások, a naayha~gu politikusok" 
elnyomták, letorkolták a tekintélyes és lelkiismerete; öreg aÍkal
mazottakat .s .et~ől kezdv.e - azt hitték - jó orvosságot csak 
az tud .csmalm, aki JO ~vagy ahogy ők rnondották: "patent") 
ko~mumsta. A gyógyszertarak kezelését - legalább eleintén -
te!1esen elha~yagolták :. a fizetés így is- úgy is járt. Anyag után nem 
neztek, a h1an}zó, kifogyott sz ereket nem pótolták ; minek? 
Sok~al egyszeru bb_ volt a közönséget elutasítani: "nincs " Meg
törten!,. hogr p1lulas recepttel 8-10 patikába kellett a betegnek 
elm:nm, m1g egy helyen megcsinálni kegyeskedtek, rnert min
denu!'nen elutasltottak. *J Sok üzembiztos mint sa j 3 t patikájáról' 
beszelt, (d~ nem gondoskodott ennek megfelelően) arról a ?Yógy
gyó<rszertarr.ól, amelyet gondjára cíztak; kényelmi szem pontból. 
kocs1t hasznal - az üzem költségére és kocsikázott •*) · 

*) Lásd Gyógyszerész Uiság 1919. 210. old. 
") lásd Gyógyszerész Ujság 1919. 234. old. 
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Mindenhez hasonlíthatók a patikák, csak egészségügyi intéz
·ményhez nem. Belső életük egészen felforduL Azzal, hogy a 
később egy ép c~ak gyako;nok :'izs.gáját letett "patent. k?rnmu

'·nista" gyógyszereszjelölt <:Ital dm~alt. s~aks~ervezet mtezt ~z 
' összes személyi ügyeket, sot - m1nt !atm fogjuk - rendelkeztk 
a gyógyszertáraknál szak- és tá;gyi ügyek.ben is. Toy~b?á,.ho.gy 
a laboránsoknak és rnosogató!anyoknak JS beleszólast es mtez
kedési jog oiztosittatik szakügyekbe. Mindez példa nélküii anar-
kiál teremt. • 

Kiváló cselekedetekben gazdag, évtizedes szaktevékenyseg 
után egy Karlouszky Geyzának i~papiroka.t k~.il .rubrikázni, az 
osztatlan gyógyszerészi kar megérteses egyontett;segen dolg?zott 
LI•kács István nyomtatványokat kezelh~t csupan, Kzss .Kar?lY 
szesz- és cukorkiutalás minden szellemi es szakismeret szuksege 
nélklil végezhető munkáját kapja resz?rtul. A gyógyszeré~zi ~ar 
egyik legkiválóbb vezérférfiának az elet telének kuszoben alló 
P.2ksy Bélának is, csak alig-alig lehet a r.ettent? nehézzé lett 
viszonyok közölt merrélhelést biztositani, s aKkor !S vaiarnt har
madrangu etfoglaltsággal. Nem is szólvá; hoss:an. ~.rról, h~gy 
az egész karban kiváló szakismerete és szelesKöru tájeiwzottsaga 
következtében egyéniséget jelentő Réthelyi Jó~sefre egyszer~e.n 
kimondatott az ítélet: "dögö!jön meg,• amtkor elhelyezeset 
szorgalmazták. Olyan naay horderejű és jeles férfiaknak, ér
·dernekben gazdarr, koroso vezetőernbereknek, mirrt Deér Endre 
és Fanser Géza "ctoktoroknak előszabázni kellett, ha _valamely 
- akkor kari nagyság .,al - akadt hivatalos dolguk. Es ugyan 

' b . k " l 't. "k é o akkor technikai munkások Ja oranso , caKan ono s m -
sogatólányok dirigáltak szakügyekben_ Nádas Laj~sok, Witt~n
berger Henrlkek, Hő»ig Zsigák*) es Nmwald Aladarok vezetese 
mellett. 

Minden kari korparáció auto:natikusan .. megsz~ni~ =. a gya
kariók szövet<éae feloszlik· az orszagos egyesulet, a v1dek1 gyógy
szerészek ors"zá"gos szövetsége egy hang, - búc~u ~s tiltakozó 
st ó nélkül - (mint ahogy nem is lehetett ez maskep )_ vesz~ a 
szakszervezet diktatorikus intézkedéseit, mlg a budapesti testulet 
csak látszólag nem működik.**) Mindenkit bekényszerítenek a 
szksz.-be. t 

A szaklapok egy csapásra megszünnek. Csak a sza~szervez~ 
lapja (Gyógy8zerész Ujság, később Gyógyszerész Munkasok LapJa 
eimen) marad és jelenik meg április l-étől kezdve előbb kétheten
ként, majd minden héten. . 

Minderrfeié a legnagyobb tájékozatlanság uralkodi_k ~ kan 
Ugyekről s a beállott viszonyokról egyaránt. Az egyoldalu hlfszol-

*J Hőnig a nagy igazm.ondó, júl. 11-i~i gyűlésen a szocializ.ált 
gytrak pompás jövedelmezöséger61 beszélt, ~ O:Iko_r elragadta a hév, ",mtn
denfelé az egé>;z viiágon - úgymond:- s_zoctahz~l]ák a gytr-akat, te?at ~} 
az egy tény, hogy a gytr-aknak l~apt~a~tsta u!.a1 ~oh~ sem les.zn~k. t?. bbe . 

*"')A pro l e tárdiktatura alatt szazna! JÓVal to bb ugy:íatot ehntez, ossze
köttetést tart fenn a régi hatóságokkal, amelyekkel hivatalos aktákat váltr 
régibb megkeresésekre szakvéleményt közöl stb. 
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gála!, amely nem csupán a rossz postaviszonyok következtében,. 
hanem, mert a lap elklildésénél sem gondoskodtak arról, hogy 
minden vidéki gyógyszertár is kapja, nem jut el mindenhova: a 
legnagyobb bizonytalanságat teremti. És azok is, akik azelőtt meg
elégedtek valamely szaklap előfizetésével, de hetekig még a eim
szallagból sem húzták ki, nemhogy, átolvasták volna, reklamálják 
elmaradt elöfízetettlapjukat, hogy tájékozást szerezhessenek belőle. 
Kívánságuknak természetszerűleg nem lehetett eleget tenni; sőt 
körlevélben vagy egyébként még arról sem volt szabad értesiteni, 
hogy a lap megszünt. 

A gyógyszertáraknak - s vele a gyógyszerészetnek - egész
ségügyi jellege megszünt. Sem az állam, sem a beteg közönség 
nem láthatja az új alapokra fektetett intézménynek a multhoz 
viszonyítottan kiválóbb és nagyobb hasznát: sem egészségügyi, 
sem gazdasági-pénzügyi tekintetben. A gyógyszertárak ügyvitele 
majd bővebben kílejtendő, leküzdhetetlen pénzügyi nehézségekbe 
ütközik. S ez, kiegészítve a személyzet által teremtett anarkiát,. 
érthetővé (de nem megbocsájthatóváj teszi azt a közállapotot, 
amely ekkor a gyógyszerészetnél észlelhető volt. 

Külön fejezetbe tartozik a proletárdiktatura idején tisztára 
szak és nem politikai, legkevésbbé kommunista szempontból 
alkotott s a gyógyszerészek által a gyógyszerészet fejlesztése 
céljából már régen követelt, azonban csak a diktatura alatt meg
valósitott rendeletek (önrendelkezés, gyógyszertári vizsgálat, fel
ügyelet) hatásáról a beszámolás. 

Ebben a fejezetben csak a diktatura kikiáltásának közvetlen 
következményeit kivántam az olvasó elé állitani. Egy mondatba 
foglalható ez össze. Abba a mondatba, amelyet a vezetőség a 
kommunista csoporttól átvéve, axiómának állított oda minden 
cselekedetre, .munkára" felhivás elé: Úgy csi1tálni, hogy semmi 
visszacsi1tálható ne legyen J Még ha jó is a régi : elpusztítandó, 

i· földig rombolandó s ha rossz is, a helyébe ültetendő új: vissza 
ne riadjon senki tőle. A rombolás volt a vezérelv és a romhalmaz. 
megválogatás nélkül, sz épet és fenköltet is temetett maga alá .•.• 
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III, 

A proletárdiktatura alatt. 
(A kialakulás.) 

Tárgyalás a gyógyszertárak átadásáróL - Háromnapos ülés. - Küldött
, ség a népbiztosnáL - Szakszervezet intézői. - Az első bizalmi ülés. -
Megkezdödnek az intézkedések.- Az elhelyezödések boszorkánykonyhájából. 

A pro!etárdiktatura kikiáltása után márc. 22·ikére virradóra 
nagy tanácskozások folytak a szakszervezet vezetője és a kom
munista csoport között. Ennek eredményekép, márc. 22-ikén reggel 
Szántó Sándor, György Mátyás és Holezer jenő kíséretében fel
kereste Deér Endre dr. testületi elnököt avégből, hogy vele a 
budapesti gyógyszertárak átadási módozatait és formáját meg
beszéljék. A lényegben - hogy a gyógyszertárak átadandók! -
semmi tárgyalást sem láttak szlikségesnek. tvlert hiszen ellen
mondást nem tűrően természetesnek találták azok, akik, ha köz
vetlenül nem ismerték, hetek óta tanulmányozták az orosz bolsevlki 
forradalmat, hogy a kommunista eszmék fölülkerekedése a gyógy
szertáraknak régi tulajdonosaiktól való mínden tekintetnélküli 
elvételét parancsolja. A bizottság csak a részleteket kivánta meg
beszélni, mert azon, hogy a patikákat elveszik, változtatui nem 
engedtek. A kommunista puccs vagy lorradalom első perceiben: ki 
gondolt volna a .győztesek" közill arra, hogy kinek s minek 
veszik el.*) Tudnak arról, hogy a kommun mindent elvesz - ez 
az elv, a tárgykörlikbe eső elvennivalókat tehát - nagy elhatá
rozással - elveszik ők, anélkül, hogy a minden Ugyeket intéző 
forradalmi kormányzótanácsnak ebbeli felfogását ismernék és 
intézkedését bevárnák. Jellemző ez arra, hogy a lelszabadult s 
régebb idő óta fűtölt és túlhevílett szenvedélyek kitlirésilk pilla
natában mily meggondolatlanságra képesek ragadni embereket. 

A bizottság megjelenésekor a testületi elnök gyógyszertárá
bán éppen jelen volt Zoltán Béla, az országos egyesület elnöke, 
aki abból a célból kereste fel, hogy a többé- kevésbbé váratlanul 
bekövetkezett események miatt szfikségessé vált intézkedések 
megtételére vele eszmecserét folytasson. A két elnöknek arra az 
önkéntelenül és feltett kérdésére, hogy mi lesz a tulajdonosokkal, 

. azt válaszo !ták, hogy azoknak elhelyezéséről majd gondoskodnak. 
Nyilvánvaló tehát, hogy nem a kommunizált társadalom, a 

köz vagy állam számára akarták a patikákat az újab b zavar első. 
pillanataiban átvenni. (lvlert hisz ebben az esetben nemcsak hogy 
megvárták volna az illetékes népbiztos intézkedését, hanem .hiva
talos közeggel" jártak volna el s nem csupán saját szakállukra,. 
jóllehet a kommunista állam kikiáltásával az intézkedési jog is 

*) Ellenben már márc. 22. Szántó és György számára "a gyógyszer
ellátás folytonosságának biztosítása céljából" sürgősen igényel egy autót 
s ha az "autóügyi-bizottság vezetője" nem adhatna rendelkezésre, akkor 
rekvirálási jogot kér Neuwald titkár erre. Végül is egy bornagykeresked& 
cég kétlovas hintóját elrekvirálja s igazolványt ad márc. 29·én arról, hogy 
a tulajdonos felajánlására a fogatot Szántó a gytr. szocializálása körüli 
munkájánál használja.• 



decentralizálódott, bár a "diktatura" az intézkedési jogban is az 
eljárást a legfőbb intézőségtől tette függővé s arra ennek irányí
tására diktatorikus - tehát ellentmondást nem tűrő, mindenre 
tekintetnélküli - hatalmat ruházott. A gyógyszerész szakszerve
-zetnek említett bizottsága tehát összetévesztelte magát a proletár
·diktatura "legfőbb"' intézőkörével.) A padkákat - legalább 
.átmenetileg - a maguk számára, azoknak az alkalmazottaknak 
a számára akarták biztosítani a részesedési haszon kisajátitásával, 
akik az egyes gyógyszertárakban a diktatura kitörésekor alkal
mazva voltak, illetve, akiket - az ő megválasztásuk alapján -
·odahelyeztek volna. 

Az elnökök közölték a bizottsággal, hogy előbb tájékozódni 
kívánnak az illetékes helyeken, majd csak azután bocsájtkeznak 
tárgyalásokb a. 

A gyógyszertárosok azután Zoltán Béla elnöklele mel!ett 
·bá rom napon át (már c. 23-24-25) permanens ülést tartottak. 
Mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy mélyreható, extrém radi· 
kális reformok következnek a kommunista forradalom után s 
ezért célul csak azt tűzték ki, hogy ahol lehet, a legkíméletesebb 
megoldást s a törekvések lehető letompítását szorgalmazzák, 
s tegyék lehetóvé. Szóvá tették e gyűlésen, hogy a szakszervezet 
részéről az elé a követelés elé állíttattak egy 3-as bizottság által, 
hogy a gyógyszertáraikról mondjanak le önként, amivel szemben 
biztosítani fogják öket, hogy mint részmunkások elhelyezést nyer
nek valamely gyógyszertárban. Ebbe a vezetőség nem hajlandó 
.be!emenni s testületileg a jogáról nem is mondanak !e. A válto
zott viszonyokra való tekintettel a Testület rendes választmánya, 
Martott Manó és Haas Miklósnak kiegészítésével fogja intézni 
az ügyeket. Elhatározzák továbbá, hogy ennek az intéző-bizott
ságnak egy-egy tagja félnaponkint egymást felváltva, állandóan a 
Testtilet helyiségében tartózkodjék, hogy szükség eselén azonnal 
intézkedhess enek. A jelenlévő jogtanácsos azt j wasolja, hogy 
mielőbb tu1ja meg egy küldöttség az illetékes népbiztostói, vajjon 
a kom. állam érdekében állónak tartja· e a forradalmi kormányzó
tanács a gyógyszertárak kommélnizálÓ\sát. Ha azt a választ kapják, 
hogy igen; akkor sem. lehet ez ellen remonstrálni az adott viszo
nyok folytán, azonban a jogokról önként !e ne mondjanak. Az 
első napi gyűlés azzal ért véget, hogy az ot! történtekre né.zve 

· diskréciót fogadnak, nehogy a másik oldalqn megtudva valamit, 
szándékaikban kontrakarirozhassák őket. Es mégis, a másnapi 

· gyűlés megnyitójában az elnök konstatálta, hogy a diskréció 
megfogadása dacára a szakszervezeti vezeteségnek a gyűlés 

·· minden mozzanatáró! pontos információja vo it. 
A 10 tagból álló küldöttség márc. 23-án felkereste Bokányi 

'népbiztos! információ szerzés céljából, azonban ezen . a napon 
· nem talál hatta, csak 24· én jutott be hozzá.*) A népbiztos a kül-

*) A jegyzőkönyv megjegyzi, hogy a küldöttség tisztelgése és infor
:mátási célzata "láthatólag jól esett"' a népbiztosnak: 

l 
l 
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döttségvezető Zolfán Béla sz~vair~ közlí, _hogy ~ -~yógyszerésze~i 
ügy ket részre os zh~:. közegeszsegt .a?mtnt~ztractora. es szoctalt
zalásra. A szoctaltzalas a szoctallzalast nepbtztossag feladata. 
A paükák a nagy üzemekkel egyfitt fognak szocializáltatni; azt 
pedig önként értetődőnek mondja, hogy a gyógyszertárosok nem 
'fognak az utcára. ~e.rliln~. ~jánl~tta, ho.gy . keressé~ _:fel .. Böhm 
Vilmost a szocialtzalas nepbtztosat. Egyebkent azt o ts kiJelent
heti, bo'gy nem az alkalmazottak, hanem az állam. s~ám~r~ _szo· 
dalizál nak. Az egésznél jelen volt Kts Adolf munkaspenztan Igaz
gató is, akire Zol tá~ e_gyizbe~ ~ivatkoz?.tt is, .hogy 6 a megmond: 
hatója, milyen megertest tan:ts~'?tt. a. kozelmultban a tu!aJdo~ost 
kar a pénztári patikák felall!!asana!. l;\okányt. a kuldöttseget 
készség-igéretének megismétlésevel bocsaJto:ta et. 

Böhmöt nem találta a küldöttség, helyette helyettesét Hevesi 
népbíztost keresték fel aki a küldöttséget óraszám megváratta 
és végill is nem ö, ha~em helyettese fogadta, aki érdemben nem 
nyilatkozbatott. 

A permanens gyűlés 25.-é~ az~al é_rt véget, hogy az elnök 
figyelmeztetett rá, h 9 gy az UJ tarsaaa!mt. rendd~l szemb~ . ~em 
helyezkedhetnek. Ovakodjék mindenkt ellenteles agttactotól, 
nehogy egyesek esecleges n;eggond?.!~Uanságának következéseit 
az egész kar s a gyógyszereszet nyogJe. 

A szakszervezet küldóttségével a tárgyalásra azonban sor 
már nem került, minthogy a szakszervezet a gyűlölet minden 
eszközével rávetette magát a bir_tokonbelül voltak mi~den é~de
kének elpusztítására. Akkor, amtkor az ~l~yomott gyogysze~~sz
proletariátus felszabaditásának h<;_ngoztatasa~~l fogtak ~u_nkaju~
nak nevezett s a gyűlölet által futött. pusztttasuk?a, n~han~ ta.J
tékzó s az őrültséggel határos . lelktállapotb a~ .elő .. zöld kölyok 
vezetésével minden cselekedetük magasabbceiu torekvéseknek 
teljes mellŐzésével a "volt" tulajdonosi kar egyénileg és személ~
ben való megalázását és teljes, mmden szempontból vett sze
gyenietes elnyomását szolgálta. 

A szakszervezet Múzeum-körút 17. sz. alatti helyiségében 
egész nap nagy sürgés-forgás. Szántó elnökö_n kivill az;tött soha
sem látott vagy csak alig ismert al~k~k mt~zkedte~ lazasan; a 
kommunisták csoportja: György _Ma!Y:as, Nactas. ~aJ~S, Neu~ald 
Aladár, Wiltenberger Henrik, Hömg Zsigmond, Tert T1b?r, Stemer 
Miksa és Domokosné-Vámos Erzsébet. Mellettűk főkeni Fekete 
Lajos és Sz!ávik István dr. vette ki részét az intézkedésbőL Meg
bizottakat kűldöttek a főváros minden gyógyszertárába és ezek 
útján adatták ki a parancsokat: a. gyóg~sz.er~árosok _szigorúan 
ellenörzendők minden cselekedetük s lepesUk megflgyelendő, 
pénzhez, any~ghoz ~ozzá n~m nyúlb~~nak. Az~tá~, hogy mi~den 
gyógyszertár bízalmtakat vala~zt s_aJat munkas~mak kebeleből. 
Ezek viszont egy-egy főbizalmt!, aktnek kötelessege az azon nap 
este a Testület helyiségében tartandó bizalmi tanács~_lésen. r~szt
venni. A parancs úgy szólott, hogy á gyakorlők szovetsegenek 

5 



66 

t~gjai nem választh_atók bizalminak.*) A "gyakorlók"-kal szemben 
taplált b1zalmatlansag nem volt keresztülvihető, s így az utasítás 
dacára, sőt annak ellenére is, több gyógyszertár ennek a Szövet
sé.gnek tagját küldötte a bizalmi-tanácsba. A gyűlésen Szántó 
Sandor _elnökölt. Jóllehet már jelentették neki, hogy a Gyakorlók 
Szövetsege ma este kimondja, illetve már kimondotta feloszlását, 
ezzel kezdte megnyitóját: a Gyakorlók Szövetségének pedig meg
parancsolom, hogy mondja ki a feloszlását. S mivel ezután már 
csak folytatni kellett az így megkezdett diktatorikus szerepet, elő
adta, hogy a "gyógyszertárak már birtokunkban vannak". Azután 
élesen kikeit a Dóczi Imre dr. ellen, aki - ahogy látni fogjuk 
egyik következő fejezetben - a népkormány által a felállítandó 
gyógyszerészeti, osztály vezetőjéül volt kiszemelve s kinek ki
nevezése alkalmasint már március 23-án bekövetkezik, ha a 
közbejött körülmények meg nem zavarják az egész kormányzati 
programmot. Hivatkozott arra, hogy Dóczit előnytelentil ismerik 
még a Gyógyszerforgalmi kirendeltség vezetöi állásából, hogy 
neki "pusztulnia kell" s helyét - fent is, lent is - gyógyszerész
nek kell átadnia. Elmondja, hogy a szocializálás lesz első mun
kájuk, amelynek keretében nemcsak a gyógyszerészeknek, hanem 
az összes gyógyszertári munkásnak tisztességes megélhetést fog
nak biztositani. Megígéri, hogy gondoskodni fognak az özvegyek
ről és. árvákról. A bizalmlak útján kívánja a gyógyszertárak 
zavartalan üzemmenetét biztosítani addig is, amig a kommuni
zálás megtörténik. Végfil felhivást intéz a segédmunkások gyors 
és alapos beszervezésére. v 

Az ügyek intézésére a délután folytatott megbeszélés szerint 
7 tagból álló intéző-bizotlságot választanak. Ennek tagjai: György 
lylátyás, Holezer Jenő, Neményi Jenő, Neuwald Aladár, Pollák 
Akos, Szentmiklósi Sándor és Téri Tibor. 

Dr. Szlávik István hozzászólásával határozati javaslatot fogad
nak el, amely szeríni sürgősen megkérik ez illetékes nép biztosságot, 
hogy a gyógyszertárak szocia!izálásában mielőbb intézked jék. Nádas 
támadja a szociatistákat, Szentmiklósi ennek következtében Nádast 
Nem,Jaid oroszországi fogoly helyzetében tapasztaltak alapján 
lázít a bolsevizmus mellett. A laboránsok nevében egy Vitális 
nev ű bejelenti csatlakozásukat György indítvány á! a elhatározzák 
a 6 órás és két turnusban való munka megvalósítását. Végfil Fekete 
mond a beállott helyzeten lelkesedésről tanúskodó beszédet, mire 
a gyűlés véget ér. 

A vezetőség is aggodalmaskodott, hogy egyesek elragad
tatták magukat önkényes és időelötti (?) cselekedetekre; ezért 
figyelmeztetést adnak ki, hogy úgy a m unkabeosztás, mint egyéb 
intézkedésnél be kell várni a vezetőség rendelkezését s azt senki 
meg ne előzze. 

") A gyakorlók szövetsége a proietárdiktatura kikiáltása után 22-én 
tartott gyűlésén nyomban kimondotta felesziasát s tagjainak egyenkéflt 
elhatározására bízta a szakszervezetbe belépést. · 
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A k.övetkezö napokban a szocializált közkórházi gyógyszer
rtárak rég• alkalmazottait elhelyezik, illetve elmozditják. A Testület 
központi gyógyszerraktárát a szakszervezet felügyelete alá helyezik 
és veze,őjévé Szlávik István drt delegálják. Ugyancsak az első 

'!ennivalók közölt szerepelt a kormányzótanácsnál a fizetés
kérdés tisztázása. S addig ís, míg megvalósul a kiváns~g, hogy az 
első osztályú szellemi munkások csoportjába felvétetnek a ayó<ry
szerész-szakszervezet tagjai, elrendeli a szakszervezet, "' h.;'gy 
·visqzamenőleg márc. l-étől mindenki 30'/o-kal felemelt fizetést 
kapjon. 

Szántó elrendeli a szakszervezeti keret kiépítését. Még
pedig a vidéki szervezetek autonómiájának biztosítására minden
kit !elhív, hogy márc. 25-dikéig jelentkezzék az illetékes csoport 
megadott vezetőjénéL Az országot a következő 12 csoportra 
osztja: L Aradmegye és város, 2. Hajdu-, Szabolcs- és Zemplén
megye és Debrecen város, 3. Győrmegye, 4. a megszállott Felső
Magyarország és Kassa (bár akkor Kassa is meg volt szállva), 
5. Pestrnegye (Budapest, Csepel, Erzsébetfalva, Kispest, Rákos
palota és Ujpest kivételével) és Kecskemét, 6. Biharmegye, 
7. Slatmár-, Bereg-, Ung- és Ugocsamegye, 8. Békés-, Csongrád-, 

·Csanád- és Bácsbodrogmegye, 9 Sopronmegye, 10. egész Dunán
túl Kaposvár központtal, ll. Borsodrnegye (ennek vezetőjénél 
tartoznak a 4. csoport helyein lakó tagok is jelentkezni) és végül 
!2. az 5-ik csoportnál zárójelben felsorolt és az egyébként a 
tizenkét csoport egyikéhez sem sorolt területen lakók. 

Ugyancsak ez időben indulnak meg a tárgyalások arra 
hogy a gy.ógyszerészeti ügyek hogyan s miként intéztetnek a 
jövőben. Es Szántó, meg György a néhány nap előtt lecsépült 
·Dóczival tárgyalnak. Pikáns magyarázata van e triumvirátus ilyen 
összetételének: Szántó Sándor még régibb időből közelebbi 
összeköttetésben állott Böhm Vilmos a szocializálás népbiztosá
val, míg György Mátyást, legvadabbnak mondott kommu
nista: I-lev esi népbiztoshoz füzte szarosabb barátság. Azonban 
sem Szántó, sem György nem rendelkezett azokkal az adminisz

·trációhöz szükséges előismeretekkel, amik a miniszteriális vezető
állásnak elenged!Jetei!en előfeltételei. Ezzel viszont a napok előtt 
megkövezéssei megfenyegetett Dóczi dr. rendelkezett mint régi 
hivatalnok, akinek ugyancsak régebbről több népbiztossal és 
ezek közvetlen helyettesével volt ismerettsége. 

. Eredetileg György voll a gyógyszerész-ügyek népbiztosa
ként nemcsak ~aját maga, hanem a kommunista csoporton, mint 
a szakszervezet intéző-bizo!tságán*) keresztül az egész szervezet 

"*} Pollák Akos nem tartozott a kommunisták csoportjához. Csupi'm 
·-a Sz:&ntóhoz való szarosabb barátság révén jutott (vezetöi rátermettsége, 
kitünö képességei és nyugodt, megfontolt temperamentuma mellett) ez eset

_/berr valószínűleg ez igen kétes értéirti vezetöi ál1ásba, amelyben alkalmasint 
--Sz<intó kivánta maga mellett tudni. 
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részéről is jelölve. Viszont Szántó! Böhm ·népbiztos kívánta 
maga mellé venni. Dóczi dr. elhelyezödése akkor még nagyon 
bizonytalan volt. Az figyek mikénti intézésére folyamatba tett 
tárgyalások áthúzódtak április elejére úgy, hogy az elsö gyógy
szerészet vonatkozású rendeletet még nem is a 'később meg
alakított osztály, hanem a három nevezett készitette el és. 
adatta ki.*) 

1. A gyógyszerészeti osztály keletkezése és első 
megszervezése. 

Régi sérelmek, régi törekvések. - Memorandum az Eszterházy kormány
hoz. - Az orvosi kar antagonizmusa. -.,..- Akciók a.z osztály érdekében. -
Első ecsetvonások. - DesignáJás az osztályvezetésre. - Klttha esett 
tervezés. - Tárgyalások az osztálymegalakításra. - Györgyék politikai~ 
barátai. - György megbízása. - 3 alosztályból álló osztály. - Heferen-
5ek. - Irányelv a rombolás. - Wittenberger Henrik ellenőriz. - Ügyköri; 
beosztás. - A termelés és ellátás alosztályának élotképtelensége. - Szántó 

termelési tervezete. - Szánalmas hivataloskodás. 

A magyarországi gyógyszerészi karnak régi sérelme volt, 
hogy a gyógyszerészeti figyekben róla nélküle alkottak rendele
teket, hogy az illetékes mlnisztériumokban minden gyógyszeré
szeti ügyben az ehhez szfikséges speciális szakképzettség nélklili 
orvosok és jogászok referáltak és döntöttek. Az orvosok, a, 
jogászok egyaránt idegenkedéssel vették a kar évtizedes törek
vését, hogy a rája vonatkozó ügyekben a gyógyszerésztársada
lom véleménye is hallgattassék meg. A miniszternél történt tisz
teigések alkalmával, azután kfilönbözö gyűlésekből kifolyólag 
memorandumban ismételten és az évek folyása alatt igen sokszo!:" 
kérték alázattal s követelték határozottsággal és önérzettel, hogy 
ne idegen karhoz tartozók pórázára legyen kötve a gyógyszeré
szek minden ügyesbajos dolga. Elsőbben csak azt kérték, hogy 
a törvény és rendelet alkotásoknál, azoknak kiadása előtt hallgattas
sék meg a gyógyszerészek érdekképviselete is. Azután mincr 
határozottabb formát öltött az a követelés, hogy a gyógyszeré
szeti figyeket intéző osztályhoz gyógyszerész szakreferens hivas
sék meg. Majd pedig a haladottabb korszellemhez alkalmaz
kodva, külön gyógyszerészeti-ügyosztályt vagy alosztály! követélt 
a kar természetesen gyógyszerész szakreferensekkeL 

*) Erről a szoc:ializálási rendeletről - bár nem az osztály készí
tette - az osztály működésének tárgyalása során fogok részletesen szólnt 
A következőkben azt a tárgyalási menetet kívánom követni, hogy először'" 
az osztály keletkezésének történetét, majd a müködését ismertetem, azután~_ 
külön az osztályon bekövetkezett változást, végül az osztályt a politikai" 
változás után - megszünéséig. Klilön fejezetben szólok a szakszervezetröl._ 
amely akkor az összes személyi ügyeket intézte. Egyált~lán, különösen az 
első időben nem volt szigoruan elbatárolva az osztály és szakszervezeb
működési köre. Ép ennélfogva, sokszor fonódik egybe a kettőnek műkö
dése s igy ismételten szükség lesz arra, hogy akár egyik, akár másik feje
zetben arról a szervröl is szóljak, amelyet tulajdonképen nem abban a, 
fejezetben tárgyalok. 
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·· • Andrássy Gyula _gróf belfigrminisztersége idején a gyógy
·sz~reszett reform torvenytervezetenek (közjogu patikák) alkal
maval (19Q7.ben) telJeS felelösségének átérzésében a tervezetet 
a képviselöházi tárgyaltatás előtt az !lletékes szakvélemény meg
hallgatása céljábó~ leküldötte a gyógyszerészegyesületnek. Hall
gatólagos ~ltsmerese volt ez a kar azon jogának, hogy a maga 
vagy .a rea vonatkozó ügyeinek intézésére befolyással legyen. 
Eze.n idéig. csak a Közegészségi Tanácsban juthatott kifejezésre a 
kan felfog':s az ott h~lytfoglaló 2 vagy 3 gyógyszerész útján. 
·(Azon b an tit ts mcstanagyermekek voltak, csak mint másod
rendű, azaz rendkívüli tae;ok neveztettek ugyanis ki.) Tíz év 
mulva, amtkor az Eszterházy kormány kinevezésében mindenki 
a. m?dern h~ladás útjára. lépést vélte fidvözölhetni, a gyógysze
reszt kar elerkezettnek !atta az időt, hogy határozott formában 
kifeJezésre juttassa követelését. 

A kar egyik legmarkánsabb képviselője, Muzsa Gyula orsz.
cgyűlési képviselő, az országos egyesliiet alelnöke volt. Muzsa 
volt az időben a Iegi!letékesebb arra, hogy ügyeink intézésére 
vonatkozó óhajainkat a kormánnyal megismertesse. S ez a neve
zett év június 21· én megirt memorandumban meg is történt. 
A memorandumot a minisztereinöknek, a belügyminiszternek és 

a közegész~ég?gyi miniszterium megalakításával megbizott minisz
ternek ~dtak ,at: A me':lor~ndum .a gyógyszerészi érdekeltség 
kezdomenyezesere, tovabba az O. Gy. Egyeslilet és a Bp. Gv. 
Testület bevonásával", jún. 21-én tartott a nkéton kialakult óhajÓ
kat ~artalmazza, s abban foglalja össze, hogy az "eddigi tarthatat
,!an allapotok" megszantessen ek. Majd igy folytatja: 

·. "Tartha~atlar:t állapotnak nevezzük azt, hogy az 1876. évi XIV. törvény-
·ctkk megalkotasa ota a gyógyszerészi ü<:ry és annak összes vonatkozásai 
a ffY'-Ry.c;:erhzek teljes mellőztisivel intéztett~k1 s ennek következtében az a 
,-}~hetetlen .állapot állt elő, hogy hosszú évtizedeken keresztül-a gyógysze
-resze~rö! es a gyógyszerészek legsajátabb szakmabeli ügyeiről a tulajdon
képem gyógyszerészi szakértők teljes mellőzésével a töb,bé- kevésbbé 
-laikusok intézkedtek. ' 

. Nem- .kívánok. most e gyakorlat hátrányaira részletesen kiterjesz
k~dm, csupan cs~k .u&"y az en,!lített ankét, mint a magam nevében is hang
s~lyozom Nagymeltosagod elott azt a jogosult kérelmet, hogy új minisz
tenum sze:vezése <;lkalmával méltóztassék ezt a mai kor keretébe egyáltalán 
-bele nem rllesztheto gyakorlatot megszüntettní, s a gyógyszerészi köröknek 
-erre vonatkozó és jól megfontolt óhajtá-3át figyelembe venni. 

Ez óhajtások között - az új rníniszterium szerv~.,zésénél - első 
~orban ti~ztdett~l. k~rjük és kívánjuk, hogy a minis:derium kereiébot az 
·-osszes gyof{y<>zereszt ugyek egy kiilönálló főosztály hatásköribe-utaltassanak át 
-a.mel~ ~őo~ztály. s::aft~rtő gyóf[ysurész vezetése alatt föltétl~nül gyógysurész~ 
itsztm'>elokbJl alaktita<>sek meg. E létesítendő gyógyszerészi főosztály ügykörét 
'kellene hogy képezzék a belügymini<;zterium vn.-c. alosztályába ina be
-osztot~ ügyeken kívül. főképen a gyógyszerészet korszerU szociális intéz
ményemek megalapozasa és kifejlesztése, mint arnelvek elsősorban alkal
masak az· önálló és nem önálló gyógyszerészi rend közegészségügyi- érde
_kekböl. i_s kívánatos és sziikséges. harmónikus együttműködésének meg
teremtesere. 

. '!\ .fóoszt~ly keretébe tartoznának tehát a következó ügyek : l. Gyógy
szer!art ugyek, u. m. ~YO!iyszertár-engedélyezések, gyógyszertár-átruházásokJ 

.. "reáiJogu_ gyógyszertarak tulajdonjogi változas_ai, gyógyszertári pályázatok 
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jóváhagyása. 2. Gyógyszerkönyv. 3. Gyógyszerárszabás. 4. Gyógyszertárak: 
vizsgálata. 5. Gyógyszerárúkereskedelem (engedélyezés, átruházás.., minö
sítés és árúsítás szabályozása) 6. Méregszer-arúsítási engedélyek. 7. Gyógy-
szerkillönlegességek, titkos szerek, óvszerek. 8. Országos Gyógyszerészi 
Szaktanacs. 9. Gyógyszerészi szociális intézmények (aggkori és rokkantsági-.
biztositás, nyugdíjintézmény, szaigálati pragmatika). 10. Gyógyszerészi. 
kamara . 

.Mély tisztelettel megjegyzem, hogy a szervezendö Országos Gyógy-
szerészi Szaktanács alatt egy, az Országos Közegészségi-, Közmüvelödési-~ 
Közoktatási-, Testnevelési- stb. tanácsok mintájára alakítandó szerveV 
óhaj tunk, amely a közegészségi miniszteríumnak alárendelve, kezdeményező, 
és véleményező joggal ruházandó fet 

A memorandummal, illetve a gyógyszerészek jogos törek
vésével a napilapok is loglalkoztak. Az Esti Ujság ez alkalomból 
meginterjuvolta az országos egyesület jó igyekezettel telt elnökét, 
Bayer Antalt, aki feltárta a régi sérelmes helyzetet. A szaksajtó 
egyrésze most is következetes volt őnmagához: támadást intézeit 
a vezetőség ellen, ahelyett, hogy a tőrekvés megv alósithatására 
az erők egyesítésén mükődött volna. A segédszövetség maga is. 
felírt s az alkalmazotti kar nevében is nyomatékkal kővelelte a 
külön főosztály!. 

Már-már biztosnak látszott, hogy ezentúl nem attól fog függni> 
ügyeink intézése, hogy szigorúan vett szakképzettség nélküli 
referense baráti vagy ellenke.ző viszonyban van-e a karral, avagy 
annak egyes képviselőivel. Es nem lesz szükség arra se, hogy 
a kar vezetőférfiai a törvényes kereteken kívül, magánérint
kezésben keressenek alkalmat arra. hogy a referenseket egyik vagy 
másik irányban informálják, mint ami - sajnos - hosszú időn 
át az e~;yedlili módnak bizonyult, amellyel - ha nem is az osz
tatlan kar, de egyik vagy másik érdekcsoport szak- (vagyis. 
inkább érdekeltsége) véleményét tudomására lehetett adni a refe
rensnek, aki azt vagy szem előtt tartotta, vagy nem. J ott azonban: 
a kormány lemondása s vele a régi magyar átok: mindennek 
sutba kerülése, amit a kormány már-már megvalósítani készült .. 
S a kar kezdhette törekvésének megvalósitását elfllrö!. 

Nagy akadály és ütközőpont volt mindig az orvosi kar, 
amelynek egyes képviselői érthetetlen módon féltékenységből 
avagy más kicsinyes szempontból állandóan a legodaadóbban 
k!izdöttek a gyógyszerészi karnak a maga önállósiló törekvése 
ellen. Nemcsak oly nagy kérdésekben, mint például a gyógy
szerészi legiszláció kérdése, hanem egész kicsiny s jelentéktelen 
kérdéseknél is.*) 

Amikor a Gyógyszerész Tanács 1918. novemberében, illetve 
dec. 4-én megalakult, egyik legelsöbb s a kormánnyal közölt 
követelése az volt, hogy a gyógyszerészi ügyek intézéséhez az 

*) Ba_ver Antalnak, a gyógyszerész egylet ezidőben nagy igyeke
zetü elnökének, sok és nehéz küzdelmébe került, pl., hogy az orvosok és 
természetvizsgálók vándorgyűlésén a nagyszámu gyógyszerészek gyógy
szerészi szakosztályt alakithassanak, ugyanakkor, amikor' a sokkal kisebb 
számú, egyéb hivatásu, természettudománnyal foglalkozóknak régen meg-
volt már az elnökségben is a képviseletük s külön szaKosztályuk is. 
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illetékes szakosztályra úgy a gyógyszertárosok, mint a gyógy
szerészek részéről egy-egy képviselö hivassék meg.') 

Január 20-iki üléséből kifolyólag pedig a népjóléti, belügy
és hadügyminiszterhez a következő határozati javaslatot juttatja el: 

,.A Gyógyszerész Tanács a mai napon tartolt teljes ülése a Gyógy
szerforgalmi Kirendeltségnéi, valamint a katonai egészségügyi anyag
raktárnál és a hadügyminiszterium anyagtermelési osztályánál történt leg
utóbbi kinevezésekből megállapitani kénytelen, hogy a magyar népkormány 
mindmáig nem szakított az előző kormányok azon jogfosztó gyakorlatával, 
hogy szigorúan vett gyógyszerészi ügyek élére és vezetésére nem szak
emberek állittattak 

A magyar gyógyszerészi kar, mely mindenkor feladata teljesitésének 
magaslatán állott, elég erős volt mindig, de különösen ma arra, hogy 
kikerüljön minden illetéktelen gyámkodás alul és hogy ügyeit egész a leg
felsöbb administrativ hatóságig önmaga intézze. 

A Gyógyszerész Tanács, mely képviselet útján magába egyesíti az 
egész orszftg vaJamennyi gyógyszerészét, kéri és elvárja a népkormánytól, 
hogy a fent írt sérelmeit mielőbb orvosoitatni fogja és kivánja, ~ogy a jövő
ben gyógyszerészi ügyek vezetésével kizárólag gyógyszerészeket bizzanak 
meg. Ezzel egyrészt egyedül illetékes és szakavatott kezekbe fog kerülni 
az ország gyógyszerellátása, másrészt elhelyezést talál amindig nagyszámú 
munkanélküli gyógyszerész." 

A gyakorlők szövetsége már elóbb szintén követeli a külön
osztályt s az önkormányzat megvalósitását Az Egyesület és Tes
tulet elnöksége pedig a forradalom után mindjárt kiadott az 
ország gyógyszerészeihez címezve egy kiáltványt, amelyben 
- egyebek előtt - a következöket mondják : 

"Biborszinben kelt fel a nap a magyar ég alján, a diadalmas forra~ 
dalom napja, amely a pusztitó háborúnak s a végnélküli szenvedéseknek 
előreláthatólag gátat fog vetni. 

Hatalmas lendülettel söpörte el útjából a régi államszervezetet, mely
nek romjain új világ kél, s a letünt kor avult társadalmi berendezései is 
várják a megváltó megújhódást. 

A magyar gyógyszerészet mcstoha multja felett is elsüvített az idő, 
s elérkeztünk a cselekvésnek órájához. 

Félretéve rninden visszavonást, s a multból fakadó minden keserű
séget, az a szent ezé! hevitse és aczélazza össze gyóQ'yszerészi társadal
munknak minden egyes tagját, hogy méltó kulturális tényezői lehessünk a 
most kialakuló magyar köztársaságnak 

Ne az ellentéteket keressük többé, amelyek elválaszthatnak bennün
ket, hanem a megértés útjait, amelyeken találkozva s mindannyian együtt 
haladva, közegeszségügyünknek egyenlő jogú és kivétel nélkül megelégedett 
munkásai lehessünk. 

Egyesült erővel és közös akarattal kell kivivnunk azt a jogosult 
törekvéSünket, hogy saJái ügyeink intézisébcn végre riszt vehessiink, s legelső
sorban is 1Jtegdönthessük eddigi törvényihtk igazságtalan Jogadományozási rend~ 
szerét, amely évtizedeken keresztül visszavonást és gyűlöletet hintett szét 
közöttünk. Nagy megbecsüléssel kell viseltetnünk e tisztes. pálya iránt, 

'l Lásd 41. oldalon : Egyébként e határozat átadásánál érdekes 
jelenet já1szódott le Bosnyák állarn1itkárnál. Az államtitkár ellentmondást 
látott a határozat és az ügyek íntézőjének kifejezett bizalma között s azt 
mondotta. hogy "nem kell gyógys?erész referens". "De kell," volt a rövid 
válasz. "Nem kell". "De keW. Es ez utóbbi megismételt és határozott 
kifejezése dacára nem tudta megérteni, hogy a bizalom tiszteletet jelent s 
csak kurtoa,iából nincs kifejezv~, hogy 8Zakember nélkül senki tevé
kenysége iránt nem le h et bizalommal a kar. 
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hogy összes sérelmeit kikliszöbölhessük, s a hozzá tapadó összes vádakat 
megszüntethessük. Onfeláldozó küzde!emmel kell törekednünk arra, hogy 
pályánk minden egyes munkása, a sors szeszéJyétől függetlenül, biztos 
egzisztenciához jutnasson. 

Haladéktalanul megoldásra váró ügyeink karunk minden egyes tagiára 
óriáSi feladatot és köteleLeHséget rónak, s azok alul csakis az vonhatja ki 
magát, aki nem óhajt újjászervezendő páiyánk áldásthozó javaiban 
részesülni. 

Ezen átalakító és úijáteremtő nagy munkához tárt karokkal és meleg 
szeretettel várjuk haza a mi katona kartársainkat." 

Az első forradalom után a !V. néptörvény alapján meg
szervezett Munkaligyi és Népjóléti minisztériumi ntézkedési körébe 
került a gyógyszerészet is*) Ugyancsak e minisztériumba szer
veztetett be a Hadügyminiszterium 56. és 57-es osztálya, amely 
az egészségügyi személyek. illetve anyagleszerelési ügyekkel fog
lalkozott. Az utóbbi ~ét osztály csoportfőnöke Mudzsm· József dr. 
volt, aki később a Munkaligyi- Népjóléti miniszterium egészség
ügyi főcsoportjának államtitkári eimmel vezetője. Már I 9 !9 január
jában felmerül! az eszme. hogy külön gyógyszerészi osztály fog 
felállittatni. Madzsar államtitkár teljesen azon a véleményen volt, 
hogy a gyógyszerészek és gyógyszerészet ügyeinek intézésére 
külön osztály kell, amely s fentnevezett két osztályból fog ki
hasíttatni, amennyiben több leszerelt gyógyszerész**) volt a Hüm 
nevezett két osztályán alkalmazva. Az osztályt úgy tervezték 
eleinte, hogy az Kallós Arnold dr. csoportjához fog tartozni s 
megszervezésére Koritsánszky Ottó kap megbízást. Az utóbbi 
helyen nevezettnek az volt a véleménye, hogy az osztály felálli
tásánál feltétlenlll meg kell hallgatni a gyógyszerésztársadalom 
killönböző érdekképviseleteit s az osztály vezetésére és szerve
zésére csak azoknak véleménye alapján lehet megbízást adni. 
Madzsar államtilkár magáévá tette ezt az előterjesztést, valamint 
azt is, - ami egyébként fedte eredeti álláspontját is - hogy t. i. 
az osztályon semmikép sem lesznek olyan szakemberek alkal
mazhatók, akik a leszereléskor csupa vétetlenből kerUitek a 
minisztériumba, hanem egyedilli mértékadó csak a szakismeret 
lehet az alkalmazottak megválasztásánáL A kérdés ekkor még 
nem volt annyira megérve, hogy a minisz!ertanács elé kerillhetelt 
volna, valahogy mé~is kiszivárg-ott és a segédszéivetség részéről(?) 
Nenúnyi Jenő néhánytagú kil!döttséget vezetett az államtitkár
hoz, akinek távollétében Kallós dr. fogadta. A killdöttség tilta
kozott az ellen, hogy Koritsánszky bárminő megbízást is kapjon, 
vagy akárcsak az osztályon is működjék, mert "a főnök i kar 
kreaturája s ma is a legreakciósabb lapot jegyzi, mint felelős 
szerkesztő". Egyébként is a szakszervezeti alapon álló szövetség 
elnökét***) ö képviselis neki van megbízatása arra, hogy a gyógy-

•) L. 6625/1918. sz. M. E. és 687/1919. M. N., M. sz. rendeleteket. 
*'''} Bischoff László, Aisenpreis Dezső, Koritsánszky Ottó Lengyel Jenő 

Toffler Pál dr._ Vadász Gusztáv. ' ' 
*u) Az elnök akkor még nem Szántóvolt. 

73 

~;er~sze~ elhelyezésér~. v~natkozóan tárgyaljon s az osztály 
reszere IS embereket ktjelöl]ön. 

. Kall?s ~r. válaszában kifejtette, hogy a miniszternek dis
kredtcJOnahs Joga a maga munkatársainak megválasztása de épp 
K~:Hitsánszky_ volt az, aki az államti!kártól azt kérle, hogy' minden, 
a gyógyszereszetre vonatkozó elhatározó lépés előtt hallgattassék 
n:e1\ a kar összessége. Egyebekben terjessze be, hogy kit hova 
ktvannak elhelyezni s amennyire tekintetbe vehető lesz óhajuk 
ezt készséggel megteszik. ' 

KésőDb az osztály megalakításának kérdésében Dóczi Imre 
dr: tárgyalt is•n.ételten az államtitkárral s e tárgyalásÓk ered
menye lett azutan, hogy az akkor már csaknem egy év óta 
gyógyszerforgalmi kirendeltségi vezetőállásában a gyógyszerészi 
ügyekben tájékozást nyert Dóczi dr. fog megbízást kapni az osz
tály megszervezésére. S e tekintetben a végső határozatokat a 
márc. 23 i ki minisztertanács hozta volna meg. A kérdés teljesen 
elő volt készítve. Dóczi márc. 18-án a kirendeltség hivatalos 
helyiségébe kérette Deér Endre dr., Karlovszky Geyza és Szántó 
Sándort a gyógyszerésztestületek képviseletében. - Kö
zölte velük, hogy a gyógyszerész-osztályt megszervezö, s öt a 
vezetéssei megbízó rendelet néhány nap mulva megjelenik. 
Kaviovszky nyiltan kijelentette, hogy nem adható fel az a 30 év
nél is hosszabb idő óta hirdetett elvi követelés. hogy szakember 
kerliijön az ilgyek élére s tiltakozott még oly tájékozott .előkelő 
idegen" kinevezése ellen is, aminő Dóczi. Deév dr. hivatkozott 
a Gyógysz. Tanács határozatára. Míg Szántó arról szólott, ho!'y 
közbe annyira balra tolódott a helyzet, hogy ma már meghalad~tt 
a tanácsi határozat is s nem lehet szó másról, mint a szksz. 
exponenséről és természetesen maga is tiltakozott Dóczi kineve
zése ellen. Ennek dacára Dóczi dr. megmaradt designáll osztály
vezetőnek s mint ilyen kidolgozta az osztály tárgykörét, meg· 
csinálta beosztasá~ kijelölte az osztályra kinevezendői<et*) és 
lefoglalt (és kapott) a Nemzeti palota (volt királyi vár) 2-ik eme
letén 3 szobát az osztály részére (amely később csakugyan az 
osztály helyétil szolgált.) Ugyane napon 186/1919 számú felirat
ban fordul a szksz. Peidl mlniszterhez, amelyben a többek közölt 
ezt írja, miután indokolja, hogy miért kérték bizalommal, hogy 
közlilök neveztessék ki osztályvezető: "abban foglaljuk össze 
kérésünket, hogy mi válasszuk ki kartársaink köziil azt a kartár
sat, akit erre a nehéz feladatra munkatársul teljes megnyugvással 
ajánlani szeretnénk" s egyben tudatják, hogy e kérés támogatá
sára a Munkástanácsot is megkérték. A márc. 21-én kitört 
kommunista forradalom következtében a márc. 23-ára kitűzött 
min. tanács természetszerűleg elmarad s . vele a gyógyszerész
osztályt megszervező rendelet is. 

Az osztály megala kitása és a megszervezésére adandó meg
tizatás körlili tárgyalások során történt, hogy az osztályvezetőnek 

* l{oritsánszky, {aki osztá!yvezetőhelyettes.minöségben) Tojj1er Pál dr és 
Leugyel Jenő gyógyszerészek, továbbá egy orvos és egy jogászt mint előadók. 
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kiszemelt kirendeltségi vezetőt felkereste Kampiss h. államtitkár,. 
megtudandó, hogy a kirendeltsége! akarja-e megtartani vagy az 
osztályvezetöi állást vállalja. Mihez van kedve ; készséggel támo
gatja törekvésében. D6czí mindkettöt meg akarta tartani. Az állam~ 
titkár kifejtette erre, hogy míg a forgalmi kirendeltség vezetöi 
állásából vállalt bevásárlások, kfilföldi utazgatások stb. egy vér
beli kereskedőnek vagy szakembernek ambicióját kielégíthetik, 
semmi esetre sem egy államhivatalnokét, aki az egészségügyí 
törvényalkotás terén szépen érvényesülhet. Dóczi azonban egyik 
állásból sem akart távozni és eredeti álláspontjából nem enged
'én arra a minisztériumban reá vonatkozóan szállóigével izmoso. 
sodo!! szólásra adott alkalmat, hogy az államhivatalnokoskodás. 
otthagyása nélkül valami ataviztikus vonzalom folytán a keres. 
kedelem terén is érvényesíteni kivánja képességeit. 

* * * 
Már akkor, mikor Peidl Gyula mellett Rónai Zoltán dr. lett 

hosszú habozás után*) a népjóléti államtitkár és a Gyógyszerész 
Tanács részéröl e sarok írója vitte el hozzá is az !id vözlő határo
zatot, annak a véleményének adott a lefolytetott magánbeszélgetés 
során kifejezést, hogy a mielöbb megalakítandó gyógyszerész
osztályban szakszervezeti alapon szervezett gyógyszerészeknek 
kell helyt foglalni.**) 

A kommunista forradalom után aztán, amikor az egész 
vonalon a szakszervezetek ragadták magukhoz az uralmat, a 
gyógyszerész szakszervezet irányitott minden szak!igyet, tehát az 
osztály megalakítását is. Igaz, hogy ennél sem szaktekintetek, 
hanem tisztára és kizárólag politikai szempontok vezették. Április 
elejéig csak tárgyalások folytak, de semmi positivum nem alakult 
ki. A szakszervezetben az volt Györgyék álláspontja, hogy egy 
gyógyszerész-osztályt kell szervezni Györ;<y Mátyás vezetése 
alatt Ez ellen az illetékes egészségligyi föcsoport vezetöjének, 
Madzsar dr.-nak súlyos kifogása volt: ugyanis nem bizott György 
szakképzettségében. A kifogás személyi részét nem lehetet. han
goztatni, mert a kommunista György a bolsevista vezérekkel 
oly szaros politikai összeköttetésben állott, hogy a forradalmi 
törvényszék virágzásának idején e kifogásolás még súlyos következ
ményekkel járhatott volna. Azonban volt az aggodalomteljes kifo
gasnak egy elvi része is: egy kézben - és pedig György kezé
ben, - az egész gyógyszerészeti kérdések (személyi. és tárgyi, 
mint: rendeletalkotás, gyógyszergyártás, gyógyszerellátás, reform
tervezet stb.) helyes megoldását nem látták biztositva. Györgyöt 
az ernlitettek folytán nem lehetett kibpcsolni. A szakszervezeti 
terror pedig megakadályozta, hogy szakképzettségüknél fogva 

*) A hosszú habozás oka az volt, hogy egyrészről előbb akart egyetemi 
tanárrá lenni, másrészról nem államtitkári. hanem rniniszteri állásra reflektált. 

n) Magyarázatát nemcsak szecialista voltában, hanem abban kell 
keresni, hogy hosszú idön át volt ennek a Szövetségnek ügyésze s egy~ 
ben politikai irányitója. 
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arra termett és az egész gyógyszerészi karnál megnyugvást keltő 
szakemberek kerüljenek az osztályba, illetve annak élére .. Azo !l
kivül számolni kellett a népbiztosok személyi követelményevel ts. 
a népbiztosok közül többen [Böhm, Gut/t,*) Rénai Szá•;tóval; 
)3okányi, Hamburger, Ku11ji Szentmiklósival; tö"bbm Nemenyw~l, 
a kommunisták: Hevesi, Vágó, Lengyel, L1tkács, Kun stb. pedrg 
Györgygel, Térivel és Steinerrel] a szakszervezeti vezetőkkel 
már régebbről szoros összeköttetést tartottak fenn.**) 

Ennek következtében a népbiztosok politikai barátaikat 
óhajtották a vezetőpoziciók~an látni. É~ alkalr:?asint politika} 
tekintetekből csak bennlik lattak garancrat az ugyeknek az o 
óhajuk szeríni való intézésében. 

A Gyógyszerész Ujság április l-i számában már a követ-
kező hiradást olvashattuk: . . 

A munkaügyi népbiztoság György Mátyás elviarsunkat . bizta .meg 
a gyóg'yszertermelés kommunizálásának végrehajtás~val. Ez~n kmevezessel 
úgy a gyógyszerész proletáriátus felszabadít~sát, mmt ~ gyogy~zerterm.~lés 
szocializá!ását egy mélytudású elvt.:rsunk btzto~. k~zetben lat] uk. _Gyorgy 
Mátyás egy meg n~m a!ku,vó !ántonthata;lan pohtlk~l ~sop?rt vezetőJe volt, 
mely csoport a gyogyszeresz!arsada!,ombd.n ur,al.~odo v1sszas ~ll?P?íok me~
szüntetését épúgy mint a gyogyszeresz pro!etanatus feJszabadHasat egyedul 
a nemzetkÖzi proletárforradalom kitörésével, a s~o~ialist_a inter_nacionale 
megvalósulásában látta megoldhatónak Munkálkodasanak jogos btzakodás--
sal nézünk elébe.**•)" . . .. 

Gvörgy csakugyan megbízást kapott BokanyitóL Gyorg7 
e megbízás alapján Madzsar intenciójának ~egfele.Jöen, tárgy,ala
sokat folytatott és Szántóval egyetemben e targyalasokhoz Doczzt 
is bevonták. Dóczi bevonását a tárgy alásokba kül5nben ekkor 
már azok a népbiztosok is kívánták, akiket régibb összekötteté.
sek alapján Dóczinak közben sikerlill e tekmtetben megnyerm. 

A tárgyalások végeredménye az lett,. hogy_ a gyó~pzerész
osztályt 3 alosztály fogja képezni. Az osztalyt dtrektonal!s alapon 
György-Szántó-Dóczi vezeti s mindegyikük. e~yenként e~y-egy 
alosztálynak lesz a vezetöje. Az figyeket pedtg rgy osztottak. !~I: 
az összes gyógyszerészi ügy~ket Györg~,. a . ~yógyszerellat~st 
Dóczi, míg a gyógyszertermelest Szántó tra?yrt1a. Ez utóbbt a 
szociáJis termelési népbiztosságtól is megbízast kapott. erre. 

Az osztály - minden lázas előkészíté~. mellett ts - csak 
április !4 ikére volt teljesen megszervezve. Ugy, hogy_ a gyógy
szertárak szociahzálását szabályozó rendelet, valammt ennek 

~) Szántónak e!Ienforradalmaskodás vádja miatt menekülní kényszerült 
Szolnokon lakó sógorának bat átja 

**) Nemkülönben Guth (népjóléti népbiztos) titkárja és legint)musabb 
barátjainak egyike: TFerner Jenő, ugya:1csak Szolnokról keltezett baratságban-
állott Szántó egész családjával. . 

***) Hogy mennyiben feleltek meg e várakozásna~ G~örgy és t,arsai 
azt később fogjuk látni, amikor a gyógysz~r~s~et cso_dbejutásár_ól t~unk 
majd amely tény arra bírta a népbiztosokat ktvalo szak- es egy_e_ren:u tanarok 
meghallgatása után, hogy a gyógyszerészet intézé~énél ne pohtlka,t fel!ogás, 
hanem szakképzettség alapján adjanak rnegbizást a gyógyszeresz-ugyek 
intézésére. 
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végrehajtási utasítását nem az osztály készílelte el,*) hanem az 
osztály megszervezésére tárgyalásokat folytató György, Szántó 
és Dóczi. Egyrészről ugyanis Dóczi igazolni kívánta annak nem
csak jogosságát, hanem elengedhetetlen sz!lkségét, hogy kodifi· 
káló stb. gyakorlata és tudása következtében az ellene annak 
idején állást foglaió Szántót kiengesztelve, neki az osztály élén 
a helye, másrészről pedig Gy5rgy és Szántó "!igybuzgalmát" 
kívánta honorálni, hogy maga is sürgősen meg akarván oldani a 
patikák szocializálásának kérdését, a rendelet minden hosszabb 
gondolkozás és tárgyalás és az osztály megalakulásának bevárása 
nélkiil kidolgozták. 

A megszervezendő osztályon ekkor még a népkormány 
idejéből ezen minisztérium (népbiztosság) kebelébe tartozó 
dr. Toffler Pál volt csak.**) Az átszervezés idején a belügyminisz
tériumban már el nem intézett és már a népjólétihez jutott gyógy
szerészi vonatkozású ügyiratok ekkor mind Toffler dr.-hoz keriiltek. 
A beliigyből való átszervezéssel kerültek át Malezavich László és 
Marsovszky László dr. osztálytanácsosok, akiknek tevékenysége 
ebben az időben a belügyminisztériumnak a gyógyszertárak ado
mányozásával, átruházásával stb. foglalkozó osztály megmaradt 
ügyeinek liquidálásában merült ki. Ugyancsak átkerilltek a gyógy
szerészszámvevők, akik - amennyíben szakszámvevőségi munkát 
igénylő ügydarab érkezett, - azt intézték. 

Gy5rgy az os;ztályban a kommunista csoport tagjainak kívánt 
szerepet juttatni. Igy jutott fel Téri Tibor osztályvezető-helyettesi 
minőségben; Domokosné Vámos Erzsébet mint titkár; St eine'" 
Miksa a szocializálási (később személyi) ügyek vezetőjeként. 
Előadókként meghívták nem a kommunista csaponhoz tartozó 
Dénes József és Bermann Lajos gyógyszerészeket is. Tekintettel 
arra, hogy sem a kommunista csoport részéről az osztályba dele
gált, sem a többi meghivott előadó közill egy sem volt tudo
mányos képzettség;énél, sem a gyakorlat terén kifejtett műk5dé
sénél fogva önálló vagy magasabbjelentőségű munkálkodás 
végzésére alkalmas, a külföldön járt, irodalmilag is jelentős múlttal 
bíró s ismert nevű dr. ForJ{ács Rezső! is meghívták, jóllehet nem
csak hogy nem volt kommunista, hanem a gyógyszertárak álla
mositásának is ellenzője volt. forgács dr. mielőtt engedett volna 
a meghívásnak, kikérte a kari élet volt vezetőférfiainak (Deér dr., 
ZoltáR Béla stb.) véleményét és miután a megkérdezettek helyes
lésével találkozott ez, jelentette ki. hogy a megszervezendő osz
tályban vállalja a gyógyszertárak központi felügyeletének veze
tését és irányítását. De mert a vezetők kijelentése szerint a fő elv 
a régi rendszernek olymódon val q .összet5rése", hogy soha az 
a régi keretekben visszaállítható ne legyen és e rombolás mun-

*) A rendetetekről részletesen később. , 
*") Koritsánszky Ottó ugyancsak abból az időből volt még e minisz

tériumhoz beosztva, azonban helyettes vezetói minöségben még február 
elején a gyógyszerforgalmi kirendeltséghez rendeltetett, anélkül azonban, 
·hogy a minisztérium statusából töröt:-etett voln.a. 

kája után k5vetkeznék az újraépítés munkája, mindjárt kijelentette, 
hogy ö csak az építés és alkotás, de nem a rombolás munkáját 
vállalja magára. Forgáos dr. megbízás alapján tárgyalt aztán az 
e kérdésekkel szintén foglalkozott és a tudományos világban is 

·jó névvel biró Andriska Viktor dr.-ral, meghíván őt a megalakí-
tandó osztályba. Andriska dr.-nak aggodalmai voltak. Csak egy
néhány nap múlva, amikor Szántó Sándor telefonon magához 
kérette a várba s meghívta a gyógyszertermelési osztályba a 
gyermek tápszergyártás előadójaként azzal, hogy a gyártás irányi
tása Andriska dr.-ra bizatik. vállaita e minden politikától távolálló 
megbízatást. Ugyancsak Szántó felhívta Koritsánszky Ottót, hogy 
vállalja a személyi ügyek előadói tisztjét vagy valamely más neki 

konveniáló" reszort-ot. Koritsánszky kitérő választ adott: hogy 
6 most a kirendeltséghez van még rendelve s bevárja a további 
hivatalos intézkedést, egyébként, ha kedve lesz az osztályra vissza
menni, szólni fog. PolZák Akosl az alkaloidtermelés előadójaként 
s egyben mint az ő helyettesét hivta az alosztályhoz Szántó. 
Po!Íák egész rövid ideig működ51t az osztályon. Meghívást kapott 
mé<r Alberli Andor, mint a gyógyszer-különlegességek előadója. 
A ;;;eghívást kitérő válasszal elutasította. Ugyancsak Szántó aján
latára a jogi vonatkozású ügyek előadójául meghívták dr. Horváth 
Béla ürryvédet, a segédszövetség jogtanácsosát Azonban Horváth dr. 
is csak igen rövid ideig volt az osztályon, ahonnét Szántó szor
galmazására a közp. gyógyszerüzemhez került. 

Mikor a három alosztályból alakult szakosztály meg volt 
szervezve (ápr. 14.) s megkezdette működését április 17-én, a 
kommunista-csoport nem találta György intézkedéseit elég eré
lyesnek s ezért ellenőrző bizalmi emberként már április 27· én 
az ,erélyes" Wiltenberger Henrik gyógyszerészjelöltet tették. 
Wiltenberger anarchista és extrém radikális "elvű" (?) volL 
A leghihetetlenebb abszurditásokkal intézkedett*) s mikor anar
chisztikus követelései kielégítetlenek maradtak s a rettenetes iram 
dacára is az osztály messze mögötte maradt annak az iramnak,_ 
amit ő diktált, - távozott az osztályróL (Május derekán.) 

Az osztályszervezés tárgyalásainál Neményi jenő is részt
vett. Sőt az első napokban a személyi ügyeket intézte néhány 
napon át, m!g llzembiztossá ki nem neveztetett.**) 

Az így megalakult VII. szakosztály első llgyk5ri beosztása 
(egyben rövi dr& fogott pro.g~ammja) .a kllve.tkez? volt: . 

I. Gyógysurü:rmtZés szoctallzálása, kozpontl trany1tása, elJenőrzése es 
centralizálása. 

') A birtokonbelül voltak egy beadványára (özvegyek és árvák érde-
kében) ráirja: "semmit, dögöljenek meg". . 

Több beadványt elintézéskép- eltép. Kiméletlen, hajthatatlan mmden 
emberi iránt. Egyébként is exaltált. 

") Nála járt egyik budapesti gyógyszertárös, hogy alkalmazást kérjen 
- Mít, alkalmazást? Hát éhes már? 
A jelentkező válasz nélkül, mereven s feleletet keresve nézte. 
- Azt kérdem, éhes-e, van-e mit ennie? 
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t. Gyógyszervegyészea gyárak (közösen a szociális termelés nép-
biztoss!lgáva1). .. .. . . . . . . 

2. Galenikumok gyártása (kozosen a szoctahs termeles nepbtztos-
ságával). . • .. .. föld . l ... . , b" t á ll 3. Gyógynövenytermeles (kozcsen a mtve esugyt _nep IZ os~ gga .. 

4. Gyógyszerek tökéletesítése (a közegészségügyi tanacesal együttesen) 
egy, illetöleg két referens. 

II. Gyógyszoj01·galom szocializálása, központi irányítása; ellenőrzése és 
centralizálása. . • " 

l.Gyógyszerbehozatal, kivitel (gyógyszer csere, kom penzácws muveletek). 
2. Anyagkezelés (elosztás>. . 
3. A termeléshez szükséges ~yersanyagok. beszerz~se egy, re[e~ens. 
III. Gy6gys::erfárak szocializálása, arányosttása, fe!ugyelete. Atteres a 

nagyüzemre. . , . . . , . .. 
1. A szocializálás végrehaJtasa. A szoc1ahzalt gyogyszertarak ossze

vonása, a fölöslegesek bezárása, a gyógyszertárak ldhelyezése és 
új gyógyszertárak felállítása. 

2. Az idetartozó szeméiyí ügyek elintézése ) 
egy rc(enns. érintkezés a 

3. A gyógyszertárak üzemmen_:té~ek, felszerelésén~k ~- . kerületi 
és anyagkészletének ellenorzese (tudományos es j blztosokkal. 
anyagi ellenőrzés) C/fY njerens. 9 

4. A kisipar fokozatos megszüntetése: a gyógyszertári laborálás ál
vitele galenlkus gyárakba. 

5. Financiális ügyek; azok k?zpoi_1tosítása . ;zy zef.~re11S_ 
nr. A gyalwrlati gyógys:::erészkt~eP__zes. beJek~pcso!~sa a meg1elelo uzem1 

intézményekbe (közösen a közoktatasugy1 nepbiztossaggal). 
Rövidesen meggyőződhetett . a .szak~s~tály 3. alosz~ályát 

vezető direktórium, hogy a termeles es ellalas oszralya teljesen 
életképtelen a gvógyszerészeii szakosztály keretében. Andriska dr. 

. mindjárt az első' működési napon elkészített egy szabályrendeletet 
a gyermektápszer ügyeknek a kö~ellá~ási népbiztosságtól a mu~k.a~ 
ügyi-népjólétibe való áttétele targyaban. Azon b an a ~ö~e_llatast 
népbiztosság hatásköri össz~litközés ürügye alaH a gyarlast dtsz· 

-poziciót nem volt hajlandó atadm. 
Szántó ismételten hosszabb-rövidebb időre Wien be utazott; 

helyettese, Poll~k A kos már. máj~s el~jén a közp~nti gyógysze;; 
üzemhez ment at s Í"Y az ep-esz awsztaly, egyszernelyben a veze,o 
és előadó Andriska "ctr. volt, mert a meghívni szándékolt Augusz
tin dr., Darvas dr., Alberti, Wolf dr. stb. vagy n.em kaptak meg
hívást vagy nem foglalták el helyeiket 

Az alosztály működése tehát teljesen alárendelt jelentőségű 

-Van. 
- Hát ha van akkor menjen haza s majd csak akkor jöjjön, ha már 

nincs mit ennie s ha' majd éhes lesz. Akkor adok munkát, de nem patiká
ban. Előbb pár hétig követ fog törni a volt patikája e)őtt s ha már becsülni 
tudja a munkát ~kkor újból jelentkezhetik szakmunkáert . 

Ugyancs~k őt kereste fel egyik ~~aklapszerkesziő, l~?gY. megtu.dja, 
mi lesz a beszüntetett lappaL Azz.al b,<?cSaJtott.~ el, hogy az t?bbe me.g ne'P 
jelenhetik, majd akkor jelentkezzek, UJra óhaJ':val, hogy ~· I. a m~gJelenc:t 
·szaklapnál foglalkoztassék, ha az éhseg levezekeheHe vele mmden bunet, am1 
roint gyóg:"JZ€rtáros elkövetett. 

EgyeDként Neményi volt az, aki a novemberi ~ <: gyógys~erésze 
jövőjének megtárgyalás~r~ ;gybehfvot.t érteke~_Ietel! fulmm~ns beszedben a 
"lámpavasat" helyezte ktlatasba a remtenskedo gyogyszertarosokna-k. 
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volt. A gyógyszergyárak nem dolgoztak nyersanyag, szén stb. 
hiányában és amennyiben mégis valami miiködő gyári üzemről 
volt szó, azt egy másik szerv: a szociális termelési népbiztosság 
vegyészeti szakosztálya ellenőrizte. 

. Szántó fölényesen viselked.ett. Az előadott panaszokat meg-
)!lallgatta, de nem orvosoltatta. Ugyszintén a teremtő munka terén 
!elmerült reformterveket nem vitte tovább. Ómaga is dolgozott ki 
egy terveze tet, amely általános keretekben mozog és hivatkozással 
a gyógyszerellátás súlyosan válságos helyzetére, a gyáripar és 
gyógynövénytermelés azonnali megszervezését szorgalmazza. 
Tervezetében a gyárüzemek munkakörének specializálását sür
geti. A Chinain-gyárat gyógyvegyszerek gyártására, a meglévő 
kisebb és galénikus készitményekkel s normál gyógyszerekkel 
foglalkozó telepek koncentrálására, gyógynövények termelésére 
szlikséges földek kihasitására, a gyermektápszergyárak, kötszer
gyárak és szükséges segédanyagok (üveg, doboz stb.) gyárainak 
koncentrálására nyújt be tervezetet 
_ "A megszervezendő iparüzemek ügyvitelét teljesen leegysze
rűsítve úgy akarjuk megvalósítani,- mondja a tervezetben végül -
hogy az összes nyersanyagok közös beszerzés útján biziosíttatnak, 
az összes üzemek munkatervei az egészségügyi szükségletek sze
ri nt, egységesen a szakosztályból indulnak kí, az összes kész 
gyártmányok a gyógyszerelosztó nagy depotba utaltatnak át. Az 
üzemek pénzkezeiése és bevételei központilag kezeltetnek." 

Andriska dr.-ral szemben bizalmatlansággal viselteltek csak
nem valamennyien. Nem láttak benne semmi politikai garanciát . 
S amikor az alosztály vezetője - aki április vége felé már 
maga sem szívesen dolgozott együtt a kommunistákkal (kijelen
tése szerint) sohasem volt található sem személyesen, sem 
telefonon, Andriska dr. pedig nem volt hajlandó a kátyuba jutott 
ügyért a felelősséget vállalni, Forgács dr. mellé került, aki az 
-értékes munkaiársat szíves örömmel fogadta. 

A termelési alosztály tehát nem végzett semmit, míg az c;:;I
osztási csak a központi gyógyszerüzem felállítás! rendeletet alkotta 
meg. Minden egyéb gyógyszerellátást (gyógyszerforgalmat) a köz
ponti gyógyszerüzemmé fejlődött gyógyszerforgalmi kireGdeltség 
végzett.*) Ennek következtében április végén e két alosztály 
vezetői Dóczi dr. és Szántó, mint az egyesitett gyógyszertermelés 
és ellátás körébe tartozó összes ügyeket végző közp. gyógyszer
üzem vezetői a szakosztályból lekerültek az üzemhez. 

Dóczi dr. és Szántó lekerültével az osztályon maradt s a 
szakszervezetben szerepet vivő kommunisták rninden ügyet ma
guk akartak intézni s így az irányítást az egész vonalon maguk
hoz ragadni. .Madzsar dr. föcsoportvezetőnek azonban súlyos 
·és el nem oszlatható aggodalmai voltak e tekintetben, miért is 
nem engedtemeg a 3 alosztálynak György vezetése alatti egye
sítését. 

') Lásd az erről szóló külön fejezetet. 
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A hivatal múködése szánalmas látványt nyujtott. Fejetlenség,. 
kapkodás, bizonytalanság uralkodott az egész népbiztnsságo_n, de 
legkiváltkép a gyógyszerészeti szako.sztályon. Az egyes osztalyo~ 
közölt - s persze az alosztályoknal sem - nem. v?lt semmt 
kapcsolat; mindenki a saját feje után a mag~ szak~llara d~lgo
zott. A telefon eaész nap cseng(!!. A felek kezröJ.kezre adtak a 
kilincset; nyugodt dolgozásra tíz összefüggő perc }d ő ne~. ak_ adt. 
A "hivatalnok urak", ki feltett kalappal, ki az .asz:al tetqe? ülv~, 
fogadták nemcsak hireket hozó s ezekre kiv':ncst látogato ~?h
tikai elvtársaikat, hanem a komoly s ügyes· baJOS ~olgok?an Jaró 
ugyfeleket is. A drága szőnyegeken ~zertesz~t. összera~ott c~garetta
csutkák. Az iratok összevissza. Lótas, kiabalas. Az egesz ~e~ ne.ve
letlen gyerekek pünkösdi királyságára vallott, vagy meg :nkabb 
valami nagyon rosszul funkcionáló "ügynökségnek" latszott. 
A nepotizmus és protekció pedig erő~en virá_gz.?tt*) . • 

Csak természetes, hogy tly körülmenyek kozott az a nehany em
ber sem tudott munkájávai kívánt eredményt elérni, aki komoly oda
adással, távol minden politikai vonatkozástól, szakadatlanul dol-

gozott. 'k k t"l És az itt jellemzettek ülték meg és irányított~ a sza o~z a Y 
munkáját is, amiről épúgy, mint azután az o_sztaly reorgan.lZálá
sáról és további müködéséről kűlön szólok. Elobb azonban lassuk, 
hogy mi történt a szakszervezetnéL 

') György Mátyás öccsét és nővérét a_közp. gyógyszerüzemnélhelyez!e el.. 
Ugyancsak odaprotegálta Sá1tdo'l' Imrét, akmek alkalmaztatása esetén Deer dr
és Zoltán B. lemondásukat jelentették be. 
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2. A s~akszervezet. 
Vezetőség.- Ellentétek. ~ Cimváltoztatás. ~ Lemondások, változások. ~ 
höszönet a kommunistáknak - Szervezet. - Gazdasági Tanács. - Alkot
mánytervezet - Végrehajtó-bizottság. - Fegyelmi-biróság. - Sajtóprooa
ganda b1zottság. - Szakosztályok. - Ifjúmunkás csoport. - Segédmunkás 
csopot. - Nádas Lajos. - Elökészitő iskola a segédrnunkásoknak. - Bizal
matlanság Neuwald ellen. - Titkos cél a gyógyszerészek majorizálása. -
Utban az anarkia felé. -- Izelitö Nádas nevelésébőL - Egy kommunista 
kritikája NactasróL 

Belépési kényszer. - Megbízhatatlan vöröskereszttel bélyegzettek 
Fizetések. - Bizalmatlanság a szakszervezetnek. - Népgazdasági 

Tanács. - A "volt" tulajdonosok fizetéséről. - Egyetemi gyógyszertár 
alkalmazottjának fizetési kuriózuma- Helyiségváltoztatas.- "Fehér patikáru
sok" találkozási helye. -Könyvtár rendezés.- A szakszerveze1 hattyúdala. 

Sorozás. - "Be a vörösbe" szavaltitk és hvülmaradtak. - Gyógy
szertárosok kihelyezése. - Drukk a fönökök szabotálásátóL - Csalódás az 
ilzembiztosokban. - Patikák be1árásának terve. -Katonai felmentések. -
Munkaidö. - .. Éjjeli szelgála t.- Vasárnapi szolgálat- Szabadsilg.- Munka
kényszer.- Uzemrend. - Lesujtó tapasztalatok. - Közös étkezés. - Vidék 
beszervezése. - Apró ügyek. - Guruló pénzek. - Az utolsó ülés. 

A szakszervezet vezetését javarészt azok tartották kezükben, 
akik ellen Szentiványi &ász Tihamér, az államosilást ellenző 
csoport egyik vezetője még hónapok előtt, a Segédszövetségnek 
a gyógyszerészet jövő alakulása tekintetében folytatott harca 
idején, izgatás stb. miatt kizárási indítványt tett. *) A higgadt, 
meggondolt és szaktudás tekintelében is legjobban képzett az
elötti vezetök úgyszólván teljesen távoltartották magukat 
nemcsak az llgyek intézésétől, hanem még attól is, hogy az 
ügyek intézésének módjára nézve befolyást gyakoroljanak. Passiv 
viselkedtek még abban az esetben is, ha valamely irányító 
bizottság tagjául választották vagy delegálták. 

A márc. 22-én megválasztott végrehajtó tanács **) tagjai 
~öz!il a nem kommunista Holezer Jenő, Neményi Jenő, PolZák 
Akos és Szentmiklósi Sandor lemondottak. A lemondás lappangó 
oka a kommunista és a lemondott szacialista felfogásúak közölti 
- ekkor mág jelentős elvi kűlönbségek voltak. A lemondottakra 
PolZák Ákosnak mint a szakszervezeti legkomolyabb és legtartal
masabb tagok egyikének felfogása és véleménye ez időben még 
mértékadó volt: ő szakszerű és nem politikai irányelveket 
akart követni, amit a számban kisebb, de befolyás tekintetében 
jelentösebb kommunisták elutasítottak. 

A végrehajtó tanács megmaradt tagjai közfil György Mátyás 
és Téri Tibor a népjóléti népbiztassági megbízás következtében 
nem vihették a szakszervezeti figyeket, miért is lemondottak. 

E lemondásokkal kapcsolatban a bizalmiférfiak ápr. 9·én 
gyűlést tartottak, amelyen Szántó Sándor lemond elnöki tisztéről 
s bejelenti, hogy a másnapr<\ egybehivott gyűlésen alkalma 
nyilik a vezetősége! "megfelelő alkotmányos módon" megválasz-

*) Febr. 22. nyújtja be inditványát a márc. 2-iki kőzgyűlésre. Ebben 
a szociáldemokraia-párt ismert határozata alapján: a rendbo11tó kommunista 
elemek egyszersmindenkorra kizárását javasolja, 

n) Intéző bizottság, lásd 05. oldalon. 
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taní. Ezen az április !O-én tartott főbizalmi tanácson a megmaradt 
tanácstag, Nemvald Aladár elnökölt. ... 

Ezt megelőzően még márc. 30-án megalakult a szoctails!a 
gyógyszerész hallgatók (később iljúmunkások szakcsoportJal es 
április 6-án a segédmunkások (laboránsok, takaritónők, pénztá
·rosnök csomaaolók stb. technikai segéderők) szervezete*) 
·· · A föbizal~i tanács a közben a szakszervezet keretén belül 
· megalakult itt emlitett két szervezetet is res~ektálv_a a. Mapar
országi Gyógyszerészek Szakszervezetének dtrektónumat kovet· 

· kezökép választja meg: . . . . 
A szakképzett gyógyszereszek kepvtseletebe~: Fekete Lajos 

és Nagy Oszkár; a gyógyszertári t;chnikai munkas~k képvu:ele: 
tében Nádas Lajos és Gaber Istvan, a gyógyszeresz egye,e.mt 

. hallg1tók képviseletében: Glück Ferenc; a szo_cial~záló-bizottsag

. ból:**) Dines ]ózoef és Steiner Miksa; a sajtó es propagan;Ja 
·ügyek intézésére: Téri Tibor. Titkárrá pedig Neuwald Aladari 
választják. . . . • . · .. 

Részben a kommumstak agressztv fellepesének kovetkezté-
ben részben eayéb okokból állandó volt a zsörtölődés és egye
netl~nség a sz~bzervezeti vezetőségnéL Belátták, hogy lesujtó 
és végzetes következmén~ye~ jár, hogy_ a szak~zervezet- amely 

·ennek következtében mar apnlts elso napjatban a .Magyar
. országi Gyógyszerészek Szakszervez:te" elneve~ést a "Oyóg:y
szerész Munkások Szakszervezete" ctmmel cserelte fel -. mmt 
üzemi szakszervezet két szakosztályból áll: a gyó_gyszerészmun
kások és a segédmunkások szakmai szervezetéből. Es míg a segéd
munkások egységes táborba tömörülve minden tekintetben !7! 
merték venni a harcot, a másik szakmai szervezettel, ez utóbbt
ban kUlönböző [rakciók voltak. De egyébként is, nagyrészt csak 
bizonyos kritika gyakorlásával a kolomposok után induló gyógy
szerészek nem állottak míndenre oly könnyen kötéln ek, mint a ,.nagy 
felszabadítás" örökös hangoztatásától dkábíto!t, itéletné}küli va.gy 
gyengébb ítéletképességli segédmunkasok. A szak- es seged

. munkások ktilönben teljesen egye~jo~úak voltak. s ennek ~o"vet: 
keztében a két szakma szervezet alta, közösen valasztott kesobb1 
szakszervezeti direktórium***) útján a laboráns és egyéb teknikai 

*) Mindkettőről később részletes ismertetés következik. . 
**) A n~pbiztm~ságnál ekkor még nem alakult meg a sz~kos~taty,. de 

a szakszervezet már márc. 25-én Dr. Hm·váth Béla, Nemv~t·th_ B~!a ~s St~11~e1' 
Miksát megbizza "a szocializálás körül felmerülő összes ]Ogl k~rde.~ek ~te~
kezésével," míg 23-án Szentmiklósy, Dénes é~ Nádasi "~u~apest es kornye~e
nek összes gytr.-ban proletárérdekek kere~eben m,ozgo f!lm~e? PEopaganda~a 
és gytr. üzemének minden irány?a~ ~e!l~a~almu e.llenmzesere. .Ezek.~t .~s 
az osztáiyra Idszemeltek összcsseget JCtoltek e nevveL .Az oszt~!~ kuldot
tének később a segédmu.ní(ások követ~l~sére csak .~an.acs~ozásl JOga v~lt 
E bizottságok bejárják a fővárosi patitakat s a tobbt kozt márc. 26-an 
Deák Ferenc, 27-én a Csillag, Hűvös-féle, Klau~ál. és '.'ih~os gy;tr;-ba~ 
állapít meg "szabálytalanságokat" amit jelent a .. ,Fovaros nepblztossaganak 
s egybén e patikákban .,gondnokokat" nevez in. . 

· '***)Kimondották, hogy ,,csak politikailag és gazdaságilag tel] esen meg-
bizható elvtárs képviselheti a ~zakosztályokat 
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·»egéct.m:mká~okat i~ intéz? jog illette t;neg a végső fórumon a 
--spectal~> gyogyszereszetl es gyógyszertari ügyekben is. 
. .. Azonban nem csak tárgyi, hanem szemé!yi ellentétek is 

nap;renden voltak. A kommunista forradalom után a vezetésben 
,ma~dnak mindenkép befolyást biztositani akaró **) Fekete április 
2~ can I~m~nd . direktórium! tagság áról. s helyébe Beck Károlyt 
va!as~tpk es ktmondpk a sok lemondassal kapcsolatban, hogy 
megvalasztottak vagy delegáltak többé le nem mondhatnak. 

·Ápr. 28-án küláött gyűlést tartan_ak. Uayanis mindinkább kiiünt 
az akkor ismét. ideiglenesnek mondott "direktórium tárgyalásain 
hogy a szakmal szervezetet szigorú körülhatárolással meg kell 

,"a!akHani. E gyűlé~re sem hivták meg a vidéki fiókokat és így 
. -1smet cs:Jk a fővarostak döntöttek. E gyűlésen a titkár azon 

l,avaslatal, hogy a s~akszervezet három egyenrangú csoportból 
alljo<:: ! ; gyógyszereszszak mai, 2. segédmunkás szakmai ~zak
oszta!yb?l. és 3. egyetemi hallgatók, gyakornokok ifjun•unkás 
csopo;tpbol, mtndegytk csoport a maga killön ügyeit tárgyalja 
meg, ,~n:tőleg vezetóségének útján és mindegyik csoport külön 
vez~to.sege egyenlő számban küldi be képviselőit a közös intéző 
ch:eKt~numba, melynek ezen három csoport képviselöln kívül a 
sajtó es p;o~agand~, ~gyek :·ez_etői,O: a. Népjóléti Népbiztosság 
gyógJ;_szere~zt oszta1yanak kepv~seloje es a szakszervezet ügy . 
vezeto titkara htva!a!ból tagja!, es a gyógyszerész szakmai szer-

. vezet vezeto~é"ére a következ_ö. indit~ án y: válasszon a gyűlés a 
· maga kebeleboi egy gazdasagt tanacsot, a szakmai szervezet 
külön Ugyeinek megtárgyalására és ezen tanács irányítására 3 
tagu vezetősége!, akik közül lcetlő a központi intéző direktórium
b~n ~oglalna hely;t, mert ilyenképen úgy a gazdasági, mint politikai 

· kerelesek megoldasa megfelelő kezekben lennének,- egyhan~úlag 
· elfogadtak. .. b 

, A O~zdasag;i Tan~csba ~a szavaz~tok aránya miatt) 13 
··gy ogyszereszt a Jani, meg pe d tg: dr. Batari Ferenc Berkavils 
M.~r, Dér 1\til<;sa, Giská~ Rez?.ö, Holezer Jenő, Hőnig' Zsigmond, 
Nadasdy Sztlard, Neuwtrth Be,a, Schwarz Ármin, Schwarz Endre 
Szab ó Dénes, Szász . Mihály és V ámos Erzsébet. A b n ács veze~ 
tőinek. s_orába Naj:Y Oszkár, Székály Jenő és Téri Tibort ajánlja. 
A gyules az eloteqesztetteket megválasztotta a gyógyszerész 
sza~mat szervezet gazdasági vezetőivé. Közben Nádasdy'és Neu
wtrtn lemondanak s helyükbe Neményi Jenőt és Viola Lajost 
hivják meg. 

Több-kevese.bb incidens után a jún. 7·iki taggyűlés elfoga. 
·dott e"gy "alkotmanytervezetet," amely szerint a Gyógyszerész
. mu!1kas_ok szaks~ervezete . három, autonóm joggal felruházott 
· sza;;:mat szakosztalyokból a!!. Ezek: . . 

1. gyógyszerészmunkások szakmai szakosztálya 
2. ifjumunkások szakosztálya, ' 

-----,-
. ~ ,,..) Ápr. 1~-iki .gyülé.sef! a kommunisták érdemeiről szál, amellyel "a 

-s?ml"szervezet sulya es tektntelye" megteremtetett Az érdemben oroszlán-
-~reszes Neuw_aldmzk külö_nös elismerést jaVas_ol. 
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3. segédmunkások szakosztálya, 
A Gy. M. Sz. a magyarországi gyógyszertárak és· ezzel> 

kapcsolatban álló üzemek munkásainak üzemi szervezete. Az 
összes, ezen üzemek összes munkásai köteles tagjai a szksz.-nek. 

A munkások gazdasági érdekeinek képviselése és a SZ<lkmai· 
munkások szociális szellemben való nevelése, továbbá a gyógy
szertermelésre javaslatok tétele és a Népbiztosság rendeleteinek 
végrehajtása céljából: 

a) V égrehaj tó- bizottságo!, 
b) Gazdasági tanácsot, 
c) Fegyelmi és munkabiróságot választ. 
A végrehajt6-bizottságban a közgyűlés által választott 5 tag 

intézkedik az általános érdekű szakmai ügyekben. A bizottság
ban tanácskozási jog illeti meg a titkárt, az illetékes népbiztosság 
ki!ldölté!, az oktatásügy vezetőjét és a szaklapszerkesztöt. Ülést 
legalább kéthetenként tart. Ellenőrzi a szksz. pénzügyeit, gyógy
szerészeti és munkáskérdésekben állást foglal, munkafegyelernre: 
javaslatot dolgoz ki, a titkári admi.~isztrációt ellenőrzi, nevelés
ügyet vezeti, a szksz-e! képviseli. Uiésén a tagok felváltva elnö
kölnek. Megválasztattak: Holezer jenő, Kél er János, Nagy Osz
kár, Pongrác (laboráns) és Téri Tibor. 

A gazdasági tandcs a termelés, elosztás, üzemvezetés ellen
őrzésre javaslatot dolgoz ki. Hét tagból áll, akiket a szksz. össz
űlése választ. Hivatalból tagjai a végrehajtó (intézö)-bizottsági tagok_ 
És esetröl-esetre meghívandó szakférfiak Feladata: termelést az 
egész országban fejleszteni, minden általános gyógyszerészi kér
désben a szakbiztosságnak javaslatot tenni és ennek leküldölt 
javaslatai felett véleményt mondani. 

Tagjaiul választatnak: dr. Bátori Ferenc, Griimvald Elemér, 
Kálmá~< Béla, Maurer Armand, Sziisz Jenő, Viola Lajos és 
A~<drássy József laboráns*) 

Az esetenként meghívandó szakértök sorába a gyűlés a· 
következöket ajánlja a tanácsnak: Alberti Andor; dr. Andriska 
Viktor, dr. Augusztin Béla, dr. Bayer Antal, Bermann Lajos, 
dr. Darvas Ferenc, dr. Donáth Jenö, dr. Forgács Rezső, Pollák 
Ákos, dr. Renkey Gyula és Zoltán Béla. 

A fegyelmi és mztttkafegyelmi: biróság a c!mében foglalt 
ügyeket intézi. A közgyű!és, illetve a vidéJ<en a fiókszerv~zetek 
ottani taggyűlése egy állandó s csakis valasztók által vtssza
h!vható elnököt választ Melléje a szakmai és segédmunkás-szak
osztály 2-2 (illetve vidéken 1-;-1) tagol _küld ~i: A bírós_ág _ítél
kezik az üzemekben !elmerült es a népbiztossagt kerllleli b!Zto
sok által el nem intézhető ügyekben. Tanácskozási jog illeti a 

*) A tagok, egy-kettö kirételével, nem akar!• "elfogadni a megválasztá~t 
s Maurer lemondó i vét aláírták, de abba11 a meggyozodesben, hogy tagságukrol' 
lemondva, a helyükbe bizonyára meg':"álasztandó kommuni.sták romboló
garázdálkodását csak így akadályozhatJák meg: megtar_tott~k ta~~águkat. 
Hogy milyen poL felfogást vittek e szaktanácskozásokba IS, b•zony•tJa. hogy· 
júl. 19-diki kelettel Maurernek rosszatását fejezi ki a szksz. Harnikkal s?em
ben tanúsitott viselkedéséért s ugy•nekkor együttérzéséról értesiti Harnikot. 
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kerületi biztosakat. E határozat ellen a Népjóléti népbiztossághoz 
van fellebbezésnek helye. 

A bíróság elnökövé elsöizben NewviriTt Béla választatott. 
Tagok: Gmiiter Lajos és Kovács Aladár gyógyszerészek és 
Krebsz Etei, meg Nagy Sándor segédmunkások. 

Mikor Neuwit·th kerületi ellenörré neveztetett ki, Hörk 
Dezső, majd júL 12 én távozásával Hamik Lajos lett az elnök. 

Gmiliert szintén ker. einökké nevezte ki a népbiztosság. 
Helyett~ előbb Li"k József, majd Fantel Sándor lett a bíróság 
tagja. Nagy Sándor segédmunkás sem volt végig tagja, helyébe 
Zimmennan" Ferencet delegálták.*) 

•) A szksz. fegyelmi biróság júl. J3., 19. és 25-án tartott űlésének 
ítéletei ismeretesek. E három ülésen 15 esetben ítélkezett. Még pedig az 
első alkalommal két ügyből kifolyólag hozott a bíróság itéletet, amit a vád
lottakkai azonnal, az üzemekkel pedig írásban közölt. A két ítélet: 

.ll2/19!9. sz. A. M. gyógyszerészt azért, mert koránál és előképzett
--ségénél fogva is tudatában kellett volna, hogy legyen, hogy az ilyen úton 
való anyagszerzés azonos a jogtalan elsajátítással, a fegyelmi bíróság 
a 3 (!táro.nJ hónapra minden gyógyszerészi munkától e!tiltotta. Nevezett ezen 
,ténykedése alkalmas arra, hogy az egész karra és a szakszervezetre, mely
~ek tagja, bélyeget nyomjon, s mert a mód ahogy panaszolt a kifogásait 
_J_avakhoz jutott, kétségkívül rosszhiszeműen kigondolt volt." 

Az elítélt illegális úton gyógyszertára nevében cukrot és szeszt utal
tatott ki a Központi Gyógyszerüzemtöi . 

• 133/19!9. G. R t gyógyszerész!, azért, mert éjjeli szalgálala idején 
az. üzemnek olyan lokalításában tért nyugovóra, melyben nem voltak meg 
-a Jelzésre, illetőleg az éberségre szolgáló eszközök, s ezáltal konkrét eset
ben is meddövé tette egy betegnek azon kisérletét, hogy sürgős gyógy

-szeréhez jusson, megdorgálásra, azért pedig, mert munkahelyét a szakszer
vezet engedelme és az üzembiztos ilyen irányú felszólhása nélkül önkénye
sen eihagyta, l (egy) hónapra a gyógyszerészi munkából való eltiltásra 
'ítélte. Ezen ítélet 1919. július 13-án tép hatályba, s a panaszoittai szóbeli
leg közöltetett 

A bíróság határozata a Segítő Mária gyógyszertár üzembiztosával és 
~unkástanácsával a szakszervezet útján közlendö." 

A második alkalommal egy gyógyszertárosnak rossz!ilását fejezi ki, 
mert a pénztárosnöt a gyógyszertárban mások elött kritizálta. 

Egy üzembiztost felment, mert nem igazolódott be a panasz tárgyát 
képező rendes munkaidő áthágása. 

Egy laboránst felment azon vád alól, hogy"rossz lmplealásával mérge-
:zést okozott. " 

Végül 3 gyógyszerészre azt az elvi határozatot hozta, hogy nha a 
:regy. bír. előtt meg nem jelennek, ebben a szksz. ignorálását látja, amelyért 
.a következményeket viselniök kelL 

A harmadik gyűlés egy elvi határozat után egy gyógyszerészt szi
,gorúan megdorgál, mert vény nélkül 1 liter alkoholt adott egy ismerősének. 

Egy üzembiztos eljárásait (amiért az osztály a gyógyszertár éléről 
"eUteiyezte) jóhiszeműnek és korrektnek mondja. 

Egy segédmunkásnőt, mert munkaidejét állandóan megrövidítette, 
állásának elvesztésére és a szkszböl kizárásra ítélte. Egy másik technikát 
ugyanezért szigorúan megdorgál ; egy gyógyszerésznek rosszalását fejezi 
!ki, mert reprodukálhatatlan kitételt használt, rniközben valakit helyesen 
:k_ötelességeire figyelmeztetett. Két gyógyszerészt szígorúan megdorgál, mert 
·egy volt tulajdonos ellen alaptalanul vádaskodott. Egy pénztárost meg
•dorgál gondtalan . pénzkezeléséért Egy segédrnunkást lopás kisértete·· miatt 
&.izár a szksz.-ből. Végül vétséget lát 3 _gyógyszerész azon cselekedetében, 
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fl sajló-profa:g.anda-bizottság, ame;y a r.evelés*) és pmpa-
g~ndar~ dolgoz. kt pv~slatot, 5 tag~ól áll, s ezeket a végrebajtó-
btzot.tsag cte;egal]a. Elobb L:nt:)el 1Vlór, Neuwa/d Aladár, Vámos. 
t;rzsebet. J!;ttenber.ger Hemt~ es Székely Jenő szerkesztő, majd~ 
]Uhus 23-a,ol G7org~' Matyas, Lmgyel Mór, Steiner Miksa,. 
Schwa,.z Endre es Vam!'s Erzsébet lettek a bizottság tagjci. 

~': ezye; sza~oszt~lyokat 15 tagú bizottság vezeti (tanács-
kozást ]Og m~gtlleh ~ ve.greha]ló·btz. tagokat). A szakosztályok 
szakmat (szakosztalyt) ügyekben önállóan határoznak, általános 
érdekű kérdésben javasiaHal járulnak a végrehaitó-bizoltsáohoz 
A~ ~IL Nép?i.ztoss~g?k rendeleteihez (fizetés, rnÚnkaidő) • vtgre:. 
hajt~st urasuast k~s~rten~k é~ .megbeszélés tárgyává teszik a ter
meles folyto.nossagat btztostto fegyelmet és erre javaslatokat 
dolgoznak kl. 

A J(yógys;erész szakrmai s;a~osztály direktóriuma: Dénes. 
József, Fntz ,Sandor, György Matyas, Harnik Lajos, Hőnig Zdg
mond, Krs ; rlmos. _!(un Fere~c, Máday László**) Neményi Jenő,. 
Nobel Erzsebet, Razsó ~1tklos .• Sebestyén Imre, Sugár István, 
s;em~r M<ksa és Szentmrklósi Sandor tagokból áll oH. Elnökévé. 
l'vemenyz Jenö lett. 

. ~ segéd;nunkás ~zakosztály-direktóriuma pedig 4 női segéd
mu~kas.ból , es I 1 fertiból (ez utóbbiaknál 9 segédmunkás, 
tovabba Nadas Lajos gyógyszerész és TVittenberoer Henrik 
gyógyszerészjelölt) áílott. c 

. Az a.ct;niniszt;á!ást .a titkár végzi, amely állást pályázat útján. 
a. vegre~ajlo-btzot.'sa.g tol!! be. Kifelé a szksz.-et a titkár egy-egy 
vegreha]tó btzottsagt taggal képviseli. 

A titkár előbb !l'cwvald Aladár egyedül, majd Sch•warz 
Endre segédtitkárral volt. Az első Jemondása után (június végén). 
az egyedül pályázó Hőnig Zsigmond lett. 

A szakszervezet mindjárt a proletárdiktatura kikiáltása után 
~ozzálátott az ifj~munkások (egyetemi hallgatók és gyalwrnokok). 
es ·a segédmunkasok beszervezéséhez. 

Az egyetemi hallgatók szacialista szervezete már márc. 30-án 
tartotta alakuló gyűlését, amelyen einökké Illés Endrét, titkárrá 
Gy?~b"ó. Jenőt választot!ák és a bizalmi testületbe 9 tagot. E. 
gyules brzo~yo,s könn~iteseket "követel" a szigorlatozó ~yógy
szeré8zek reszere. Szlamk arról szól lelkesen, hogy az ifjúság. 
apostola legyen a diadalt aratott eszméknek. 
· . Az oktatásügyi népbiztosság 67170/1919. számú rengelele 

értel!':~ben, ~:nely az ifjumunkások szervezeteit szcbályona, a; 
szoc~altsta dtakok szakszervezetének fentírt gyógyszerészszak
osztalya mint autonóm ifjúmunkás csoport csatlakozott a Gy. M. · 

hogy egy. epenör uta~ítására készitett leltárat köz ös megegyezés alapján" 
megsernmlSitettek. teletet csak a további vizsgálat után hoz. De nent' 
hozott, nem hozhatott, mert közben halálra ítéltetett a fegyelmi biróságot~ 
é~etre hivó preletárdiktatura. -

*)·t. i. szociális nevelés. 
**) MegváJ;:;.sztása után Jemondott 
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Sz.-éhez, melynek vezetőségében is résztvesz. Helyiségükül a 
régi gyógyszerészhallgatók segélyezőegyesületének helyisége! fog
Jalják le. 

Az ifjúmunkások szakosztályában "ellenforradalmi tenden
dát," egyenetlenséget vagy Jegalább is a szakszervezeti vezetők 
által kiadott s a proletárforradalom szellemében tartott rendeletek 
be nem tartását tapasztalták, rniért is az autonomiát mecszün
tették és a vezetoséget lemondatták. A szakszervezeti titka/elren
delte, hogy a szakcsoportok és a két évfolyam részéröl 5-5, 
összesen 15 tagot válasszanak mlnt bizalmi tanácsot, míg veze
tésükre Györbiró és Glück e. hallgatók .és Nagy Oszkár gyógy
szerészbői álló direktóriumot rendelt. Es kilátásba helyezte a 
retorzió!, ha valaki vonakodnék a szakszervezetbe be: ép ni s ezzel 
legelemibb kötelességének eleget tenni. A szakszervezet az okta
tásüg) i népbiztossághoz jelentést tett arról, hogy "meggondolat
lan es megbízhatatlan viselkedése miatt" az if;úmonkások szak
csoportjának autonomiáját felfüggesztették. 

A tanév befejeztével, máj. 30·án a bizalmi testület és a 
direktorium, megbizatásuk időszerütienné válván, lemondottak. 
A csoport tagjainak száma akkor 343 volt . 

A folytonos választás, lemondás, felfüggesztés és az ifjúság 
nforrad~limasítását" célzó ,~szocialis revelésenu (én~d lelkiegyen
súlyt megbolygató izgatáson kivül) itt semmi sem történt. Semmi 
érdemleges munka sem folyt. Mégis a mostani lemondás után a 
taggyűlés előkészítését kötelességükké téve az ügyek ideiglenes 
vezetésére egy háromtagú direktoriumot dele5ált a szksz. 
(Oxhorn Gyula, Maros Tibor és Demeter László.) 

A taggyűlést jún. !l-én tartották meg. lgen szenvedéiyes 
hangulatban folyt ez Je, mivel szemére Iobbantották a szksz.-nek, 
hogy az ifjúmunkásokat mindenben mell6zik, mert megbízhatat
lanoknak tartják őket politikai tekintetben. Sz<>kkHogás nincs 
ellenük a szakügyekkel foglalkozni hivatott bizottságokban, m(g 
sem képviseltethetik magukat. Kifogasolják, hogy zz országos 
taggyűlésen csak eltünö kevés számban vehettek részt, mivel 
azolmak tagságát, akik márc. 21·e után léptek be, nem ismertik 
el, jóilehet a segédmunkások mind ott voltak, boktt ezek mind
nyájan csak a pro!. diktaiura kikiáltása után Jeitek tagjai. Tilta
koznak az ellen is, hogy Nádas a segédmunkásokból 3 bónap
alatt másodrendű gyógyszerészeket akar neve!r:i. Ha megvan 
ezek ben a megfelelő képesség, ám képezzék ki az ambiciózus 
laboránst velük egyenlő tanulmányok alapján rendes gyói(y
szerésszé. - Majd egy !0-es bizottságat választanak az tigyek 
intézésére. (Oxhorn Gy., Maros T., Toffler Sandor, Jeszenszky 
Ernő, Herskovits Mór, Deutsch Imre, Nagy István, Dúziásy és 
Pikó Zoltán.) 

Az egyetemi hallgatók ezidőben egyenként és havonként 
300 korona állami segélyt kaptak életfentartásukra, már a június 
28-án tartott első összbizalmi ülése kevésnek találja ez összeget, 
m!g a juJ. 10-iki ülés már azzal a konkrét javaslattal áll elő, 

--"-'-~- .. --------- .J 
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A sajtó·propdganda-b;zoltság, ame; y a nevelés*) és pm pa--· 
gandára dolgoz ki javaslatot, 5 tagból áll, s ezeket a végH· hajió-
bizottság delegálja. Előbb LengJel Mór, Neu1Vald Aladár, Vinws 
Erzsébet. lVitienberger Henrik és Székely Jenő szerkesztő, rrajd-· 
július 23-ától György Mátyás, Lengyel. Mór, Steiner Miksa,. 
Sch1Vm-z Endre és Vámos Erzsébet lettek a bizottság tagj;;i. 

Az e;yes szakosztályokat 15 tagú bizottság vezeti (tanács-
kozási jog megilleti a végrehajtó· biz. tagokat). A szakosztályok 
szakmai (szakosztályi) ügyekben önállóan határoznak, általános. 
érdek ű kérdésben javaslatlal járulnak a végrehajtó· bizottsághoz. 
Az ill. Népbiztasságak rendeleteihez (fizetés, munkaidő) vtgre-, 
hajtási utasícást készitenek és megbeszélés tárgyává teszik a ter
melés folytonosságát biztosító fegyelmet és erre javaslatokat 
dolgoznak ki. 

A- .;yógyszerész szakn;ai szakost/á ly direktóriuma: Dfnes~ 
József, Fritz Sándor, György Mátyás, Harnik Lajos, Hőnig Z,ig
rnond, Kis Vilmos, Kun Ferenc, Máday László**) Neményi Jenő,. 
Nobel Erzsébet, Rázsó Miklós, Sebestyén Imre, Sugár István,. 
Steiner Miksa és Szentmiklósi Sándor tagokból áll olt. Elnökévé. 
Neményi Jenő lett. 

A segédmunkás szakosztály-direktóriuma pedig 4 női segéd
munkásból és ll férfiból (ez utóbbiaknál 9 segédmunkás, 
továbbá Nádas Lajos gyógyszerész és Vilillenberger Henrik 
gyógyszerészjelölt) állott. . 

Az adminisztrálás! a titkár végzi, amely állást pályázat utján 
a végrehajtó-bizottsá.g tölti be. Kifelé a szksz.-et a titkár egy-egy 
végrehajió bizottsági taggal képviseli. 

A titkár előbb ll'eu1Vald Aladár egyedül, majd Scl"varz 
Endre segédtitkárral volt. Az első lemondása után (június végén). 
az egyedül pályázó Hőnig Zsigmond lett. 

A szakszervezet mindjárt a proletárdiktatura kikiáltása után 
hozzálátott .az ifjúrnunkások (egyetemi hallgatók és gyakornokok). 
és ·a segédmunkások beszervezéséhez. 

Az egyetemi hallgatók szociaiista szervezete már márc. 30-án 
tartotta alakuló gyűlését, amelyen .elnökké Illés Endrét, titkárrá 
Győrbiró J e nőt választották és a bizalmi testületbe 9 tagot. E. 
gyűlés bizonyos könnyítéseket "követel" a szigorlatozó gyógy
szerészek részére. Szlávik arról szól lelkesen, hogy az ifjúság: 
apostola legyen a diadalt aratott eszméknek. 

Az oktatásügyi népbiztosság 67170/1919. számú rengelele 
értelmében, amely az ifjurnunkások szervezeteit szzbályozza. a: 
szociálista diákok szakszervezetének fentírt gyógyszerészszak
osztálya mint autonóm ifjúmunkás csoport csatlakozott a Gy. M.' 

hogy egy ellenőr utasítására készitett leltárat közös megegyezés alapján.> 
megsemmisitettek. téletet csak a további vizsgálat után hoz. De nem, 
hOzott, nem hozhatott, mert közben halálra itéltetett a fegyelmi biróságob 
életre- hivó preletárdiktatura. 

*) t. i. szociális nevelés. 
**) Megvál;l,sztása után Jemondott 
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Sz.-éhez, melynek vezetőségében is résztvesz. Helyiségükül a 
régi gyógyszerészhallgatók segélyezőegyesületének helyisége! fog
lalják le. 

Az ifjúmunkások szakosztályában "ellenforradalmi tenden
ciát," egyenetlenséget vagy legalább is a szakszervezeti vezetők 
által kiadott s a proletárforradalom szelleméten tartott rendeletek 
be nem tartását tapasztalták, miért is az autonomlát rnegszün
tették és a vezetősége! lemondatták. A szakszervezeti titkár elren
delte, hogy a szakcsoportok és a két évfolyam részéről 5-5, 
összesen 15 tagot válasszanak mint bizalmi tanácsot, míg veze· 
tésükre Györbiró és Glück e. hallgatók és Nagy Oszkár gyógy
szerészből álló direktóriumot rendelt. És kilátásba hel)cezte a 
retorzió!, ha valaki vonakodnék a szakszervezetbe be:épni s ezzel 
legelemibb kötelességének eleget tenni. A szakszervezet az okta
tásüg) i népbiztossághoz jelentést tett arról, hogy "meggondolat
lan es megbízhatatlan viselkedése miatt" az ifjúmunkások szak
csoportjának autonomiáját felfüggesztett~k. 

A tanév befejeztével, máj. 30-án a bizalmi testület és a 
direktorium, megbízatásuk idószeH1~--lenné válván, lemondottak. 
A csoport tagjainak száma akkor 343 volt. 

A folytonos választás, lemondás, felfüggesztés és az ifjúság 
1,forradalmasHását" célzó ~szocialis nevelésen" (értsd lelkiegyen~ 
súlyt megbolygató izgatáson kívül) itt semmi sem történt. Semmi 
éráemleges munka sem folyt. Migis a mostani lemondás után a 
taggyűlés előkészítését kötelességükké téve az ügyek ideiglenes 
vezetésére egy háromtagú d1rektoriumot delegált a szksz. 
(Oxhorn Gyula, Maros Tibor és Demeter László.) 

A taggyűlést jún. ll-én tartották meg. Igen szenvedélyes 
hangulatban folyt ez le, mivel szemére lobbantetták a szksz.-nek, 
hogy az irjúmunkásokat mindenben rnellőzik, rnert megbízhatat
lanuknak tartják öket politikai tekintetben. Szakkifogás nincs 
ellenük a szakiígyekkel foglalkozni hívatott bizoítságokban, még 
sem képviseltethetik rnag;i}kat. Kifogásolják, hogy ez országos 
tag-gyülésen csak eltünijy kevés számban vehetlek részt, mivel 
azol<nak tagságát, akik 1fuárc. 21-e után léptek be, nem ismertik 
el, jóllehet a segédmunkások mind ott voltak, holott ezek mind
nyájan csak a pro!. diktaiura kikiáltása után lettek tagjai. Tilta
koznak az ellen is, hogy Nádas a segédmunkásokból 3 hónap· 
alatt másodrendű gyógyszerészeket akar nevelri. Ha megvan 
ezek ben a megfelelő képesség, ám l<épezzék ki az ambiciózus 
laboránst velük egyenlő tanulmányok alapján rendes gyógy
szerésszé. - Majd egy !0-es bizottságo! vál;,sztanak az ügyek 
intézésére. (Oxhorn Gy., Maros T., Tolfier Sandor, Jeszenszky 
Ernő, Herskovits Mór, Deutsch Imre, Nagy István, Búziásy és 
Pikó Zoltán.) 

Az egyeterni hallgatók ezidőben egyenként és havonként 
300 korona állami segélyt kaptak életfentartásukra, már a június 
28-án tartott első összbiza\mi ülése kevésnek találja ez összeget, 
rníg a jul. !O·iki ülés már azzal a konkrét javaslattal áll elő, 
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hogy a nőtlen iljúmunkás számára 800, a nősnek pedig !200 K. 
"tanulmányi munkabért" kérjen a közokt népbiztosságtól.*) 
A memorandumot a népbiztosnak magának adja át a gyűlés 
megbizasa alapján Pikó Zoltán. 

Jul. 19 én az összes ifjúmunkás szakosztályok bizalmi gyű
lése volt, amelyen a népbiztosság diákszociális ügyosztály ellen 
felmerül! panaszokat tárgyalták. Ezen már azt kivánták a közokt 
népbiztosságtól és ennek szerveitöl, hogy semmi rájuk vonat
kozó határozatot az ifjú munkáscsoport véleményének megkér
dezése nélkül ne hozzanak. Mintegy rekompensációul pedig azt 
ajánlják lel, hogy gazdasági ügyeikben hozott határozatokról érte
síteni fogják a népbiztosságot. 

Az ifjúmunkásoknak ez a proletárdiktatura bukása előtt 
hozott utolsó határozata mutatja legjobban azt a rettenetes ered
ményt, amely felelőtlen vezetök destruktív irányzata folytán be
következett. 

Nem az ifjúság a vétkes ebben, amely végig bizalmatlan
ságot "élvezett" a vezetők részéről politikai magatartása miatt, 
hanem egyedül a vezetők, akik hatalmi hóbortjukban nem ismer
tek határt s a maguk diktarius eljárása előtt mindenkire fej- és 
térdhajtást akartak ráparancsolni. 

Még jobban mutatja azonban a destruktív irányzat rettene
tes eredményét a ~:yógyszertári segédmunkásoknak úgynevezett 
beszervezése. Ennek a .szervezésnek" alapját felelőtienek lází
tása és bűncselekményekre való felbújtása képezte. 

A segédmunkások beszervezését Nádas Lajos és Wittm
berge.- Henrik vállalták és végezték. Még márc. 21-ike előtt, 

*) "Határozat: Minden főiskolai ifjúmunkás tanulmányi munkabért 
kap, ha valamely főiskolának beírott tanulója s a föiskolának előadásait 
tényleg hallgatja. 

A tanulmányi mnnkabér összege minden hónap 1-én előre esedékes 
és nőtlen- ifjúmunkásoknál 800 K, nősöknél 1200 K havonta. A nős ifjú
munkásoknak munkabérükön kivül minden gyermek után havonként 200 K 
családi pótlék jár. 

A) E rnunkabért nem kaphatja meg az a főiskolai ifjúmunkás, ki 
munkanélküli jövedelemből él. 

B) A tanulmányi munkabér összegéből levonandó az az összeg. 
1., melyet az tfjúmunkás vagyorra (földbirtok, bankbetét stb.) után 

élvez, amennyiben ez az összeg a havi 1200, illetve 800 koronát el nem éri; 
2., nem vonható azonban le a különös munkát, szorgalmat, elért 

eredményt jutalmazó ösztöndíj, vagy pályadíj s rokkantsági segély. 
C) A munkabér fizetése azonnal beszüntetendő mindazon ifjúmunká

soknál, - addig is, mig illetékes helyről jövő intézkedéseket, mint az 
iskolából való kizárással, szabadságvesztéssel, vagy egyéb büntetésekkel 
nem sujttatnak -

1., kik a rnunkabért fölvették, bár arra jogosultak nem voltak; 
2., kik a munkabért teljes összegében vették fel, bár abból bizonyos 

összeg a B) pont szerint levonand ó lett volna; 
3., kik bármiféle ellenforradalmi tevékenységben részt vettek s ez 

róluk illetékes fórum eiött bebizonyítást nyert; 
4., kik az előző három pontban felsoroltakróL_ -~ bár tudomást sze

reztek - szakszervezetüknek, vagy más illetékeS'ii*-~lyen jelentést nem 
tettek." 

~·~-···-·~··.--JI~ 
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amikor a segédszövetség erősen balra kanyarodott s a tulajdon
lképpeni irányítást a tu lz ó radikálisak végezték, többé- kevésbbé 
titokbari megkezdette Nádas a maga aknamunkáját.*) Pattkáról 
patikára járt és előbb a gyógyszerészek (minden gyógyszerész) 
ellen lázitotta fel őket. Hogy azoknak milyen nagy a fizetésük, 
.pedig henyélnek, cigarettáznak és játszi munkát végeznek. A 
tulajdonképpeni munka az, amit a segédmunkások végeznek 
éhbérért, elnyomatásban, baromi módon. Az egyes gyógyszer
tárakban már ekkor szinte tarthatatlan lett a helyzet. A segéd· 
munkások mindenben a maguk (Nádas által nekik bepaukolt) 
felfogását szegezték szembe a gyógyszertárossal és a gyógysze
rész alkalmazottakkal egyaránt. A fegyelem igen-igen meg,azult. 
·Tekintély, szaktudás elismerése s mindaz, amit a megértö har
monikus munka megkövetel,, alá volt aknázva, csak az alkalom 
nem jött még el, hogy V\ftfkanikus erővel kitörjön az egyre fűtött, 
élesztett szenvedély és hozzákezdjen sok érték elpusztltásához. 
Az ész, a józanság szavára semmit sem adtak a lelketlen 
izgatók. 

A beszervezésnél csak hazugság volt az a jelszó, hogy a 
beszervezendő segédmunkások állandó jobb helyzetét akarják és 
fogják kivívni. Csak eszköz volt a pillanatnyi "jobb helyzet" 
megteremtése (anélkül, hogy mérlegelték volna, vajjon valóban 
javára van-e az anyagi és erkölcsi tekintetben a segédmunkások
nak) arra, hogy ezzel is megbontsák a régi rendet és - ahogy 
hirdették - a régi helyzet visszaállitását egyszer s mindenkorra 
ezzel is lehetetlenné tegyék. 

A gyógyszerészek általában - silány, nagyon kisszámú 
túlzó kivételével - már ekkor elítélte a 22 éves Nádas akcióját, 
pedig ezidőben még nagyon szelid eszközökkel és csendes 
.hangon dolgozott. 

Nádas minden tekintetben tipusa a magasabb etikát meg 
nem értö, minden széppel, nemessel meghasonlott, a maga izzó, 
de üzletszerű fanatizmusában a világ megváltását látó s magát 
ott, ahol ez nem veszélyes, mártirnak felkínálkozó beteges, züllött 
egzisztenciának. Válogatottan piszkos ruhában, lomposan, hányi
veti módon járt. Lázasan kapkodva beszélt, fület sértő, bántóan 
rikácsoló hangján. S egy-egy, a célon túllövő "patent bolsi" ki
szólásra izzásba jött s túlcsapongó érzése gúzsba kötötte agyát 

·és az ész, az értelem csak ritkán jutott ilyenkor nála szóhoz. 
Környezetét, munkatársait is ehhez mérten válogatta meg. 

Még amikor titokban dolgozott a mosogatónők tisztes, de hozzá 
nem illő társaságából keresett magának szeretőt s ennek segít
ségét is felhasználta, hogy társnőihez közelebb férkőzzék a maga 
izgatásaivaL Ugyancsak akkor nem olyan laboránsokat és egyéb 
·segédmunkásoka,!..nyert meg elsősorban a maga beszervezö mun
kájához, akik tekintélyUk s rátermettségüknél fogva a segéd
munkásokat egy táborba terelték volna, hanem többször búnte-

•) Lásd 57. oldal. 
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tett alako~hoz fordult, akik a megfél~mlités eszközével dolgoztak, 
Tagactl:at,atlan, hogy .voltak a segedmunkások közölt olyanok, 
ak1k t~bo·kevesebb Joggal elkeserítőnek találhalták a maguk 
hely.z~etet vagy a mcstoha közviszonyok figyelmen kivül hagyása 
fol~'a.n, vagy -, a .maguk helyzetét összehasonlitván - más 
pau~aban dolgo.z,o. s. Jo?b vi~zonyok közt szolgáló segédmunká
sokeval: J\11nt knJOnos jelenseget ke;J megemlíteni, hogy mégsem 
ezek ~ozul ke.niliek k•)avarészt Nádas Jegodandóbb hivei, hanem 
a .h•szekeny7• feJrevezetesnek könnyen felű!ő s mindent mérleaelés 
n_~lkill _:'eVoK k_öz"ül~ akik maguk nem álit2k ugyan azonnaJ 0mel~ 
leje, hctnen,l kesobb maguk lettek a llirdetett ige leaodaadöbb 
apost?!2l. Es ~ad~s - erőszakos feí!épésével, célt n~m érő első. 
ag!;2cw,r u!~n IS ;aradhatatlanul, szívósa~ tovább dolgozott, vég!il 
eloKész.telLc a ta.a1t, - csak a kedvezo alkalom hiányzott még 
a "s1ker"' köztudomásra jutásához. 

. Monban. jött a március 21. Nádas és a sötét csatornák 
hamrskartyasar és egyéb zúgalakok .,uralomra" kerültek és be
telőzhették eddig lopva végzett művüket: minden fegyelemnek 
sutba lökését. 

. A gyógyszertári technikai segéderők, pénztárosnők labo-
ransok, takantónők és kifutók beszervezése elő volt ké;zítve s 
az első taggyűlést ápr. 6·dikára kitüzhelték. A gyűlésen a meg
jelenés kötelező volt. 

, Nádas előrelá:ó és az ő szempontjából vetten helyes takti-
kavctl veg2ett beszervezés, amely szerint a segédmunkásokat 
szembe~elyezve a gyógyszerésl2!kalmazottakkal, oek ellen fel
rzgatt~ oket, lehete;Jenné tette, hogy azok a gyógyszerészek, ;;kik 
az egesz vo.'1alon orul~tes O:ódon folyó izgatások dacára, józanul 
gond<;ll<Ozvan,, szeretlek volna a nagyszámú megfontolt segéd
munk~sokat VJSszatart;;nr bolond elhatározásuktól (természetesen 
nem ertjük ez~latt a ),ózan é~ .és~szerű szervezkedést), ;;yiltan 
fel meqenek lepnt Naaas agi!aclOJaval szemben. De még csak 
~ttokban s~~- teheft~k semmit~ mert a napirenden Jevő beS~gások 
es de~unc~a.as~l~ oryan. t~rrorisztikus feliépést és eljárást vontak 
maguk utan Nadcs ag1taeiój8 vedelmében a gyógyszerészek és 
~ Józan. s meggondolt segédmunkások ellen, amitől akkor igen 
eszszem volt óvakodni. Óriási ellenszenvet váltott ki Nádasnak 
azo a törekv~se is, .h?gy a sew'dmunkások is a gyógyszerész
Szakszerv:ze,oe tomonttessenek'), azonban a féktelen izgatás 
kovetkezteben ezt sem lehetett megakadályozni és az ápr. 6~iki 
se,gédmunkás-g~űlés ki is mondotta a tömörülést A gyűlés 
Nactas Lajost valasztotta meg a szakmai szervezet vezetőiévé és 
m_e}lé 2 l~b~ráns és I- l pénztárosnő, takarítónő, munkásnö és 
not techmkat segéderőből alakitott direktórium rendeltetett. 

A direktórium ~imondotta, hogy a segédmunkásokra nézve 
azonn~l életoeleptel! a 8 órai munkaidőt és addig is míg a 
6 órai munkaidőt a kormányzótanács elrendeli, lépéseket tesz 

"') Az iskolaszolgák sem voltak tagjaik a tanítók szakszervezetének 

arra, hogy a laboránsok, illetve technikai segéderők. a gyógy-· 
szerészékhez hasonló módon harmadnapos szabadidot élvezze
nek. Az ifjúmunkások (kifutók) azonbzn már most sem dolgoz
hatnak többet 6 óránál. Nádas eszrréf(t, hogy a laboránsok és 
technikai segédmunkások másodrangú gyógyszerészekké képez-: 
hessék magukat, a dir<;.k;J,,9lium magáévá teszi Es m.e~<í.lJEpit]a, 
hogy a segédrnunkaslll{~a gyógy~zer~szekkel e~yenJogu es egyen
rangú tagjéi a szakszervezetnek•') es hogy kiküldötttik az ügy
viteli titkárság irodájában helyet foglaL 

A vasár~ vagy ünnepnap inspekciözó egy hétköznapon sza
bad. Kifejezésre futot! az ez óhaj, hogy a segédmunkáso~at laká
suk holfekvése szerint osszák be az ehhez közelfekvo gyógy
szertárba munkára. 

A fizetések rendezésével'"') szükséges~é vált annak ~~gáll~
pítása, hogy ki a szakképzett laboráns. Altalc.ban azt alhtottak 
ennél föl, hogy a szakképzett, aki két (később. három) ev óta 
működik. Az pedig. akinél az üzembiztos .a m:unk~staná.ccsal nem 
tudná ezt meg3.llapítcni, a szakstervezetnel v1zsgazn.I t~rt(,ztk., , 

A f3egédmunk8sc:k szociáHs és természettudomanyi oktatzsat 
is tervbe vették sőt egynéhány ilyen elöadást tartott is Le11gycl 
Mór gyógysztrészjeiölt. Ez ~lőadások kö~elez6~ volt~k s ért?k 
havi 1 K t kellcit fizerni. A nm. tegy 600 bejelemett segedmunkast 
(a köztük lévő 26 írni· olvasni nem .tudó kivételével) isholai kép
zettségük szennt 5 csepon ba osztottak es a kovet~ez_o ~r;g_ramn;~t 
állapították meg e cóoponck szerint oktató "elokeszlto rskola -
ban számukra: 

Számtanból: minclazokat a miíveleteket, me!yek a gyógyszer-tári gyak 
korlatb~n elöforcluln;-.k (munkabérkalHulációk, mértékegysCgek, hossz-~ terű-_ 
let-, Ur-, súlyszámi18.sok stb.). ____ , , 

· Természettanból: Alapfag·ariT;ak. ,fajsúly! sűzüség é~. ez~k meg~llzpí!a
sára s:wlgá!ó eszközök. [\,·í érJegek es m;;rJeg:el~s. ~gysze.ru _gepek, homerok, 
baromé,er, halmazállapotok A föld alapJa, forg~sa es kennges~, naprríldS:!e_r. 

Vegytanból: alapfogalmak. Elem, keverek, elegy, vegyulet. fernek es 
nem fémek. , . , , 

1 Természetrajzból: Elettelen anyagok, nbvenyek, aLatole Az ember 
helye a természetben. Fajok áta!akul~sa. Az embe~ ~z~nnazása... . , . . 

Szociolóaia: A társadalmak ktalakulása, feJlodese. Erlml~s1 .es JO~t 
intézménvek. l'ömegrnozgalmak. A szocializmus tört~n~te. ~tóp1s~tlkus_ es 
tudománYos szociallzmus. A "Marxizmus" ~!J.pv_::tö tanJ~~sa~; Ertekelr; e~ et 
(~rú, pénz, munkaerö, munkaerö, munkaber, ~oke, p_rofit, tokel~almozo~a.s, 
stb.). A munkás heiyzete a muirban, kö1elessege a JeJ~Dben, reladatat .es 
jogai a jövőben. Burzsoa- és proletárdemokrácia. M1ert kell a proletar-
diktatura stb. s1b. , • 't 

1
, •• 

Ezek a főbb pontok, melyeket az analfabetacsoport ktve e,e_vet az 
összes hallgatóknak el kell saját.itaníok. Termész~tesen a m~gasabb kepz~tt
ségűek, akik a felsoroltakat reszbe_n vagy egeszben 1ud.J<:'ik, megfeleloen 
magasabbfokú tanítást fognak nyerm." 

Ez oktatást részben Lengyel Mór gyógyszerészjelölt, rész-

*) Ez erős ellenszenvet váltott ki a gyógyszerészeknél, azonbar., 
minden gyűlés, tiltakozás és ellenkező javaslat dacára) Nádas lázítására a 
gyakorlatban megvalósult 
· **) Lásd a fizetésekről szóló részt. 

rf/1 
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ben egy polgári iskolai tanító végezte volna Steiner Miksa, az 
oktatásügyek vezetőjének irányitása mellett. 

A május 25-iki gyűlésen a segédmunkások csoportja erősen 
kikel a szakszervezet ellen. Megállapltja, hogy kulturmissziójának 
nem tesz eleget: nincs még se olvasója, se társalgója; hogy 
deficittel dolgozik, rniért is egy ellenőrzö-bizottságot küld ki. 
Követeli, hogy a szakszervezetnél legyen valaki, .aki állandó 
felvilágosításokat ad, aki rnindenkit meghallgat és mindent a leg
udvariasabban elintéz". Mindennek éle volt Neuwal d titkár ellen, 
akiben Nádas - miért, rniért se - erős rivális! lát és jóllehet 
egyfitt fogyasztják Nádas családjánál (ahova Neuwald ebéd
kosztra járt) a mínden antagonizmus kiengesztelésére igen alkal
mas, bizonyára jól elké,zült gyakori libapecsenyét a legnagyobb 
szavjeltinség idején is. Nádas odáig élezi a dolgot, hogy akkor 
már mindenben vakon követő segédmunkásai bizalmatlanságot 
szavaznak Neuwald titkárnak Ez a bizalmatlanság újból hatalmi 
kérdés lett a két szakosztály között. Nem rnintha a gyógyszerész
szakcsoport nagy gyönyörűséggel és megelégedéssel nézte volna 
a hatalmában stitkérező s ebből kifolyólag - a kommunisták 
kivételével - mindenkive! packázó Neuwaldot köteles udvarias
ság, de sót józan előrelátás szempontjából vetten is nagyon ki
fogásolható viselkedését és agresszív szereplését*), hanem rnert 
meg rnindig nem tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy 
speciálls gyógyszerészvonatkozású ügyekben is hangadók lehes
senek az e tekintetben analfabéta segédmunkások, akár egy 
• gyógyszerés~" vezetése ro ellett. A "voksbarom"-rná sülyesztés 
igen rosszul festett az elnyomott proletariátus felszabadítását 
hangoztató proletárdiktatura alatt. Pedig e kérdésekben Nádas, 
Wittenberger, Hőnig és néhány társuk a fölszabadítás nagy mű
vének egy jelentős részét e lestilyesztésben látták, 

A segédmunkások közül szabadságot biztositottak annak, 
aki február óta állásban van. S e célból egyes Uzernekből kise
gítőkép áthelyezéseket terveztek, rnfg a pénztári Ugyeket "repülő 
pénztárosnő"-vel gondolták elintézhetni. 

Júliusban Nádas már a gyógyszervegyészeti gyárak és tele
pek rnunkásait is a Gy. M. Sz.-be akarta tömöríteni. Meg is kez
dette erre irányuló működését, sőt 21 segédmunkás már be is 
lépett a Közp. GyógyszerUzem egyik telepének munkásai kOzül. 
Ellenben határozottan ellenezte, hogy a takarítónők a Szoba- és 
Ablaktisztogatók stb.-ik Szervezetébe lépjenek át, amire rnozga
lom indult volt meg. Nádast ugyanis az a titkos cél vezette, hogy 
táborával majorizálja a gyógyszerészeket, amivel szabad lesz az 

*) Öreg, évtized óta működó érdemes gyógyszertárosokat, gyógy
szerészeket óraszám váratta, mig végre maga elé bocsájtotta, Gaál Endre 
dr.-tól megkérdezte, van-e diplom~ja. V arságh Zoltán dr, Szabady ]~nos és 
másokkal pökhendi hangon tárgyalt. Panaszokat meg se hallgatott, küldte 
az embereket a ,.sóhivatalba. • A szakszervezet által eszközölhető helyzetjaví
'tást csak a kegyeltekkel szemben (értsd kommunisták és barátai) érvénye
sítette. Meggátolta öreg, keresetilktól hivataluk vagy keresetforrásuk meg
·szUntével elesett gyógyszerészek keresethez, munkához jut~sát. 
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ő útja az egyedurálornhoz. Mínden ténykedése, amely, nem csak 
a jóízlésnek, hanern a becsületes eljárásnak és tiszta intenciójú 
törekvésnek is ellenkezője volt, emellett szólt. S ez szóbeszéd
tárgyát is képezte, arnire csak azt jegyezte meg - válaszkép -
hogy ő "reálpolitikát" folytat. Tábora is, amely pedig vakon kö: 
vette azelőtt, mínd lanyhábbarr viselkedett vele szemben s a 
ragaszkodásnak itt-ott még fellobbanó jele csak mesterkélt volt 
és görög tűz, mely rnellett a hős szinpadi halálának keresését 
mivelte. Vörös katonának ment. Előbb bevonulása elleni tiltako
zást rendelt meg táboránál, amely ekkor márcsak jobbára a szak
szervezet sportklubjába tenniszezni járó nöi segédmunkásokból 
állott, akiket e nemes sportra - patikale!mosási munkájuk el
hanyagolására bíztatva -.Nádas tanított. Azután - a tiltakozás 
ellenére is - bevonult á kaszárnyába. Be,onult, mert ott bizto
sítottabbnak látta a maga kis életét, mint a fellázitott s beváltani 
nem tudott ígérgetéseivel félrevezetett segédmunkás-testvérei kö
zöt!, akik előtt rnind nyilvánvalóbbá lett, hogy falhoz állították 
öket ~ rnost már előre nincs út, de visszafelé is bajos menni a 
pattkakban elfoglalt előbbi helyzetüknek a lázitás és izgatás kö
vetkeztében történt kérész-életű eltolódása folytán. 

A hatalmi téboly pedig a félrevezetett segédmunkásoknál 
is kitört. ~yűlés!lket a ~~v~talos kommünikék szerint mindíg 
"forradalm! hangulatban zartak be" - de az a forradalmi han
g~lat, ami e gyűléseken uralkodott, egy volt már az anarkiával, 
mmden rendet, fegyelmet (még a ,proletár fegyelmet" is) fel
borító fékevesztett szenvedély kitörésével és bárdolatlanságával . 

· Még júniusban a s. rn. szakosztályának gyűlésén egy orosz szár
mazású laboráns Nádas megnyitó szavainak ha.tása alatt azon 
panaszkodik, hogy a gyógyszertárakban még mindig nem akar
ják respektálni a segédmunkásoknak gyógyszerészi szakHgyekben 
vallott felfogását és azokra tett észrevételét Pedig jól jegyezzék 
m~g ~ gyógysze_ré_szek, akik még , rn_lndig nem puhultak meg 
elegge a bolsevtkt eszmék befogadasara - úgymond, - hogy 
ha nem. hajolnak meg a rni véleményUnk előtt, akkor, ha kell, 
úgy fogjuk őket kibotozni a patikákból s mi látjuk el az ö dol
gukat is. A fizetésről szólva pedig: "ha a gyógyszerészek nem 
akarnának dolgozni a segédrnunkisok miatt, a legmesszebbmenő 
terror. álláspontjára fogunk helyezkedni." Csak azt várja, hogy 
az .oroszok bejőjjenek, akkor lesz rend lesz fegyelem." Sze
gé_ny, szegény megtévedt ember! És e f~lszólalás után felugrott 
N~~a~: .,Szeretné~ keb!em_re ölelni ezt a nagyszerű embert, 
aktenel szebb beszedet meg eleternben nem hallottam. Vajjon rnikol" 
lesz ennyi öntudat a gyógyszerészekben ?" Ez ember az ö ern
bere; látszik, hogy a bolsevikizmus igazi bazájából való. Vajh 
rnindnyájan ily kitünő férfiak - emberek volnánk. Igyekezzék 
mindenki ily "patent-bolseviki" lenni s akkor rend lesz és pusz
tulni fog a sok gaz és jellem, meg becstilet, - meg mit tudom 
én mi rninden Nádas mcsdatlan szájára akadt- nélküli burzsoá, s 
azok legalábbvaló söpredéke: a volt gyógyszertártulajdonosok. 



· . · Imé egy kis izelitó Nádas L · • . feJlesztő beszédeiből amit ~JOS nevelo, oktató és jellemet 
minden pémeken alkalma volt tmeg _vzskosabb formában is -
.z~tt a segédmuokások szakoszt~~:m,H mmt~o;;y_ e .napon ülése-

fe~fab~~~ss;fitoz~~ó~~~er;~·~zakos~tályo;;rl ~~~f;~tat é~őté~!~ab~ 
~.em repa:ái, ám lássa 'majd~~~; -mi~~ ! .~tormá~y;;ótanács _ 
Jarl meg IS mondotta ho k' gy . o" 0 csma!m. tos mind

.majd a népbíztossá hoz ~~~ . Ip?fozt~tJa a főburzsujt és fölme 
teremtet velük. És .gpukkadt 1~0Y1,51egdedn~unká~ ~l v társsal és rendgJ 

elb 
·r 'k es u 1a t es k•pi .. d .. tt . 

UJ , ami or recsegett a r 1 • ' . v w 
0 

es gyáván 
utolsó leheletéig ígérte. p o etardiktatura, amelynek megvédését 

. ~rról, hógy vidéken milrn fo'·· . .. 
munka:lok "beszervezése" ke . .... Kbaíl "s:kerult" a segéd-
métről tudjuk, hogy- ott ~e orae•\ a~ . adatunk. Egyedül Kecske
osztályát. Valószínűnek !'t gk KI o,tak a segédmunkások szak

;,ges erkölcsi fe!fo"ásába a~:' azonban, hogy a vidék egészsé
. megbolond!tó s ict"'evá"Ó té;e~ Siker.~ l! azokat a célon túl lövő 
-ban rettenetes !ezüllés~ek és ~szm~Ket b,e~I~ni, ami a főváros
vetkezményeknek vo't " f • orza mas ,wzerdekbe ütköző kö 

é 
. . a orrasa anélkü' h - • -.~~g dmunkasok társadalmi osztellvnak k '' !ogy a gyogyszertári 

Ja ban hasznos lett volna. ' omo yan vetten és alap-

- A kommunista csoport e , ., l . . 
. Tib?r, sem haladhatott el szt!~~·er;i~~n~ita~~ ~ez~tő.tagja, Téri 
vezerszerepe mellett am•;'n ·L u a a0 lazitasai es oktalan 
't · ' • ,nvwen a szks t· t 1 ·Ir egyik vezércikkében név'err . z. Il Va a os lapjában*) 
s mint egyike a "egédmt ', _ne~ezi az egyenellenségek okát 

-·mutat rá. Y.l;.) tm~:asoK megfontolatlan vezetésé"-re· 

Az:; ~ogy az augusztusi át;;Iakulás . . ", 
. nevezetesebb zökkenés néiküi - r· . e tekmteLben rninden 
. félrevezetett segédmunkások is ~~~·c;rte,nl:etett, .. igazolja, hogy a 
hogy mindaz, amil a közölt f .. .ranau,tak kozben s belátták 

, nekik sem képezi semmiféle 
0~~~~~~ :elkt;len, ve~etőik hirdettek: 

JOzan belátás s a félreveze!e't ' >u .eL., .. , I.ymodon győzött a 
.nélküli becsülettel végz"'' r;,' e~,ehgyedd!I. helyes útnak a politika "'' ·.un a. oz val o visszatérést látták. 

* * * 
·-. l ?A szakszervezet a proletárdilrt tu,.. . . .Je.szot, hoP·v n·'Tid"nkt' be -a •. a utan azonnal kiadta a . , t . .c... 1' .. ,_, szervezenaö " E l tt 
er em, hogy mindenkinek be k ll l' ' . za a azt kellett 

~a vezetőség szakszervezeti fp e eprh: a szakszervezetbe, hogy 
A. tulajdonosokra és a bérl·'kgyelem al~ von.hasson mindenkit.**) 
tarozás'**) után 'eíen'l·ezbn" ~e a_zt hataroztat<, hogy csak a lel
gyógyszertárosokl egv;~ers';.~~,~~n~s hog~0a Kdikta.tur~ után belépő 

··--- " ·• · · orra beiralasi díjat fizet-

:· *) Gyógyszerész Ujság 1919 · ·· . ;~ • *") A márciusi közgyűlésko'r ~ ]~~1. 18-an 15. száma 235. old. 
segedmunkásokkal együtt kereken ,..oÜogokJtszáma 1300, a diktatura. alatt a 

*'"*) Lásd később. 0 
· VO. · 
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nek az üzembiztos útján, amelyet a vezetőség speciális indoko
lással benyujtott kérésre el is engedhet.*) 

, Nem volt nagy számuk az önként jelentkezőknek. A vezető· 
.ség erre kényszereszközhöz nyúlt s az üzembiztosokat tette fele
lőssé, hogy a nála dolgozók belépjenek a szksz -be. Egyben 
közölték, hogy aki nem tagja a szksz.-nek, az nem kap munkát, 
viszont akinek nem akartak munkát adni, azt - nem vették fel. 
1\yeneknek "módot adtak rá", hogy 1-2 hónap múlva újra 
jelentkezzék - tagnak. Három esetben megis fosztottak tagokat 
tagsági jogától, vagyis a munka jogától. 

A tagsági díj előbb a fizetésnek 1j2, majd 1°/o·ka volt, amit 
.szintén az üzembiztos gyűjtött be és szolgáltatott át a szak-

.szervezetnek. Minden tag szakszervezeti könyvecskét kapott. (Később 
'fényl,épes igazolvánnyal akarták ellátni.) A~onban kéttéle tagok 
voltak: megbizhaták és megbízbatat\anok. Es mivel úgy tervez
ték (és első időben meg is valósitották), hogy csak a szksz.·i 
igazolvánTiyal rendelkező étkezhetik nyilvános helyen, vásárolhat 
bármit is s járhat szinházba, szóval, csak annak v2n az élethez 
joga, aki szakszervezeti igazolványt tud felmutatni, a megkülön
böztetést ezen is leltüntették. Ugyanis a "megbízhatatlanokat" 
sehol szavazati jog nem illette s persze, szavazni is csak az 
igazolvány lelmutétásával lehetett, amikor a prolelártársadalom-
1Jak ez képezte érdekét, de bezzeg elrendelték mindenkire a 
szavazási kényszert minden igazolvány felmutatása nélkül, amikor 
a kommunizált társadalom azt akarta igazolni, hogy mily óriási 
számú )elkes hive és szavazója" van. A szakszervezeti igazol
ványrq a megbízhatatlanoknál egy vöröskeresztet nyomtak . 
. Es mig minden segédmunkás absolut megbízható volt a 
Neuwald, Nádas, Wittemberger, Hőnig, Steiner és egyéb kiváló
ságok előtt megbízhatatlan volt minden gyógyszertáros, minden 
,szakíró és szerkeszt6 és á gyakorlők szövetségének volt tagjai 
k.özül a legtöbben. Nemkülönben 3 kivételével, az állz,mositás 
ileni mozgalmat vezető 100-as bizottság; tagjai. Ezek vol~ak a 
,fínegbélyegzettek". A megbélyegzés ,szégyent" jelentett akkbr, 
amikor azonban május 2 án csakriem felborult a szovjetország, 
,me tékeseknek nyilvánosan tett**) kijelentése szerinl, többen sieitek 
a h~dszervez.etbe· s kérték, hogy bélyegezzék le igazolványu
kal."**) ·E megbélyegzettek 6 hónapra fel voltak függesztve poli
tikai jogaiknak gyakorlásától. Azonban a vezetőség már május 
'végével felszólította mindazokat a "megbélyegzetteket," "akik ma 
,már érzik magukban azt, hogy a legtisztábban proletarérdekeket 
szolgálnak és a meggyőződésük szilárdságá\ 3 r is beil!eszkedhet
:nek már a proletárdiktatura új rendjébe, akik politikai megbír_ 

*) Hat esetben ismeretes, hogy kérték és el is engedték. 
· ") l. Gy. Munk. Lapja J91H. jún. 25·iki 76. szám 8. old. és Gy. U. 

.1919. 265. old. " ***) Gyűlésen lett köztudomású, hogy az országos egylet eredetileg 
·,politikailag megbizhatónak tafált volt titkára, dr. Szlávik is ezek között volt. 
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hatóságukat saját maguk előtt sem vonják kétségbe", hogy jelent
kezzenek igazolványaik revideálása végett. A felszólítás nem 
használhatott sokat, mert már június közepén nyomatékkal s új
ból felhívják erre a tagokat, míg egy június végi gyűlésén az 
intéző-bizottság kötelességévé teszi minden megbélyegzettnek, hogy 
igazolványát revideáiásra adja be. Bizony ennek sem volt valami
nagy foganatja és a nyomatékos és parancsoló felhivásnak is 
csak néhány gyengébblelkú, de egyébként biz politikailag meg
bízhatatlannak maradt, ugrott be. 

Az igazolványok kiosztásánái, ami aprilis 24. - máj. 2-ika 
közölt f lyt ie, a régibb igazolványokat beszedték, nehogy vissza
élések történjenek. A kiosztás után a politikai megbízhatóság 
tekintetében való revízió! egy hónap múlva kilátásba helyezi a 
vezetőség. Vidéken a tagsági könyveket a fiókok töltötték ki, 
miután a közviszonyoknál fogva is ezek többé-kevésbbé a köz
ponttól függetlentil voitak kénytelenek működni s a már említett 
!5 kerület egy-egy centrumában !izetéses titkárt akartak alkalmazni.*) 

A szakszervezet természetszerűleg szaros összeköttetésben 
volt a Szakszervezeti Tanáccsal, amelyben képviseletében Téri· 
Tibor**) (és időnkint a titkár) foglalt helyet. 

* * * 
A legelső kérdések egyike, amit sürgősen rendezni kiván

tak, a fizetések ügye volt. Mindjárt az első napokban teljesen 
önkényesen 30°/o os fizetésemelést rendelt el a szksz. minden 
fizetésnéL Amikor pedig a F. K. T. az ipari munkabér rendezésére 
kiadta 64. sz. rendeleté!, a nb.-hoz javaslatot terjeszt fel a segéd
munkások fizetésére vonatkozóan. 

Ápr. 26-iki kelettel megjelenik a 15. sz. M. N. N. rendelet, 
amelynek :!. §. a fizetéskérdés rendezését a népgazdasági tanács
nak a munkabérek végleges rendezéséig a szksz.-re b izza: 

.Addig, amíg a legfőbb népgazdasági tanács a gyógyszertári munká
sok mun.kabérét véglegesen nem rendezi, a munkabérek ideiglenes rende-~ 
zése tekintetében a gyógyszertári munkások szakszervezete rendelke2ik. 

. A volt tulajdonosok (üzletvezetök) fizetése - addig, amíg munka~ 
ügyi és népjóléti népbiztosság nem határoz, - nem haladhatja meg a leg
magasabb fizetésű munkás bérét. 

A munkabérek ezentúl havonként elóre fizetendók." 
Ennek következtében a következökben állapítja meg a fizetéseket: 
Okleveles gyógyszerészek havibére . . . . . 1800 korona 
Nem okleveles gyógyszerészek havibére . . . 1500 
Gyakornokok***), szakképzett laboránsok és szak-

---.').=.A--ccmegszállás következtében csak néhány helyen lehetett ezt meg
valósitani. 

**) A Sz. T. az egészségügyi és köztisztasági bizottságba Térit: 
delegálta. 

"'**) A gyakornokokra még márciusban kimondják, hogy újak nem vehe
tők fel, sőt a márc. 21. után felvettek is azonnal elbocsátandók. Ez utóbbi~. 
rendelkezésset azt kivánták megakadályozni, hogy a beállott viszonyok 
következtében életfenntartásukat máskép biztosítani nem tudó gyógyszer-. 

·tárosi családtagok gyakornokként Jelvehetők ne lehessenek. A' belátással 
biró higgadt üzembiztosok azonban kijátszották a rendelkezést s a patiká
jától megfosztott tulajdonos hozzátartozóját - elóbbről bejelentett gyakor
noknak vették. 
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képzett techn. segéderők havibére . . . 1100 K 
Nem szakképz.laboránsok, pénztárnoknők havibére ~00 " 

. Takarítónők és csomagolónők havibére . . 800 
1fjúmunkások (16 éven aluliak) havibére 400 ", .. : 

Ez a fizetés április 14 ikétól f.zetendö ki. S amennyiben a 
Gazd. Tan. családi pótlékot állapít meg, javasolja a szksz., hogy 
a családi pótlékot havi 100, a gyermekek után pedig 50-50 K.
ban állapitsa meg. 

A fizetésnek ilyen: kor-, családi állapot és gyakorlati idő tekin
letbevétele nélklil történt botor megállapltásának magyarázata 
<Z, hogy csupa fiatal gyógyszerészjeiölt és alig egy-két éves 
gyakorlattal biró ember dolgozta ki, akik tellát csak a maguk 
érdekeit ·tartották szem előtt. 

Külön kimondotta a nb.-i gyógyszerészosztá ly, hogy a volttulaj
donosoknak is ér p annyi fizetés jár, mint a többi gyógyszerész
nek, kivévén nagyon fontos termelési esetekben, amikor a tuiaj
donos semmiképpen nem nélkülözhető, mint pl. ampulfa-gyár
tásnál "*J 

A sustentációt is azon az alapon szüntette meg a szksz., 
hogy kétfelől senki sem húzhat fizetést.**) 

Több vidéki fiók a fizetések ilyen rendezése következtében 
bizalmatlanságot szavazott a szksz.-nek. Ezek a helyi direk
tóriu nok jóváhagyásával á segédmunkásoknak 2000 K-át, a volt 
tulajdonosoknak pedig a F. K. T. azon rendelete értelmében, 
hogy a maximális fizetés 3000 K, ennyit fizettek ki. A fővárosban 
is Igy értelmezték ez utóbbi rendelkezést sok gyógyszertárban, 
de azzal megtoldva, hogy az üzembiztosok a maguk részére 
szolgáiati pótdíjakat is kifizettek. 

Ezeknek hatása alatt az osztály, illetve a nb. igéretet tett, 
hogy a gyógyszerészek fizetését revízió alá veszik és .a gyógy
szerészek fizetését, mint tudományos és főiskolai képzettséggel 
biró, felelősséggel járó munkakört betöltőkét fogják megálla
pítani". 

A F. K. T. május 3 i ki 83 sz. rendelete a tisztviselők és 
munkások bérel köztí klilönhség megszUntetésével a munkabér 
nagyságát a szakképzettség kisebb vagy nag}obb foka és a 
vezetésre való alkalmasság szeríni szabja meg. A különböző fize
tési-osztályokba való beosztást pedig a Szociális Termelési nb. 
71. Sz. N. rendelete szabályozta. 

' 
*) Mégis, amikor pl. a "volt" De ér dr. patika összszemélyzete kérvényt 

2dott be aziránt, hogy tekintettel Deér dr. kivá!óságára, sokoldalú munkál
k?dására stb., engedélyezzenek az lf-,00 K.-nál magasabb fizetést, - a kér
venyre a referens ráirta "papirkosárba". Es ráförmedtek az ottani "munká
sokra", hogy szentimentalizmust a proletárdiktatura nem ismer. 

**) Július 31-diki gyűlésen a szksz. gazd. tanácsa mégis javasoljap 
hogy az ideiglenes sustentálás engedtessék meg s az óradij 7 K-ban. az 
éjjeli inspekció .20 K-ban állapítlassék meg. A sustentátás alkalmasint csak 
azoknak engedtetett volna meg, akik az egyetemen a .,tanulmányi munka
bért• nem l<ap1ák (?) 

7 
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Ezek a ren,deletek a következő 3 fizetési osztályt állapítják 
meg: 

fizetési osztály 

A 18. életéven alul 
a 18. életéven felűl 

2 évig terjedő szolgálat után 
3-4 • " " " 5-8 

" • " Y-1:! 
" " " " 13-15 
" " " 16-20 
" " " " 20 éven felül 

" 

J. JI. lll. 
koronákban 

160 160 

180 200 
200 250 
250 300 
300 400 450 
325 450 500 
350 500 600 
400 550 650 

Ez sem volt kielégitő. A f. K. T. ugyanis alig néhány hétre, 
május 30-án kiadja 106. sz. rendeleté!, amely a fentieknek hatály
talanftásával .ideiglenesen" az itt következő fizetési-osztályokat 
lépteti életbe: 

fizetési-osztály L ll. lll. IV. V. 
koronákban 

17 éves életkoro11 alul 
gyakorlat nélkül 120 
gyakorlattal 1~0 

17 éves életkoron feliil 
O- 2 evl gyakorlattal 170 
2-5 

" " 
230 270 320 

5-10 
" " 

270 320 380 430 520 
10-15 

" " 
. 300 370 450 520 600 

15 éven felüli 320 400 500 600 650 
Ennek megfelelően a szakszervezet Igy osztja be a Gy. M 

Sz. tagjait : 
Az l. fizetési-osztályba: kifutók, csomagolók és a 2 évi 

gyakorlattal nem bíró laboránsok, technikai segéderők é.s .pénz
tárosnök. 

ll. Gyakornokok és 2 évi "gyógyszertári" gyakorlattal ren· 
delkező szakképzett Jaboránsok, szakképzett techn. segéderők és 
technikai munkára is utalt pénztárosnők. 

lll. A 40. évüket be nem töltött gyógyszerészjelöltek (nem 
okleveles). 

IV. Minden gyógyszerész és 40 éven túl levő gyógyszerész
jelölt. 

V. A gyógyszertári üzembiztosok. . 
Ezt a fizetési rendeletet június ;!8-ára léptette életbe a szak

szervezet április 15·ig szóló visszaható erővel. Tehát a harmadik 
eset volt a mostani, amikor több hétre nemcsak sok száz, de 
sokszor ezer koronát is jóval meghaladó differenciál kellett az 
üzemeknek kifizetni. E legújabb fizetési-osztályozás szerint eshe
tőség volt arra. hogy a fizetések közölt az iizem terhére többlet 
fizettetett ki; ezen felvett többletnek 6 egyenlő részletbe való 

f' 
' 

l 
.1'··· 

'gg 

·vis szafizetését ·rendelte el a szaksze1vezet. · Viszont a· magasabb 
1izetéseknél a .járé többleli differenciál azzal az iizemmel fizet" 
tették meg; ahol az illető munkás június 28 án dolgozott, tekintet 
n élkfit. arra, hogy a közbeeső időben más ilzemnél volt. 

A szakszervezet alkalmazottai a fizetésnél ugyanolyan el
:birálás alá estek, mint a gyógyszertárban alkalmazottak. A gyógy
szerészosztályon működők az 1800 K-ás havi fizetést kapták, 

.. amennyiben már előzőleg nem állottak volna szerződéses viszony
bJn a minisztériummal. A 106 .. sz. ·fenti rendelet szerinti beosztás 
<ép a megvalósitás stádiumában volt, amikor a diktatura meg
bukot:. Azok a kinevezett tisztviselők (fel!lgyelők, ellenörök stb.), 
akik részben vagy egészben a központi gyógyszeriizemnél vették 

·rel fizetésüket, illetve ennél voltak alkalmazva a fenti rendelet 
szerint kapták fizetésüket. 

Betegség idejére (minthogy az üzembiztos mindenkit kötec 
:ffességszerűen bejelenteni tartozott a Kerületi Munkásbiztosító_ 
pénztárnál s innét betegség esetén a bejelentés napjától számi 
tottan táppénzt .kap) .fizetés nem járt. Csak későbben, amikor -
szakszervezet a "volt" gyógyszertáraikból kihelyezett gyógyszera 
tárosok fizetésének ügyében lelketlen és kimélellen állásfoglalá
sával szemben a Népgazdasági Tanácsnak az a véleménye vár 

>ismertté, hogy tartozó kötelesség még a fölfüggesztett és jeleni gt 
nem is dolgozó "volt" tulajdonosoknak is leltárának terhére meg

·élhetést biztosító fizetést adni, mondotta ki a szakszervezet, hogy 
"volt" tulajdonos betegség eselén a táppénz és neki járó fizetés 

·'közti knlönbséget "volt" gyógyszertára leltárának terhére megkapja 
A kihelyezések során fogjuk látni, hogy a szakszervezet" 

·nem tűrte, hogy rokonok, egy családba tartozók egyazon patiká· 
'ban maradhassanak. Igy az egyik fővárosi gyógyszertáras gyógy
szerész lányát, Korányi Mártát, az Egyetemi gyógyszertárba 
•.helyezték. Az Egyetemi patika a közoktatásügyi kormánynak 
megállapitott költségvetés terbére működvén, vezetőjének, Matolcsy 
'professzornak tiltakoz3sa folytán (mint egyébként is nem magán
·tulajdont képező gyógyszertár) nem szocializáltatott,*) nem tudta 
.az újonnan érkezett gyógyszerésznek fizetését folyósitani. Viszont 
sem az osztály, sem a szakszervezet nem talált rá módot, hogy 
.a proletártársadalomban nem tűrt fizetés es ellenszolgáltatásnélküli 

·munka" körül rendet teremtsen. , 
Örökségben maradt ez az osztályon történt s később rész· 

letesen tárgyalandó átalakulás utánra. S ekkor - mert csak Igy 
'lehetett a kérdést megoldani, minthogy személyi kérdésekben 
.a szakszervezet, s nem az osztály intézkedett, a gyógyszerésznőt 
atyja gyógyszertárába visszahelyezni nem állott módjában - el
rendelte, hogy az Egyetemi gyógyszertárban működő gyógyszerész 

-fizetését a szemben lévő s köztulajdonba vett "Angyal" gyógy
·.szertár folyósitsa, Ami - természetesen - megis: történt. 

*) Egyi.k itt dolgozó gyógyszerészt kihelyezték más patikába, de röVi
~rlesen visszakerült 
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Dacára a rettentő magas fizetésnek, úgy látszik, voltak, ak ik: 
megszarultak s igy elöleget kértek. Ab ből kell erre l<övetkeztet
nünk, hogy a szakszervezet köztudomásul adta, hogy előleg . 
addtg, amíg a gyógyszerészeket nem minősitik közhivatamoknak, 
senkinek sem adható. 

Úgy tervezték eleinte, hogy a fizetéseket a .Pénzintézeti· 
Központ fogja kiutalni, viszont, hogy a mutatkozó pénzfölösleg : 
oda fizetendő be. E végből rendeletet adott ki a szakszervezet, 
hogy a bevétel csak másodsorban forditható a fizetések kiegyen
lítésére, nehogy az üzem megakadjon. Látni fogjuk, hogy ez a 
preventiv intézkedés - amit kfilönben sem tartottak be - nem 
akadályozta meg az álatalános deficitet. 

* • * 
A rendszerváltozás s vele a szakszervezet egyedhatalomhoz 

jutása a kari életben megérlelte a vezetőségben azt a gondolatot, . 
hogy szűkes Muzeum-körúti helyiségét felcseréli a válogatott 
ízléssel berendezett testületi helyiséggel. Réthelyi józsef testületi 
titkár április 10 ig itt dolgozott. Itt találta őt Neuwald szakszer
vezeti titkár, aki ép azon a napon rekvirálta el e helyiségeket, 
amelyek a reggeli hivatalos lapban megjelent Számuelly és Vágó· 
lakásbiztosoknak lakások felhatalmazás és rendeletnélkiili elkg
lalásái halállal sujtó tilalma. Neuwald minden parancs nélkiil, tel
jesen önhatalmulag. a megjelent tiltó rendelet dacára is lefogl;;!Jlh 
a testület helyiségeit s a szakszervezet odaköltözik. 

Ettől kezdve a Testület a Kis·stáció-utca 5. szám alatt (Rét
helyi lakásán) dolgozik csendben, lopva- "felszámolás" eimén. 
Itt találkoznak a jelen következtében módfelett elkeseredett, de a 
jövőben erősen bizakodó, magukat - megkülönböztetendö -
.fehér- patikárosoknak" nevező gyógyszertárosok és gyógysze
részek. Csak amikor a gyakori odajárás gyanút kelthetett volna,. 
tették át a találkozás helyét a - Dunakorzóra. 

A testületi helyiségbe első dolga volt a szksz.-nek- "rendet" 
csinálni. Az irattárat többé-kevésbbé átkutatták, felhurcoltatták a 
padlásra. Összevisszaságot teremtettek az egész vonalon. félő volt, 
hogy a könyvtár kör!il is bajok lesznek az enyém-tiéd közti l<ü
lönbség elavult erkölcsi fogalmának kik!lszöbölése következtében .. 
Tak ikával kellett tehát élni. A mentési akciót a közp. gyógysz. 
üzem vállalta és végezte. A szksz. ugyanis megbizta néhány tagját 
(Kis Vilmos, Lengyel Mór, Vámos Erzsébet) a k(jnyvtárrende-
zéssel; azonban ép ez volt az aggasztó. A K. Gy. U. vezetősége 
részben közvetlenül érintkezést keresett a szksz.-tel, részben a nb. 
gyógyszerész osztályánál szerezte meg a , volt" testület könyvtára 
fölötti rendelkezési jogot olykép, hogy azzal a K. Gy. Ü. tudo
mányos szakosztálya (amelynek erre szüksége van) diszponál. 
Egyben e szakosztály értekezlelei céljára azt a termet is sikerült · 
megszerezni, amelyben a könyvtár volt. Ilykép !éiig-meddig biz
tositva volt a könyvtár. Hogy azonban teljesen biztositva legyen, 
katalogizál ás és ren d ez és eimén Karlovszky Geyza bizatott meg 
a könyvtárkezeléssel, aki, hogy a szksz. minden gyanuját távol--

!Ol 

, tartsa, ennek részéről maga mellé vette a kommunista Lengyel Mór 
. gyógyszerészjelöltet. A könyvtár aztán teljesen rendeztetett 1~. 

E helyiségből augusztus l-én költözött ki a szksz. mar 
előbbi elhatározás alapján, még pedig a Koronaherceg-u. 12. sz. 

. al· t t rekvirált főuri lakásba. Itt azonban már szárnyszegett volt 
működése, jóllehet az aug. 1.-i változáskor az intézö-bizottság 
a szksz. lapjainak élén a következőket közli: 

"A kormányválság nem jelenti a rendszer válto;zását.. Min
denki a helyén köteles maradni és a szakszervezet alta! kiadott 

, parancsoknak engedelmeskedni. A hatalmat a szakszervezetek kép
viselői vették át". 

Ez volt a szksz. vezetőség hattyúdala, amely után márcsak 
. az elszámolás (?), a liquidálás következett. '<""~' 

A tőmegek magukkal vitték a testület bútorai!, képeit s egyéb 
ingóságait amit azután a disznóólként visszahagyott, de ekkor a 
liquidáló-bizottság által feltisztíttatott testületi helyiségbe vissza
szállítottak. 

* • * 
A testületi helyiségben folytatta le a szksz.-i sorozás is. 

. Ugyanis máj .. 3-án üzembiztosí gyűlést tartott, amelyben a vörös
hadseregbe való belépés érdekében fejtettek ki óriási agitációt. 
György Mátyás nagy megnyitóbeszéde után Neuwal d azt javasolja, 
hogy a hadseregbe lépjenek be: 

l. az önként jelentkezők 
2. a munkanélküliek · 
3. a gyógyszertárban fölöslegessé váltak. És csa~ . 
4. forduljanak o!y;m eszközhöz. mint a gyógyszertarak beza

' r ása, hogy onnét mindenki bevonultatható legyen, ha az els? 3 ka
tegóriából nem kerül ki az a szám, amit a H. N. ktvan. -
Az indítványt elfogadják s arra az esetre, ha számszerint hivna 
be a tagok köztil a H. N., annak meghatározására, hogy kik 
legyenek azok, egy 3-tagú bizottságo! delegáltak a szksz. veze
tőség mellé, olyanokból alakítva meg, akik a tagokat jól ismerik 

. (Maurer Armand, Holezer J.. Neuwirth B. és az ifj. munkások ré-
széről egy tag). Egyben elhatározták Neményi .indítványára, hogy 
a bevonulások megkezdésekor meszUntetik a szabadnapokat és 
éjjel·nappal permanens szaigálat lesz minden gyógys.zertárb~n. 

Aztán megkezdődött a lajstromozás. Egy laborans,. N.ada~, 
Willenberger és néhány társuk ellenőrzése mellett orvosi vizsga
lattal - soroztak. Előbb en b loe belépett a szksz. a vörös seregbe. 
Aztán i<ren kevc•n vonultak be önként, főként a nagyhangú ve

. zetők kÖztil senki. Ezek bizalmi és tiltakozó nyilatkozatokkal tar-
tatták magukat vissza az állítólagos önszándékú belépéstöl. Jött 

· tehát az általánosan elrendelt sorozás. A katonailag kiképzett vagy 
·ki nem képzetlenek kt\ziil J !O lett alkalmas. A többit részben al
kaLnatlannak minősltették. részben kórházi felülvizsgálatra kül

, dötték. Megállapítható, hogy senki sem lelkesedett. a kato~ai szol
' gálatért, mindenki keresett és talált magán va_la~u sz~lgalat al~l 
mentesítő fogyatéko!. És még azok a lantasztak IS, aktk abszolut 
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biztos győzelemről beszéltek és meggyőződéses kommunistáknalc 
vallották magukat és kétségtelenül valami hadtest vagy egyéb· 
magas parancsnoksághoz jutottak volna összeköttetéseik révén, 
csak akkor vonultak be .5nként" jelentkezéslik alapján nagy 
dirrel-durral, amikor .• be a v6rö~bel" szavalásukra a .t5bbiek a. 
legnagyobb elégületlenség hangjan tették szóvá, hogy menjenek 
ök elő jó példával s aztán .lelkesítsenek". 

A sorozásakkal s a munkáselvonássa! kapcsolatban öltött 
mind határozottabb formát a "volt" gyógyszertárosok kihelyezésé
nek kérdése, amiről későbben részletesen fogok szólani. Ugyanis. 
azon a véleményen voltak, hogy a dolog természeténél fogva 
szabotálás vagy passziv rezistálás felé hajló agyba-főbe vert, 
vagyonától megfosztott, 5nérzetében gyalázatosan megsértett. 
gyógyszertárasi kart annak kilátásba helyezésével, hogy a mun
kanélkUlieket bevonultatják, - munkára fogják bírni. Ez a ~zá
rrítás azonban nem volt platónikus. Ekkor látta már a vezetőség, 
hogy az üzemvezetők legnagyobb, vagy legalább is egy jelentős .. 
része nem váltja be a hozzáfűzölt reményeket. "Főnök urat" 
játszik az elvtárs, parancsolgat, rendelkezik vagyis megbtzatásí
ban nem látja a köz érdekében kitejtendő becsületes munka
kötelesség reáruházását s !gy sok mindent elhanyagolván, az 
egyébként is anarchisztikus helyzetben a gyógyszerészetet a csőd. 
szélére juttatni segítette. És ekkor kapott észbe a vezetőseg; 
azokat az évtizede működő szakembereket kell itt beállít<oni, .. 
akik patikájuk vezetésével minden hibája melletl is a magyar 
gyógyszerészetet a nyugati gyóg;szerészet!e! egy nivóra emelték. 
Mert téves volt az a hit, hogy a hibák, a kifogásolni valók álta
lánosak. Nem l egyeseknek és pedig olyanoknak hibája volt az,. 
akiknek e hib.ákban segitőtár~ai (árúhalmozók, árdrágitó zúgáru" 
sok) helyet foglaltak a kommunista-csoport minden "burzsua
büntől mentes" tagjai k6zött. És hibás volt az a rendszer, 
amelynek megváltoztatásán évek és évtizedek óta dolgoztak 
azok, ,akikre most .feszítsd meg"-et kiáltottak, de akik nélkül. 
- imé - anarkiát és a gyógyszerészetben az egészségi hely
zetre való kihatását is tekintve - példanélkal álló züllést' 
okoztak. 

Ennek belátása volt a titkolt rugója fenlfrt sorozási batá
rozatuknak. 

Ugyancsak ekkor készllltek lel a budapesti gyógyszertárak 
bezárására és ezek helyébe valami központi laboratórium felállí
tására. A patikák bezárásának terve nem volt új, még április 
második felében fogamzott meg az a terv sz•íkebb kommunista
csoport egyik vezetőjének fejében, hogy a gyógyszertárak kqzü! · 
kiválogatják a "nem életképeseket" és ezeket bezárják. Ugy 
tüntették lel, hogy nagy, összpontosított gyógyszertárak, egyrészt 
közegészségi, másrészt gazdasági szempontbóL sokkal előny5-
sebbek s igy az ő általuk megjelölt _38 gyógyszertár teljesen, 
felesleges. lndiskréció folytán tudomásra esett az elhatározás. 
indító oka s ez, hogy a kommun esetleges bukása után a ki Je--

• < 
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!ölt 38 gyógyszertár tulajdonosa . 
tulajdonát, sőr a berendezé . n~ vehesse butokába jogos 
bere~dezni. E romboló m~ntzfi~~::a~a ~o.lytr, ne is tudja újból 
l~oztak; T. i. m~jus első napjaiban a lázo:~a~enyek megakadá
brzottsagok az l parosokat vörö k ·t , ?olgozó sorozó
azzal a megokoláss 1 h s a ananak vrttek el és Igy 
kások hiányában n~~ ~~~Ja ~z ~~~~~etet ~égrel~ajta_ni szakmun
azonban nem kerOlt le végérv, - Y, letnt~ttek oket. A terv 
látni fogjuk. enyesen a naptrendről, - ahogy 

. A Budapesten ~ezárandó gyógyszertárak ezek voltak: 
A gyogyszejtar neve· Hel . A , 
AArpád fejedelem . Thöko"ly:u:t· 21 gyogyszertár neve: Helye: 

esc 1 Szent István Nád ·'. u ap Molnár-u. 23.. S or-u. 3. 
oathory . . Báthory-u 18 zent Péter Rákóczy-tér 2 
Erzsebet királyné Hajós-u ;Ú . Szent Szív Máf'ia..:u. 44. . 

Gl<'e~e:~c józs.ef. Bethlen~u i4 Szent Endre Szentendrei·út 2 
lo:ia Izabell -t: . Városi Váczi-út 54. . 

Carrta z .. er 1· Wes-selényr· w · 
, 5 Kiraiy-U} 38. esselényi-u.30 

KN!gyo UJ'pest Vörösmarthv Szondi-u. 23. 
ap Vilmos csásZár V'! 

Nádor Visegrádi-u. 19. Kossuth t mos cs.-út 33 
And á Ujpest. • 

Pálffy p· r ssy-út l. Danubius Váczi-út 183 
S 't· M · · o-u. 80. Minerva egt o ana Liszt F -tér 20 Rottenbiller-u, 6 . 
Szent Ferenc Üllöi-ú.t 65 . San~t~:) Lónyai-u. 
Szent Gellért Fehérvári-Őt 19. Justilla Lipót-körút. 

A vidékiek közfil Misko!c G,- S 
kesfehérvár és Kaposvárott 2_'3 i ork. opron, Szombathely, Szé
Szekszárd, Dunaföldv;ír Mór é ~att at akartak. bezáratni, Paks, 
patikát eg_gyé összeolv~sztani. s onoron pedtg a meglévő 2-2 

A lajstromozás alól t5bbe k' . t· 
e gyanupörrel és kiadta a re n tvon.ak magukat. A szksz. élt 
~ötelesek munkájukbó] azonnar~ei~áet, hogy .• az üzembiztosok 
eves férlim unkásakat kik . 1 .e ggesztem. mmdazon !8- 45 
ekkor elhatározta a ~zk meg a1stromozva mncsenek." Ugyan
helyezi el, akik a v. H ~z., hogy csa~ .azokat a munkanélktilíeket 
szigorú végrehajtására· ~e J~entkezes~ket tg azoini tudják. Ennek 
mert a behivásokkal ka zon an. ann_YtVal kevésbbé került sor, 
zet, hogy minden üzem6~:fr~tb~n mrr.d ag_g~sztób~ lett a hely
szerellátás teljes csődöt monds es koncemralas dacara a gyl>gy-

A szksz. az osztáilyal é ütt 
szerészek közül minél több ef~ 1 azon volt tehát, hogy a gy ó gy: 
átalakulás után) lépéseket tett e megtsenek. Az osztály (már az 
tésére. Azonban a hadü i nb a gy gyszerészek en bloc {elmen
Ennek dacára a le tögb · nem t.ett e megkeresésnek eleget. 
magát akár az egye!enkéntgyó~~szeresznek sike.rUit felmentttnie 
mentési folyamodvány alapján~ r az ilzemenkent beadott fel-

A gyógyszerészek mind bb . , 
~egédmunkások tiltakoztak, akikn";ii~k szamu felmentése ~llt n a 
lS a V. H.-ben. akarják látni. együtt a gyógyszereszeket 

. A katonat szolgálatot vé • ó . 
fizetésüket is kapták mé J.ezo gy gyszereszek gyógyszerészi 

' ·' g pe lg a szksz.·től. Késöbb ezt meg-
l 
t 
l 

/1 
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sznntették. Gyógyszerészként azonban nem szalgálhattak a gyógy
szerészjel öltek, akiknek fronton kellett volna szolgálniok. A be
vonult I-2, azonban politikai megbizott volt, amennyiben a 
.frontra" ment vagy valamely kaszárnyában lógott. 

••• 
A direktórium még márc. 22 ikén elrendelte a gyógyszer

tárak esti 7 órakor való zárását és a vasárnapi munkaszünetet 
kerületenként azokra a patikákra, amelyek nem tartottak azon a 
héten inspekció!. Egyik-másik helyen, nemcsak a !óvárosban, 
hanem vidéki városban is, 6 órás munkaidőt próbáltak önkénye
sen bevezetni, ami ellen a szksz. erélyes állást foglalt. A hiva
talos lap szóvá teszi azt is, hogy több helyen nem tartják be a 
munkaidőt: későbben nyitnak s korábban zárnak. 

Ennek következtében a szksz. sürgetésére az osztállyai 
rendezteli a munkaidő kérdést. A már emlitett, ápr. 26-án kelt 
!5. M, N. N. 3. §-ában el is rendeli, hog'y: 

"A gyógyszertárak hétköznapokon reggel 8-tól este ·7-ig tar
tandák nyitva. 

Vasárnap csak az illetékes szakszervezet által megállapítandó 
körzetek szerirrt ügyeletes gyógyszertárakat kell nyitva tartani. 

A gyógyszertárak .éjjeli szolgálata tekintetében továbbra is 
az eddigi rendelkezések irányadók." 

A pénztárosnőkre, akik eredetileg 6 órás szolgálatot végez 
tek, elrendelte a szksz., hogy még 2 órán át teknikai munkánal 
kell segédkeznie. · 
· Az éjjeli szalgálatra nézve pedig turnusokba osztják a fő
városi patikákat, amely szeríni 9 gyógyszertár állandóan, 2 gyógy 
szertár négy, 23 hat, a többi pedig nyolc hetenkint tart éjjeíi 
szolgálatot. E beosztásra azért is szüKség volt, mert a kültelke
ken egymástól távolabb fekvő gyógyszertárak felváltott éjJeli 
szolgálata miatt a tiszti orvosoknál panaszt emeltek, hogy csak 
késedelmesen és sok utánjárás után jutnak a szakségeit gyógy
szerhez. Egy-egy gyóg-yszertárra havonta legleljebb 15 éjjeli 
szaigálat tartását mondották ki kötelezően ; az állandó inspekció! 
tartó patikánál rekompenzáció jár. 

A gyógyszertárak vasárnap d. u. l óráig vannak nyitva, 
kivéve az éjieli szalgálatot teljesítőket 

Az ifjúmunkások munkaidejét 6 órában állapitják meg. 
Kimondja azt is, hogy túlórázás nincs. Pl. a receptek tak

sálását, ha a munkaidőn belül nem végezi el valaki, ennek tar
tozó kötelessége ezt eltenérték nélkül, azon túleső időben elvé
gezni. Ezzel a hatá ozattal ellentétben a Gy. M. L. júl. 2-án 
abból az akaiombóL hogy az osztályátalakulás után Zoltán Béla 
a heti 48 órai munkaidőhöz ragaszkodott, az éjjeli inspekciónak, 
mint túlrnunkának megfizet ·sét kiv á 1ja. 

A SJ.abadságra é> szabadnapokra vonatkozóan megállapítja 
a szksz., hogy 2 heti szabadság jár mindenkinek. Betegszabad
ságnak csak az számit, amit a betegsegélyző-pénztárak közp. 
r.endelöjében kiállitott orvosi bizonyítványra adnak. 

' -•. " - ·--_-.... i . 
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Az intézö-bizottság minden más indokból eredő kilépést 
vagy távolmaradást közegészségügyi kihágásnak minösitett s a 
legszigorúbb megtorlást helyezte kilátásba. Tette pedig ezt a 
:F. K. T. Il. sz. rendeletére hivatkozással, amely a munkakény
szorl rendelte el mindenkire. Ennek következtében azt, akik ok nél· 
kül beteget jelentenek vagy más egyébként helyezkednek szembe 
az akkon szellemben tartott rendeletekkel, a munk<: jogától való 
megfosztással fenyegettek meg. Sőt az intéző-bizottság már július 
-eiején határozatilag kimondja, hogy a titkár előterjesztésére a 
munkától magukat elvonókat 6 hónapra kizárja a munkaalkalom
ból s tagsági könyvüket elveszi. 

Ugyancsak kimondja a szksz. azt is, hogy kisegitől csak ott 
igényelhetnek, ahol olyan beteg van, akinek a munkáspénztár 
1áppénzr fizet. 

A g\ ógyszerészek 3-ad napos szabadnapot, a gyakornokok 
és techniKai segédmunkások pedig heti l- J szabad napot 
·élveztek. 

Gyakori volt a szabadnap halmozása, amit eltiltottak. Éppen 
úgy elliltották azr, hogy bárki a gyógyszertárban, illetve vala
·melyik helyiségében lakjék. 

* * * 
Az üzemi tanácsokról, üzembiztosról s a velük kapcsolatban 

hozott szksz. t h;.tározatokról az osztály működésének keretében 
a rendeletek összesítése során szólok. Azonban még ebben a 
tejezetben kell ismertetnem azt a tervezetet amit az üzemrend 
fenntartása érdekében eredetileg egy hármas bizottság (fritz Sán
dor, Harnrk Lajos és Sugár István) dolgozott ki, s amely a segéd
munkások o;áiasztmányának és a két sza-kmai csoport határozatá· 
·val került volna az intézö-bizottság útján jóváhagyás céljából a 
;népbiztossághoz. A diktatura azonban előbb megszünt, mielött 
az elaborátum a nb. hoz került. Ez llzemrend kidolgozására 
az a sok lesujtó és visszás tapasztalat késztette a szksz.-et, 
amely már-már teljesen anarkiába taszitotta az egész gyógyszeré
szetet, s amelyet már eddig is többhelyütt megemlítéttem: a 
fegyelmezetlenség, a politikának elötérbe helyezése a szakkép
zettség elé, a beteg közönséggel való relteneres bánásmód, a saját 
·érdekek hajhászása és soha nem tapasztalt módon fölébe helye
zése mindennek és mindenek elé. Továbbá panamák és ravaszkodá· 
sok, elfulasztó gyűlölség és mesterkélt düh mindennel szemben, 
.ami azelőtti, ha még oly jó, még oly hasznos és rr,ég oly nél
·külözheletlen, elvakult>ág és hajthatatlanság és nemkülönben a 
megJomlott közviszonyok következtében az erkölcsi érzésnek 
olyan fokú aláásása és tekinteten kívül hagyása, amiben minden
·nek megtalálhatjuk a m2gyarázatát, de semmikép a sok briganti
eljárásnak enyhitő körülményeit. 

Az elaborátum a következő : 
"Irányelvek az üzemrend fenntartására. A. szociallzált gyógyszertá· 

TU.k a Tanácsköztársaság tulajdonát képezik és azt <_l célt szolgálják, hogy 
-'8. lakosság· tömegeit gyógyszerekkel lássák el. Tekmtettel, hogy ezen fel· 
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.. . . . leo-tökéletesebb és JeglelkiismereteschlJ. 
adatnak csak a legkorülte_kmttb~! ~ k müködése· nagyrészt az azokban 
funkcióval lehet meg_felelD:~· ~fte~~~f"~ügo-; 
foglalkoztatott munkasok ugy . . ~ ~~endeletekben megszabott mihdP'n~ 

I. A gyógyszer~á!ak ~~z lllete~:s me nem. szakitható .egysége.s ;mp-
kori nyitási és zárásl l~Ö kozé es~ O' ge1i 8 órától öSti 7 óráig, klVSYell 
szak alatt tartandók nylt_va. J~~~~o:fat~~~em szabad. 
vasárnapot. Ezen mtuná k~idöé~'eli sz~lgálatá.nak sorrendjét a Szakszervezet--

A gyógyszer ra~ JJ . . 
a.Ua-pitja ineg:. . é .. y érdekének első képviselöjC' a gyóg~;s'~·er~frr~:sn 

11. A kozegeszs gug 6 ~v~zertár üzemképessegenet; a 
az üzembiztos. Az ö feladata telk1~:t 'ba g~ngek···a ayóo-..:szerek beszerzésere 

. é- t tása Űgv·oreee<:> t- >eJ , • l t' t" v 
megteremtése s meg ar- · 1-- ka Jesolatos árúátvétel, áruv1zsgá a :l en~
vonatkozó munkálatok s ~z. ezze \ . '~i azt bogv ezen munkáJáball a 
kedések. Ezen meg:Ulapltas t~ em ?kf~~k K bclrm~l~'il.;:éi igénybe ne vehet:sP,. 
ayógyszertárba.n foglal~oztato · mu~ d ké"déssel kapcsoltdos tényért az:. 
o ~ , . k. á JUk hogy mm en a - .. , v ., de hang:_-:ulvozm tv n •. . . á üzemb'ztos ügykezeiesen meg_ ' 
üzembiztos~ elsősorban felel~s ... t1H~~ ~ 1fz ho.a-y kell ö áÚekintéssel l1irjon a 
gyógyszertar forgalroa ker~~zt~ . ~zer~k uaÍÍtáEát és quantHását illetőleg,: 
forgalmazott g)·ógyszerek :s v:gt?at az ö fegfontosabb feladata TermMz_ete.::;, 
azoknak a készletben tart~sa t ~. -"an ao-ért is elsősorban ö szavatol. Mmtan 
hogy az ilyenké-pen beszel_~eL .af niJgt forcralmi rendszer rucilett máskép~n, 
a. [tyóg:yszertárak készletf';t- . a .J 6 e 1 j nem lehPt., tartozik a vezete~: 
mi;_t hozzávetöleges számlt_asös~--~~:;~r}~~fokozottabb mértéklll?ll teJjesit~·nl,. 
alá helyezett vagyon felettJ / ~ által kiadandó utasíhis ir:inyadó. . 
a jövőben _pe~ig a_ gyóg~:s~erbu:sezerz~··.se a val6fágtan is egy köz-p?ntl szf'l'.Y 

Addíg lS, nng az ar ··, -b. t .::~ k a Közp. Gyógyszeruz('~ er~e-
Utján történik, köteJessé;:re az uzem _.Iz o._ila el s~em eiól_ hogy nem tJ::;ztan. 
vonatkozó utasítá6ait betarta!l-i.l Ne teveós8zl.eanem'\U'vekez~ék egés;r, müki:idé-

k az érdekerő van sz , l - ' ,..~ - 1 · 
csak egy üzem n? é - Tanác-.:köztársaság €rdel~eihez aU;_ 3 _maznl.. l . (•l 
sét a gyógyszereszet_ s f!. . ~ ; hoo az üze-mi kiada~ok teteje!n -· 

Szorosan -~~-· ta.rgyhoz tarto~;k, .. K~?<J'es0n teThelnék a budgetet.. (.Ya

mindazokat, me t-y ek ne-m okve~~enu._ ~i~dá~~k a rninimumra tf'duká.lódjaml k. 
t.osan megszünte~se, h?.ilY ~zéuze~~vábbá az üzE-mek teljes berend_ezestt,. 

Az üzembJztos kotele._s ge . !·a·r ro·sz1·.-.dulr.t okozta l~arokert 
· - kar hanyag'-a,." a'- ;:, " -

felszerelését me~Z?"n.l es a -; ·netÖl~;·a meg·torló lépéseket u:egtenm _ 
az ok9zók:at fele1oss~gre vonn., lk . o-~ de kötelessege is mmdc·n ,-ol)R:n 

' Az üZembiztosnak nem:sa ,10ta,- -1" az u··zom telj'esitökepe~:-e-
k"' t igenyhe venm me ·' ~ · .. k · rendelkezésre álló esz oz 

1 
.~.,: r. , ·r~&. és~ a gyógyszertán rendet to·~-

gét fokozza, a betegek e,\ata~at g~or,\J '" hogy az ezáltal ol{Ozott la· 
letessé teszi; figyelemmel kell ~zon ~nl'l. en~.~~ 

.. k · ességgel arám-ban a Jana. · . adásol:;: a szu seg _ . ~ , . b' f k és a Szakszervezet lT,JU-
Tartozik a Kormán-yzot~nács, _a N_e~ Jz.o~~ me tartásáról gondoskod-ni 

den rendeletét az üzem~e~ veg~elllap~n~ e,.s.s a~elvek g máig még érvény~.ttn 
on reg1 renue e. ene" • · ·· · k ök s·,uk-8 természetesen az . 1 t t a munké.stanácsnak mun aer ·· 

vannak Az üzembiztos tesz Ja :ras a o·. ·iban Az i.izf>n'biztos mellé bPl•bZ·· 
ségesséise, vagy felesleges~é valá.B~ targ~ztos ~ munkást~ná.ccsal és leh:t.ö
t-ott munkástársak munka-kor~t a~ ~t1e~b~llapitsa meg. Nézeteltérés e_~eté~ 
leg az illető munkással f'gy~ter d~ ·u ték~'s fórum dönt, feltétleml! ~tz 
addig is.- mig a I:;:ésöbb I!l~gn~-,::z~?. _o l e~ Te~·mészetes, hogy az üz_E-1!-:.bi~
üzembiztos rendelkGzésel ervenJeíiUI]~ne~. ára. olvan munkakört kiJelolm, 
tosnak nem áll jogá.ban !fiUnká:t,ársal sz~~~. T< van" lebecsüli az illetö li:e-
moly nem felel __ meg ~z t lllet~··t!fJs~~s:ege~~;rlen ~~nkásttlrBát ol-y~n ~1el?"t 
pességeit. Az m:embiz os o . . ~ . t, túl eg ol van munkakOI-hoz JU . 
kij elölni, illetöl(O'g ~ m~~~á.~ta?ac~~~i1:_!l 

0k~~ességeillek a legjobban meg
tatni, mely a mun~a~ fiz_l al es .~ . zhetik vita tárgJ'át-, melye_kfl az 
felel. Usa1c a legketsegesebb eset~k ker z üzem minden munkásan~k &~ 
üzemen kivül kel! ene pertraktálm, ~er a rumiféle munka nem -Iealaí'_~ s
kell hatva lennie attól a. szellemtöl, -h~?Y sek ehézzel épen ú~y, mmt: 
minden munkánkkal használhatunk az uzemne ' n 

J·elentéktelennel. 1 t kérdések ellntézésénél nz: 
A beosztott munkatársakkal kapcso a os 
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ÜZembiztos .a legmesszebbmenő szocíá.lis érzéket t.anúsitsa é~ örizkedjé_k 
attól, hogy bármilyen ténykedése hatalmi túltengés, vagy ügykörrel való-
visszaélés látszatát kel1hesse. Ezért szükséges, hogy minden személJ·i üggyel 
kapcsolatos kérdést a munkástanáersal egyetértöleg tárgyaljon meg. Cs.ak 
ha egyezség létrejönni ne·m tudna és a fenti elmondottak szemelőtt tarta
sAvai, vigye a kérdéses ü!!yet az illetékes fórum elé. ::\1inden üzembiztostök 
el kell várni, hogy azen kérdéssBl kapcsolatban olyan iniciativ fölényt, <'ID
berismeretet. gyakorlati érzéket és objektivitást tanúsítson. hogy a. pereske
dések, civódttsok az üzemekböJ az egységes munka érdekében kizárassanak~. 
még akkor is, ha ezt nem eléggé öntudatos munb:ásol~, nyilván önhibájukon 
kivül, vauy ha tudatosan is, megnehezitik. 

Az üzembiztos kötelessége ellenőrizni, hogy a munkaidó az I. pont
ban megállapitott általános szabályok éS az egyes gyógyszertári UzernPkben · 
kialakult munkarend szcrlnt betarta.ssék. Természrtr-fl., hogy az üzembiztos
nak kell e tekintetben a követésre méltó példával elöljárnia, s nem elf.ggó 
elitélendök az olyan esetek, · mikDr az üzembiztos részint álJ::oHegiáli1ás, 
vagy úgynevezett jó-emberség cégére alatt a leganarchikusabb állapotokat. 
nemcsak megtüri, de kezdemén·yezi is. 

Amennyiben az üzembiztOs azt tapa.sztalná, hot"'"Y egyes munkások 
nem végzik el a reájuk eső munlmbányadot s ezzel vagy az ott alkalma-. 
zásban levő munkásokat terhelik telül, vagy az üzf'met röYiditik rnE'g, _kfftA
Iessége ezen körülményt a munkllsta.nács elé vinni, ha a legközvetlenebb 
figyelmeztetés hatás nélkül ma.radt vol-na. 

Az egyes gyógyszertárak munkan:·nrljét, amf'nnyiben lokális okoknál 
fogva ott a.z általános szokások nf'm alkalmazhatók. BZ üzcmblztos a mun
ká-stanáccsal eg:>Tetértésben állapítja meg. Fontos, hogy ~tz erre yonattuzó 
javaslatot az iizemhiztos olyan szt>llemben terjessze elő, mely az üzemnE'k 
a gazdasági és politikai momentumoknak: a Jegjobban megfelel. MéltányoR_. 
hogy az egyes munkások szemé,yes kl,rései lehetőleg figyelmen .kivül ne 
hagyas:":anak és az erre vonatkozó döntések mindlg a munkástanáccsal egp:•t
értésben hozasRanak. 

Az üzembi7.tos tartozik lehotöség szerint a gyógyszertar mindf>n mnr:
káJataiban részt venni. Ez azonban nöm jeil?nti azt, hogy az űzembizt.oHa
olyan munka oktrojáltassók, mely lehetetlenné teHzl C?lsöfokú 1:ötelessé~€'i
ne;k_te}j_e~itését. Helyesebben mondva, rsak abban az eRetbE'n vonhatja ki· 
magát -az .üzembiztos az üzC'.rni· munká.lntokból,- alrtennyiben ·\'-ezetöi elfo,r.:
Ialtság-a erre rtzikaí idöt nem enged. Ha az üzembiztos munbt-köre. olyan 
nagyméretű, hof:y rendszeres mu~nkahlőbe fog·lalni nem 1Phet, úgy az le)lyerr 
irányadó, hogy a munka*) a .. gyógyszertári szali:munkások munk,.,-idejével 
legyen azonos. 

Az üzembiztos kötf>les~égeinek egyik Jeg"fontosabbíka a gyógyszertár 
űgyJw·itelo; -mel:y: logcélszerúbben úgy történnék,_ ha a. p_énztárkönyvön l1írül 
az árúkönYv vezetése is lehetöYé volna téve. A jelenlegi forgalmi rendszer 
és a gyógyszertárak felszerelése ezt csak annyiban E"Dgf>di meg, hog.y a he
vételezett árúkról vezethető pontos 1:önyvelés, mig a kiadásokat nyilván-
tartani csak egyféle\:;:épen lehet, még pedig. ha az offiéinába kerülő cikl;t>ket. 
kiadásba teszilL De a legtöbb g-yógyszertárban móg ez sem vihető kert>SZ· 
ttil, azért látszik szüksé~esnek ismételten hang:::.úJ;,ozni, hogy az árúellen
őrzés csak olyan hozzávetöleg·es :::zi;mításokkal J; é:pzelhetö. melyböl meg
állapitbató, hogy a leltári értékben felvett és azó1a beszerzett árúforgalf1m, 
meg a kimutatott értékforgalom között meg:\·an·e a normális arany; miért
is az üzembiztos a leg-gondosabb őrködést el ne mul».ssza. 

A pénztá.rkönyv egységes vez(ltésén'~ (bár nem tartozik swrofan a 
tárgyhoz) a következő propozici<;t tennt"lk: a pénztárkönyv heveteli és ki~ 
adási oldalán 3-3 összegrovatból álljon, mdyek közül az elsóbe az üzemi 
és személyi kiadások, másodikba az ArUkiadások, a harmadikba a végösszeg 
iratnék. Ezáltal az ellenőrzés szempolJtjá..ból irren könnyen áttekinthetővé 
tennöle Külön -rovat tartalmazná a pénztári mellélrlet (nyugta, srámla) szá
mát és a kiadás vagy bevétel napját. A pénztá.rkőilyv hetenként volna 

"') A taggJ'Ülés "~1unkaidö"'-re módositot_ta. 
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lezárandó. A napi pénztár végösszegének átvételére kizárólag csak az-üzem
. biztos jogosult. 

A naponkél!.t összegyűlt hitelezett pénztári vényeket az üzembiztos a
napi pénztar lezáráRAval ef,ryidejüleg birtokába VIiiSzi rrondoskodik azok 
.megtaks~_lásáró_l és egy nyilvántartasi naplóba vezeti be'. :Ezen napló heten
kent az uzemtnztos és az ellenőrzö tanác:;; megbízottja aJtai láttamozandó. 
Az igy feltüntetett összegnek a negyedéYí számbl_k összeo-ével egveznie 

,kell. Ez az intézkedés azért Játszik szükségesnek, hogy aká.rmilveií~ indo
le.ncia következtében __ a k~hitelezett vény?k ~~ ne hányódhass~·nak; illetőleg 
a t~_ksálatlanul felgyult venyek hanyagsagbol vagy kenyelmi okokból el ne 
dobaltassanak. · _ 

s~~·bál~ legyen. az, hngy minden bevételi és kiadási tételt (számla, 
nyu~ta, uzem1 apró kmQ.ás stb.) n-emcsak az üzembiztos hanem a munkás· 
ta11ács megbizoltja is láttamozza. ' 

Ett~l fü?get!enii!_ vezete_ndö ~-~g min~en olya1_1 nyilvá.ntart!isi könyv_, 
ID:~lyet meg fe?nál_~ó torvényemk el01rnak; 1gy a meregkönyv, a sacharin~ 
konyv, .laQoranó:;konyv, deffektuskönyv. 

N_yilvántartandók és elteendök a.z üzembiztos által a kormányzótanács 
-és népbiztossá.goknak a közegészsegügyre es a gyógyszer.tá..ri üzemekre vo
matkozó ös~zes rendeletei is. 

_ Ha valamilyen okná.l fog-va sürgös intézkedésre volna szükséo- és a 
mun~ástan~:s elözetesel! mPgkBrdezhetó nem volna, az üzembiztosnak jogá
ban ali az uzem érdekemek megfelelöen azonnal intézkedni ; tartozik azon· 
b_an utólag ténykedését a munk-á..staná.cs előtt igazolni. 

Ill. A gyógyl3zertá.r volt .tulajdonoSa ugyanolyan beszámítás alá. esik 
mint a gyógyszertár _más szakmunkasa. Müködési köre, munkaideje- i~ 
ugj'anaz. __ Tartozik az üzembiztosnak mindazt a felvilágositást is megadni, 
me ly az~ uzernnek a Bzocializá.lás elötti kérdéseivel kapcsolatos. 

IV. A_ g~ógy::;zerész:szakmunkások rn11nkaideje a gyógyszertar nyitva
tartásának IdeJe. Az ebé_d1dö 2 óra, melyet &z üzembiztos az érdekelt gyógy
-~zerészmunká.s~u.l egyetértöleg úgy ílleszt lle a munkaidöbe, hogy az üzem 
íolytonossága fennakadAst ne szanvedjen és az illetö muhkás érdekeivel is 
ő sszeegyeztethetö le~yen. 

Azon munkasoknak, kik éjjeli szolgá.latot teljesitenek, az éjjeli szol
g_álat?t. I?t:~elözöleg egyórai vacsoraidő és a szo1galat után fél óra regge· 
l1zés1 1dö Jar, amennyiben a munka sima lebonyolitása ezáltal fennakadást 

·ne.m szenved. Ha vacsora, vagy reggelizési ~dö adható- nem volna, a munkás 
mas alkalom~ml időben rekompenzálandó. Ejjeli szalgálatot minden gyó'-"Y· 
Ezerész.:munkas egyenlően felvá.ltva tart, kivévén, ha erre külön megeoye~és 
i}étesül. c~ 

A g-y?gyszerész-szakmunkásnak minden két munkanap után egy teljes 
szabadnap Jár, mely ezen napot megelözö H:-,ti zá.ráskor kezdődik és a reá
:kovetkezö napon nyitAskor végződik. Szabadnap el nem cserélhető.") 

A harmadnapos szabadnapon kivlil a gyógyszerész-ruunkiLs c:sak be
tegség esetén, vagy hivatalos idézésre maradhat el az üzembőL Ezen kö· 
,rülményt az üz-embiztos előtt felszólítás nélkül és hiteles foemában bizonyí· 
tani t~rtozik, ~é~ _-pedig úgy, hogy. betegsége 24 órá.n belül jelent.endö be~ 
.mig htv~talos !deze~ okozta .eltá.vozasa mindenkor előzetesen jelentendő. 

Mmdadd1g, m1g a gyógyszertár zárásáig aznap feldolgozandó beérke
zett vények foldohwzva nincsenek, egyik gyóg:yszerészmunkás sem távoz
hatik a::r, üzemböl, hanem a Vények feldolgozásiban részt vennitartmük. 

A gy?6l"J'Sze~ész~u.nkások a k?zönséggel a beteget, va;;.y a beteg 
hozzatartozó1t meg1!leto ti :yelemmel es az emberiesség meo-kivánts elözé

.keny_séggel érintkeznek, közönség az érkezés sorrendjében e. elé{l'itendö ki. 
Sor?n _ki\:ül, csakis az orvos által sürg.ösnek jelzett vények készÍthetök el, 
tovabb1 ktveteh képeznek az elsO segelynyujtás fogalma alá tartozó esetek. 

Az összes készitmények a pedánssázig me n ö tisztaság. Tal az összes 
,rnndelete~nek és mt'i.szabá.lyoknak a leglelkiismer..;tesebb figy;le~bovételével 
kAszitendok el. 

"") A szabadnap elcscrélésére a taggy1í!~s kimondja hogy csak a szabadnap 
,halmozást célzó elcserélé;;; ninc~ megengedve. 
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Minden munká.snak elrm1 kötelesség-e a ruunka elvégzésében €'gyenl6-
arányban· résztvenni. Az üzembiztos ilyen ará-nyú felhivása azonnal telji3-
sitendö. _ _ 

-------M_inden recept, még ha névre szóló is. ellenőrzö sorszámmal látandó PL 
Az olyan tartályok, melyek tártalnia kifogyófélbé'n van, a def6ktmok 

.g-yújtöl~elyén ilelyozendök: C'l. A d€-felauskönyv teteleit minden gyógyszerész
munkás égyforma. pot,tossá.ggal és azonnal feljegyezni tartozik. 

A gyógyszerészmunkát30k közül az arra képességPinél fogva legalkal
masabbR-t--az üzPmbiztos Jaborn.tóriusnak osztja be. A laboratóriumi munká
Jatokat úgy kell beosztani, hug-y a me·gkezdett munka lehetőleg még aznap
befejeziletö IegJ'en (kivéve termé~zetesen a maceraciókat~ digeraciokat., 
percoláclókat stb.) A laboratóriumi kl•szítmények, azon esetben, ha készen 
be nem szerezh·'tök, mindenkor a meglévó készletek gazdaságos felhaszná
lásával és tekintettel az anyagok romlandósá~á.ra, oly mennyiségbt>n á.llitan
dók egyszerre elő, hogy eg:·az:on készitmények elöá.Jlítá:::a a Jaboratórius 
munkaidf'jét tUlgyakran le ne kössE>. 

A rend és tisztaság a laboratóriumnak épen olyan fúkelléke, mint a 
rece-ptur!inak. 

A laborációs-könyv szabályszerü vezetése a laboratorins kötelessége. 
Az impleálá.snál a laboratórim; személyesen jelen kell, hogy legyen és az 
irupleálások oly gyakori idt,közökben végzendők, hogy az: expedició fenn· 
akadast ne szenved,jen. 

A laboration felül megmaradó m1mka.idö a recepturánál való mun-
ká.lkodássa1 töltendő 

A i!yógyszerészmunkások kötPlessége a rerepturai munkálatokon 
kivül mindaton _munkák elYégzése, lliPlyek az üzem munkaköréllez tartoz· 
nak. A laboraturius távollétében szülrségessé vá!ó sürgős laborációk és
impleálá~olr w2:yancsak a szalgálatot teljesitö gyógyszerészmunkasok álta1 
végzendöl.:: el.*) -

V. Gyakornokok. Munkaidejük heti 48 óra, melybe az elméleti kikép-
zés is beleértendő. 

YI. Technikai segéderi"lk mnnknideje heti 48- óra, melynek célszerii 
beosztását az üz~mbiztos végzi a munlrástanáccsal. Munlmkörük a szak
munká..:oknak az üzemi munlrá1atok elvégzésében segitségC1·e lPnni, de 
filtalában mi11den az üzemben felmerül t és képességeiknek megfelelő munkát 
elvégezni tartoznak .... ) 

VII. A laboransok munkaidPje heti 48 óra, melyn(>l>: beofztáFát flz 
tlzembiztos ·a munkástanácesal t>gyütt végzi. Kötf'lC'sségük mindazon munká
latok elvégzése, melyek a laborációkkal', impleálásokkal és az üzem tisztán
tartáSá.\•al kapcsolatosak. Feladatuk továbbá mindazon munkáJatok és utuk 
elvégzése, melyek az anyagheszPrzés, vagy anyagelszállí-tás körül felmerül
nek. Az üzcm érdekében kifejtett mülrödésük folyamán a g-yógyszerészmunká· 
sok sza.kszerü útbaigazításait követni tartoznak. 

Laboránsok éjjeli szolgá.latot teljeSit('nek, íélöbe-li rekompenzáclóért. 
VIli. A takarítónők munkaidrje - más megeg-y-ezés híján - heti 48· 

óra, melynek célszPrú beosztását az üzembiztos együtt végzi a munkfts
taná.ccsal. Mnnkaköriik az üzemben előforduló mifldennemú tisztogatást 
elvégezni, a.z üzembiztostól kapott üzembiztostól kapott utasltás szerint. 
Amennyiben az üzem érdeke megkívánja, tartoznak mas, képességeiknek~ 
megfelelő munkálatoka.t is elvégezni. ·1 

IX. A pénztárosnők rnunkaideje heti 48 óra, mPlynf'k célszer-ü beosz
tását a;r, üzemhiztns a munl.::ástanáccsal együtt végzi. ~hmkakörük teljes 
anyagi felelö~ség mellett a napi pénztár krzelél3f'. F.zen elfog-laltság-ukon 
kivül a technikai munkálatokban is Sf'gédkezni tartoznak. A· péLz1árosnö
az elSzámolási lapot aláírni tartozik. 

") A tag~yűlés pótlólag bevéteti, hogy magában a gyógyszertárban tilos 
minden dohanyzás és minden olyan kaszinózás, mely a közönségben a munka 
kon:olysá~<:a iránt kételyeket-támaszthat: ~Iegfelelő táblák kifüggesztéséYel a közön
séget ís figyelmeztetni kell, hogy a gyógyszertárhan tartózkodjék a dohányzástóL 

**) A. taggyűlés hozzáfűzte: ~kivéve a vénykészítést." 
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X. A ·esomagólónők (üzemi mnnkásnök) munkaideje heti 48 ·óra, ruelyet 
:.az üzembiztos a munkástanáccsa! egyetértésben oszt be. Munkakörüket az 
üzem érdeke szerint az üzembiztos .szabja meg. 

XI. 16 éven-aluli .munkások. Munkaidejük heti 3G óra . .Munkakörüket 
c az üzembiztos a mUi:i'káStanáccsa.J ··á:llapit}a ·meg· olyképen, ltogy a technikai 
-muakálatok elsajátítására is alkalmuk legyen. 

XII. Az üzembiztos nulködését legközvetlenebbül az arra hivatott 
·cBllenörző munkástanács kiséri figyelemmel. Az ellenőrzö munkástanács a 
-vonatkozó törvény szellemében, titkos sza\·azás útján választott olyan szerv, 
·anelyet· a munkásság összessé~e juttatott e tis>'tséghez_ s amely, ha bivatáMt 
. á térti; alkalma_s-,an~, _hogy az üzemet és az alkalmazott munkásság érdekeit 
kellöképen képviselje. 
. A munkástanacsnak sem az üzembiztos, sem az üzem volt tulajdonosa 
··vagy bérlöje. ta~jai nem Iehetnek;-1-) ' 

Az tizembizto;, az érintkAzést a munkástanáccsal a munkástanács 
megbizottja útján tartja fenn . .F'ontos, hogy a munk:istanács rnegbizottja 
i1lyan.m.unkás legyf'-n, aki nem teljeElen .Jaikns az admü1isztrativ és az üzemi 
'-kérdésekben és kellő _ítél öképesség-gel bir az általános kérdésekben. Csak 
"eh !len az esotbfm telletö fel, lwgy az ellenőrzö munkástanács megblzol:.tja az 
ellenőrzés feladatát a kellő objPktivHással tudja e1Vé€!"ezni. Az úzernbiztos a 

.-muukástanitcs ülésén részt\•esz, de 1mtáJ·ozathozntalánál nem. 
;\fiutlin áltnlánosan konstatáJt. tény, hogy a rnunkástanácsok a győgy· 

·-szertárak ÜZ•'meiben tisztáll eg~yéni érdekel>: szempontjából ilélték meg 
feladatukat~ fontos, hogy az elJenörzö munkástanács kötelessége és feladata

•'úgy sznbályoztassék, hogy ezen feladatnak még kellő proletár öntudat és 
·iskolázottság nélkül js ·meg tudjanak feJelnL 

A munkástanácsok tE-hat az tizembi:;-;tosokkal való közvetlen érintkezést 
·,n ]{ebelükböl váJasztott megbizottjaik útján tartják fenn. 

Normális, szokványos eseteket az üzembiztos csak a ruunkástanács 
tmeg·bizottjával jntéz .ei; igy a ·napi pénztár bevételi J apjának a Játtamozását, 
.a szá.m!ákmk, nyugtáknRk, kiadási teteleknek úgyszintén a bevételi tételek· 
·nf'k a láttamm-:ását stb. stb. okmányok kiálJ1táEá..t, a napi levelezést mindig 
·-a munkástanács megbízottja is :::zignáJja. Igy a munkástanács megbizottjá· 
·nak alkalma van a gyógyszertári üzem egész Ugyrendjébe betekintést nyerni, 
-sőt módjában van --:----- ·amennyiben -az iizembjztoH valamnyen ténykedésében 

,-.sérelmet, vagy az üzemi érdek károsítását látna - panasszal élbetnL 
Fontosabb kórdésekben az üzembiztos a. munkástanács meg·bizottja 

·:ú.tjá.n az e.e-ész munkástanáes véleményét_ ki keH kérje. Jlyen kérdéseknek 
minösitlletók mindazön esetek, ruelyek nPm uokványo·san fordillnak 916. 

A munkástanács mflgbizottja tartozik az üzembiztosnak a reábizott 
javak felett való őrködésében segitségére lenni, sőt amennyiben ez Jehet
:-:é,ttes, ezen javakat együttesf'n őrzik. A mnnkástanácmak nemcsak az a 
feladata tehát, lwgy az tize-uibiztos ténykedéseit (>Jlf'nö.rizze, hanem sE:'gítsé· 
.-,gél·~~ kell lPnnie az üzembiztosnak azon törekvésében, hogy az üzemben a 
·a munkarendet fenntartsa és az üzembiztos közvetlen felügyelete alá llelye
,zett közva.gyont megőrizze. 

Ha- az üzembiztos működés-A ellen kifogás merül fel, a munkástanács 
-erre vonatkozó határozatát a munkástanács megbizottja köz li az üzembiztos
.saJ. Ha a kérdés a közlés kapcsán tisztázható, további eljárásnak helye 
·nines. 

Amennyiben a felmerült ·vitás kérdés a közlés kapcsán tisztázható 
'll Pm volna, n munkástaná(ls- nevéhen a megbizott feljelentést tesz a szak· 
--szervezet útján. A döntés leérkeztóig vagy a.z esetleges vizsgálat befeje· 
zéséig. az üzembiztos intPncióínak kell érvényesülnie. 

Ha az üzembiztosnak volt kifog-ása egyik munkás ellen vagy a mun
kflgság köréböJ merült ·fel panasz egy munkástárs ellen, úgy a munkás

·--tanács, ln int az üzem elsőfokú -fegyelmi·batósága bJráskodik-. 
Szem előtt ta-rtandó. hogy a lwzott határozatból ne klikk-rendszerre, 

sem pedig tisztán egyéni szempontokra, hanem az üzem és a kari érdek 

*J A taggyülés· hozzá.füzte é-s üléseit csak munkaidöu kivül tarthatja. 
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.. ·r et és a. pro]Ptárlátus na12:y fellidatanak szelle
m~r\Pgelésé'\·ei, ~-·proletár- o_neNz m ._zaba d elöforduJnj, hop y a munkástanáes 
1nére lehessen kov~t~e~~~t~~t töl~sönös elnézés és· a. kölcsönős védelem 
-éR a ~unkások t.~.I!"J 81 ?:0ra ~·ezetö megalkuvá~ok forduljanak elő. . 
ürü~ye alatt a?. uzem ~t ~ )járás Üf!--yében hozott határozatot a munka.s-

A ruun~ást~rs ,~- e_m e a munkással, mint az üzemhiztos~al: Ha a 
tanács megbJzottJa. kéozll ti~ g) ogy az az üzem keretén belül elmtezhetö, 
~HltArozflt olyan teim sze .' l 

iovábbi eljárás.nak helye n~~~:ae~ács úgy határozott, hogy t.o':'_ábbi f1l~árásnak 
AmennYJ.~en a. mun -m nkás1anács megbizottjával egynttm;en Jelentés~ 

,·an helye, az uzem~IZtos :a 'O~ ><zakszervezefének, mely az esetet- a fegyelmi 
iPí'Z a gyógysze~tA;t mun ti •• 

bíróság elé utalJa. ) l . b" ó·áo- elé kell utalni dönté-s végett az olyan 
Og ... ancsak fegye m1 tr ::- t-- -- 1 t d üzem 

J • · ~a 1 ács reJmentö határozatot 10zot, e az · 
-('~eteket, .::nx.kor .a mkn;n~_1 s.~~özönek és az územ rendjére veszedelmespek 
:biztos az uzem erde e\e u "' 
iai1ja ~ hat~.rozato_t. J ' esetben mikor a munkástanács és az ~zem-

Altalaban rnmd_en °~ an fordut~ak el ö melveket saját hatásköru~ben_ 
b i:-: tos l~ ö zött ol~'an rná~- es:te~ nem tudnak a' szal>:~zervezet útján a NépJóléti 
1~!?jobb intenciójukkal e lD t _zm . . k az i;ter,vencióját kell kérni. 
)iépbiztossa.e- kNiileti .meJ2bizo!!i~-~~enciÓt n.em eléggé fontos és nem ~lé~gé 

Azon esetben, ha ezP~n ~ v 
8 

rnunkásta.náct::ot fel lehet oszlatm, Ill~
mérleg-elt eE:etekben kérn_ék, ~.~ mbi?:tosna.k vezPtésre yaló képességét e~ 
tól eg kétség-~e li_ell V011 ~ 1 ~z (~,Z~elyÍk fél nehezítette me'g lndokola.tlanul a 
f-i kell :n:ozd_Jtam, ~~zerJ~t:.k!Ofé)' n-em tanúsitott elég objektivitást. Az iizem-
l;::órdés tisztazá~át es m_~ -~~ ~ Jiz+o~sa dönt 
biztos~áll elmozdit.ása f0lott _a_ ~e~~e~Í ~;~bizon~uJt kellő itélöképess~gűnek, 

Ha a munk~stanács az~:' ú av a kerÍiletÍ biztos az i.lzembJztossal 
feloszlatandónak Javasoltatnek,. _,....~ a szaJ·<::zervPzPtnek metvnek direktó
~gyüttesen jr>Ient~st. te!?;. 3

: ·!_ 8~~~-~~ új ft bb ~·i;sgála·t mPg~jtée;éröl s sziikség
Tiuma gondoskodik me,.._blz tt.lá. 1J 

1 
]atá<::át Ha uo·vanwzon munkástanácsot 

. k. dJ'a a munkástan cs e osz · ... · ~· 
·<'>-eten . JJnnn " . . t ú~ munkásta.náesot rendel ki. .. 
viliasztJák IDPil, a s~aktsz~r~:~e tndjának külón is kötelessége az uzPm érde-

A rnunkástanacs mm . ' - t em('«ak propagá.lni. de jó _példával 
]\.eit mNrvéd_e~i, _a ~unkaf~:1~i~~;b·e: az Üze-m érdekPit elömozdita~i.. Nem 
-d·~monstrálni Is es minden ká t á. 8 taojai ol-van PSeteket protezsal,Janak, 
f'ngedhetó me~. hogy a muno. sa~\~emb-;li a nlnnkarendet. a munk~fegyel
mnlyek f!rra. alkalmasa~,- ho.- J zÁltal ely~s~>:itették birAskodás_m való ;_ogukat. 
m~•t megbontsák., -~nert _nsz:n J~ kvetleni.il tndomáAlra kell adl1i a szksz-nek. 
Ilyen e.«~teket az uzembnrto~na J ,o kb n az intézkedés jogát az üzPmrend az 

Mmda.zon esetekben, me.~e. :cs men·kérdezósf> mellözhetö. 
üzembiztosra ruházza, a mu~~a~ta~c~ rne~f{eriilé~P~·el az ttzemben felmerült 

:F.gyp,s rnunk~g a~~; fe~ ~~m :;terieesztheti, hiv~Ye bünügyeket.*") 
iigyeket a szak.szm veze • "' ~ 

__ -- . ., .. !\ k'<::tanár..snak jogaban álL olyan 
~') A taggyül es hozzá~n7; 1 ~- "- ?Inno- a.~ olYtán nuiukaképtelen álla· 

munkásokat, akik könnyeln~~~~f~~k n(r~:;;si~V~nf áÜapotbRn gzoJgálatot akar: 
votb;:,n :jelenn?k mP,g akást~r{ ~:o' a n:l 'telfrt~·geSzÍeni és munkabérét a fegyelmi 
nak telJesttem ... a mun __ , a_:,on t-o 

biróság döntése1g beszuntetni · ,. . á.l az é"eli taksa kilatásba 
**) A gyógy~z. szakmai taggy~üs. ~ I~i!r~~!~ak :fed~Jzésére kivánja az~ 

llf'\yPzet.t életlwlépteté~Plwrd_a ~ol(a~~~~n:~kat J az éjjeli szalgáJatért időbel~ 
fordítani, a. VII. pon~nal pte 1!5 , dkét óha.;'t eldöntés céljából a ga-zdasági 
r~'kompf'nzác:óban re-szesl em, mm 
taná,c.-,;lwz te!'zi át. _ ,.

1
• 1 tározata ~zerint a. I. ponthoz .,ezen munka· 

A srgédmunkas ia,f{f[Yil es 1a • . • " _ kerül 
. 1. k . t"l'ete"l·e"' fórumok változt.atlu'ltJ{\lc llf'g • · 
JC o c_.::a ~ ft Z ' '- "' d· 1 ó d sul · 

A YII. szakasz a l.:öv~tk~zö betol. assa .rn. o - .7 óráig tart, melyböl 
.,A Jahorá~nsek !?-unli.a.Jd~~e re~gel! 7 óra~o~á~:i~k elvégzése, nielyek a 

,, órai ebédidD Jár. Kotelességuk rnmd_~zon ~~ztántartásával kapcsolatosak. 
labordciókkal, impleaciókkal és az uzem ! 

l 
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A szksz. a nehéz e liát· · · 
a vendéglőkben "óformá ast Vts?oryok következtében és rrut 
legkésőbb '(;!2 árakor :o~~~k ,~12 -~aphatott etédtt, aki 11 vagy• 
következett, az első berahaná k~r 0 " es a~ ~ag.Y egy óra múlva el
a_ tervvel foglalkozott, ho ta .. h:lyt ~~~<Ost.ton. magán;;k, azza!. 
btztositson. Elóbb a pinc~[ sza~ ama~ kozos <;tk ezé si lehetőséget 
köttetésbe, majd a közélelme . sze~>ezettel lepett e>irám össze
taní nem lehetett Mt"kor a t _zesNt n ;gal. de a tervet megvaln,,·_ 

· z an ' c•menyt 1 tt ' 
vezetője, addig járt-kelt s tevéke~yked t' ~b- a szak'!'ai csopurt 

- e . e en mtg jUJtus végére 

Feladatuk tovAbbá mindaz . 
anyao·be>< . on munkalatok és utak l é é 
b e.. -:zerzes vagy anyag·elszállitás 1 .... l f l .. e v gz se, meiyf·k n z-·_ 
·a~n kife~tett __ müködéstlk folyamán a áoru e_mf'rulnek. Az üzem (·rdrle-
It>azltásait kovetni tartoznak. gy gyszereszmunkások szakszerű út l a-

A laboránsoknak minden h& rom , 
az e~.öt.te va.! ó napon záráskor kezdűd~onkanap után e.~·y szabadnap jár, me J y 
végzodik. Mmden laboráns tartozik é ... és az. ezt kovetö napon DJ'itásl\ur 
lommal egyórai va.csora-idö és fél dJeh szolg~lat~t teljPsitenJ, melv all"a
munka sima 1ebonyolitasa ezáltal í'e::akreff~hzési idö jár, amenn:\'iben' a.. 
vagy reggelizési idő adható nem vol a .s nem szeD\·ea. Ha \:acsoJ'a 
rekompen~álandó.. na, a munkás más alkalommal id0bP!~-

Az mspekmó m&gtartása szabadn · .. 
a laboráns már egy negyed órával zárásaEon JS ko~elezö ,és f'ZPn nl!;a·uwm:;J 

Olyan helyen, ahol C!':ak oo-y lab l~tt munkahelyet eífo:,!ln!rii 1an(>"-ik 
nem eshetik o" , " ~ orans van a labo · ' · e,; ~sze a gyógyszerészmunkás szab ' . ra.ns ~Jilh;Hh.J<ti j~ 

'Oy gyógyszereszmunkás marad az üzemben adnapJával, ba e.zaltal c~ak 
~ neg'ye~n~p?s szabadnapon kivül a I·. .~ . 

v~gy hivatal~.s Idezesre maradhat el az -- ab~roJis csa~ .?etegség esetén. 
bizt.os előtt falszólitás nélkül Gs hiteles ~zen;bol. E~en korulményt az üzem
:pdeliZ olyképen, hogy betf'gsége 24 órán ~r:r:;~b~~ bizonyitani tartozik, még 
1 z s 1\-~!r:o;t~d~ltáv~zása ~indenkor elözet:s~nJJef"::~~ndgö be, mig hivatalos 
,é · m a Ig, IDig a gyog-yszertár zárá!':á·o- _,en · 

' nyek feJdolgozva nincsenek, a laborán '"' lo a~~ap tel~olgozandó beérirezeit
a munkában rés~tvenni tartozik." s sem ~avozhatlk az üzemböl, .hanem 

. A Gazdasagi Tandcs e"2ekkel __ . 
bizottság elé : a Javas1atok1·ai terjesztette az intézö---

A nem okleveles o·yórryszeré~ k 
~áJatár~ vonatkozólag a; üzben;Jend·~~~ m~;~~beo~ztására, illetve éjjeli szal· 
JavasolJák~, mely szerint az oklevelesekk~l ~:;~:!'~at az. f'r.edeti érteJembPn 

. A y II. szakasz a Ja boránsok . . ~J nl í el birálas alá tartoznak 
fTalatával fo_g'lalkozik. Brre vnnatko~Jla~.u~:tbe?s~tásával, illetve éjjeli szol~ 
~- b.~o.sztá.stoi el lehessen tekinteni ott~ a Ja' ~sJ. a tot hozzák, hogy eH öl 
utk?zik. Ilyen esetekben az üzembizto~' éabol ~ ~lVItel nagy _akadiilyotlJa 
~~z~gn, ~z igy ,hozott közös ha.tRrozatot sp~df:,~n.l~á,~~fl.nác~ eg~:úttes(n 11atl't-
"e en Jel~.nt~ek be a szakszervezetnek ~ JO'i,ltagyas vegett tninden 
•óa Az ~.JJe!} .. taxa ügyében azt javas~liák 1 [)'. · 

gy ~yszerert 8JJeli taxa eimen e'~Y k .. l '- w"..y mmden kis~wl<:rá.Jtatott 
hogy ott, ahol Pgy vényerr több gyón-~~?na e?yPu felszámithat ó. 1ermbészet01:' 
tsa!~ egyszE>r fizetendő és houv t-:O:kze~t um~el az ono.s, ott ez a ct/ 
A~ 1J~!'Y ?e-folyt összegek teljeS"' e e:szaük ézwladásl ~ze~·ekre is \'Onatkoznék~ 
Az eJJel.~ .~axa eimén egy koroná~ al t, l ber: ~ szo~IalJzáit iizemeket illetilL 
orvos knlon nem jelzi taxa noct . ? ~z!lmi~ott venyek, amennyiben ezt az 
ben a gyógyszerész sz'akm~nkásokll12~s J_eiz:ssel l~.t.an~ók el. Ez2el szem, 
fE>g_édmu~k~s.ok pedig 10 koronát kapn~~~o~at,_ az rJJ~li, szo!gü.latot telj€'sifö· 
Ietl fizrtesi Jogyzékben, mint túlórai d .. ~"'y km~pekcióert, me ly összE'o·ok a 

. A Szaksz. Tanács hivatalos 1 . lJ az so tuntetendök .feL 'O 

1r a tervezetről arnoly 1 apJa, a "Szakszf'rVE'zeti Frtes:.ftö" hos 
fel a nb.~hoz. ' - a wgy említettük jóváhagyásra - _.má; nem k:::l~·: 
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1 étteremben összesen 254 gyógyszertári munkás részére sikerült 
ebédet és vacsorát biztositani. 

A szksz. - mint szígorúan véve az egész tanácskormány -
rendelkezéseinek úgyszólván csak a fővarosban és egynéhány 
ipari gócponton tudott érvényt szer<zní. Ennek dacára, minden 
erőlködéssel azon volt, hogy az ellenforradalmi vidéket, amely 
a tanács kormányzási rendszernek semmikép sem akart behódolni, 
szintén megszervezzék és forradalmasitsák a maga elvei és tő
rekvései számára. 

Az intéző-bizottság júliusban ecélból felhívást intézett a !iók
szervezetekhez és helyicsoportok hoz, amelyen a következő adatok 
haladéktalan beküldésére hívja fel: 

"l. Az összes szoc!alizált üzemek birtokukban levő személyzeti adatait? 
tagszám, alkalmazási l1ely, alkalmazási minőseg. 

~. Rövid jelentést a diktatura utáni Időben előfordult fontosabb gyógy
szerészeti eseményekről (esetleg jegyzőkönyvi masolatokkal). 

3. Azok a szervezetek (csoportok), .melyek az Alkalmazotti Szakszer
vezetek Országos Egyesillésének vidéki fiókjaival vannak kapcsolatban, kö
zöljél{, milyen móG.on vannak képviselve. Esetleges megállapodások bekül
dését kérjük. 

4. Fiókszakszervezek, illetve helyi csoportok közöljék az egyes vezetők 
neveit, alkalmazási helyeiket, pontos címüket". . 

Ez is süket füle!)re talált. 
Ellenben minden apró-cseprő kéréssel a szksz.-hez fordultak. 

Bizonyára részben, hogy tehetetlenségüket szemükre süssék. Igy 
p!. Dunaföldvárról az ottani működő gyógyszerészek az éhező 
Budapesten székelő szksz.-hez fordulnak - élelmiszerért. 

IV1inden kedden úgynevezett propaganda estét tartott tagjai 
számára, amelyen javarészt a kommunista vezetők tartottak elő
adást, néhány esetben azonban a gyógyszerészet köréből vett 
tárgyról sincerizált kommunista szempontból Neményi, Sugár, Téri 
vagy más vezető. 

A nagy világmegváltó május l-ét a szksz. parancsára min
denkínek meg kellett ünnepelni. Csak az inspekciós patikák voltak 
nyitva, de ezekben is redukált személyzeltel dolgoztak e napon. 
Az Aggteleki utca 8 alatti helyiség előtt gyülekeztek. 1-2 gyógy
szertáras is jelen vo!! és végig járta a fölvonulás! a vörös zászló 
és tábla alatt, miután Nádas "rövid lelkesítő" beszédét végighal
gatva, a Tisza Kálmánn téren csatlakoztak a vége beláthatatlan 
tömeghez. 

A titkárság javaslatára á gyógyszerészek számára külön 
szabó-és clpészműhelyt akartak felállítani. E tervet megvalósítani 
azonban nem sikerlilt.. Ellenben a népruházali bizottságnál "a 
szksz.-nél alkalmazottak" számára utaltatnak ki cipőt, fehérnemű!, 
ruhát és ennek való szövetet. A titkárok, Nádas és a gyakornaki 
tanf. szociológiai előadója: Lengyel Már kapják meg a kintalt 
egyet mást. 

Eredetileg - a nagy dohányinség következtében - az is 
szándékában volt. a titkárságnak, hogy a szksz. összes tagja szá
mára felveszi havonta a dohányilletményt. A kiutalt ruhaneműek 
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elosztásának tapasztalata avagy más ag:goda!om fol~tá_n-e, ~a 
már nem állapítható meg, azonban a dohanynak Ilyen 1g~n~lése~e 
nem jutott sor s így az egyes ·üzemek a maguk munkasm s;;a,
mára mégis csak meg tudták keríteni többé-kevésbbé dohány]a
randóságokat 

Ez csak néhány jelentéktelen példa arra, hogy hogyan festett 
az az akció amit a szksz. "altruista érzéssel" tett s ezt lépten-liyornon 
hirdető gy~rmekkoruktól. ~e.m rég, kinő!t ve:;etők a gy?gyszer
tári prolétáriátus gazdasagi ~elyzetenek 1er~ntos megJ avAtasara ez 
időtájt folytatott Ugyancsa~ Ide kell sor?z_m_ azt, a, nagy &~ndo~ko
dást, amit a ,,titkár elvtars" gazdas~~~ ~elyzel~n.ek eld.ekeb~n 
kifejtett a vezetőség· ben l1eiyl- foglaló pohtik~I !Jara!JatvaL J un. 4-en 
Steiner csekkjével !500 K.-t utaltat ki a üt~ar helyettes_e "sürgős 
ruhaszilkségletének fedezésére", 3 nap mu,va !500 ~-at ,?ete~
sége miatt szükségessé vált kiadásainak !edezésé;e f;S fe!tetleniil 
szükséges életfenntartásáhot- Nyilvá_~ való, hogy dr~fa eletének fen
tartására nagy gondot keuet fordaam, mert ku,önben eleste~ 
volna az oroszországi bolsevik! forradalom részesének gyakorlatt 
útmutatásától és kitünő írányitásátóL . .. 

A Jegkíilönbözőbb címeken foiyósf!!atnak !tzeté_seke,t MaJUS 
22 én a titkár felszólítja egyik szinházjegy elosztó trodat, hogy 
a szksz. tagoknak a jegyeket kiadó számára "teljes munkaerö 
havi fizetését" !olyósítsa. , . , 

A munkanélküli-segélyeket boldog- boldogtalanak ktad]ak. 
Nem is igen számoinak el róla. Amire a munkahívatal munka
nélküli segédosztálya júL 23-~n, erél!esen !elszóhtJ~ a_ s;Ksz.:t a 
munkanélküliek létszámkim utatasanak netenkent h bekuldesere, m1vel 
ellenkező esetben a pénzkiuta!ást beszünteti. , 

Erényi Béla a "Dtanna" munkásainak gyorsseg_ély eimen a 
kommunista forradalom hatása alatt 25.000 K..J;zet h (E nagylel
kűség gyakorlásához bizonyára sokban hozzaprult, hog~, Na das 
ez időben itt volt alkalmazásban és végre is ő volt olyan fm, hogy 
akár fenyegetés árán is- mások által nagylelkűséget n: gyakor_ol
tasson). Ebből Nádas 4000 K-át vesz fel, míg kegyeltJei a seged-
munkások a 500 K kapnak. • , . , 

Az intéző bizottságnak a kommun ideje alatt utolsó ulese ]UL 
25-én volt Az űlés kimondotta, hogy ezentúl ,csak "i~d~kolt 
esetben" vehetök fel új t~gok a s;k,sz.~be ~ litkar enged_elyeveL 
Nagyon ingott recsegett mar a proletard1ktatura. A vert ~orös ka
tonák mint csürhe száguldtak a főváros fe!é s ':nnek elt1~kolt, ~e 
suttogva továbbadott hírére 1lröm és relleges szalit meg mt~denkJt. 
Elképzelhetetlen feszültségben éltünk .. , , És a kamrnumsta v~
zetők? M.indenkíben rossz szándékot láttak és bőrü_ket ekkor mar 
nagyon féitették. Ismert praktíkáj~k szerínt intézke_désüknek a;on.ban 
nagy ravaszsággal ismét olyan szt.nezetet adtak_. ~mtha ~alamt koz
s nem a maguk érdekében t~ttek volna. K_eson ~olt. sem meg
félemlítéssel, sem megalázkodassal nem t~dtak a v_orös terror t?.m
bolásakor hősködő, ekkor azonban _gyalazatos gy avasággal elo bb 
megértés~ majd menekülési lehetőseget kereső vezetők a hatalmat, 
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az intézkedési jogot tovább bitorolni. Ütött az óra! És az inga balra
lendülésében nem lengett arrébb, megállt Jaj azoknak, akik ide 
lenditették! Az inga lassan, a fizikai törvényszerűségnek meg nem 
d1lnthető bizonyosságával megindult, hogy majd nyugodt, egyenlő 
.ritmusos mozgását vehesse fel. Megindult jobbra. Leng-leng a 
bal kilengés után a tehetetlenségnek teljéveL Vajjon meddig leng, 
mi következik a fizikai törvényszerűség nyomán? .. , 

3. A szaksajtó. 
,~ltatános helyzet a sajtóterén - Szaklapok megsz-űnnek - A szerkesztők. 

Az egyetlen iap. 

A prolétár díkta!ura kikiáltásával a polgári lapok guzsba kö
iötten is csak igen rövid ideig jelenhettek meg, Az időszaki sajtó 
fölötti diktatorikus hatalmat a sajtódírektórium gyakorolta. Még 
mielöbb ez a direktorium intézkedett volna, a gyogysz. szksz. ellent
mondást nem türően kiadta a parancsot, hogy a gyógyszerészi 
szaklapok megszünnek. A parancsnak annál könyebben eleget 
tehettek a lapok, mert a rettenetes viszonyok akkor már olyanra 
tokozodtak volt, hogy nem csak a mindennemü hirdetések eltil
iásával, hanem mínden más kereseti források elestével (a patikák 
l<öztulajdonbavételével a közvetitési lehetöségtől, a szksz. alkal
mazotti el és áthelyezésével az elöti ezzel járt bevételtől stb, stb.) 
-egyébként is képtelenek lettek volna a lap további pontos meg
jelenését biztositani. Nem is szálván a rövidesen beállott posta
szállítási nehézségekről, amelyek viszont az előfizetők számát 
esökkentette volna hihetetlen módon. 

Az egyik legrégibb szaklap szerkesztő tulajdonosa ugyan lé
pések et tett Szabados Sándor népbiztosnái, akihez a lapok meg
szüntetése ügye ezidőben tartozott, lapjának meghagyása érde
kében, de hiába. 

Nem csodálható, hogy az évtizedeken át folytatott hívatás
nak, s vele a megélnetési lehetőségnek hirtelen és előkészület 
nélküli megszüntetése rettenetes hatással volt a szaklapok szer
kesztőire. A teljesen új helyzetben alig tudott valaki is közülük 
-tájékozódni. . 

Még a reform terveivel s egyéb ténykedésével is kiváló 
szociális érzékről tanúság-ot !ett Karfovszky Geyzát is kenyér 
nélkiil hagyták, mig aK Gy. U.-nél nem lehetett számára- igaz, hogy 
nem képességeinek megfelelő - elfoglaltságot biztositani. Var
.ságh Zoltán dr., Gaál Endre dr. és Ember Elek elhelyezését a 
szksz. ismételten megakadályozta. Mindháromra kimondatott, 
hogy a szksz. nem engedi, hogy bármily szakmabeli elfoglalt
sággal kenyérhez jussanak. Varságh dr. ellen főként az utolsó 
közgyűlés előtt !rt gyanúsítás miatt, Ember Elek ellen a sztrájk
'ból kifolyólag, mig Gaál dr. ellen több régí konfliktus következ
~ében tanúsitottak megtörhetetlennek látszó ellentállást 

Bárs01ty tElemér .rövidesen elment Budapestről és az ellen-
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forradalmi politika terén müködött, majd az aradi kormánybarn 
népjóléti mi,niszter lett. 

Orosz László ezidőben lett beteg s a kommunista puccS:· 
után pár napra kórházba került, ahol júniusban meg is halt. 

Vadász Gusztáv és Koritsánszky Ottó még az első forra
dalom utáni időből, mikor katonai szolgálatukból visszajötiek, 
a hadügyminisztérium kebelébe tartoztak s csak szabad délután
jaikon jártak be az átmeneti időkben szerkesztöségeikbe. Vadász: 
a minisztérium megbízásából Wien ben, míg Koritsánszky a gyógy
szerforgalminál végeztek ekkor szolgálatukat. 

Kis Vilmos rövidesen márc. 21. után az egyedlllinek meg
maradt szakszervezeti laphoz, a Gyógyszerész Ujsághöz került;, 
a szerkesztéssel megbizva. Ugyanis a laptól kevéssel azelőtt 
Alberti Andor!, a szó szoros értelmében kitették. A szksz.-nek: 
nem tartalmas, szakképzett, nyugodt ember kellett ekkor, tehát 
Alberti! nem tűrhették meg, hanem heves, harcrakész és harcba· 
vinni tudó "politikus". Bár Kis Vilmosban sem találtak ebben' 
emberilkre, mert már májusban lemondatják, minihogy "Neményi' 
előadását a szerkesztő· bizottság megkérdezése és tudta nélkül"' 
közölte. Ez ugyan csak titulus volt, mert bár nem jó szemmel s 
féltékenységgel nézték ekkor már Neményi céltudatos törtetését,, 
Kis eltávolítására csak az első alkalmat keresték, mert benne' 
sem találták azokat a magasabb képességeket, amiknek egy szaklap
szerkesztönél okvetlenül meg kell lenniök s ami ezidőtájt a meg
bizható kommunista politikai meggyőződés (vagy ennek ügyesc 
m!melése) volt. Igy került a szerkesztöi állásba Székely Jenő, a 
poéta, az ügyes tollf0rgató és - úgylátszik: ügyes köpönyeg
forgató. Feiledezte egy társán át, hogy: ötvenen túl ráeszmélnP 
arra, "hogy a kommunizmus az egyetlen igazságos és jogosult 
életlehetőség.*) Azt pedig, .hogy a munkástanácsok összeálltak, 
összefogtak, hogy megmentsék a maguk számára a volt princi
pálisokat", a legszégyenletesebbnek mondja.**) 

Ezek csak szemelvények, - bár nem a legvadabbak akkori' 
gondolkozásának jellemzésére- kellőképen igazolják, hogy vala-
mikor maradandó értékű munkára hivatott, tehetséges emberek:_ 
is hová juthatnak helytelen irányítás, no meg beteges bajlamút 
fantáziájuk vezetése mellett. 

A lapnak első száma 19!9: 7·dik száma a diktatura idején,. 
ápr. l-én jelent meg: "Világ proletárjai, egyesüljetek l" harsogta 
bele a palikárasi berkek be és kiadta a parancsot, hogy: 

"Magyarország összes gyógyszertárának tulajdonosaí, bérlői, bizaimf 
egyénei, mindennemű állásüresedést szakszervezetünknél bejelenteni köte-
lesek. Alkalmazottat csak a szakszervezet helyezhet el." . 

Egy elszomoritó adatra is akadunk ebben az első számban._ 
----,.,..---: 

*) l. Gy. U. !919. 232. old. (Csodálatos felfedezés l A mi megfigyelé
sUnk szerint. a 20 egynehány éven túliak már. majdnem mind kiábrándultala 
a tapasztaltak alapján, ebből a Székely és gyermektársai csitálta kommu
nizmusból l Vagy az ötvenévesek máskép gondolkoztak ?~J) 

") l. Gy. U. 1919. 183. old' 
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Kéler János,*) aki az államosilást ellenző százas.bizottságnak 
><egyik, a csoportnak keretein túl is, mindenki által becsült vezető 
tagja volt, egy magát a helyzetváltozással a vezetőségnek fel· 
Jdnálás jellegével biró cikket ír. Mindenki megrendüléssel állott, 
a bekövetkezett eseményeket csendes mega!lással, de alig· alig, 
.elfojtható belső megborzadással szemlé!vén. Es ugyanakkor azok 
·közül, akik tegnap még harcoltak ellene, ma már - míért, miért 
c;;e - hozsimnál zengedez a bekövetkezett eseményeknek épp 
egy oly kiváló képességű ember, mint Kéler. 

Az első időben a lap a rendszerváltozásra vonatkozó poli
tikai és szakmai irányítást adta meg. Hivatalos részben a nép
biztosság és az osztály rendeleteit közö:te, mig szakszervezeti 

-,ügyek rovatában a végrehajtó tanács rendelkezéseit. 
Ápr. 10-én Fekete Lajos indítványára elhatározta a végre

hajtó tanács, hogy a lapot .nagyobb terjedelemben és oly bővi· 
iésekkel fogja megjelentetni, hogy az a gyógyszertári szakmun
kások nevelésére, illetőleg továbbképzésére is alkalmas legyen." 

Ettől kezdve gyakorlati és tudományos közleményeket 
·1s közöl. 

június 25-étől (16. szám) megnagyobbított alakban "Gyógy" 
szertári Munkások Lapja" eimen és innét kezdve minden héten 
pontosan megjelenik. 

Minthogy azonban a postai szállítás nagyon sok helyre 
-lehetetlen, a fővároson kivfii (ahol minden gyógyszertárnak a 
maga munkásai számára el kellett vitetni; amit vagy megtettek 
vagy nem) nagyon kevés helyre jutott el, s csak nagyon kevés 
helyütt vollak ennek következtében tájékozódva a szakmai ügyek 
állásáról. A megszünt szaklapok megszünésükről nem értesítették, 
nem értesitbették olvasóikat és így egy nagyrésze a vidéki gyógy
szerész közönségnek nem tudta mire vélni a lapok hirtelen elma
radását Viszont a szksz. nem gondoskodott róla, hogy a ren
delet~ket stb. tartalmazó lapot minden gyógyszertár megkapja. 
Az Igy bekövetkezett tájékozatlanság sokhelyütt olyan önkény
kedésre és szerepet váltalt szksz-tagok túlkapásaira adott alkal
mat, ami ellen védekezni ugyancsak az ügyek mibenállásának 
ismeretlen volta folytán nem le betett. <, ,,_, 

A lapnak rovatai és állandó jellegű cikkei ezek voltak: 
jobbára politikai tendenciáj ú vezércikk (Téri Tibor= T. T., Neu
wal d Aladár, Wiltenberger Henrik=W. H., Lengyel Mór=L. M., 
Székely Jenő=Sz. J. és Steiner Miksa tollából) azután Tudomá
nyos rész (cikket közöltek ebben a rovatban dr. Weszelszky Gyulá
tól, dr. Bayer Antaltól és Jakablalvy Árpádtól). Gyakorlati közleménye
ket Kis Vilmos, Jakabfalvy és Porjesz János irtak. Külön·killön rovata 
volt a gyógyszerész szakmai csoportnak, a segédmunkásoknak 
és ifjú munkásoknak (diákság). "Vitás esetek," ,szabad kritika," 

*) Szántó Kélernek márc. 13-án egy igen bizalmas természetii leve
let ir. Ebben "súlyt helyezek arra, hogy a közgyűlésen lefektete~t szksz.
programm megvalósitása érdekében munkássága biztosíttassék.u Es a leg
.közelebbi Jap számára cikket kér tőle. 
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"különfélék" és szerkesztöi üzenetek állandó rovata mellett időn
ként tárcát is közölt a lap. 

A cikkirók között találjuk az említetteken kívül Györbíró
jenöt, Kéler Jánost, B5ckel Sámuelt, dr. Renkey Gyulát, Sugár 
Istvánt (előadása) és dr. Bátori-t. (Egy végtelenü! kedves, han
gulatos patikáros-verset közölt a lap július !6 án, amely messze 
csengett finom érzésével a lapnak az akkori időkhöz alkalmazott 
egy cseppet sem finomkodó politikai tenorjából.*) 

A lapot eleinte mindenki tagsági díja fejében kapta, május 
8 án azonban elhatározták, hogy az ifjúmunkásoktól havi 1-1, 
minden más tagtól havi 2-2 K-t fizettetnek előfizetési díj fejében_ 
A szksz. ugyanis nem kapta meg az évi 96.000 k-ás szubven
ciót, amit a nb. gyógysz. osztályától kért. 

Az utolsó szám (22-ik) aug. 6·iki kelettel jelent meg. A lap 
élén a már említett értesítés a kormányválságról, s vele lemaradt 
a heti felhívás a világ proletárjainak egyesülésére. Hangfogó az 
egész vonalon és utánna csendes kimúlás. 

A lap - ezt meg keii állapítani - az akkori. Időkhöz: 
viszonyítva, körültekintéssel és szerkeszt6i érzékkel volt egybe
állítva. Az egész szerkesztésen- végigvonult vörös fonálként a 
kommunista politika, amit nemcsak a vezérdk~.be, de a legutolsó 
"kiilönfélébe" és szerk. üzeneibe is belevittek. Ep ezért: a gyógy
szerészeknek gyógyszerészeti tárgyakról irt poiitlkai lapnak keíl 
azt a tizenhat számot jelezni, ameiy a kommun alat! megjelent. 

A Szocia!izált Természeíiudományi Társulat foglalkozott " 
gondolattal, hogy egy komoly gyógyszerész tudományos és gya
korlati lapot adat ki, amelynek szerkesúéséi Karlovszky Geyzára 
bízzák. Ugyancsak ígéretet tet! Szántó Sándor is. hogy a Gyógy
szerészi Közlöny megjelenését lehetövé teszi, sőt májusban ki is 
jelentette, hogy e rendeletet a népbiztossal ld is adatta. A ren
delet azonban sohasem jutott el az iíletékes kezéhez. 

*) Régi patika a "Szt. Háromsághoz." 

Küszöbén halkan a Mult dalol. 
Az agg portálén gubbaszt hhom Szent ... 
S a kakukos órában benn, valahol 
Kettyent a Csend ... 

Az ajtón már az alkony kopog •.. 
(S a kulcslyukon át gyönge illat száll.) 
fáradtan csókolja az ablakot 
A napsugár. 

Agg anyó lassan, mankón csoszog, 
Egy ócska-fakult széken megpihen. 
S riognak elfojtott, lágy sóhajok 
A mérlegen .. . • 

A lámpán kékesen láng Jobban, 
Már foszlik fátyolos, zöldszínű gőz . 
S. sz§tterjed sápadSan a sarkokban 
Az Osz ••• az Osz , •• 

Fiók, skatulya ..• szagos theák, 
Az olajokon száz lágy szín rezeg .. 
S álmukat csillogón álmodják 
Az üvegek . o • 

Minden álmodás régi, bús 
Ezen az ócska~vén patikán. 

Fáradtan kever a patikus •.. 
Az én apáu1. 

Grossinger A,tfal Ottó~ 
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4. Az osztály működése. 
A) Gyógyszertárak szocializálása. Rendeletek és azok végre-

hajtása. • Volt"-tulajdonosok kihelyezése. 
A szocializálás elgondolói. -Gyógyszertárak köztulajdonba vétele. - Üzem
biztosok~ - Nyilvántartás. - Törzslapok - Nlunkástanács. - Elvi hatá
rozat a gyógyszertárak vezetéséről. - Pénzkiutaíás. - Gyógyszertárosok régi 
követelése. - "Vo1t"-tulajdonosok kihelyezés~. - Rendeletek a szocializá
lásról, gyógyszereladásró1, üzemvhelról, üzem1 kiadásokról, gyógyszertakam 
rékce.ságról, különlegességekról, egészségügyi közigazgatásról, katona-gyógy
szerészekről, saccharinról, gyermektápszerről és minden egyéb gyógyszerészet
érdekü vagy vonatkozású kormányzótanácsi és~ népbiztassági rendelet. 

Be sem várva az osztály megalakulását, ennek vezetésére 
kiszemeltek lázas sietséggel fogtak hozzá a gyógyszertárak 
szocializálási rendeletének megaikotásához.*) 

A gyógyszertárak köztulajdonbavétele nem volt meg ere
detileg a F. K. T. programmjában s csak a gyógyszerész szksz. 
agresszív fellépésére, sok ,érvelés" után adta beleegyezését a 
rendelet megalkotásához. A szksz.-ben is csak a kommunista 
csoport képvisette ezt a követelést; minthogy azonban a márc. 
21-diki forradalom után mh1den hatalmat ez a csoport gyakorolt, 
szinte lehetetlen volt a szociallzalás eUt kitérni, mert semmi ellen-
érvelést nem engedtek.**) i 

!gaz, hogy ápr. l. lapjukban még azt írják, hogy "a szoda
lizálást a nagyüzemű gyáraknál kezdik rr,eg és legutoljára jön
nek sorra a gyógyszertárak."' Részben azonban rnível még a 
Károlyi-kormány idején György és Téri által beadott s a gyógy
szerészet reformiára vonatkozó tervezet a gyógyszertárak köz
tulajdonbavéteién épüit feJ~ részben, mive! a tanácsköztársaság 
mielöbbi összeroppanásával kellett számolni s ezt meg-előzően 
"rendet (?) akartak teremteni a gyógyszerészet terén is". György
Szántó-Dóczi dr.-nak a kommunista csoport pressziója követ
keztében is~ még az osztály megszervezéséné1 ís fontosabb törek
vését képezte a szocializáiási rendeletnek kidoigozása.***) A 
rendeletet a legnagyobb ldméie!lenséggel alkották meg. Men jól
lehet, eirendeiték a Ieltározást, elmulasztották a felszerelés érték
megtérítéséről intézkedni, az eitu!ajdonítoa gyógyszertár nyers 
vagyon-mérlegét elkészíteni és az özvegyi s árva jogon hasznn
élvező ,~volt~' tulajdonosokróJ gondoskodni még abban az eset
ben is, ha elaggott, tehetetien 1 keresetképtelen földönfutókká 
lettek is ezen intézkedés következtében*'**) 

*} Dacára, hogy nem az osztály működéséhez tartozik e rendelet, 
megalkotását itt tárgyalom, minthogy a későbbi osztályvezető hármas tanács 
csinálta azt. 

*"') A patikák kommunizálását - a tárgyi adatok után ítélve, csak 
azért forszirozták, hogy a nvolt" aikalmazoi.tak fizetéséhségét ldelégitl:es
_sék, ~ mondotta ezidőben egy igen magasállású á.llamhivatalnok. 

n*) L. 76. old. 
****) Késűbb a szksz. is belátta ennek lehetetlen voltát és máj. 8-án 

a direktórium elhatározta, hogy "a volt gyógyszertártulajdonosok . és a 
rokkant gyógyszerészsegédek özvegyeiről és árváiról gondoskodm fog 
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A rendelet, mint a F. K. T. XLVII. sz. rendelete a hivatalos 
lapban ápr. 9-ikén jelent meg és a következőkép szól: 

"1. §. Minden gyógyszervegyészeti üzem (gyár, iparvállalat), amely 
eyógyszerek előál!ításával, feldolgozásával foglalkozik, minden gyógyszer
árúkereskedés, minden gyógyszertár, továbba a kötőszerek, orvosi mű
szerek, betegápolási cikkel{ gyártásá\'al és eiárúsításával foglalkozó válla
latok köztulajdonnak nyilvánittatnak. 
· 2. §. Az 1. §-ban emlitett vállalatok üzemüket további intézkedésig 
az eddigi keretekben fenntartani és folytatni kötele-sek. 

3. §. Az L §-ban említett vállalatok a rendelet kihirdetését követő 
napnak megfelelő állapot szerint a kész!eteket, úgy a kész, mint a fél
gyártmányokat és nyersanyagokat is Ieitározni és megállapítani kötelesek. 

A leltározásra vonatkozó eljárás a szodáíis tennelés népbiztosának 
5. Sz. N. számú rendeletében (l. a Tanácsköztársaság április t .. én meg
jeient 6 .. számában) foglalt utasítás szerint töriénile Azok a gyógyszer
vegyészeti vállalatok, amelyek en r. ek a rendeletnek alapján a szociális ter
melés népbiztosságához leitárt mutat\a\{ be, ennek a leltárnak másolatát 
kötelesek a munkaügyi és népjóléti népbiztossághoz beterjeszter.i. 

4. §. Magánosok az egyéni szlikségletet meghaladó gyógyszer- és 
kötőszerké_szleteket szintén bejelenteni kötelesek. 

5. §. A készleteket a jelen rendeiet kihirdetését követő nyolc napon 
belül a gyógyszerforgalmi kirendeltséghez (IV., Hajó-:Jtca 2. szám) kell 
bejelenteni. 

A készletek már a jelen rendelettel zár alá h€lyeztetnek és kizárólag 
a gy(lgyszerforgalmi kirendeltség utasításai szerint 11ozhatók forgalomba. 

6. §. Azok felett, akik ezt a rendeletet megszegtk, a forradalmi tör
vényszék ítéL 

Azok, akik az eddigi rendelet értelmében egyes "nyiivántartott" 
gyógyszerek bejelentésére kötelezve voltak, de a beje.tentést elmulasztották, 
az illető rendeletekben megszabott büntetés alól mentesülnek, ha ezeket a 
gyógyszereket a jelen rendelet kihirdetésétől számított 8 nap alatt bejelentik. 

7. §. A jelen rendeletet a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság 
hajtja végre. 

Budapest, 1919. áprílis 1. A Forradalmi Kormányzótanács." 

A rendelet - bár napok óta tudta rnindenki, lwgy meg
jelenik - érthető levertséget okozott, azonban ellene tenni 
semmit sem lehetett. Kicsinyes bosszantás volt a 6. §. második 
bekezdése, amely amnesztiái biztosít annak, aki a gyógyszer
forgalmi kirendeltség feláliításával elhallgatta a nyilvános szerek
ből való esetleges készletét, amikor azt, aki gyógyszertárának 
mindenestől átadását tagadná meg a - forradalmi törvényszék 
elé állitják. 

Köztudomású volt az is, hogy végrehajt.ási utasítása más~ 
nap, vagy néhány nap multán megjelenik. Es bár nem vártak 
alapjában ettől semmi enyhítés!, titkon megis ott éit mindenkiben 
a minden veszély és végzetes helyzetben rnegnyiiatkozó emberi 
vonás: a remény, hogy .hát ha!" .... A végrehajtási utasítás 
azonban, ha ez egyáltalán lehető volt még, még mostohábban 
s még kiméletlenebbül jár el a tulajdonosokkal szemben. Ennek 

akként, hogy azokat a szakszervezet tagjai sorába feh·eszi, öket munkához 
juttatla; amennyiben ez nem lehetséges, úgy felterjesztésszl fog élni a nép
jóléti népbiztossághoz, hogy az özvegyek es árvák kapjanak segélyt mind
ad"dig, mig erre vonatkozólag általános érvényű intézkedés nem jön." 
Azoriban ez a félszegintézkedés is csak írott malaszt volt. Semmi sem 
történt a határozat-- meghozásán kivtiL 

!21 

2. § a volt ugyanis csiraJa annak az akciónak, amely a • volt" 
iÚiaJdonosokat nemcsak a gyógyszertár vezetésébe való bele
·szólási jog megfosztotta, hanem volt tulajdonukból egyszerűen 
eítávolitani kivánta. A személyzeti dolgok ügyében az intézkedési 
jog ezzel a szksz.-re ruháztatott. 

A végrehajtási utasítás l. §-a a kisüzemüne~ vett gyógy
,gzertárakat mentesití a közüzembe vétel alól, mível a statisztikai 
adatok hiánya folytán nem volt ismeretes, hogy hány gyógy
szerész áll renCfJkezésre és vaiion e mentesítés nélkül nem 
állna-e be sokhefYc-H zavar a gyógyszereilátás terén. Ez volt a 
bevaliott indítóok. A valódi azonban az volt, hogy a vidéken 
úgysem tudtak volna a rendeíetnek hatály! szerezni s így a 

'ftaskót kh,ánták ezzel megelőzni. A rendelet szerint azonban 
'Íennáliott az a joga a M. N. N.-nak, hogy a gyógyszertárakra 
ott, ahol a viszonyok ezi megengedik, a mentesitést hatályon 
kívül helyezze. 

Maga az ápr. ll-én megjelent rendelet a következő: 

,:A munkaügyl é~ népjóléti népbiztosnak a szaciá!fs termelés népbiztosával egyet.: 
értőleg 5. rt'!. N. N. sz. a!att kiaGott rert:dc.1ete a Forradalmi Kormányzótanács által 

·-a gyógyszere!l<itás biztosítása targyában XLV!!. sz. alatt kiafiott remleletnek végre· 
llajtásé.ról. 

1. S. Azok a. gyógyszertárak, amelyekben a Forradalmi Kormányzó· 
tanács XLVII. számú rendeletének (1. t1 Tanácsköztársaság április 9--én meg

jelent 13. sz:ám.iban) kíhirdetéEe na.pján a tulajdonos, bél'lő, kezelő vagy 
.gondnok g'yözys:r:er~szsegéd alkalm~zása nélküi llitta el a gyógyszertári 
szalgálatot a köy,tu!ajdonba vétel a.lól egyelőre mentesülnek. A készletek 
leltározására és bejelentéí'ére azonba.n az ily gyógyszertarak vezetöi is 
kötelezve vanmtk. Köztulajdonbavétetnek azonba.n gyógyszerészsegédet nem 

-fog:la!koztató oly gyógyszertárak is, amelyekben 1914-. augusztus l-jét köz-
-ve-:lenül meg:e1öz6ieg gyógyszeréf'zsegédet <illandóan alkalmaztak. 

2. ~- A k?:iztulajdonba átvett gyógyszer-vegyészeti gyárakat és a For· 
radalmi Kormányzótanács XLYIL számú rendeletének l. §-aban felsorolt 
egyéb üzemeket a munka.tlp:yl és népjóléti népbiztos által a Szociális Tel'· 
melés r~~épbizto.sával eQyetértöleg: kinevezett üzemi biztosok a munkaügy"i 
-és népjóléti népbiztos felügyelete alatt vezetik a volt tulajdonossal, bérlövel 
vagy kezelövel együtt. Nem alkalmazbató a.z üzemben a volt tulajdonos; 
bérlö va.gy kezelő, ha ellene a gyógyszeré8zmunkások szakszarvezete kifo· 
gáRt emeV} Egy üzembiztos több üzem vezetésével is megbizható. 

*) E ponthoz Dá;es József a bizalmigyűlésen e rendelet ismertetésénél a 
következőket fűzte: 

"Nem' lehetett ideiglenesen úgy rendelkezni, hogy azok a tulajdonosok, akik 
"ellen a munkásokon keresztül a szakszervezetnek indokolt kifogásai nincsenek, 
egyelőre az üzemyezetés a1ó1 felmentcssenek, illetve más beosztá~t nyerjenek. Nem 
·lehetett pedig azért. mert időlegesen még sok olyan adminisztrációs és üzleti teendő 
1esz a g:yógyszertárOan, amelynél a szakértő gyógyszertártulajdonosokat nem tudjuk 
·nélkülözni. !\Ug majd a rendelet későbbi szövcgéböl kiderül; .a gyógyszertárak egyelőre 
csak a gyógyszerkészleteiket egészítik ki központilag, minden más dolog a végleges 
Tendezésig magánúton szerzendő. Nagyon természetes, hogy a volt tulajdonosok 
-.hatásköre lényegesen megnyirbáltatik és tulajdonképen nem fog más a kezében 
maradni, mint az Üzleti vezetés. iviinden más kérdésben vagy az üzemi biztos vngy 
az ellenőrző választmány, vagy mindhárman együttesen fognak határozni. Nagyon 
iermészetesen a személyzeti ügyek intézése, amely pedig éppen mindennek a rák
fenéje volt, kizárólag a munkások joga lesz. Azt akarjuk, hogy minden munkás 
i.képviselet útján részt vegyen az üzem vezetésében és ellenőrzésében.~ 

' • i 
'.-l 
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3. §. A köztulajdonbavett üzem munkásai ellenőrzö munkástanáceot
Yálasztl]..nak, amelynek feladata a munkafegyelem megteremtése;- a köztulaj
donnak védelme és az üzemvezetés ellenőrzése. A munkások, ha számuk 
kettót meghalad, de tiznél nem több, az ellenőrzö mnnká.stanác~ban maguk 
között három tagot választanak, minden tová.bbi tíz munkfis után még egy
egy tagot, de legfeljebb összesen hGt tagot. Ha az üzemnek nincs rnunkásu,. 
vagy számuk kettőt meg nem halad, a szakmalleli munkások szakszervezete· 
küld az üzem ellenőrzésére megbízottat: Az üzlet vol,t tulajdonosa, bérlője 
vagy vezetője köteles eziránt a szakszervezetet megkeresni. Az üzem mln
den alkalmazottja munkás. 

4. §. Az ellenőrzö munkc'tstanácsot e rendelet kihirdetése után haladék
talanul meg kell alakitani és a meg:alakulást a cégnek, az üzemének, telep
helyének, a foglalkoztatott mlmká.sok számának és az ellenörzö mnnkis
tanács tagjai ueyének megjelöléséYel be kell jelenteni a gyógyszerforgalmi 
kirendeltséghez. Ha ellenőrzö munlnistanács nem alakult, a szakszervezet
által kiküid'ött megbízott nevét kell bejelenteni. ~) 

5. §. Az 0llenörzó munkástanács vagy a sza.kszenezet részéról kH;:ül
dött megbizott az üzemi -biztos intézkedései miatt panaszt tebet. a munka· 
ügyi és népjóléti népbiztosnáL aki a panasz targyában haladéktalanul dönt. A 
dönt.ésit? az üzenli biztos rendelkezéseit köYetni kell. 

6o §. A munkaügyi es népjóléti népbiztos a. szoeiális termelés népbiz
tosával egyetértüleg időnkint kiküldött 81lenórök útján gondoskodik a köz
tulajdonbavett üzem központi eHenörzéséról. 

7. §. Az egyéni szükségletot meg-haladó mennyiségü gyógyszer- és 
kötszerkészletet nemcFalr magánosok, hanGm a }forradalmi Kormányzótanács 
XLVII. számU rendeletének 1. §.-ábalJ fel nom sorolt üzemek (házi és kézi
b"YógyszNtám.k_. kórha~a.k. katonai ü1tézetek stb.) is bejelenteni tartoznak. 

8. §. :11in(lazok az ü;:Jetek, amelyekne-k raktárát eddig- azért nem Jel~ 
tározták, mert- gyógyáezati cil;:keket árúsltm::ak {gyernwkt3.JlSzrrek. látszerek~ 
optikai, k_órházl. Jaboratóriumj tárgyak és felszere1éset: árú:=ítúsával foglal
kozó üzletek, Hla,tszcrtoéil'ak, gy6gysze:rüYe1_2kerE'~:::kedések, a fl:Yóg-yszC'rok- :ki· 
szolgáltatásához szlikséges edények, h<'cztartá~i cikkek árilsítB.sával foglalt 
kozó kereskedések sth.\ lEltánikat a ~elen rendeletbt<n megállapított módon 
szintén felvenni és kész:eten:-_et bf·iclonteni ta.:rtoznal;:. 

9. ~. A ké::;:zletekrl\l felveenriö lEltarban az eg-~-es árúk elneyezésük 
betüsz{'rint.i sorremi.,jóbm:. mennyi:::.óg (gramm, kgr.) Ele'i-VG dara1)S7ám s.zerint 
sorolandók fel. A lws?:lete.krül az arú jellC>ge szerlnt klUön-kiilön Jegyzék 
készitend ő a küvetí;::cző esoportnk szerint: A) gyógyszerek Gs vegyszerek,. 
B) gyógyszerküliinleg-e~ségcí.;:, C) kozmGüku~ pípere- Gs illatszerr·k. D) )'öt
szerek, E) müsze:·el.;: és betegá.:nlási cll::k0k, F) g:;róg:;n.;zerrok klszol!]'áltatüsá
hoz szükségas edény, üveg. t2p:elyek, do1Jozok. stb. G) r.z üzem berendezésí 
és felszerelési tárgyai, H\ a R. ~-!Jan felsorolt. üzletek á~·úi. 

10. §. A leltl.rml C,'2'YÜle-jüieg a kG-vetkező adatnkat is be kell jelen
teni: A) a válla-lat, lwreskedós, gy6gyszertár cégét, vagy talajdonnsának 
(bérlöjének) nevét, B) az al1:a.lma?:oitak nevét, aikalmaztatásnk minősé_gét, 
évi, havi vagy hetibórét, Ci a krresked.ós, válialat te18l)helyét, amcnnyil.Ícn 
több Ierakatial, árúrakti.ITD.l J.'ende_Jkezik, ezeknek cg-venkil1t való felsorolá
sát. Az adatokat csal;: s Ilapil' rgyik oldaiám szabad. íri:i, s hátlawnak üresPn 
kell maradnia.. A !elt<iTt birom teljesen e~7ező példányban kell beküídrni, 
amelynek egyikét a gyógyszprfor~·aüni klrendeliség az üzemhez visszaküJdi. 
Ezt a póldanyt az üzmn megürizni kö1eJes. A lo1túroz<ist a 2. ~--ban emlitett 
üzemi biztos végzi. Ra üzemi blztos kikiildve meg niiir-Scn, a .?eltrlrozá.st az 
ellenórzö munkitstanács, a v:illalat eddl2:i yezotöjú-nC'k bevon<isáva-1 eszközli. 
A leltár adatainak helvességéé:rt a.z említettek fp.Je-lií:=::ek. 

11. §. A Forradalm( Kormányzótanács XLVH. számU rendeletének 
1. §-ában felsol'olt vállalatok a készletbPjelontéssol egyidejü1el2' be.:elentrni 
tartoznak azokat az anyagokat, cikkeket is, amelyeket akitr küJfüldön, akár-

*) Ehhez pedig azt a követelményt állítja fel, hogy "az üzem irányitása 
olyan kezekbe kerüljön, amely politikailag garanciát nyújt~, hogy t. i. az üzemet 
a kommunisták intenciója szerint fogja vezetni, 

belföldön vásároltak, megrendeltek, amelyeket azonban a rendetet megjele
nése idején át nem vettek. Az ezekre vonatkozó számlamásolatok, azok 
hiányában az eladó cég neve, az árú mennyisége és ára pontosan bejelen
tendö. Bejelentendö egyúttal az is, hogy az árúra fizetés teljesittatett vagy: 
előleg adatott-e. 

12. §: A gyógyszervegyészeti gyárak és gyógyszern &gykereskedések 
a készletek megállapitása után kiszolgáltatott árúkat az ela-dás napjának és 
a vevő ne\'ének megjelölése mellett, az egyes cikkek szerint csoportosítva, 
nyilvánta.rtásba kötelesek venni és ezt a nyilvántartast a gyógyszerforgalmi' 
kirendeltséghez minden hét utolsó napján beküldeni kötelesek. Ugyanez a. 
rendelkezés vonatkozik a kötszerekre is. Ugyancsak kötelesek bejelenteni 
az átvételt követő három napon belül a leltá.rozás befejezése után raktárba,· 
érkezett gyógyszereket, vegyészeti nyersanyagokat. 

13. §. A gyógysljerBk beszerzése, külföldröl való behozatala és a. győgy
szerek azétosztása kizárólag a gyógyszerforgalmi kirendeltség útján történ
hetik. 

14. §. A gyógyszertárak, kórházak, munkásbiztositó és más közvetlen' 
ell~tást igénylő intézetek gyógyszermegrendeléseiket közvetlenül a gyógyszer
forgalmi kirendeltséghez kötelesek intézni, az általa rendeikezésükre bocsá
tandó megfelelő íveken. :Mindaddig, mig megfeleló rendelőlapok ki nem adat
nak, !t megrendelések levólhen vagy levelezőlapon történhetnek. Egyéb, az 
üzem fenntartár:á.hoz szükséges szereket és snyagokat további jntézkedésig
az eddig szokásos módon az üzem bevételeinek terhére szerzik be. 

15. §. A Forra.da-lmi Kornu\nyzótanáes XLVII. számú rendeletének 
l. §·ában, valamint a jcle'n ren·ielGt 6. §-ában felsorolt i.ümm6k pénzkezelé
sére vonatkozólag a szoeiális tennelés népbiztosságának o tárgyban kiadott 
rendelete irányadó. 

lG. ~. A gyógyszervegyészeti gyárakril vcmatkc•zólag intézkedéseket a 
szociá.lis termelés népbiztassága az eg:-;,7 es üzemekhez kinevezendő üzemi 
biztosok útján tesz. A szociáiis termelés népbiztosának vegyipari műszaki 
szakosztálya (gyógyszertormelési szakosztAJy) IV., Mária Yaiéria-utca 12. sz. 
alatt van. 

17. §. Azt, hogy a köztulajdonba át nem vett gyógyszerárúkereskedé
sek (drog-ériitk) milyen árúciklrek eladásával és mil;?en feltételek mellett 
foglalkozha.tnak, a szociális termelés népbiztosa külön rendeletben állapitja 
meg. 

18. Azok felett, akik ezen rendeletst megszegik, a forra-da.lmi törvény~
sz:ék ítél. 

19. Ez a rendelot kihirdetése napjé.n lép életbe .. 
).,fu.nkai{qyi és népjóléti népbiztosság. 

A szocia!izálási rendelet foganatasitását azonban már az 
osztály végezte. A fővárosi gyógyszerti<'ak köztulajdonbavétele 
aránylag simán me nt A gyógyszertárosok -- mit is tehettek volna 
egyebet - belenyugodtak abba, hogy a "M. N. N.-nál működő 
szocializálási-bizottság" üzembiztosokat nevez ki s azokra bizza 
a leltározás után a gyógyszertárak vezetését. A kinevezési for
mula ez volt : 

Magyar Tanács!dlztársaság. 
M_ltflkaii-gyi és Népjóléti i~ ép biztosság. 

elvtársnak 
Hivatkozással a munkaügyi és népjóléti népbiztosságnak a szociális 

termelés népbiztosságával egyetértőleg a forradalmi kormtir..yzótanács által 
a gyógyszerellátás biztositása tárgyában XLVIL számhoz kiadott 7"') M. N. N. 

*) Annak következtében, hogy az 5. M. N. N. sz. r. a szksz. lapjában 
sajtóhiba folytán 7. M. N. N.-kép jelent meg (L. Gy. K. 19•9: 100 old.) az 
összes üzembiztesi kinevezések hamis rendeletre való hivatkozással történ .... 
tek meg. 

i 
i 

l 
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·.:számú rendeletére megbizcin Önt ideiglenesen .a- .. . . . 
_ ··--··-----------··--------------·-----------------------------·------- gyógyszertar uzembtztost teendőtveL 

Hatásköre a fent~m1itett rendeletben és a szakszervezet által kiadott 
.utas-itásban szabályoztatott 

Budapest, 1919. évi 
A népbiztos rnegbizásából 

Az üzembiztosok kinevezésénél (bár ideiglenesnek mondották 
ezt) nem jártak el a leglelkiismeretesebben. Ü~embiztos csak 

politikailag megbizható egyén" lehetet!, tekmtet nelkül arra, ~ogy 
.;;klevele az önálló vezetesre jogosító záradékkal el volt-e !alva, 
avagy nem. Sőt t ö b lJ helyütt gyógyszerészjelölt bizatott. meg a 
patil<.a vezetésével. ~zembiztos sem. a gyaKorlők szövet.segénc;k, 
sem a 100-as bizottsagnak volt tagJa nem lehetett. Az üzembiz
tosok kinevezése ügy ében még ';lárcius végén és ápnlis elejé.n 
ismételt tárgyalásokat folytatott Derres J., Varnos E. es. dr. Szla
vik a testület helyiségében. Ahol mé!: nem volt üz_embt~tos, oda 
a leltározásh ,z a szksz. küldött pohukatlag megbizhato embert 
Az üzembiztos működése javarészt a gyötrelmek egész sorozatát 
jelentette a "vol!" tulajdönosra. De nem egy hely}:olt,. ahol ~sak 
névleg - a szksz.-felé- szerepelt a patika veze,oJekent, a :val_ó
ságban azonban józan belátás alapján nem zavarta a "pnnc1t" 
régi jogaiban. 

A szksz. szereplői közül mint üzembiztosok Nemé11yí J. .a 
-Zoltán-patikában, Harnik L. a Dianában és Fritz Sándor a Va
rosi gyógyszertárban működött. 

Mikor a fővárosi gyógyszertárak "átvételével" vége~tek, a 
·szksz. minden patikár a nézve elrendelte, hogy ?-2. "szoc1ahzált 
üzem" feliratú táblát köteles k1lüggesztem. Egy1k-mas1k buzgó s 
a kommunista csoport kedvét kereső üzemvezető a patika eimét 
azonnal Marx"-ra akarta változtatni, amit csak azért nem en
gedtek ~eg, mert a gyógyszertárak dmzésének teljes elejtése s 
,csupán számozása, (számokkal való megjelölés) volt tervbevéve. 

A főváros után a vidékre került a sor a köztulajdonba
vétel és üzembiztosok kinevezése tekintetében. Ennek megejthe
tése céljából berendették a fíókszervezetek és helyi csoportok 
titkárait és részben ezeket oktatták ki a tennivalókra, részbe~ a 
,politikailag megbizható szksz.-i tagokat küldöttek ki. Mégpedig: 

Megbizott: 

1. Schiffer Elemér, 

2. Roboz Viktor, 

3. Dér Miksa, 

-4. LengyeJ Mór, 

. .5. Goldschmied PAl, 

• s. Wittenberger Henrik, 

Mely vidékre ? 

Borsod, Gömör megyék meg nem 
szállott területe. 
Szabolcs, Zemplén, Aba uj m. meg ne-m 
szállott területe. 
Bereg, Ung, Máramaros, Szatmár, 
Szilágy, Ugocsa m. meg nem szállott 
területe. 
Békés, Arad m. meg nem szállott te
rülete. 
Csanád, Csongrád m. meg nem szál
lott területe. 
Bihar megye . 

'l. Htinig Zsigmond, 

8, Forgács Bernát, 

9. Po~jesZ János, 

10. Gislui.u Rezső, 

11. ]lárma-ros Rezső, 

12'> 

Szolnok, Heves ru. 
Pest (Budapest, Kecskemét, Abony, 
vasútvonaltól délre.) 
Pest (Budapest, Kecskemét, Abony, 
vasútvonaltól északra, Kecskemét vá
ros kivételével és KógTád ru. meg 
nem szállott ter.) 
Somogy, Baranya meg nem szállott 
területe. 
Győr, ?-.foson, Komárom, Pozsony -meg 
nem szanott terüh•te. 
Fehér, rrolna, Esztergom meg nem 

12. Nádasky Konstantin, szállott területe . 
13. Fodor I\lenyhért, Vas, Sopron m. 
14 ]:í'riedmann Zoltán,*) Veszprém, Zala m. 
15. Barta László, Hajdu m. 
16. Tomcsáttyi Lipót, Kecskemót város. 

Csak egy-két esetet említek fel példakép arra, hogy. ezek a 
poiitikailag nagyon megbizható," de szakmallag nagyobbreszt tel• 

j~sen tudatlan (egy-két id?sebb kivételével) gyereke.m!J~rek, h?gyan 
jártak el. Röviden emittern meg, hogy a hatosagi egyeneket 
(tiszti orvosokat stb.) teljesen elmellözték, hogy a köztulajdonba~ 
vétell nagyobbrészt nem is közölJék a nyilvántartás céljából ezek
kel, vagy hogyha már felkeresték őket a pat!kákra vonatkozó 
törzskönyvi adatokért, a legprepotensebb hányi-vetésstggel, a 
tisztes gyógyszerészi kar minden tekintélyét aláásni alkalmas mó
don, gyalázatos kihívással s minden, a tisztelet legelemibb köte
les megnyilatkozása nélklil, olykép tették azt, hogy örök szé
gyene marad az a vellik minden közösséget megtagadó gyógy
szerésztársadalom ezen. szomorú időszakának. 

Tolna megyében Nádasky behívatta Bonyhádra a teveli 
gyógyszertárost és kijelentette, hogy a rendeletek értelmében (?} 
k5ztulajdonba veszi a lengyeli fiókgyógyszertárt, mert ott nem a 
tulajdonos, hanem egy alkalmazottja dolgozik(!) 

Más: a Vas-Sopronba küldött politikus csak Szombathelyre 
szállt hi - ellenben felvette búsás napidíját ép iigy, mintha a 
legutolsó zúgba is elment volna. A győrmegyei politikus már rava
szabb volt: telefonon át szocializá!t. Nyilvánvaló, hogy a rende
Jetet sem ismerve, jóformán senkisem tudta a köztulajdonba vett 
patikák "volt" tulajdonosai köz ül, hogy most már, hogy mint lesz. 

E keriiieli biztosok rendes gyógyszerészi fizetésükön kívül 
60 korona napi díjat kaptak és költségeiket fe!számithatták. A 
költségek elképzelhetetlen módon magasra rugtak még azoknál 
is, akik rnintha csak számlafrhaiás céljából szálltak volna ki, tel· 
jesen lelkiismeret nélk!il vég~zték a vállaltakat, anélkül azonban, 
hogy ezzel a magántulajdon nak tettek volna szolgálatot. Nem 
szabotálás volt tehát, hanem egyszerűen becstelenség, mert még 
a "zsivány-becsület" sem volt meg bennilk, hogy a vállaltakat 
legjobb tudásuk szerint elintézték volna. 

*) Eredetileg Szlávik István volt ide kiszemelve, a.ki közbűn más meg
bizatá.st ·kapott. 
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. Porjesz a nógrádi körzeti biztos, ápr. 25 ·én autót kér, hogy 
<!olgozhassék. Azt felelik, kérjen a helyi direktóriumtóL Erre 
visszajön, me rt "autó nélkül nem tud szociálizálni ". 

Mikor Kassát megszállották a vörösek (ép ez idllre esett 
az o~ztáiyon tör~é~t. átalakulás) az ot~ani és környékbeli gyógy
oSzertarak szociallzalasara Vamos Erzsebet kaidetett ki, aki már a 
•megváltozott körülmények következtében is szigorúan a rende
•letekhez tartotta magát. 

Az ekkor kommunizált gyógyszertárak száma 318 volt és pedig 
.a következő helyeken: · 

Alpár, Aszód, A. bo ny, Bonyhád, Budapest, Csepel, Csorna, Czelldömölk 
"Csurda, Dunakeszi, I?,nna.fö!dva:r, Dombovár, Dorng1 Nyergesujfalú, Ercsi: 
Martonvásár, Erzsébetralva, Esztergom, Fe1sőgöd, Györ. Győrrév falu Gyöl'
sz.en~~~rton.: Gödö!lö, Izsák, J~szberény, Kalocsa, Kaposvár, Karcag,' Kassa, 
Iüskoros, K1skunfelegyháza, K1skunhaJas, Köpcsény. Körmend, Kőszeg, Kun
·szentmikl~s, Kismártot;t, Ki~pest, Lajos.J?izse, Lovasúe:rény, Lengyel, l\fagyar
·<l'lvár,, Mezöberény, Moor, :2vhskolc, Mezökövesd, Mátyásföl d, Monor Marcalli 
Nezs1de~,. ~a.gy~örös, ~agytét~ny, Nagyatild, :s'agykanizsa, Orosháza, Ozd:·. 
Pápa, Parka.nynaua, Pes~szentlörmcz, R-ákospalota, Rákosszentmihály Sárvár 
Soroksár, Sopron, Sátoraljaújhely, Szél{esfehérvár, Szekszárd Szentiotthard' 
:Szombathely, Szolnok, Szikszó, Ujpest, Vác, Veszprém. ' ' 

Május !0-én a gyógyszertárak köztulajdonbavétele és a 
gyógyszerek zár alá helyezése tárgyában ktadott rendeletek kiegé
szi_téskép a népbiztosság kiadja a három §-ból álló 25. M. N. N. 
szamú rendeleté!, amelynek i. és 2. §§·ban következőket rendeli: 

l. § ... Az?kban a községekben, amelyekben köztulajdonba vett gyógyszer
tár van, a tobb1 gyógyszertár is köztulajdonba vétetik tekintet nélkül arra hog-y 
:fogla!kozt~tott·e gyógyszerészsegódet. vagy nem. A munkaügyi és néPjóléti 
népb1ztossa.g 5. 1\I. N. N. számú randeletének l. §·a tehát az ilyen közsé· 
gekben levő gyógyszertárakra nem vonatkozik. 

2. §. A g~ó.~ys~ertá~al{ k.öz~ulajdonba vételének végrehajtására., illetőleg 
·ellenőrzésére k1kuldott korzett biztosok hatásköre a körzetük területén levő 
·drogériák, va.Jamint gyógyszerek, tápszerek, mérgek kötöanyaaok és köt
·sze~ek árúsításá;va.l foglalkozó vagy ilyen készletekÍrel rendelk~zö üzletek 
leltarozásának felülvizsgálására és a zár ala vett készletek biztositasa végett 

·szükséges ·intézkedések megtételére is kiterjed. 
. Az ilyen készletek birtokosai kötelesek a körzeti biztosok· rendelke

._zésemek feltétenüll eleget tenni. 
E rendelet alapján tehát Nagy-Budapesthez csatolt leg

utolsó község kis patikáját is szocializálták csak azért mert e 
területen vannak már köztulajdonba vett gyógyszertárak.' Minden 
ismeret és számftás nélkül csinálták az 1-só §-t is, mert ezáltal 
sem az egészségügyi (gyógyszer) ellátás nem javult, sem semmi

'féle más előnye még a tanács-államnak sem származott ebből; sőt 
~Uenkezőleg oly anyagi megterhelést jelentett, ami egymagában•) 
-ts lehetetlenne tette a gyógyszertárak köztulajdonbavételének 
iönntartását. 

A ~zo~ializ~lási. re~del.ettel kapcsolatban eredetileg az osztály, 
a "_legyet e~ varost !tsz!! ot;~osokat utasította, hogy 3 napon 
belul _Jelentsek be, hogy az alajuk tartozó helyeken hány gyógy
szertar van és mely1kben hány s milyen minőségű alkalmazott. 

'') És azzal összevetve, llogy a rettentö ráfizetés dacára sem jelentett 
. .,gészségügyi előnyt. 

• 
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A rövid terminust mumusnak használták, de bizony ennek dácára 
nem érkezett válasz. A köztulajdonbavételt tehát más alapon: 
-kerületi biztosok kiküldésével kellett megcsinálni. Ezeknek rrár 
közölt eljárását meg se várva, sok helyen valamely túlbuzgó 
-szksz.-i tag vagy helyi direktórium minden külön rendelet nélkúl 
rövidesen márc. 21-ike után köztulajdonba vette a patikát. Más 
ilelyen a szocializá!ási renelelet után, mielőtt a gy.-szksz. üzem
bíztost küldött volna, beültetett a helyi tanács "üzembiztosa kat•, 
akik a napi bevétel elsll 30 koronáját "tiszteletdijul" maguknak 
-foglaiták le. De ezzel szemben, lettlégyen vasmunkás vagy más 
egyéb tisztes iparos (pl. Erzsébetfalván) beállott a tára mögé és 
mindenkitől megkérdezte "mi tetszik?" ;~\ikor azonban látta, hogy 
nem tud ily módon szalgálatra lenni. akkor egy székre teJepedve 
"ellenőrizte" az üzem pontos menetét. 

Tekin~et néiküi mindenre, vették köztulajdonba a gyógy
szertárakatigy Győrben elszocializálták egy svájci állampolgárnak*) 
reáljogu patikájáf, ami nagy komplikációkra adott okot, miután az 
idegen állampolgárok ingó és ingatlan vagyana védelem alatt 
állott. Az osztály (az átalakulás után) visszaakarta adni a gyógy· 
szertárt tulajdonosának, ekkor azonban nem volt hajlandó vissza
venni, hanem 200.000 franko! kért érte (házzal együtt) megvál
tási díjképpen - frank valutában. Közbejött a rendSÍerváltozás 
s vele megoldódott sok függőüggyel együtt ez a fogas kér
dés is . 

Még május végén azzal a javaslattal fordult az "Arbeits
gemeinschaft socialistischer Apotheker" Leipzigből a szksz .. hez, 
hogy szocializálja a .gyógyszerelosztó és elszállitó" üzemeket 
Későn jött: megté\rtént volt már ekkor. Nem is válaszoltak reá 
(legalább semmi nyoma ennek.) 

Még a szksz. elrendeJte, de azután az osztály is kiadta a 
rendelete:, hogy minden gyógyszertárban müködő személyről(tulaj
donosról is) törzslap veendő fel. E törzslapon a név születési 
hely és idő,. illetőségi hely, pályára lépés ideje, előképzettség, 
gyakarnoki Idő és hely, gyakorlati (segédi) idő és helyek, gyakor
nok i végbizonyítvány kelte, oklevél kelte, ha tulajdonos, bérlő 
vagy önálló kezelll volt már: mennyi ideig, hol és mikor ?, gyógy
szerészi működésén kívül mikor és mivel foglalkozott?, egyéb 
képesítése, nyelvismerete, családi állapota, katonai szalgálafának 
minősége, ideje s tartama, végül esetleges szakirodalmi tevékeny
ségéről kellett az adatokat megadni.**) 

*J Alkalmasint vagyonvédolmi szempontból lett ez időben szarmazását 
beigazolva idegen állampolgára, ami napirenden lévő eset volt. 

**) A sza.kszervezetin még azt is, hogy tagja-e és mióta a szakszerve
ze~nek (mire egrik kiválóslig-rmk a7,t felelte: "sajnos igen,mertmuszáj !")és hogy 
nu volt a :fizet:ese. E törzslapnkból kivánták a nyilvánlartási adatokat egybe
állitaní, azonban a mar említett rossz postaközleke.dési és egyéb oknál fogva 
nagyon sok gy6gyszerész szemé!yi adata nem érkezett be~ Az adatokat a 
szksz. átadta az oszt<Hynak, amely azt kartotekre vitte át. 
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NernkUlönben kartoteket állított egybe az osztály a követ
kező mintára a gyógyszertárak nyilvántartására. 

Törzslap gyógyszertárakróL 
A gyógyszertár. 

l. neve, késöbb száma 
2. székhelye .. 
3. közelebbi címe--
4. telefonszáma 
5. neme---
6. jelenlegi forgaimi köre 
7. új forgalmi köre a.rányositás után 

8. forgalmi körébe esö fontosabb üzemek (kórház, gyár).-··· ------

9. forgalmi körébe eső lélekszaru 
10. legutolsó volt tnlajdonosának neve 
11. Jegutolsó volt bérJöjének neve .. ---

12. üzemvezetőjének neve 
13. felállltasának dátuma 
14. gyógys.zPrész munb1sainak száma (üzemveÍ'.etóvel együtt): 

a) okleveles. ___ b) nem okleveles----. 

15. technikai munkásainak száma: a)-- b) . 

-lS. helyszínrajz vázlata 
17. van-e a gyógyszertárna.k valaml különleges berendezéi::ie 

(vegyvizsgáló, bakterológiai laboratórinm, gépek, szódaviz· 

gyartás) .. 

18. Melyik egészségligyi körzetbe tartozik. 

Magyarázat a törzslap kitöltéséhez. 

a) Az üzembiztosok csak az l. r 2., 3., d} Ad 16. Sematikus rajzzal pl.: 
4., 5., 6., 8., 10., ll., 12., 13., 14., 15., sz6lesség6t, hofsdt m6terekben. 

16., 17. pontokat töltik ki. 
d 5 · k t · kó \ Materiális l Labo-b) A • nyilvanos, a .onm, r- Gvógyszertár " kamra ratórium 

házi gyógyszertár·e stb. ·--!----..!-----! 
c) Ad 6. annak idején milyen terü- I r o d a 1· 8e~édszoba. 

letre adomá.nyoztatott. 1..------A---------l 
E nyilvántartáshoz szükséges adatokat sokszori felszólítás 

dacára még július végéig sem küldötték be a patikák, úgy, hogy 
július 30 án nyílvánosan szólított fel az osztály ll megyéből 51 
helységben lévő 104 gyógyszertárat az adatok beküldésére. 

Eszszerű és gyakorlatllag használható törzslapmintákat 
dolgozott ki Kazay Endre, amelyet jónak látok itt közzéadni 
acélból, hogy az értékes tervezet a gyógyszertárak és gyógy
szerészek nyilvántartásának rendezésekor tekintetbe vétessék: 
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Vaskoh, Bihar m. 

A) A gyógyszertár forgalmi Yiszonsai ós történelmi adatai 

l .. ~Bze~thá~·omság" c. g~'ógyszertlir, alapittatott 188.5-ben. ............... .. 
ala.~ltólevel ~mcs a :ryóg~·s:-ertitr ~irtokában, Predetilego szem. j. 1919. 
ápul 9. óta kamrnumzál va m efftgie, mivel románmeg"szlillás alatt volt 

. Vaskoh j. szél\hely, hb. szolgabiróság, 
J biróság, telekkönyv ... , vasút, pósta, táv
iró, telefon. J~rásorvos, körorvos (hetöl· 
tetlen)~ batóság1 állatorvos. KözioazO"atásí
lag 9 Jegyzöi kör központja, mint~gy 45 OOO 
romún nemzeHségü, aránylag jónlódú, Ja· 
kóssal; !wt enként szombaton élénk heti
vás.~_r. kéthavonként nagynlsár. 

kozYetlen forgalmi körzete: Vaskos 1164 
l., _mánány· ~s faiparvállalat. Kerpényéd / 
(l~k.), LeJiecseny ~lak.), SzPJist~·e (lak.), 
B1harmezo (lak.), Kristyór (lak.), V.-Aszód 
(" ), l\ aluger ( ), A. és F. Füves ( ), 
:3zerbesd ( ), B.·Luszl.;a ( ) nagy
-~rán_yú faiparválla lattal, A. F. Mezö~ ( ), 1 
.B:macza. ( ), Rézbánya ( ) kisüzC'mÜ · 
banya- es nagyarányú faipanállalat Vas
kohnwzö ( ), Kolafah·a ( ), Sásd' ( ) 
Berhény ( ). A többi rész a közeli Belé: 
11~•esbe _j<ir szivesen, ami a forgalom rová· 
sara es1k. 

Forgalom 1BSG ban 6 OOO kor 
1910 ben 11,000 "., f 

1918~ban 20,000 korona átlag l 
nagy~é~ze k,éz.ieladá~. ' ____ J 
Eg~ par rcg1 alaku és jelzésü üvC'g- ál. l- j. 

vány~dénye muta.tjn az C'g:ykorú, primitiv 
falusr gyógyszertarak berendpzését. l 

A gyógyFzertár forgalmi 
}{örzetének térképe 1919-
bPn.(Új ~yógyszPrtár körzet 
kihasítása ráYezetendö uta
Já:-::sal az illető új p~tika 
törzslapjára.) 

_: •• • ._ .'Rih~ 
.t•-An0b - ~ 

B} Személyzeti viszonyok CJ GyógJ·szertlirvizí'=gálatoll:ból föl
ID3rült panaszok és azok orvoslá.sa 

1885-ben alapító: Herepei Kárüo]y. l 
1892-ben .............. szárn a. atrnházva ' 

Virágh Lászlóra. 
1912-ben tul. halftJa. míatt 191fí-i0' 

bérlő sarkány Jf'llÓ gyakorm~~ 
ko t tartott:---..................... ___ _ 

1915. !II/1·től 1918. !X/l·ig bérlö 
Kazay Endre. 

1918. JX/Höl özve()'vi átruházá<:: 
útján Péter István~á" ............ sz. a~ 

Úgy a 1wlyiség alkalmatlan Yolta 
mint a bútorzat és Pdén~·zd neu{ 
megfelelő volta miatt... . ~z. a. 
uta .. si tatott a gyógyszrrtámak nlf'g 
fel o kmnra., labnratórium és pinc8-
heJ~:i::oég építésére, Yaiamint meg-
fpJelö teljes berendezés besze'i-

(a vált~zá~ok minden egyes eset
bon bi"'Jelentendölr ós e roYatban 

folytatólagosan belrandók). t zésére. 
i 

9 

l i 
n::t .. 
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Gyógyszerészek nyilvántartása: 

Nationale, előtanulmányi idö 

Kazay Endre, Andrásnak fia. 
szül. 1876. nov. 10-én Nagyb<inyán t 

Gymn. VI. osztályt végzett jó eredménnyel. 

l Gyakornok volt : 
Nagybányán, Ember Elek .,Aranysas" c. 
gyógyszertárában, 1894. aug. _20. 1897. évi 
aug. 20-ig. 

Tyroeinenroot tett Kolozsvárott 1897. 
aug. 2fi-én, egy tárgyból elégtelen ered
ménnyel és 2 havi gyakornokoskodásra 
utasittatott vissza, amit 189 7. aug. 25-töl 
1897. okt. 2.5-ig Szilágysomlyón, Balás 
Zsigmond ,1Megváltó" gyógyszertarában 
töltött ki. 

Tyrocienális bizonyítvány kelte Kolozs
vár, 1897. okt 28. 

Egyetemi tanul
mány előtt 

l 
l 

Egyetemi tanul
mány után 

bely\'áltozások minden egyes esPtben be
jelentendök és bevezetendók. 

Múködésére vonatkozó 
megjegyzések 

1896. óta nagyobbmérvú 
szakirodalmi müködést fej· 

tett ki. 
1915-1917. a "Gyógysze

részi Hetilap"·nak, 
1918-ban a "Gyógyszerészi 

Szemle" főmunkatársa. 
Gyógyszertlirvizsgálatnál 

volt-e ellene panasz? 

Epben n~m az iizembiztos, avagy most a gytr. felelős 
kc;ze!őJetól (tulajdono:aJ volna szabad ez adatok egybeállítását 
k_erm, e~zel ~zt a felelas egyént kellene megblzni, aki a gyógyszer
tarat vtzsgalla s ez alkalommal minden adatnak helyességél 
ellen is örízhetné l 

Az oklevelek és gyakarnoki bizonyftványok adataira vonat
kozóan is meglehetett állapítani, hogy többen hamis vag-v hibás 
adatot közöltek., Ennek következtében ugyancsak jut 30-án el 
rendelte az osztaly, hogy a gytr. ellenőrök és felügyelők az 
adatoka_! ellenőrizzék ~z eredeti okmányok álapján, illetve 
amen_nyt?en ezek megszalloti területen volnának - megadja az 
ellenorzesre vonatkozó utasítást.*) 

A szocializálási rendelet végrehajtása után a gyógyszertá-

*J l. a Gy. M. L. aug. 6-iki 22. szám 2. old. 
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Yosi korporádók részéről dr. Deér Endre és Zoltán Béla április 
végén felkeresték György osztályvezető!, aki helyettesének Téri
nek társaságában fogadra őket. Az a cél vezette öket, hogy 
annak a sok panasznak a következtében, amiről a "volt" gyógy
·szertárosok (főleg Bozó Géza, Héderváry Hugo dr., Rózsavölgyi 
Imre, Kerpel Vilmos, Raditz Ignác, - és mások is) részben az 
üzembiztosok, részben a többi gyógyszerész és segédmunkás 
részéről tapasztalt nemcsak tapintatlan, de · durva viselkedés 
miatt panaszkodtak és amely szerint a .volt" tulajdonos működési 
.körének tisztázatlansága folytán kétségbeejtő és vígasztalan volt 
a helyzet, ez valamiképen rendeztessék Rendezését ajánlották 
az nzembiztos és a tulajdonos figykörének, azután a szociali
zálás előttről származó követeléseknek (hogy t. i. a volt tulajdo
nosnak térittessék ez meg), végUl az özvegyek ellátásának. -
Abban állapodrak meg, - mivel enélkül az osztályvezető ki
jelentése szerint nem tudnak az ügyekben érdemlegesen intéz
kedni, hogy mindahárom ügyben külön-külön irásos előterjesz
tést ad be Deér dr. és Zoltan. 

Azokat a szabályokat, amelyeket az üzembiztos a gyógy
·szertár vezetése körül követni tartozik, a M. N. N.-nak a Sz. T. 
N.- gal eg-yütt április !6 án kiadott 7 M. N. N. sz. rendelet 8-9. 
és 10. §§. alapján a következőkben állapították meg: 

"l. §. A gyógyszertári bevételekröl, kiadásokról és az árúraktárról 
könyvet kell vezetni. 

2. §. Mindfln gyógyszertár, amelynek még nincs folyószámlája, köteles 
val,1mely szocializált banknal vagy a postatakarékpénztárnál folyósz.imlát 
nyittatn1. .Minden gyógy:::zertár cf'alc egy folsószámlit tarthat. 

3.§. A gyógyszertár legfeljebb 2000.- korona _r:-~nztárkészletettarthat. 
Az ezt meghaladó összeget, amennyiben ez lO.OOO.c--:-- koronat elér, az üzleti" 
zárlatot követő napon, egyébként pedig legah\bb hetenként egyszer a győgy
tár folyószámlájára kell betlzetni. Az 500.- koronát mPghaladó számlafize
tést átutalás útján kell eszközőlni. Addig is, míg a Népjóléti Népbiztosság 
az üzemi biztosolmt kinevezi, a gróQ'Yszertár ellenőrzö munkástanácsa egy 
megbfzottat váJaszt, aki a volt tulajdonossal együtt vezeti az üzemet. A 
mrgbizott és a volt tulajdonos együtt kezelik a bevételeket, folyósitják az 
üzem folytatá.sához szükséges kiadásokat. Az üzle-t 2 kulccsal zárandó, 
egyiket az üzembiztos, a másilmt a volt tulajdonos őrzi. A gyógyszertárat 
nevezettek vagy azok megbizattai nyitják és zárják. 

4. §. Az ellenőrzö munkástanács ellenőrzi az üzemvitelt, örzi a köz
üzembe vett gyóg:y:;:zertári vagyont és az üzembiztossal, Ya!amint a tulajdo
nossal együtt felelős az előirt rendeletek betartásáért. Minden üzembiztos 
jelentést köteles tenni a Szakszervezethez, hogy az üzem munkásai elegen
,dőek-e az üzem további vezetésére. 

5. §. Az üzembiztos kifejezetten esak az üzem technikai részét vPzeti, 
mlg a munkafegyelem meg-teremtése, valamint a munkasok szociális helyze
tének biztositása az ellenőrzö muakástanács kötelessége." 

Ezzel egyidőben a gyógyszerészi osztály 1064/1919--VII. c. 
szám alatt "Valamennyi gyógyszertár üzem biztosának" a kö
vetkező rendeletet adta ki: 

"'Több konkré~ esetből kifolyólag szükségesnek tartom az üzemi biz~ 
-tosok fi~yelmét nyomatékosan felhívni arra, bogy a munkaüi!Yi és népjóléti 
·néphiztosnak a szociális tf'rmelés népbiztosával e~etértöl<"g kiadott 5. M. 
N. N. sz. rendelete 2. §·a értf'lrnébf'n feladatuk és hatáskörük a g'yógyszer .. 
·tárnak a volt tulajdonossal (bérlövel vagy kezelövelJ való együttes vezeté· 

g• 

' ' 

l' 
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sere ininyul.*) A vo1t tulajdonosnak (bérlónPok vagy kezPlönel~) az üzem vite
lében való lovAbbi részvétele a gyógyszf'ftári üzem zavartalan IDEmetének:: 
hiztositá:-:.a végPtt egyP!öre még rendszerint nem mellözhetö és ily iranyiL 
intézkrdés c~ak akkor f~tganatnsitható, ha a volt tulajdonos (bérlő vab ... ~( 
kezelói fl]](•n a szak~zenezet B}apns kif(\gást eruf>l. 

Kifi)!.!<Í"-Olnom kell a volt tulajdonossal (bérlövel vagy kezelövel) szem
ben tanu::;itott min ·en u!yan ma!tatarta~t is, amely azok önérzetét ok nélküL 
sérti éi> öket tovabbi mnnkBjukhan is fölösleges módon rnegbénitja. 

Vegül ft>lhivom az üzc>mbi7.tosokat, hogy általában minden olyan Intéz~ 
kedéstöl, mely a llYói!ySzf'rtár üzemmt'netét céltalan módon zavamá, a Jehe
tö.-:ég- sz•'rint tartózlwdjanak és minrlen ii!J'ekezetükkel azon le-gyPnek, h( gy
a köztulajd(}nhan lévő gyóg-yszertárak azt a fontos közegészségügyi hivatásty_ 
ame~yt:>t a multban is bPtö\töttek, ezentUl a proletárok javira fokozottabb· 
mérté.khl"n teljes.itlwssék. 

Budapest, 1919. április 17-én. A népbiztos megb!zásából, 
György, s. k." 

A rend, a fegyelem azonban annyira felbomlott és már·· 
olyan volt a züllés, hogy az osztálynak mind gyakoribb "sze. 
mél)í viták, surlódisok és összeütközések" folytan .valamenny[. 
üzem bittosáoak" és snkszervezeti m3.(bizottjának az előbbit !l -

hány nappal követön ezt a rendelkezést kellett kiadni: 
"ivlind sürübben előfordul, lwgy a g-yóg-~·szNt<irak munkásai, különösen··, 

az iizf>mhiztosok es a volt tulajdonosok között támadt f:zemélyi viták, surló~ 
dásokból é,; összeütközésekből -kifolyólag mindkét fél panaszaival a vezeté
sem alatt álló népbiztosság ~yógyszertári s:zakos.znl.IJ·áho.z ff•rdul döntés végett ... 

).limhogy a gy('>gy!'zcrtári szakos.z1á.lynak nem lebet feladata a for-
galmi üg\'Pkbpn való bmlt:-kodas, }1anrm az ilyen trrmésn>tü ü~:.·ek elbirá
lá:'a, amint általAban a rnunkafpgyelem mPg:teremtése az ellenőrzö munl;ás
tanács*') vawy - arnPly g-yó~yF?-ertárban iJ)·('n nem alakult- a szakszer
vez0ti meghizott (!. 5. !\·l. N. N. sz. rendeletem B. és 4. §§.) kötelessége,.. 
ennélfogva fé:reértések elkerülése végett ld.:('lentrm, hog--y a munkafe-g-yelem: 
e\lrn elkii\'P1Ptt ki!Hi!lál'ok ff'!Ptti lljráí']{0(lás az Pllenörzó munl.:ástanács,. 
illetve a sznk,;zNYezeti IDC'gbizott hatá.s1örébe tartozik Ezáltal c~aki~ az:
üiemi biztns ellen az el!l"nÖ zö munl.:á~tanács vag-y a Hakszervrzcti meg
bízott rés.zér-öl Pmelt panaszok képPznek tivétrlt, amelyek (']!Jirálását hivat-
kozott rendelrtem 5. B-a é1telnH'~ben m11gamnak tartuttam fenn.~>~ 

Az 5 M. N. N. sz. r. alapján megalakult ellenőrző munkás· 
tanácsok igen igen sok helyütt ép az ellenkezőjét érték el, mintc 
amire alakittatlak volna. Magyarázata eMnek, hogy a rendelet 
megalkotásánál a ~pecialis gyógy zettári viszonyok nem tartattak 
sze ne lőtt. Ugyanis a legtöbb helyen az ellenőrző munkástanács:.. 
mint ilyen azoknak munkaját ellenőrizte, akikből alakult, tehát 
önmagát ellenőrizvén egész működése csaknem teljesen illuzo-. 
riussá vált kivévén természetesen a "volt"-tulajdonost, aki maga 
tagja nem lehetett s így úgyszólván az egyedüli volt, aki e!le11c 
minden ellenőrzés összpnntosult. A szk"z. g)ógyszerész szak-· 
osztályában is megvilágításra került jún. !4 én a helyzetnek ilyene 
módon való tarthatatlansága és a bizalmi rendszerre áttérés kér
dése. Ebben azon~a·t á see;édmunkások az ő kijátszásukatlátták· 
s igy rdjtuk szenvedett hajótörést. 

~)-A ~zll:sz. ehhez ft(·setlegl's frl-lreCrt?sek ellterfll<'se \•Pgett" mr12-jegyzi, ho~y a gyógyszer-· 
tár vezrtf.sé<"rt az üzelllhir.tOf1 iPlelűs, ÚJ!)"l'Zin;~n ll tlénz1l'lli :ílh·mányéJt, miért is a pén:~:tárkulcs: 
felett is ö rendelkezik. El'cnhm a pén tárt a mullká~tl\J•árs (']lenörzí. 

;;.J Az e-1\rniirzö mun',;ástanácsnak nem lehetdt tngja a volt tulajdonos, az intéző 'bizottság,· 
llatározata Prtelm6DeH. És ll;i.r "z Yolt az utasítás, hogy al'. üzembiztos scm lehet tagja {l. Gy. D~ 
10i9. 112. old.), jgen sok helyütt tagja vult-. 

133 

A ,volt"-tulajdonosok érdekeinek megvédésére az előbb eml!
·tett három kérdésben előterjesztésüket elkészitették a nevezettek 
s beadták. 

.Az ápr. 27-iki kelettel ,A köztulajdonba vett gyógyszertár 
.adminisztrációja ügyében" (ik t. sz. 2481/Vll. c) beadott így szól: 

,.Alulirottak a köztulajdonba vett gyógyszertárak üzemhiztosainak hatás
."köré-re vona~tkozó!ag a következő elóterjesz<é:;sel bátorkodunk a l!unkaügyi 
-is népjóléti népbiztussag elé járulni: 

A Néf~biztossííg 5. M. N. N. számú rendeletónek 2. §a szerint az üzem· 
biztosok a VOlt tulajdonosokk;·l együttesen tartoznak a gyógyszertarakat 
vezetni. Amennyiben a gyógyszertárak e megállapított vezetöségénf>k köze
lebbi hatástörére a kérd~:ses rendelet nem terjeszkedik ki, s különösfm mivel 
-e téren immár pro e:; contra sajnálatos félre~rtések elö is fordultak, tiszte
lettoljesen kérjük a 'Képbiztosságot, hogy az idézett rondelet 2. §nak helyes 
-é-rtelmezésére vonatkozólag a megfelelő direktivát felállítani meltóztassék. 

Nézetünk szerint e §. helyes értelmezése a köv-etkezöképen történhet· 
nék: a szocializált gyógy:;zertárak volt tulajdonosai - amennyiben gyógy
szertárvezetöi képesílés b1rtokában vannak, s erkölcsi tekintetekben kifogás 
.alá nem esnek, köteleztessenek arra, hogy a birtokukban volt gyógyszertár 

.. ezután is az eddigi keretekben, korilitlan gyógyszerészi felelös~égük me ll ett 
vezessék. A kirendelt üzembiztosok feladata pedíg az lenne, hogy a. fPlelös 
vezetölt e kötelességében osztozzanak és velük e_gyütt mozditsá.k elö az üzem 
kifogástalan múködését. 

A gyakorlatban a hatásköröknek ílymóion való megállapitasát úgy 
képzeljük, hogy a. volt tulajdonos - most már vezetöi minöség-ben - meg
maradna eddigi nmnkakörében, mégis azzal a változtatással, ho,!ly az anyag
megrendelést, s a gyógyszertár administra.tiója körébe tartozó intézkedéseket 
.az üzembiztossal egyetértően hajtaná végre. Ami pedig az üzem va!.!yon
kezelését illeti, az olymódon eszközöltetnék, hogy a készpénzt tartalmazó 
pénztár- egyik kulcsát a -vezető, ,a másik zár kulcsát pedig az üzembiztos 
órizné. Viszont a szükségletet maphaladó feleslPges elhelyezésére a gyógy
szertár cirn.e alatt valamely szociaHzált pénzintéze··~)él folyószámla nyittassék, 
-S az igy elhelyezett pénzkészletből a szükséges öH .. ::egek {pl. házbér, munka· 
·bérek, nagyobb árúszállitások esetén) a vezető és üzembiztos együttes jegy· 

. zése alapján volnának folyósitandók. 
E tiszteletteljes elöterjesr.tésünk rövid indokolásaként méltóztassék 

figyelembe venni, hogy a volt. tulajdonos helyi ismeretei, rend:;:zerint évekre 
terjedő üzleti tapasztalatai és gyógyszerészi gyak0rlata - éppen az üzem 
·érdekében - mintegy predesztináljálr arra, hogy a vezetés továbbra is kezé· 
ben összpontosittassék, természetesen a megfelel-ö ellenőrzés melle-tt. Más· 
-részt a gyógyszerészi felelősség, értve alatta a gyógyszertár kifogástalan 

· vezetését, a gyógyszerek helyes kiszolg;áltat:í.sát, stb. - sem osztható meg 
.-anélkül, hogy a felelősség- minden átháritá.sa szándék kizárásával számon· 
kérhető legyen. 

Éppen ezen okoknál fogva kérjük a Népbiztosságot, hogy ezen meg
fontolt és átgondolt elöterjesztésünknek. helyt adni, s ily értelemben a köz· 
-tulajdont lrépezö gyógyszertárak adminístrát.iójának szabályát megállapitani 

. · sziveskedj ék. 
Mély tisztelettel : 

Dr. Deér Endre, s. k. Zoltán Béla, s. k. 

Az ügy előadója Steiner M. volt; a válasz ápr. 29-iki kelettel 
Zoltán Béla eimére a következő: 

,.1919. április 28-án dr. Deér Endre a volt Budapesti Gyógyszerész 
-rl'estület. vezetőjével beadott együttes kérvényére értesitem, hogy a köztulaj

. doriba ·vétt gyógy-:;ze-rtárakat az üZelnbiztos vezBti. A volt tulajdonos, bérlö, 
-kezelő feladata öt ebbeli müködésében támogatTIL 

· Kérvényük ilyenformán tárgy-talan. '1 · ' 

il 
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Amit a szksz. lapja igy köz öl: 
. .A gyógysze~tárakat teljes felelősséggel egyedfil az lizem

btztosok vezet1k es a volt tulajdonosok kötelesek öket ebbeli· 
munkájukban támogatni." 

A határozat, amely elvi jelentőségű döntés volt és amely 
nemhogy elejét vette volna a kicsinyes tűszurásoknak és durva 
s~rtés~k lehetőségének, ~anell_l ellenkezőleg. !elsőbbségi szankciót 
btztosttott erre.•) A "volt -tulajdonosok részén leírhatatlan elkese
redést szlilt ez a kurta, furcsa nem jóindulatu elintézés. Mert ha 
a továbbiakban szigorúan körvonalazza eg}iknek és másiknak a. 
pontos működési körét, esetleg elkerfilhetővé teszi azt a sok 
összeütközést, amelyet a magasabb célok érdekében dolgozni· 
~artozó ~atóság, az osztály, az egészségilgyi szaigálat érdekében 
ts szüks~ges~ek tartott volna kik tiszöböl ni. Azonban az osztály· 
telve gyulölseggel, még az általános egészségügyi érdeknek is 
elébe helyezte azt a kicsinyes szempontot, hogy a volt .rnunkás
nyúzó munkaadókat• minél több és keservesebb személy! kelle-

. :> Hogy _milyen helyzet állott erre eló, arról elég bizonyság egyile 
üzembiztosnak 1tt következő rendelete : 

.A n~pjólé~i és munkaügyi nénbiztosság a gyógyszertárak közüzembe 
vétel~kor ~tbo_csatott. azon rendelke~ését, hogy a gyógyszertárakat a fenti, 
népbt_ztossag altal ~~nevezett üzembiztosok a volt tulajdonosokkal együtt 
v~zeuk, _oda .. módo.sttotta, ho~y a gyógyszertárak egyedüli felelős vezetöf 
ktzá_rólag az uze~bt.ztos<?k,_ 0:1k1k múki;)désiikben a vezetést illetőleg a volt 
tulaJdonosok s~grtsegét tgenybe vehetik. Ezen rendelkezések érvényt szer
zendö, a ve~etesemre bizott üzemben a következőleg intézkedem: 

rGytros neve_) a gyógyszertár vezetésében rnindennemű ténykedés a!ót 
felmentem, amennythen a vezetést az üzem rendje és belső békessége érde
kében magam kivánom ellátni. 

. A receptura. és labor~tóriumi. rnunkák ellátása: K. M. és Dr. K. E. oki.,. 
v:;lamtnt B. M. sz1gorló gyogyszeresz feladata azon körülmény figyelembe 
vetele ~ellett, hogy közülök egyszerre csak kettő van szolgálatban. mjg a
ha~m.a~tk. szabad. A két szolgálatban lévő gondoskodjék a folyó munkák 
ellatasarol olykeppen, hogy a laboratóriumi munkák lehetőleg a délelötti 
órákban legyenek elvégezhetők. R. A. gyakornok elsősorban ezen munkák
ban vaió segédkezésre és csak ezek hiányában használható más munkákra. 
R. M. technik~ a. különlegességek kiegészitését látje el s azok pótlásár< 
vonat~ozó eloterjesztésel.t. közvetlenül hozzám juttatja. A pénztárosok és. 
laboransok s~o.kott munk~]ukat to'-:ábbra is a megszakott keretekben végzik. 

.A~ ebedtdöknek ?Jelt.ányos tgénybevétele az illetök barátságos meg
egyezesenek targyát kepez1. Meg nem egyezés esetén a munkástanácscsaJ 
egyetértőleg fogok dönteni. 
. . Az .üzemr~ vonatkoz? rendeletek legszigorúbb betartására munk3.s

t~:satm fi~y-~Im7~ nyoma!ek<;>san felhivom. hogy azrn kiváló fontosságú 
k~negés~s~_gugyt es proletar erdeknek, melyek megvédése a mi legszentebb 
kötelessegunk, megfelelhessünk. 

. .. ~z~n által~no~ rendel~ezéseken kivül az egyes munkásokat külón
külon 1s mstruálm k1vánom, ugy hogy minden egyes kötelességét pontosan 
tudni fogja. Uta~itások és ren~elk~zések ~~tal tenát ne molesztálják egy
m.ást, mert ezt mtnt a -m?nkássag összhangJanak megzavarását, a legszigo
rubban fogom rnegtorolm. 

, Kérem. hogy a ve~etés reám nehezedő feJadatai.ban kipróbált erejük· 
kel t magassanak és elvaram egyben, hogy mtndenkl a legteljesebb oda
adással teljesiti kötelességét. 

. Je! en rendelkezésem tudomásul vételét mindenki tartozik a' áirása áltat 
ellsmerm.• 
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me!lenségnek kitegye. Az osztályon szereplö vezetőszemélyek 
nem tudtak és nem akartak tárgyilagosak lenni. Nem akartak, mert 
egyik-másikának születése szerint bár selyem párnás-takarós álla
pot jutott osztályrész!il, daróclakarós párnátlanságról deklamáltak. 
Minden mélyebb szakismeret és egyéb tudás hiján csak !gy 
tudtak apostolnak látszani. És nem tudtak, mert a szksz. részéről 
a kommunista csoport egyre izgatta öket a legsubjektivebb be
mondásokkal és irány!tásokkal, aminek éppen kevés körültekin
téslik és nagyfokú általános szak- és egyéb ismerethiányuk követ
keztében ellentállni nem tudtak. Hanem ezeknek mintegy rabjává 
lévén, jóformán csak egyéni bosszú által vezettették magukat és 
csódbe juttatták mindazt, ami gondjukra biz~tot! és aminek meg
javítására és megreformálására politikai fanatizmusuk (?) követ
keztében, minden egyéb ehhez szükséges rátermettségük nélklll 
vállalkoztak. 

• * • 
Az osztály javaslatára a népbiztosság a szocializált gyógy

szertárak üzletvitele és május hó l-én esedékes üzemi kiadásai
nak folyósitása tárgyában a már emlitett és ápr. 26-án kiadott 
15. M. N. N. sz. rendelet l. §-ban a következöket rendeli: 

"~Iindazok a szocializált gyóg-yszertárak, amelyek a jelen rendelet 
kihirdetésének n.a.pján nem rendelke:-.nek akkora folyószámlaköve-teléssel~ 
amely a folyó évi május hó l-én esedékes üzemi kiadások (munkabér, házbér,*) 
anyag) fedezésére elégséges volna, kötelesek erröl a munkaügyi és népjóléti 
népbiztossag gyógyszerészeti osztá.lyának haladéktalanul jelf'ntést tennL 

A jelentésnek tartalmaznia keil: a gyógyszertári munkáSok nevét és 
fizetését, a folyó évi május hó l-én esedékes házbér összegét és az akkor 
fizetendő számlákat, azon pénzintézet megnevezését, amelynél a gyógyszer
tárnak folyószámlája van és végül a folyószámla egyenlegének megjelölését.• 

E rendelet a gyakorlatban odamódosult, hogy a majd késöbb 
tárgyalandók alapján nagy deficittel dolgozó patikáknál az üzem
biztos a munkástanáccsal együtt igényelte a tételes kimutatás 
mellett szükséges összeget, amire a gyógyszerészosztály igazolta 
az igénylés hitelességét, s erre a pénzügyi népbiztosság a kiuta
lásban intézkedett. 

A kiutalás eleinte az itt k5vetkező igazolásra történt: 
Ma2;yar Taniwskö11társaság 

!dunkaügyi és népjóléti népbiztosság 
Gyóbryszerészeti ügyosztály. 

·A .pénzintézeti direktóriumnak Buda _pest. 

Igazolom, hogy a köztulajdonba vett.. ., ............... (cfmti) 
g-yój!yszertá.rnak túloldalon közölt bérkimutatása hiteles és kérek sürgős intéz· 
kedést arra vonatkozólag, h"Jgy a Munkaügyi és ~épjóléti Népbiztos~ág 15. M. 
N. N. sz. rendelete értelmében a szükséges összeg a--- ------(pénzintézet 
eime).. ..nál zavartalanul kiutaltassék. 

Budapest, 1919. 
A népbiztos megbízásából: 

osztályvezető. 

*) A szksz. úgy rendelkezett, hogy az illetékes lakásbizottságoknál 
megállapitott lakbért a lakbér-rendeletek értelmében fizetni tartoznak. 

l 
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Az igénylés és a folyósítási záradék a gyakorlatban tapasz
taltak alapján a következő volt: 

Az üzem neve. Telephelye. Telefonszáma. 

A pénzszükséglet előirányzata. 
I. a) Készpénzkészlet a megelőző igénylés napján. b) )fennyit vettfel azóta 

ké:_;;zpénz?en a Pénzintézeti Közp?nt!ól e kimutatás elkészítésének napjáig. 
c) !tlennytt vett fel azóta más penztntézetektöl e kimutatás elkészítóséig. 
d) }lelckora volt ugya.nebben az időben a btwétel egyéb címekpn. Mennyi 
az a), b), c) és d) tételeknek az összege. IL Mennyi volt a kiadás a. meaelözö 
igénylés napjától ennek a kimutatásnak az elkészítéséig; a) ~Iunkabé~ekre, 
b) Anyagokra, c) Visszafizetésekro, d1 Egyebekre. !víennyi az a) b) ·c) és d) 
tételeknek az összege. UL A bevételek összege (1.) A kiadások (2.) Pénz· 
készlet az igénylés napján. IV. a) A következő fizetési napon szükség lesz 
munlmbérek;·e, b) Anyagokra kell, c) Egyéb célokra kell. Összes szükséglet. 
V. Az összes szükséglet (B.) A készpénzkészlet {4.) Polyósita-ndó volna. 
Kelt. Az előirányzat benyujtására feljogosított felelős közegek aláirásaL 
Bélyegző. 

Folyósítási záradék. 
Ennek az előirányzatnak az alapján ... K, szóval a -nál kifizetendó. 

Bélyegző. Aláirás (osztályvezető, politikai megbizott). 

E címen 56 fővárosi gyógyszertárnak 274,37653 K-t, 9 vidé
kinek pedig 46,658.51 K-t utalt ki az osztály csupán július hó 
második felében. Vagyis ez a 65 gyógyszertár n"mcsak, hogy 
egész bevételét felhasználta, hanem még kereken egyharmad millió
jába kerilli az államnak csupán az nzemvezetés, amennyiben az 
emlitett 65 hitelt igénylő közill anyagra csak 8 kért aránylag igen 
kis összeget.•) 

A szksz. mindjárt a köztulajdonbavétel után úgy intézkedett, 
hogy a gytr-ak pénzhiány eselén a K. Gy. O.-hez, illetve forgalmi 
kirendeltséghez forduljanak. Ez a gyakorlatban nem vált be, mert 
a kirendeltség nem rendelkezett akkor még elégséges pénz felett. 

Az, hogy mindenfélekép számítottak az Uzerneknek közt11laj
donba vételével beáll ó reáfizetés, setteszi érthetővé, hogy a gyógy
szertárak régibb követelésével is rendelkezni kivántak s a régi 
kontók befolyásakor azt nem adták át a "volt" tulajdonosnak, 
holott a patikát régebbről terhelő anyag-számlákat vele akarták 
megfizettetni. Hosszu vitatárgyát képezte e kérdés (amennyiben 
akkor egyáltalán vitáról beszélni lehetett) az Uzembiztosok és a 
"volt"-tulajdonnsok k5zött és beleszólt ebbe a szksz. is, a maga 
el~entmondást nem tűrő hangján, kimondván a terror-"igazságot": 
romden befolyó összeg, tekintet nélkül, hogy miért s mikorról 
fentálló tartozás fejében folyik be, a szocializált ilzemet illeti.**) 

A K. Gy. ü. ké\vetkezö álláspontját közli június 6-án: 
"1. A sz-ocializálást m~gelözöleg keletkezett árútartozások kiegyenli

tését a köztulajdonba vett gyógyszert..ira.k: további intézkedésig tartsák füg· 

*) Az, hogy 65 gyógyszertárra vonatkozó július !7-étől a hó végéig 
gyiijt~itt adatot ikt~tt.am ide, nem azt jelenti, hogy csak (l) ennyi gyógy
~zertar. vett httelt tgenybe, hanem, hogy akkor csak lopva tett feljegyzéseim 
tgeu hiányosak s azokat kiegészíteni - sajnos - nem is volt módomban. 

a) Vesd össze a 4. fejezet c) pontjával és az 5. fejezettel. 
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góben. A köztulajdonbavételt mégo.lózö árútartozásnak tekíntendö minden 
4!i tartozás, amely 1919. ápl'i!is ll·t~ előtt átvett árúkért koletkezrtt. 

2. Az összes befolyó künnlévösége:r, tekintet nélkül keletkezésük idő· 
pontjá.ra, a szo~iaüzált gyógyszertárat Hletik -meg. azok összege tehát a 
szociaHzált gyó~yszertár folyós.támlája javára fizetendő, illetve irandó. 

A szoclatizálást meg~,tözö itiöben keletkez~tt és beerkezö künnlévö· 
.ségekb6l azonban az üzembiztosok külön nyilvántart-ást kötelesek vezetni 
h<Jgy azok öss.:w;e bármikor megállapitható legyen." ' 

Minthogy a pénzilgyi népbiztosság nem intézkedett még e 
.kérdésben, lehetövé akarta tenni, hogy amennyiheu a "volt"-tulai
donos javára ítéli e filggö 1:\sszeget; az akadály nélkill azonnal 
átadb.ató legyen. 

Az osztály a máj. 14-én kiadott 12. l. N. sz. rendeletre 
támaszkodva, azon a véleményen volt, hogy ennek 2. § .• Válla
latok, intézmények stb. köztulajdonbavétele esetén a köztulaj
donba átment vállalat részére kell ktfizetni azokat a követelése
ket i~. amel{'ek a köztulajdonba _vétel előtt keletkeztek", a gyógy
szertarakra ts vonatkoztk. Erre tamaszkodva, nem intézkedtek e 
kérdésben Deér dr. és Zoltán közös s már emlitett beadvá
nyára sem. 

Végül, ami az özvegyek Ugyében beadott előterjesztésnket 
illet~, ennek nyomán máj. 28-án . köz~étette az osztály, hogy a 
seg~lyr~ sz~ruló ozvegyek és ar_vak 1gazol':a ennek jogosságát 
a hazbl~almJval és a _ker. munkas-katonatanaccsal, segélykérésfi
ket adJak be az osztalyhoz. Semm• ti:\bb nem történt s azoknak 
az elaggott özvegyeknek is azt az universálisan megszabolt 

,gy.orssegélyt adták, akiktől egész vagyonukat elvették, mint amit 
bárkinek megadott a népjóléti nb. a hozzáforduló .jogosult"-ak 

,közül. * * * 
A gyógyszerek eladását általánosságban a 7. M. N. N. sz. 

rendelet 2. §. szabályozza. Ez a rendelet egyébként (melynek 
más tk lényeges intézkedéséről már szóltam) a következő: 
A munkaügyi és népjóléti népbiztosságnak a szociális termelés nép

biztosságával egyetértve kiadott 7. M. N. N. számú rendelete. 
1. §. Azokat a drogueriákat és illatszertárakat, amelyek a forradalmi 

k~r~ányzótanács XLVII. számú rendeletében és a munkaügyi és népjóléti 
nepbtztossá.gnab:: a szociális termelés népbiztosságával egyetértöleg 5. M. N. 
N_. szitm a_latt kiadott rendeletében megszabott leltározási és rejelentési 
kötelezettsegnek eleget tettek, 1919. április 17-én újra .meg ktell nyitni. 

.. 2_._ §. Gyó!?yszerek~t, gyógyszerül használatos vegyszereket és gyógy· 
szerkulonlegessegeket kizárólag gyógyszertárak hozhatnak forgalomba. 

Mezögazdasá.gi és iparí célokra szolgáló vegyszereket drogueriák boz
.l:u~,tnak: fo_rgalomba, a. központi gyógyszerüzem (azelőtt Gyógyszerforgalmi 
Klrend~)i:>;-ig, Budapest, IV., Hajó-u. 2.) engedélyével. 

háztartási célokra szolgáló vegyszereket kicsinyben drogneriák is 
~zabadon árúsithatnak. · 

3. §. Drogueriák kötszereket meglévö készleteikból további rendel
-kezésig csakis kézi eladásban_,_ a gyógyszerkönyv követelményeinek meg
ielelő csomagolásban és csupán az alábbi mennyiségekben árúsithatnak: 

gyapotot 60 grm.·ig, 
gaZe-t l irttr.·ig, 
pólyá.t 5 mtr.-ig. 
Gyógyszertárakra az eddig fennállott rendelkezések irányadók. 

'l 

l 
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4. §. A gyógyszer-á.rszabványba felvett és a gyógyszerek kiszolgá.lta
tásához szükséges edén-yek, üvegtégelyek, dobozok stb. csakis g;,·ógyszer€k 
kiszolgáltatásához használhatók fel. 

5. §. Az 1. §-ban említett üzletek közül azok, amelyek eddig csak 
nagyban árúsitottak, közvetetlenül fogyasztök részére ezentúl sem árúsit-
hatnak. 

Zár alá nem vett cikkeket további intézkedesig nagyran (tovlibb
eladóknak) eladni csak oly mennyi.ségben szabad, amely figyelemmel a.vevö. 
üzletének eddigi forgalmára, annak legfeljebb kétheti szükségletét előre-
láthatólag nem haladja meg. 

Egyes cikkek forgalmának korlátozására fennálló szabályok továbbra 
is érvényben maradnak. 

6. §. A nagyban • tovabbeladók részére) való eladásnak számlaval kell 
történnie. A nagyban történt eladásról hetenként kimutatást ken küldeni a. 
központi gyógy:;zerüzemhez. A kimutatásban az eladási árakat is fel kell 
tüntetni. 

7. §. Az eddigi hivatalosan megállapitott legmagasabb és tAjékoz
tató árak egyelőre érvényben maradnak. 

Azokat a cikkeket, amelyelmek n. legmagasabb vagy tájékoztató ara 
még megállapítva nincs, alJran áron kell árúsítani, amely a beszerzési áron 
felül csak az üzemköltséget (regie) fogla.1ja magaban; ezenfelül haszonfel
számítása tilos. 

8. §. Az üzleti (gyógyszertári) bevételekről és kiadásokról könyvet 
kell vezetni. 

9. §. Minden üzlet (gyógyszertár), amelynek még nincs folJ'Ószámlája,._ 
köteles valamely, a pénzügyi népbiztos ellenőrzése alatt álló szocializált 
banknál vagy a postatakarékpénztárnál folyószamlát nyittatni. Minden iizle.t 
(gyógyszertár) csak egy folyószámlát tarthat. . 

Az üzlet (gyógyszertár) legfeljrbb 2000 (kettöezer) korona é..llando
pénztárkészletet tarthat. Az ezt meghaladó ös::::zeget, amennyiben az 10.0~0 
(ti.zezer) koronát elért, az üzleti zárlatot követő napon, egyébként pedig
legalább hetenként egyszer az üzlet (gyógyszertár) folyószámláj:.'tra kell 
befizetni. 

500 koronát meghaladó számlakifizetést átutalás útján kell teljesiteni. 
10. §. Az üzletvitelben ténylegesen résztvevő volt tulajdonos (vezető)-: 

részére, ha különlE~ges munkakört lá.t el, havi fizetés megállapitasa és kiuta
lása iránt az ellenőrzö munkáF<tanács, ''agy ahol ilyen nincs, a szakszerve
zeti megbizott az alkalmazottakkal együtt tesz javaslatot. 

A fizetés iránt tett javaslat az alábbi minta szerint a munkaügJ:i és 
népjóléti népbiztosság gyógyszerészeti szakosztályához küldendö be es a 
fizetés csak ennek írásbeli hozzájárulása alapján adható ki. 

11. §. E rendelet szabályai alól csak a munkaügyi és népjóléti nép
biztosság engedélyezhet rendkivüli esetekben kivételeket. 

12. §. Ez a rendelet azonnal életbelép. Megszegői felett forradalmi_ 
törvényszék ítél. 

Budapest, 1919. április 16. Mut1.kaügyi és népjóléti népbú:tossdg. 

Bejelentési minta a 7. M. N. N. számú rendelet 10. §,ához. 
A munkail,qyi és népjóléti népbiztosság gyógyszerészet-i szakosztályához, 

BHdapest, 
Nemzeti palota-. 

1. Az itzlet (gyógyszertár) neve:"_ 
2. TelE'phelye (pontos cime): ________________ ,, ___ _ 
3. Az üzlet nemének (szakmájának) megjelölése:_. 
4. A volt tulajdonos (vezető) neve: __________________ _ 
5. A volt tulajdonos (vezetö) különleges munkaköre: _____ .. 
6. A volt tulajdonos (vezető) részére javaslatba hozott -h5.\;CfiZéié8-: 

. ...• 1919. 

iAZ iill:let (gyógyszert-ár) vezetésében résztye-viik 
d :\írása-. 
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Ennek a rendeletnek 2. §-a következtében a már közölt 25. 
M. N. N. sz. rendelet 3. §-a eltiltja a drogueriák megtévesztö 
cimzéseit, amennyiben kimondja: 

, .,3. §. Minthogy a munkaüg~{i és népJóléti népbiztosság 7. M. N. N. 
számú rendeletének 2. §·a szerint gyógyszereket, gJ'Ógyszerül használatos 
vegyszereket és gyógyszerkülönlegességeket kizárólag gyógyszertárak hoz. 
hatnak forgalomba: üzletek ,.gyógyszerkereskedés", "gJ'ógyárúkereskedés" 
vagy más hasonló jelzöket és toldatokat felirá.saikcn vagy nyomtatványaikon 
nem használhatnak. 

4. §. Ez a rendelet azonnal életbelép ; megszegöi felett forradalmi 
törvényFzék itél. 

Budapest, 1919. május 10. _Munkaügyi és népjóléti népln"ztosság." 

Az óriási anyagsztikséglet, amely a határzár folytán tehe
tetlenné vált, utánpótlással egyre fokozódott és nyomasztóbbá 
vált, arra kényszeritette az osztályt, hogy az egyre közeledő 
katasztrófa kitolása céljából az anyag takarékosságára rendeletet 
adjon ki. 

Az elsö ilyen rendelet a 

Munkaügyi és népjóléti népbiztosság 18. M. N. N. számú rendelete. 
.,1. §. A hazai gyógyszertermelés fogyatékossága a behozatal és a 

készletek csekély volta mulhatatlanul szükségessé teszi a gyóg-yszerek 
takarékos felhaszná.lását. 

Ezért az orvosok kötelességévé tesszük, hogy 
l. gyógyszert csak akkor rendeljenek, ha elkerülhetetlenül szükséges, 
2. minden gyógyszert a szoká.sos legegyszerűbb alakban rendeljenek, 
3. gyógyszer helyett lehetőleg dietá.s és fizikális gyügytényezüket 

alkalmazzanak. 
2. §. A rendelő orvos nem rendelhet egyszerre nagyobbmennyiségú 

gyógyszert, mlnt amennyi a betegnek legfeljebb 3 napi. szükséglete, tekin
tetbe véve az 1898. évi 99.000. számú szabá.lyzat ll. mellékletében foglalt 
-vénymintákat. 

Hasonló hatású gyógyszereknek egy vényben való együttes alkalma
zását kerülni kell. 

3 §. Az orvosi vények csak abban az esetben ismételhetők, ha a ren
delő orvos a vényt új kelettel és aláirásával ellatja. 

A ,.semper repetetur" jelzésú eddigi vényeket i1jból való átírás végett 
az orvosnak be kell mutatni. Az átírás díjtalan. A ,.semper repetetur" jel· 
zésú csak akkor igazolható, ha a folytonosság fenntartása a betegnek élet·
szükséglete {pl. morfium, atropin, pilocaprin szemcseppek). 

4. §. Kézi eladásban legfeljebb két napi szükségletnek megfelelő 
gyógyszermennyiség adható ki. Alkoholtartalmu cikkeltet kézi eladásban 
nem Pzabad kiadni. 

A gyógyszerkönyvbe felvett és engedélyezett gyógybor és gyógycognac. 
csak gyógyszerként és csak esetenként megújított orvosi ''éDJ're adható ki, 
még pedig legfeljebb 150 gramm mennyiségben.*) 

5. §. A gyógyszerkülönlegességekrGl egy vevőnek egyszerre csak egx 
adagot szabad kiadni. 

6. §. Piperecikkek szabadon &rúsithatók, de nem készifbetök ezentúl 
olyanok, amelyeknek alkotórészeí a magyar gyógyszerkőn~'vbe fel vannali; 
véve, kivéve, ha azokat orvosi vényen rendelték. 

7. §. E rendelet megszegöje felett forradalmi törvényszék itél. 
A: jelen rendelet kihirdetésénAk napján lép életbe . 
Budapest, 1919. április 29. Munkaiigyi és" "népjóléti népbiztosság. 

') A diabetikusoknak borszükségletében intézkedő es. N. K. "· sz. r. 
5. §. ez intézkedést változatlanul érvényben hagyja. 
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Majd követte ezt a 41. és 49. a M. N. N. sz. rendelet. 
Mindkettöt a Központi Gyógyszerüzem dolgoztatta ki: az elsőt 
kiváló szakemberek értekezlete, a másodikat pedig Vámossy 
professzor. 

A rendeletek a következők: 

A munkaügyi és népjóléti népbiztosság 41. M. N. N. számú rendelete. 
A kü!fö!di gyógyszerbehozatal újrafelvételéig és a hazai termelés teljes 

kiépítéséig tartó ülöközben csak úgy tudunk megfelelni a reánk nehezedett 
-súlyos feladatoknak, ha a rendelő orvos és az expediáló gyóF!yszerész min· 
den tekintetben a legmesszebbmenő takarékosságet tartja szem előtt. Szük· 
séges, hogy a gyógyszerész a gyógyszertárba jövő orvosnak esetröl-esetre 
hívja fel a- figyeimét az itt közölt irányításokra. 

A rendelkezésre álló csekély gyógyszerkészlet racionális felhasználása 
szempontjából a gyógyszertárak üzembiztosai és ki.ilönösen az expediciót 
végzö gyógyszerész mliködéséro útmutatásul a következök rendeltetnek el: 

delésre1.s~~~a~I1:tlgf~I.icus lehetőleg kis me~nyiségben és csakis orvosi ren· 

2. Alumínium aceticum solutum a magyar gyógyszerkönyv III. kiadá· 
sában megadott előirás holyett további intézke-désig a következő módon 
készittessék: 

Rp. Plumb. acet. cryst. 
Aquae dest. 
oldata öntessék. 

1000 
3000 

Aluminis crudi 660 
Natri sulf. . 120 

gr. 

Aquao dest. . 5000 " 
-oldatába 24 óráig tartó ülepités utftn (hüvös helyen) a folyadék szürlézendö. 

3. Butyrum cacao helyott kupok és ehhez hasonló készitmények .elö· 
állításához sebum és olajból -késZült olyan keverék haszriálhi:ltó, melynék 
olvadási :pontja a cacaovajévai azonos. Ez a keverék 13 rész sebum és 
7 rész kukoricaolajnak enyhe hőnél való összeol!O"asztása útján készül; 
a gyógyszerformák mindontor kiöntés útján készitendök. 

4. Camphora csakis belsőleg vagy bör alá fecskendésre használható 
fel. Camphor tartalmú -kenöcsök vagy sze8zes készitmények elö<illitáRa mellö· 
.zendő. A hivatalos opode!dok camphor nélkül készítendő. A készletben levő 
spiritus campharatus többé nem expediálható és további lntézkedésig meg· 
órzendö. 

5. Chloroform bedörzsölésül szolgáló külsö!eges szerekhe-z nem hasz· 
nálható fel, csakis narkózis céljaira, illetőleg későbbi rendelkezés értelmében 
.a chloroform ad usum externum ilyenné dolgoZandó fel. 

6. Cocain csakis fogász-, gégész· és szemészeti-szakorvosok rendel
vényeire és csakis azok ambulantiái részére szolgáltatható ki. Egyszeri ren· 
delésre 5 gramm oldatnál több nem készíthető. 

7. Folia uvae ursi csakis durván poritott állapotban expediálandó. 
Evégből a meglevő készletek durván poritandók, a jövöben pedig folia uvae 
:ursi csakis ilyen állapotban rendelendő. 

8. Lanolin helyett kenöes·alapanyagul különöson unguentum zinci 
-oxydati készitéséh~z a,r, alább következő kenöcsanyag használandó : 

Rp. Paraftini solidi 100 gr. 
Ceresini albi . 100 
Olei maidis . . . 650 

Enyhe hőnél összeol vasztandó. 
9. Oleum ricini kézi eladásban nem adható ki. 

10. Pilocarpin csak lOfo·os és egyszerre legfeljebb 5 gramm oldat szol· 
gálható ki. 

11. Radix alths.eae kézi ela<lás tárgyát nem képezheti. 
12. Saeeharummal a legnagyobb takarékosságra van szükség, miért is 

porkeverékeknél az orvosok által a lehetőséghez képest natrium hydro-

!41 

carbonicummal helyettrsítendö. A szörpök közül kézi eladásb~n·l~~~ki~tk~·
althaeaP, ÍOPlliCUli é's manna·us éS p t> dig 8/.!'Yi'-.~Pbrre 3,0 grla~~ .s~~ g;Ü ~:~b Q·~~ 

13. Salol csakis osztott porok nJakJa an es C'g e JB · 
grammo~ adagban szalgálható ld. .. é . 1Z --T-inctura ~.odi az eddigi lüüío jadtartalom helyett csak ?0/_o tom ny-
e r:rel készitPOdÖ l_ ID8"'leVÖ készletek 8lll18k roep_fe\e\ö\fl!r ft>\lllgJ,tandók. 8 go 15. Vaselill~m eu~ acido borico 50jo borsavtartalo~m~l- kész~thetö: 

Budapest, 1919. miljus 26. Munkaiiggi és népJólett -népbiztossag. 

A munkaügyi és népjóléti népbiztosság 49. M. N. N. számú rendelete. 
!\ rendr>H;:ezésre álló gyógyszerkészletek helyrs és ta.~arékos}e~1~sz· 

m\lé.sa- érdekében és tAjél{Oztatásul arra. nézvr., hogy a teiJ_~sen k1fo~k~ttf 
y3,o·, kifo . Tóban léYÖ gyógyszerek milyPn bas~nló l_wtá~u póts~ere e 
h }; u ·tÍJ tbk a munkaüO.yi és n~'>pjó.!eti nepb1ztossag 18. M. N. N: sz. 
r:n~~le~~~1~~ kiegészitéseü\ ~ minden hatósági, kórházj, munkáspéllZiár~h és 
magituorvost utasit, hogy rendeléseinél az alábbi táblé.zatban fogla ta oz 
alkalmazkodjék. . t j" t t' f l 1 } at pffi véo-lr'ges E a táblázat a jelen1rgi v1szonyoka un e ·l ~, f' 1 n !-" • 

Amennvfhen a kifngyott szen'ket idököz?en pó~olm ]€'hetk ':~!!r. Ya~~n:~l~ 
más v:Ütozás állana e! ö, azt a Központi Gy?gy~z€'r~zem ann~ .1 PJC~ • ozo,~!_ 
foo·'a Ho o y a rendelőorvosok rendelesmlmel meg a helyi VIszon j ol. hoz 1~ 
atk.it~mzk~dhassana.k, szükséges, hogy a ff'TidPlkezé-Ho. á \ló szerek feiöl a 
körzetiikbe ta-rtozó gvóo·yszertárakban állandóan érdPklM,;en€'k. . . 

·A k.. "Y~ n~ebézsé<~ekre való tr ki ntette!, amelyr l\ kel ez1dö::::zermt 
zo 1a a na:-, ' ~ · .. d · f 1 ét' "lk ·ülni kf'll a 

az orszá Ü' · Ü'yóo-yszerellát{l..sában meg kell kuz em, e t 1enr: .. <'l 'h ó
fel('"'l~' '-e~ ~e;nyio:.éo--(1 és a betP.gek érdekén('k sérrlme nelkul e\ha.gj: at 
gyógy::;~P.ff'k rendelé;ét és altalábán a legnag~Tobb takarékcssagat kell szem 

elött tartani. k ·· · ~ • "6ut" ' b· t ss ág BudaiJest, 1919. június 3. M«n ·augyt es nepJ u-; t nep IZ o . 

Melléklet a munkaügyi és népjóléti. népbiztosság 49. M. N. N. számú 
rendeletehez. 

Kifogyott gyógyszer 

Adalin 

A ether 

.Aetltylmorphln. 
llydrochlor. 

Agmin 

Al bargin 

Altlu,eae radix 

Acidum boricum 

Acidum sulfosalicyl 

.Aloes és Extr. 
Al o es 

Pótszer, Lítmubtás a taka· 
rekoskodásokra 

ButfonaL Tdonal, ~ledinal. 
mindeuikböl 0·5-1 O gr. 

Ti~ztititsi c? l okra 1-2 °/o-us 
fonna\delJitl·oldat, \'agy a 
I,iqunr eresuli sauanatus 
1-:cío-os oldata. 

Diac(>ti morpllin (Heroin), 
o·OP3-0·ll05 gr. ada\!:{)k· 
ban. Szemlle cscppentve 
azonlHtn nem pótolja a 
Diüllint. • 

Folia. lligit.alis. Baecar: J_mn
peri Cs Pulbus Se1ll_~e 
15o,lú·OS i!lko!Jol!nl késznit 
maceráeiója, ruint a theo
lJronünnál 

Domargin ; Protal ; o·25-
I·Q<~;n.os ol\latok. 

1nf C!Jamomillae, Tiliae 
,:a"y )Jalvae {10 : lf•O). 

20fn-~s knllyha~f,oldat. 1_-
20/o-os hidrO!!<\n-]leroxJd· 
ol1lat U·2:J-J·OOjoo-es ];:á
li um pet·rn r. n!':all át o!daf. ·;
Szemre cöa);: forralt nz 
vagy kamillatea .. 

Fehér:e;n-ólJá!Joz: ecrt~a,·as 
kGzcglwn, 10-:Wu/ü·OS 
ferrociánb:ál ium-ol d at. 

Correx Rhamni frnng-. és 
Fol. 'friot'ol. fibr. an. 2-5 
grammhól egy cí'.é,;z{wyi 
fonár.;lt.. FeÍ1olftalein v. 
JlU!'g"<Í. Sal. amarus; Sl'L 
therm. Caroli n; Sal. 
Glanl:Jeri. 

Kifogyott gyógyszer 

Amydopírin. 
Pyramidon 

Anaesthesin 

Antipyrin. Cúff. 
citl'ic. 

Apomorphinum 

Argentum oolloidale 

Argcntnm nitlicum 
Atrol1in meU!ylo

brom 
Bismuth !<Ubgrt1I. 

(Derma tul.) 
Eismutlt~ók 

Camphont 

camplwm ruono·
brom 

Pótszer, titmut~tás a taka
l'é oskodin:okra 

Acidum acet.ylo-salicylicum; 
Antirebrin 0·<!->-0·5fr 
j!:r.an1mos 11dagokban. 

6ebt'ken. ft'kélyekcn jodo
fonn1 vagy 1-:.!~'o frno
los, kreozut"s kenőcs. 
Gégól1en 2-3°/o·O:-< noYo· 
cain-nldatial eldörzsölt 
i!illVlum hefúyá~ok. 

:!\Unt 'az amydopirin. 

Hánytatóni K~i.lium stibio-
tartaricum, O·OS-o·lO 
gram•• os ttdag·1mn. 

Dom an in; Prutal A nyAl
kltl!áJt;•:íkon o-:5-1.0°.-"o-
os o d ·tok. 

I'rotal. o·2.",-]·úO,Io.ü5 oldat. 
NovatroJlin, 0·5-1·0°/o-os 

oldat, belsőleg Y. sz~m'he. 

Dermttforine. 
Beh<öln!: Bolus alba. stt>ri~ 

lisa ta.: tól1bgr3mnws su~
peuziólL CsersaYtartaliDII 
drógok: C'ort~'X Q nereus, 
Folia Sall·i~c, flolia Uvac 
ursi CurtPX Cl1i11ae JlOl~· 
ban,' v. fiizctbrn ( 1 O: ! ;,Q). 

C:oak Jwl5Ő JwsználMm, 
illetve inJPlrció!~lwz n·n· 
dellletö Oleum canlpho
ratum, esetleg aetherrei 
ana hüdtnt. 

Camphor ó bromkálium: 
egyidejű rcndelé"e. 
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Kifogyott gyógyszer 

Chininsók 

Chioraium 
by dratum 

Cloroformium 
Cocain hydrochlor. 

Codeinsók 

Cofi'einsók 

Condnra.ngo 
cortex 

·Extr. Hydrastis.
Canad. 

Glycerinum 

lpecacnanhae 
radi x 

Kálium jodatnm 

I,uminal 

. Menthol. valerlan. 

:Morphinnm 

Napbtalan 

Natr, boracicum 

'Natrium Jodatmn 
Nnx vomica 

Pótszer, útmutatás a taka
rékoskodásokra 

Csak Chininum sulfuricum 
van, 

Snlfonal, •rrional, ~ledinal 
0·5-1'0 grammos ada
gokban. 

{Külsilleg nem rendelhető.) 
(Legfeljebb 5 granun oldat 
rendelendő csakis szemé
szeti, gégéRzcti, fogáHati 
célokra. Ecsetelésnél na
gyon kicsi tampon alkal
mazandó.) Pótszerl'i: No
vocain: Strovain; Eucain. 

Diacetilmorfin (Heroin) 
O 003-0·oo5 gr.-os adJ>
gokban. 

(Csakis ampulláklwz liasz
nálandók fel.) 

Rhizoma Calami; Radix 
Gentianae; Herba Cen
taurii min. infusumok 
10: 150 arányban. 

Csakis nőgyógyászatban 
alkalmazandó. Stypticin 
O·G-25-0•50 gr.-os ada
gokban. 

Nvltkos vívőszerül Bemen 
'rjini 5D/o-os maceráttlma, 
vagy keményitőt'özetek. 
t1Iindkettö azonbao hamar 
penészedik és nem min
dig felel meg.) 

Decoct. rad. Sa.ponariae 
(4; 150), Kálium stibio 
tarta.rlcum kliptetőnek 
0·001-0·005 gr.-os ada
gokban. mindig infusu
iÍlok old1tliban. 

A legmesszemeilőbb takaré
kosság ajánlatos. Judi pin
nel pótolható. 

Medinai, Trional, Sulfon1l; 
Ü'5-l•Q gramlllOS adag
ban. 

'I'inct. Valerianae aether . 
keyés menthollal 
(0•40; 10•0). 

Diaeetilmor!l.n (Heroin) 
O·Oo:I-Q·005 gr.-os ada
gokban. 

Vaselinum sapom>tum adul
teratum. 

1-2o;o-os konyhasó vagy 
Kálium cltloricum oldat 
U·25U,'o(]-es káliumperman
ganát oldat. 'l.'oroköblitő
nek t.eáL:. 

(:~Iint a Kálium jodatnmnál.) 
Tinct, Gentianae, Strych· 

ninum nitricuru 0·001-
0·005 grammos adagban, 
vagy brucin 0·005-0·0IO 
graiDJnos adagban. 

Kifogyott gyógyszer Pótszer, útmutatás a faka~ 
rékoskodásokra 

Oleum Jecoris Oleum Maydis. (Mint házi-
szer: libazBír, avasodui 
kcr.dö szalonna.) 

Oleum Ricini Csakis gyermekgyógyál>zat-
ban, lUgrammnyiruemlyi
ségben, 

Paraldehydum Mcdlnal, Sulfonal, Trional 
0·5-I·O grammos adag
ban. 

Phenacetinum Acid. acetilo salic. Anti-
febrin 0·25-0·50 gr.os 
adagokban. 

Pulv. Doveri Putvis Opii va""'Y gyerme-
keknél Tinct. Opii 1-2 
cs•'ppje 3 gramm cukor
ral eldörzsölve 10 adagra 
elosztva. 

Resorcinum Urotropin. Salol. Hólyag-
hurutnál enyhe antiszt'p
ticumok. A bőrgyógyá
szatban kénes, hámlasztó 
kenőcsöl!:. 

Salolum Csakis kis mennyiségben, 
osz10tt porokban rende
lendő 0'3-0·5 grammos 
adagokban. 

SaJodln Kálium, vagy Nátr.jodatnm. 
a jodizmus ('}kerülésére 
bőséges nátrium bikar~ 
bonaftal. 

Strophantus Digitalis; Adcn:s veruális, 
Convallaria majalis ; Co
roiJilla varia, a három 
utóbbiból 5-10 gramm 
150 gramm infusumra. 

Terpinum hydratnm Vt>se és hólyag dezinfl.cien
sül; Hexarueutilent~tra
min és Salol. Uvaursi tea. 

Theobrominum Ep vesénél a Jaivetkező 
diureticum ; Rp. Bulbi 
Scillae 1·5 Eaeeae juni
peri r. t. 12·5, Spir. 
concentr. 30·0, Aquae 
destill. 170·0, digere per 
4 dies, dein adde: Fol. 
Digitalis 1·0. Digere per 
3 horas dein filtra et 
admisce; Kalii acet St·l. 
4•0- Ds. 2 óránként egy 
evőkanállaL 

Tlnct. Jodi Kifejezetten csak 50ju jódot 
tartalmazó tinctura rende
lendő (A bőrre kü!sö!cg 
ecsettel kell felkenni, 
l1Cm gazezd, mert ez 
~>okat felszív Esetleg 
csak egy ecsetfejnyi tam
ponocskával vagy hajszál
csővel cseppenteni.) 

Ziucnm chioratum Mint adstringenst \'Rb'"Y anti-
gonorrhoicumot pótolja a 
Zimum sulfuricuni ; mint 
edzőszert pedig a Ferrum 
sesquichloratum 50°/o-os 
oldata. 

A !8. M. N. N. sz. rendelet 3. §ának helytelen értelmezése 
~ közönségnek nem kis bosszúságára volt. Még azon orvosi 
vények újabb aláírását is megkövetelték egyik-másik helyen a 
rendelet szószerinti értelmezése következtében, amelyek sem nem 
voltak fogyóban, sem semmiféle célszerűségi ok nem szólott ezen 
:újra rendelés (aláiratás) mellett. Viszont megtörtént, hogy q1yik 
pati~ában az ott raktáron lévő anyago! tartalmazó Rp.·l újabb 
~láiratás nélkül megismételték, míg a másik gyógyszertárban ezt 
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megtagadták. A sok panasz, visszaélés és a fölösleges és cél
·talan .terhelés elmellőzésére az osztály átalakítása után, a helyes 
értelmezést biztosítandó csak azokra a vényekre rendelte el az 
újabb rendeltetést, amelyek fogyatékán lévő szereket is tartal
maznak. Ecélból kiadta az itt következő rendeletet: 

A munkaügyi és népjóléti népbiztosság 55. M. N. N. sz. rendelete. 

"'A munkaügyi és népjóléti népbiztosság a gyógyszerek takarékos 
felhasználUsa tárgyaban kiadott 18. M. N. N. szá.mú rendelete 3. §-ának el~ö 
bekezdését olykép módositja, hogy az or\rosi vények ismétléséhez a rendelő 
orvos újbóli láttamozása csak ak.kor szükséges, ha az orvosi rendelés a 
munkaügyi és népjóléti néiJbiztosság 49. M. N. N. számú rendeletében illetve 
Bnnek mellékletében felsorolt g;yógyszert is tartalmaz. ' 

Budapest, 1919. júntus 23. },{unkaiigyi és népJóléti népbiztosság. 

Az anyagtakarékosságat célzó rendeletekhez tartozik az ápr. 
l~·én. kia_d?t.t 29 .. Sz .. N. sz. rendelet is, amely a ~zesz feldolgo
zasa es higitasa targyaban tartalmaz tilalmat, amennyiben kimondja: 

, 17 Sz~sznek ... sósborszesszé való feldolgozása, illetőleg vizzel való 
higltása, Illóanyag0kkal való keverése, félgyártrná.nyok (aethert tartalmazó 
szesz, már higított sz esz stb.) további feldolgozása szigorúan tilos." 

Nemkülönben a május 29-én kelt 43. M. N. N. sz. r. amely 
a kötszerek takarékos használatáról intézkedett és a többi közölt 

·elrendeli hogy: 

"A g:yfigyszertlirakban mull és calicopólyákat az előirt mértékban kizá
.tólag orvosi rendeletre szabad kiadni; egyébként csak Szövött vagy Krepp~ 
papirpólyát lohet kiszolgáltatni." 

A gyógyszerszükségleteket részben is csak a legnagyobb 
~-~hézsége~ árán lehetett fed.ezni. Árú a kOlföldről egyáltalán nem 
JO,t, masreszt azonban megallapítható volt a gyógyszerüzemhez 
b<;kfildött lel!árakból, .hCigy egyik-másik fogyatékán lévő anyag
boi Il t ott_ meg van keszlet; <?ondos_kodni kellett tehát arról, hogy 
a "!eglévo anyag.ban lehetoseg szennt sehol se legyen hiány. Az 
errol gondoskodas a K. Gy. U. ügykörébe tartozván, erről rész
letesebben az arról írt részben fogok szólani. De meg kellett 
nü; it: említeni, hogy érthetövé váljon az elfogulatlan szem
lelo elott a 40. M. N. N. sz. r.-nek az anyaghiány miatt történt 
megalkotásának fontossága. 

Tudjuk, hogy a gyógyszerárús!tás úgy szabályoztalott, hogy 
~yógyszert árúsitani csak gyógyszertárnak szabad; drogériában 
tilo~ (7. M. N .• N. 2. §). A detail drogériában tehát annyival is 
lnkabb. felteheto módon nagyobb mennyiségű gyógyszer tárolt, 
mert hisz ezeknek egyrésze a háborús konjunktúrát kihasználva. 
gyógyszerek titkos úton árúsltásával is foglalkozott. A 40. M. N. N. 
sz. r. tehát elrendelte ezeknél a "rekvirálás!" a gyógyszertáraknál 
fennforgó anyaghiány kiegészítésére. Azonban aK. Gy. ü. határo
zott állásfoglalása következtében nem kommunisztikus alapon 
hanem a magántulajdon szem előtt tartásával: - megtéríté~ 
·ellenében. . 



A munkaügyl és népjóléti népbíztossá g 40. M. N. N. sz. rendelete_ 
.,A drogériákban, vegyszelkcrPf:l;edés{ kben zár aJa vett gyógyszel'-

készletek felhasznaláf'a tárg~ ában a népLiz1ol:'ság a köve1kf':ző1C't r~ nd('Ji: 
l. §. P.'7. ös~zcs budapesti drogódák (vegyszerke.ret-kedésrk) 1:ötelesek~ 

a leltáruk a) és b) Cf'O}Jmtjílba foglalt ÖSt'zes g~·ó:zyitási célokat szolgá.ló 
vegyszPrt'ket, gyllg)növényel>et, galé1ükurnot, kölf'Zf'TPket, táp:-zert·.ket, py(J~J'
szer-különlegességekct, sósbor:o.zeszt e rcnde!Bt killirdetésétöl számítut t 3 napün' 
belül gondosan elleni1rizYe, elcsoruagolva.és megszignáiva szállüOj~>gy kisé
retCben a Központi Gyógyszerüzem V., Hold-utca ti. szám alatti raktáráha· 
beszállítani. 

A hesnllli1ott anyagokért járó téríté.~t, valamint a beszállltá.sml- (fuvar··
hasznAlat) felmf'rülö költségeket a beszállitó üzem folyószámlája javára a 
Központi GyógyszPJüzem átutaltatja. 

Ezért a besr.á!llt3s!"al rgyide.iÜlPg azt a innácsi ellenőrzés alatt álló-< 
pénzintézetet is meg kell jelölni, anH'lynél a bf'Szá.llító üzem fol~ ó:::zámlája Vtu1._ 

A beszállitáR kötel~;>zettsege nem terjrd ki azokra a HimrgcikkC'kre". 
amelyek fertötle11ité~re, gyá.ripari av n gy mezt gazdaslig-i te!'hnikai célokrn 
szolgalnak._ Azokat a tömegcikkeket azonban, amelJ'Pk a mr ztgnzdaságokhm 
gyógyászati célukra való felhaszmUásra aJkalma::,ak, teltétlenül be kel! 
száltit ani. 

. ~. §. A vidéki drogériák, vegyszerkereskedéf:ek és egyéb üzlet('k 
üzleti biztosai (vezetöi) L:ötele::ek a munknül!yi és népjóléti népbiztossilg-
7 M. N_ N. számu rend-eletE"' l.">rtelrnében zár alá \'ett gyógyszrr, gybgyszenH 
használt vegyszer-, gyó!2)"Slerkiilönlegesfég-, sóFborszeFz- és t<'lpszei"kl'szlP1Plet:: 
8 m1pon belü! a helybPli, illetYe ha helyben gyóg)·szertar nincs, a. legköl<'
lebbi g~'ógysxrrtáral.:nal~ átadni. 

Ott, nhol több ~yógy1'zertár yan, a gyógyszertárak üzleti bizto~ai által 
kijelölt megbizott trondosküdik a cikkek átvételéröl i's arán~'OS f:zétosztá.sá.-
ról. Ahol csak e12y gyógyszertár van, a 1eljes rnrnnyist'•pet .f'z kapja. 

A lH~&:zlP1üket átndó üzle1ek kötele~ek a gyógyszf'r·árak megl·izottjfinak 
~oltt'lrail,:at bPteli:inlés vég-Ptt bemutatni. Az ittvett 1Pszletc>1:röl ö példán) ban 
Jeg-yzél,:et kell ké~ziteni, ID<""lyck közül epJ·il~<'t a RözJlOllti Gyllg.yszerüzf'm
nek (Budnpe::.t, IV., Hajó-utca 2.) kell bel.:.üldeni, a második ~z á1adón3J 
marad, a lll-lnnadfkat a 12~"Ó!2YSZPrüir üzlrti biztosa H'E-Zi at. Az á1YPtt g"j·ógy· 
szerelaöl szúló jegyzólu•t az átvevő pyógy::zerész és az átadó üzlet meg
bizottj:t is aláírni kött>leF. 

Az átadott kés:rle,el;:ért járó 1érltés ÖFSZPgét a Központi Gy0~yszf'l'
üzem á!lrqdtja meg. EnnPk IDf'gtörténte után az á.tvevö ~yóg-yFzeJtár flzrti-~ 
meg- a tér1tés Öl:'Fzegét és pPdiu 500 l~oronáig terjPdö ösMeget készpénZi.JC'n, 
a többletet az átadó üzlPt folyószámlájUra való átutalás útj:ln. 

3 §. Al;::i e rendPiet ellen vet, 1mradalmi tönénJ·szék elé kerüL 
BudnlJest, 1919. május 26. 

]ftmkaii.gyi és NépJóléti Népbiztosság"'. 

E rendeletnek 1. §-át azután kiterjesztették a s0sbors>e'Zre 
és táps,erkészitmrnyekre is a jún. 2·án kiadott 46. M. N. N. sz. 
rendelethez, amely így sz ól: 

. "A 40. "M N. N. !'zámú rendeh:•t 1. §·át a. munkaügyi és népjóléti nép 
bJztoFság: azzal f'gész1ti kL hogy s( sborszcsxt és gJ"f,gJBzei·űl lwsJnúlt 1<'ip
szell>.észl~ tiiJ.:et neme::ak a drogériák (H'gJ"SZPlh·lrd;edésc·k), }H'llfll1 oz 
összes egy l' h üzletel;: ]t': három llaJlOll- belül Lr::.:~ol1-2ál1~1ni tartr ZJlék Buda· 
11estcn is és pedig a lmdfliJP>--ti dr(lgé1iák és e,8yéb Luda J esti üzletek a Kúz~ 
}JOnti Gyóg-ys:tPl"iizembez (Burlare::t, V., Hold-utca 8). 

Eg-~'ebd:_ben a hivatkozott Jendelet összes intézkedéfei tovább érvény
ben maradnak. 

Annak a sokrendbeli visszaélésnrk és szabálytalanságnak 
megakadályozá,ára, ami a g)<'~)Snr> tilönlege,sr?ek készítését 
és fo•galombahozását szacály<'zó 1903. évi \:O.OCO. B. M. kOr
rendelet szigorú be nem tartása folytán nemcsak a gyógyszerészi .. 

gyűléseken és a szaksajtóban, hanem a napilapokban is éveken át 
panasz és kifogás tárgyát képezte, aK. Gy. Ü. sürgetésére máj. 7-én 
megjelent a 21. M. N. N. rendelet kivánt eleget t~nni. A rendelettel 
egyrészről a forgalomba lévő különltgességeket kívánták- ahogy 
azt a K. Gy. U.-ről szóló fejezetben látni fogjuk - kiváló szak
férfiak újabb bírálata alá bocsájtani a forgalombatartás egészség
ügyi szempontból vett szüksegszerűségének megállapitása céljá
ból. másrészről a nem is engedélyezett, u. n. titkos szereket a 
hirdetés megszüntetésével eltiltani. ?\Iinden e rendelettel kapcsol:. t· 
ban álló közelebbi megvilágítást, a már emlitett fejezetben adom. 

Maga a rendelet a következő: 

A munkaügyi és népjóléti népbiztosság 21. M. N. N. sz. rendelete. 
Az értélreS:, orvoRi S7empontból szükséges készitmények többtermelése 

érdekében, valamint a klilönleges készltmén;<.:eJ;:kel üzött kuruzslás mea-
gátJ<'t;:a céljaból a. munkaiig·yi és népjóléti népbiztos~ág a s.zociális termel~s 
népbiztosságavai rgyetértö!E>g a kövellwzöl;et rendeli: 

1. § . .\linden gyó!.!·yszer·, hy_gienlkus- va!..!-y kozmetikai különlegf'sst'g 
készitöje köteles e rendelet ]\ih rdeté~étól 8zámitott 8 nap alatt két példán va 
ban bejelf>nteni a Központi Gyf1gyszerlizf'mnél (IV., Hajó·ntea 2.). · 

a) az előállító és a telep pontos cünét; 
b) a kész11mény nevét; 
c) a készítmény gyártásánalr oly részletes és pontos lefrását (tételen

kén~ J;. ülö~ feh::o~olva az alko1ó részeket és az0k súlymennyis€gét), amelylJól 
a kesz1tmeny gyartásának mene1e f'llPnörizhetö; 

d) a készítmény csomagolásának módjár és annak árát részletes ár
kalkuláciÓ\',al e!tvütt. 

A bejelmlt"éshez kell c:::atolni a. volt belügyminisztérium il.ltal .. kiadott 
gyArtási en,qcd0Jyirat két rná:;:oJa.tát és a forga.Jomban levő készitmény 
eredeti c.soma>tolá~ú hét rnintnját. 

. Nen~ ke,ll a beje!~nü';st meg-tenni annak, aKi a Gyógyszerforgalmi 
Km?ndeltF.eg aJtaJ a gyog-yszorkülönlrgességek gyártá.sa, tárgyában 1.742. 
1919 szftm filatt kiadt1tt rende if tn ek mar P.le,get tf'tt. 
. 2. §_ Gyög·yszerC'kJJek és p·yóg.-y.szerkülölilf'gességelmek rel;:lárnszeJú 

kihirdetése és Ismertetése hírlapok utján Yfl/..!."~' bármely más modon tilos. 
Ez a tilalt•m Tif'ill tf'ljf'd ki a készltmények szakszerü ismertetésére. 
3. §. A külfiildi különleges kés.zi1mények forgalombahozataláról külön 

rendelkf'zés fog történni. 
4. ~- Aki nPm enQ·edélyezPtt kiilönlegességet gyárt vagy forgalomba 

hoz, fonaflalmi tönPnysz~l;: elé J.:erül. 
fl. §. Ez a renrlelf>t kihirdetét;e mpján ll'>p életbe. 
Budapest, UJ19. május 7. lll.unkaiig,·i és tlép}6léti népbiztosság. 

A gyógyszerek árára vonatkozó CX. F. K. T. továhhá a 
N. T. 28. sz. és a 68. N. K. N. sz. rendeletéről a K. Gy. ü .. nél 
szólu"k. Ellenben a vörös őrség (rendőrség) tagjainak kiszolgált 
szerekre vonatk':.'ó 61. N. K. N. sz. rend.-t. ideiktatjuk: 

"A Vörös Orség orvosai által n őrség tagjai részé1e rendelt 
gyógyszereket az Országos Betegápolási alap terhére kell kiszol
gáltatni. 

E gyógyszerek kiszolgáltatá<ára, számlázására. az Országos 
Betegápolási alap terhére kiszolgáltatott !Zyógyszerekre vonatkozó 
eddigi rendelkezések (1898 évi 99.000/B M. szabályzat és az 
ugyanezen évi J 18.956/B M. sz. körrcndelet) irányadók. 

Budapest, 1919. július 6. 
Népjóléti és Közegészségügyi népbiztosság. 

10 
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. . . 'l' . ó szereladást szabályozó és munkaidö~ 
A szoctahza ast, gy gy . t tt ·s a most röviden tárgya-

t határozó eddtg tsmerte e e . . 
tartamo meg k k' .. 1 érdemleges és nagy horderejű intezkedes 
landó rendelete en . 1 ~u . let terén Ezt a rendeletet azonban 
történt a gyógy~ze~t~n felüf!~ertető kUiön fejezetben tárgyalom. 
a feiUgyel.etet resz e esen osztály által készített és a más 

népbi~o~~~~~~. ~;~~y~:e~és~~tet is érdeklő rendeleteit a követ

kezőkben talá!j~k meg\ S M N N sz. r. eltiltja az orvosi 
Apr. 15-tkt kele~te. a .·. · ·, · 19 én kiadott ti.M. N. N. 

müveletek reklá;nsz:ru ht~det:;e~t~ö~~~erek árúsitása tárgyában 
sz. r. Az orvos~á~uszer\o~y ·a közvetlen fogyasztók mit és mily 
a 4. §:b.anb szakaph~f~:k s kiegészítéskép kimondja, hogy ";tagyob~ 
menny~s~g en k' yógyszertárak szolgáltalhatnak kt orvost 
mennytseget csa ts g 
vény ellenében:" • k . betegápolási cikkek forgalmának 

Az ~r~ost musze.re . .es_ 6 án a 'Í 8. M. N. N. sz. rend. t. 
szabályazasara adt.a ~1• l~m~~kek csak orvosi előirásra vagy 
E sze:ini .• betefapko !;:azolására szolgáltathatók ki. Az igaz_ol
a házb1za ml egy n~ b ásárlásra 1.ogosít s azt a gyógyszeresz 
vány csak egyszen ev . • 
{vagy kereskedő) vtsszatartja. yógyszertárakat is érintő kötszer 

A 27. M. N. N. sz. :· .a g . 
llátásra a következőkép tntezkedtk: . ·.. . .. 

e . .. . . . t k e gyóo-y:::zertarak kotszer, mu-
,.A kórháza~. ege~~ségn?Y~ tntez\:t<i ~ikkekere. vonatkozó igé~yeikei 

szerj beteg~polásl és .. ko:házi e·~~:~~ né biztosság ·vili. osztály.ánal k.eliö 
közvetetlentil a munkaugyt és néPJ r ált ~-yócryr;;;zerhirak kötszengénymket 
ídöben bejelen~?ni. A n.~m szoCiao-~·~zy szerü~e~nél jelentik be. . 
g~:ógyszerigényukkel. e.gyuttesen. ~ oCá o~tt kötszer müszer és betegápolást 

A bejelentett Igenye~ a zakr. ~ ~ó rendelk.e'zések útján fokozatosan 
cikkek felhasznáJáBára .nczve ta an 
fognak kie\égítést nyern~.. 

7 
lvlunkaügyi és népJ6léti népbiztosság. 

Btldapest, 1919. maJUS · · , 
. . M N N. sz. r.-tel a Magyar Tanacs-

MáJ. 21-en ~ 3~ .•. .' · · zsé ügyi intézmények anyag-
köztársaság terlile.ten le~o. oss~s el;~s E~észségtigyi Anyagintézet 
szilkségletének btztositasa;a, rsz 1 A rendelet 3. §-a a győgy
elnevezéssel ktilön sze.r~ a!h!~~~~s~~~zését és szélosztását kiveszi 
sze: v~gyszer ~sk~r?bg~lnaé:r:zt továbbra is a K. Gy. ü. feladata, 
az mtezet hatas ore o 

ként hagyja me~ N Sz. r. amely jún. 6. jelent me!\ .s ~mely a 
A 47. M. . .. zsé üa i hatóság mellett mukodo sz~k

M. N. N. legfőb~ eges . g .~Y i Tanácsol szervez. Ez a Tanacs 
testilletként Ors~ag_o~ Egeszt~e~üégy minden egészségügyi kérdésben 
az egészségtigyt koztgazga ast s • 

d · · latot tehet ·) 
szakvélemény~ mo~ k~\ lav~~t és gyógyintézeteket köztulajdonba 

~ n;m allam~ . r aza F. K. T. sz. r. 2. §·a elrendelte! 
vevő es apr. ?4- d~k~n n~:~~;7~ctmívesek helyi, járás i _és m~gyet 
hog_Y a. mu~kasé·, ügay7 bizottságokat válasszanak. Ezekral a btzott-
tanacsat egeszs g é d 

. k é · öl dr Ddr Endre s r. *) E tanácsba a gyó~yszeresze r szer . 
Jlatolcsy Miklós neveztettek kL 
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ságokról a jún. I.7·iki 56. M. J::!. N. sz. r. intézkedik és a 5§. 
J<) pontja értelmében a helyi E. U. B. feladatává teszi a .gyógy
.szenárak működésének és vezetésének ellenőrzését • A járasi és 
megyei E. U. B. mint fellebbviteli fórum elbírálja a helyi bizott
ságok határozatait; tehát szintén befolyik a 5.§. k)-ban elrendel
tekre s azonkívül személyi ügyekben (alkalmazás, szabadságotás 
'stb.) is intézkedtk. A megyei bizottság a 7.§. m) pontja értelmé
ben .gyógyszertárak ügyében javaslatot tesz és véleményt mond." 

Az osztály sérelmesnek találta e rendelkezéseket abból a 
szempontból, hogy míg a 70F. K. T. sz. r. kötelezőleg kimondja, 
.hogy a járási bizottság 5 tagja közlil .legalább egy orvos legyen," 
a megyeinek 7 tagja közül pedig .legalább kettő orvos és kettő 
egészségügyi alkalmazott," jóllehet gyógyszerészi és gyógyszer
tári ügyek is tárgykörébe tartoznak, nem történt gondoskodás 
.arra, hogy gyógyszerésztagja is legyen. És amennyiben a 
bábán kivül a sírásó és halottkém is egészségügyi sze
mély, könnyen bekövetkezett volna az a helyzet, hogy ezek 
~télkeznek a gytr. működése és vezetése tárgyában. Még július
ban (az osztálynak ötödik epocheájában)*) is lépéseket tett az 
osztály e sérelem korrigálására, de a rendeletet kidolgozó orvos
~.tisztviselök e kivánság kielég!tésére semmi hajlandóságot sem 
mutattak, holott annak jogszerűségét a rendeletet készitő osztály 
<>rvosvezetöje elismerte. 

Június 17-én az 52. M. N. N. sz. r. a H. N.· gel egyetértőleg 
a völt tényleges állományú gyógyszerészeket átvetle a V. H. 

:kötelékébe. Ugyancsak e kötelekbe veszi át a katonai szolgálatot 
teljesitő gyógyszerészeket stb. Mlndezek agyében a következőkép 
rendelkezik: 

l. §. A munkaügyi és népjóléti népbiztosság, a hadügyi népbiztosság~ 
,gal egyetértve, a vult tényleges áltományú gyógyszerészeket átvette a Vörös 
Hadsereg köteléltébe. 

2. §. A Vörös hadsereg kötelékőbe tnrtozóna.k tekintondük továbbá e ren
delet alapján az összes katonai egészségügyi intézeteknél és intézményelméJ 

'(tábori, egészségügyi intézet, helyörségcsapatkórház, népbizt. katonai egészség
·ügyi osztály stb.) g-yógyszerészminöségben szolgálatot teljesítő okleveles gyógy
szerészek, valamint mindazok. kiket a munkaügyi és népjóléti népbiztosság 
katonai egészségügyi szakosztilya, a ":\1agyarországi Gyógyszertári !\Iunká
·sok szakszervezete" vóleményéneJ:: meghalJgatása után a Vörös hadseregbe 
a fenti minöségben beoszt. (A budapesti központi egészségügyi anyagrak
-tárnál szolgálatot teljesitö tényleges gyógyszerészek ilyen beosztottaknak 
-tekintendők.) 

3. §. Valamennyi a Vörös hadsereg kötelékébe tartozó gyóg-yszerész 
n~·i!vántartási, valamint személyi és szolgált~ti ügyekben a, rnunkaügyi és 
'nép,iólóti népbiztosság katona-egészségügyi szakosztályálloz, illetőleg ennek 
szerveihez tartozik. 

4. §. A Vörös hadsereg kötelékébe tartozó gyógyszerészek jelvénye a 
vöröshadseregbeli orvosokéhoz hasonlóan a sapkarózsa helyén egy 2 és 1/2 

•) Az els ö György-, Dóczi-Szántó vezetése me l! ett, a másod;k ; 
hármasosztály nem egyesíttetett, de György volt a vezető, a harmadik 
Zoltán Béla vezetése me\lett Gyötgy politikai megbizottal, a negyedik, az 
·egy napos, z. B • .vezető Steiner Miksa pol. megbizottal, az ötödik· Zoltán 
ffiéla után. 

10' 
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Saccharinfajb 

Tab1etta_ {'1'1 és '1'2 eg-yaránt) 
Por \P3 és P4 egyar<1ntl 
KristáJy {Kt és K2 f'gyaránt) 
Budapest, 1919 április 12. 

75 dl•gr-ról szóló 
cukor;rgyre 

Kiadhato mtny~ 

100 drb. 
1·5 erramm 
17 gTamm 

1 J{ 60 f. 
1 K SO f. 
1K70f. 

Péroziigyi népbiztosság-

-~--.L 

!49 

'Ezen sacchartn,rendelet 5. § ában előírt ellenőrzésére a 
>:pénzügyi nb. ápr.l6-án 28.790/919 sz. korrendeletében intézke
-<l,k. Ennek értelmében a pénzügyi közegek a gyógyszertárakban 
minde.nfajtájú saccharint pontosan megállapítani voltak kötelesek 
és a sacchario nyilvántartására vezetett minden feljegyzést lezár
tak. Az első leltározás után . kéthavonként ellenőrzik a patikákat 
és megál!;.pítják, hogy a kiadottnak talált saccharinmenny1ség az 
0rvosi vények és cukorjegyekkel fedezve van-e. Ha nem lenne 
.s a különbség a 3°/o-ot meghaladja, távirati jelentés teendő a 
P. N.-nak. 

Az ellenőrzést igen szigorúan hajtották végre és ismétellen 
jelentés érkezett hiányról, illetve kül5nbözetről. Oka ennek rész
ben az volt, hogy egyes üzembiztosok a cukorjegy értékét hely
telenül magyarázták, reszben, hogy úgy a vényekre készített 

.gyógyszereknél, mint laboratoriumi munkálatoknál gyermekek ré
szére cukor helyett saccharinnalll:észitettek szereket, mely gyógy
·szeralkatrészekért cukorjegy nem szolgáltatott be. Aho! a jóhisze
műség megállapitható volt, s kétségen kivlll ki volt zárva minden 
visszaélés, az osztály a (változás után) ismételten átirt a pénzügyi 
nb.-hoz, s a felmentést mindenkor sikerült kieszközölni. Sőt június 
végén egy oly általános érvényű intézkedést eszközölt ki, amely 

,gzerint a pénzügyi ellenőrzö közegek utasíttattak, hogy a Rp.·re 
kiadott gyógyszerhez alkatrészként használt saccharin mennyiségnél 
.a cukorjegyektól tekintsenek el. 

A szociális termelés népbiztassága a 48. és 84. St. N. sz. 
·r.-tel köztulajdoaba veszi a kUlönbözö taboratoriumokat Az utóbbi 
:rendelet l §-nak utolsó bekezdése kimondja, hogy ez a rendel
-kezés nem vonatkozik a gyógyszertári laboratóriumokra. 

A gyermektápszer ügyében egy anket erédményekép, ame
lyen a gyógyszerészosztály és a K. Gy. O. is képviselve voltak, 
a következő rendeletet bocsájtották ki: 

A Népgazdasági Tanács') 75. N. T. sz. rendelete. 
l. %- A Gyermektápszerügyi Szaktanács javaslata alapján a Nép

_gazdasági Tanács az alább felsorolt gyermekt_ápszerek gyártasat. és forga
lombahozatalát engedélyezi: 

a) zabliszt, 
b) zabpehely, 
c) zabderce, 
d) Richter-féle gyermektá;plfszt. 
e) \\-~ander·f<;!le folyékony malátakivonat, 
f) ·wander-féle malátaleveskivonat. 
2. §. Az elözö §-ban felsorolt gyermektápszerek kizárólag gyógyszer

·tárakban, Budapesten és azokban a környék,beli helyisE-gekben pedig, ahol a 
Központi Tejcsarnoknak· é~ a Budapesti Attalános Tejcsarnoknak üzletei 

*) A Népgazdasági Tanácsot a máj. 18-iki XCVU. T. K. T. sz. r 
.. állitja fel. Ide tartozik a termelésnek és javak elosztásának egészséges 
-irányitása, a ~azdátkodást tárgyaló rendeletek kibocsájtása és végrehajtása, 
valamint a muszaki és gazdasági ellenőrzés. A. N. T.-ba olvadt be a föld
mivel€sügyi; a szociális- tetmelési, köZellatási,' közlékedésügyi- és pénzügyi 
~épbiztosságok. A munkaügyi tárgyak intézése és idetartozása is az M N N: 
népjóléti és közegészségügyi népbiztosság-gá alakult. A N. T.-ban a gyógy
~szerész szksz .• et elóbb Bermann Lajos, majd Kiltt János képv:selte. 
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vannak, a g:yógyszertárakon kivül még ezeknek a tejCsa.rnokokn~k · fiókjai-
ban hozhatók fCJrg!llomba. · 

A gyógyszer-tárak, kórháza-k és ejly-éb eg~szségügyi intézm-énye'!r, _v~
lamint a gyermekiDenhelyek tápszerellátmánynkat ·a Központi Gyógyüzf'ID
töl (Budapest, IV., Hajó·utca 2.), a tejcs•rnokok f\ókjai pedig közpo)ltjuk 
útján a Központi Tejhivataltól igénylik. 

A Központi Gyógyszerüzem és a Központi Tejhivatal viszont hi.pszer
szükségletüket a Népgazdasági Tamles V. tközellátási) főosztályától (IV ... 
Eskü·tér l. sz.) igénylik. 

3. §. A gyermektápszereket a 2. §-ban felsorolt üzemek csuplm a CS!l-
tolt mintanak me-gfelelő vényürlapon (4. §.) a rendelő orvos által kiállitott 
orvosi vényre (receptre) swlgáltatbatják ki. 

Az orvosok gyermektápszert csak a legindokoltabb esetekben rendel-
hetnek s abból egy vényre csupán egy dobozzal írhatnak elő. 

4. §. Az orvosi renddéshez szükséges vényürlapok a gyermektápE:ze
rek kiszolgáltatásával megbizott gyógyszertárakban és tejcsarnokfiókokba;n 
díjtalanul állanak a fogyasztól{ rendelkezésére, a kiszolgáltató üzemeket 
pedig ily ürlapokkal a szükséghez mérten a Központi Gyógyszerüzem tBu
dapest, IV., Hajó·ntca 2 sz.) látja el. 

f'. §. A gyermektápszereket forgalomba hozó üzemek az orvosok által
_kitöltött vényeket, melyekre a gyermektápszereket kiszolgáltattAk, havonként 
összegyüjtf>ni s azoHat a gyógyszertarak a Központr Gyó_gyszerüzemnek, a, 
tf'jcsarnokftókok pedig ille1éke9 központi vezetöségük útján a Központi rrej
hivatalnak legkésöbb a következő honap 5. napjáig beszolgáltatni kötelesek. 

A Központi Gyógyszerüzem és a Központi Tejhivatal viszont a hoz-_ 
zájuk igy beérkezett vényeket felülvizE:gálva, a kiszolgáltatott különhözlJ:, 
tá.pszerekröl készitett kimutatás kiséretében minden hó 15. napjá.ig & Nép
gazdasági Tanács közellátási föosztálya XI7b. osztályához küldik be. 

6, §. Aki e rendelet elierr vét, forradalmi törvényszék elé kerül 
7. §.Ez a rendelet kihirdetésenek napján lép életbe. Végrehajtl:is~ a, 

Népgaz 4asagi Tanlics V. (közellátási} főosztályának feladata. 
Bud_apest, 1919. július 4. Népgazdasági Tanács. 

Minta a 75. N. T. szárnú t·endelethez. 
(El'ó lap.) 

Orvosi vény gyermektlipszerre. 
Erre a vényre kiszolgáltat.andó: 

I. Egy doboz zabliszt. 
II. Egy doboz z,abpebely. 

ID. EgY dOboz 7.~ bderce .. 
N. Egy doboz ~ichter-féle. gyermektá{lliszt .. 
V. Egy doboz Wander-féle folyékony malA-.t!1k~vont}t. 

VI. Egy d tboz \V ander-féle malataleveskivonat. 
A gyermek {beteg) neve, kora és lakása: 
A rendel ö orvos neve és lakása:._ 

Kelt 19 __ évi_. hó ___ n. 

a rendelő orvos aláírása. 
A tudnivalókat lásd a hátlapon. 

A kiszolgáltaló figyelmébe: 
Ezt a vé~yt vi~s1;a. kell ~artan~. (Lásd a· tudniva.ló~ 3. poJ].tjat.} 

(Hátlap.) 
Tudn:ival9k. 

1. A gyerrnektápszer_ek csup ál} on·Qs~_ vényre: s~lg_~llatQa.tók ki. Egy_ v~nyen,.· 
cs_a~ egy dobo~ és: csak egyf~le gnrme~t~pszer re,ndt:lhefő~ Ha; a r~11~elt. t,ápq~~r
raktáron nefl?. vólna, helyette más pem szolg#ta:tQató ~. A_ rend~lés. a fö1oslrg~s-
.szövegsorok áthúzásával történik. · - · -· 
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2. A~ orvosi rendeléshez szükséges vényürlapok a gyógyszertárakban és 
i.ejcsarnokfiókokban d1jtalanul kaphatók. Az elá~úsitó gyógyszert:iraka4 nemkülön" 
"!:en,a Központ~. Tejcs~rno~ és a. Budapesti Altalános· T~jcsarnok üzleteit vény
urlapokkal a Kozponti Gyogyszenizcm (Budapest, 1\'., Hajo·utca 2. sz.) látja el. 

3. A gyermektápszert árúsitó üzemek az orvosi vényeket, melyekre a gyer· 
mektápszereket kiszolgiltatták, havonként összegyűjteni s tápszerfajták szt,;rint 
csoportositva legkésőbb a következő hó 5. napjáig a gyógyszertárak a Központi 
Gyógyszerüzemnek, a tejcsarnokfiókok pedig központi vezetőségük útján' a Köz
ponti Tejhivatalnak tartoznak bekiildeni. 

4. Ismétvásárlásnál az üres bádogdobozt tisztitott állapotban feltétlenül 
vissza kell adni; érte 50 fillér térités jár. 

E rendelettel túllépte a N. T. hatáskörét, ami ellen óvás! 
emelt a népjóléti nb., megjegyezvén azt is, hogy az orvosi vény
rointának nincsenek meg a nemzetközileg megállapltott kellékei. 

A Népgazdasági Tanács július 19-iki 90. N. T. sz. r.-vel 
rendezi a munkafegyelem kérdését, amely a gyógyszertári, mint 
szocializált üzemek munkásaira is kiterjed. Amennyiben azonban 
szaktekintetben természetesen semmit sem rendel el s a munka· 
fegyelemnél, illetve annak úgyszólván teljes hiányáról a gyógy· 
szertári munkásoknál - már szólottunk, teljesen felesleges a 
rendeletet hosszabban ismertetni. Annyival is kevésbbé, mert e 
rendelet hatásáról a rövidre bekövetkezett diktaturabukás követ
keztében lényegesebb észrevétel nincs is. 

És végill ugyancsak a Népgazdasági Tanácsnak 99. N. T. 
sz. r.-t kell megemliteni, amely a F. K. T. 120. sz. és a köz
alkalmazott munkások munkabéreinek rendezéséről szóló rende
let végrehajtásáról intézkedik. Ez a rendelet július 24·dik:én kelt 
és utasilást ad arra. hogy az öt fizetési osztályba hogyan és kik 
osztatnak be. A beosztás a gyógyszerészekre sérelmes volt; az 
okleveleseket pl. ugyanabba az osztályba sorozza (3 dik), ahov• 
a fővárosi sirásókat és szemétluvarosokat. S e beosztáson az 
sem enyhített, hogy ugyanebbe az osztályba kernJtek az orvosok is. 
Ez a méltánytalan és sérelmes intézkedés a N. K. N. meghall
gatása nélkül történt, ami ellen - a többi közölt - a gyógy
s.zerészosztály is panasszal élt a rendelet megjelenése napján 
(Júl. 25-én). A panaszt Madzsar dr. föcsoportvezető magáévá 
tette és az orvosok szempontjából vett sérelmek kikorrigálásával 
egyUti ezek kiküszöbölésére is előterjesztést tett. Az előterjeSz· 
lés nyomán azonban- már nem történt lnté!kedés, mert néhány 
napra a proletárdiktatura összeroppant. 

• •• 
Az osztály egyik !őtörekvését a • volt" tulajdonosok ki- és 

elhelyezése képezte. Mint minden kicsiny tűszúrás, tyúkszemre
lépés és becstelen és bitang eljárás, ennek gondolata is a kom
munista csoportbeliek agyában fogamzott meg. Bosszúáliás vezette 
őket egyiknél-másiknál, mlg magukba sz!vott s kellőkép meg 
sem emésztett, folyton élesztett osztálygyűlőlet a többiné!. Bün
tető eljárásnak minősitették a kihelyeiést egyrészé!1él, míg a 
másiknál olyan preventiv szinezetet adtak, amellyel nagy vissza-

\, 
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éléseknek veszik elejét.*) Mindennél azonban a maguk erkölcsi m. 
felfogásából indultak ki. Abból, hogy csak önzés, csak haszon
les~s s akár bűnös úton a köz rovására elkövetetten, olyan rugói. 
vannak mindeneknél és minden cselekedeteknél, amelyek . feled
letik és lehetetlenné teszik a magasabb etika, a tiszta erkölcs• 
alapján a másért, a közért teljesitendő munkát s élethivatás 
bctöltést. 

Hamis és hazug alapon indultak el, de eljárásuknak tetsze
tős, érthető vagy legalább is jogos szinezetet kivántak adni. 

Már tudjuk, hogy a kihely.ezési terv megvalósítására a soro
zások a.kalmáVal került sor. A szksz. elsőízben 40 budapesti 
gyógyszertárost terjesztett fel az osztályhoz s kérte annak bele
egyezését a kihelyezhetéshez. Jóllehet a. személyzeti ügyeket a 
szksz. intézte, o ly nagyhorderejű és kényes kérdésnek ére7 te és 
tudta a .volt"-tulajdonosoknak kihelyezését elkommunizált tulaj
donukból, hogy ebben nem mert függetlenül és önállóon csele
kedni. Viszont az osztály is fázott a kérdéstől és húzni· halasztani 
próbálta. A szksz. illetve a kommunisták azonban nem hagyták 
a dolgot. A segédmunkásokat Nádas áll2ndóan izgatta, Nemé
nyinek lámpavasas kijelentésével megindított gyülölet lavina mind 
jobban s jobban nőtt, míg végre elhatározták az osztályon volt. 
kommunisták, hogy hivatalból elintéztetik a gerinctelen és befo
lyásolható Gy?r~y-gyel a régen .Wggő" ügyet. Forgdcs dr, tilta
kozott ez eljárás ellen s azzal érve1t, hogy az üzemekben zavar 
fos beállani s miutin ebből a szempontból hozzá tartozik a 
kérdés, hozzájárulása nélkül senkisem helyezhető ki, ő pedig 
nemhogy nem járul hozzá, hanem tiltakozik ellene. Semmit sem 
használt. Az őrlill gondJlatban tobzódtak. Sorra vették a 40 
delikvens! és a többi fővárosi "volt" tulajdonost. Három kategó
riába osztották a gyógyszertárosokat, olyanok, akik: 

1. közegészségi szempontból vett szabálytalanságot követ-
tek el, 

2. antiszociálisan viselkedtek és 
3. családtagjaikkal egy helven működtek. 
Mindenek fölött azonban nem tárgyi s nem is személyzeti 

és személyi, hanem legelső sorban politikai ügynek kell az egész 
killelyezési kérdést minösiteni. A kommunisták, ahogy azt alább 
látni fogjuk, a kommunista politikát és gazdálkodást féltették 
attól, hogy a gyógyszertárosok, akár csak mint egyszerű s az 
irányitásba be sem folyó munkások, legyenek "volt" patiká
jukban elfoglalva. Politikai szempontból kerestek tehát kílll\nbl\zö 

"') A szksz. május 4-én a népjóléti népbiztosnak a következő levelet 
küldi: "Népbiztos Elvtárs! A Gy. M .. Sz. sürgősen felkéri, hogy amikor a 
gyógyszertárakban dolgozó elvtársaink közlii az erkölcsileg és polilikailag 
kgnegbizhatóbbak kötvetlentil a \Ö;öshadseregbe való bevonulásuk előtt 
.állnak, haladéktalanul intézkedni sziveskedjék, hogy az erkölcsileg vagy· 
po~ttikai ag teljesen megbizhatatlan volt gyógyszertártulajdonosok, volt 
gy0gyszertárukból áthelyeztessenek. Csak ezek megtörténte után· tudjuk a 
llaJJa.vonuló elvtársaink nélkül a gyógyszertárakban a szociális rendet fen
tan:Ini. -'Kérünk erre vonatkozó utasitásokat." 

>OkOt arra, hogy a kihelyezést legali bb némikép érthetővé tegyék, 
·mert arra nem volt bátorságuk, hogy egyenesen s nyiltan meg
rrondják. hogy a kihelyezést a kommunista politika kivánja. 

A kihelyezések elrendelésénél különben nem mértek egy
:forma mértékkel és a rideg számításnélktilinek mondott diktatura 
·idején oly rnértékben jutott szóhoz az "érdek" és nem ritván az 
:érzelem is, mint soha azelőtt. Megvolt ez a kihelyezéseknél is. 

Egyéb <ént a kihelyezésekről szóló népbiztosság! előadó-ív 
.az itt következő: 

4813/VH. c. !919. Elö•dó: Steiner Miksa. Hivatalból. Határidő: Még 
,.illa. Tárgy: Egyes budapestl gyógyszertarak volt tulajdonosainak átllelyezése. 
·.- _ _l. Harsanyi Károly J!YSZ. VII., Zugló-u. 16. 2. Kertay Nándorné gysz. 

·:r\··. Papnöveide u. 2. 3. Szilv<issy Gy. L1szló gy. 'llL Kerepesi-ut 24. 4. Sza
'in't-d_y'Vikror gysz. VIII. Üllői-ut 105. 5. Kasztner Sándor g'ysz. Vlil. Fráter-n. 
-±5. 6. Sc1nveltzer Emil gysz. X. Gergely-u. 40. 7. Marton Manó gysz. II. 
Retek-u. 36. 7ía. Lőrineze Jenő gysz. IT. Széna-;.tér l. 8. Héderváry Hugó 
gysz: V. ··v-áci-ut -70. 9. Károly ÁTmin gysz. VI. SZondy-u. 52. 10. Rácz Jenö 
.gysz .. VU Erzsébet-körut ll. - 11. \Vittma.nn Elemér gy!'z. VI. Andrássy-ut 
H·l. 1'2. Radanovics Dániel I!YSZ. I. Krisztina-tér 9. lR Funk József gysz. 

''J1hö.köly-ut 18. 14. Ga.bos Lajo:> gysz. Y. Váci-körut 68. 15 Weber Ernö 
g-'~'.Sz. Ujpest, Árpád-n. 86. 16. 1·1a.rkovics Albert gysz. Csepel. 17. Luká.cs 
Jenő gysz. III. I_jajos u. 117. 18._ Görög P.)mre gysz. Budafok.-- 19. Grünwald 
Gyula gysz. VH. Dohány-u. 7 L 20. Palacsik József gysz. VII. ArAna-ut 54. 
21. Sz ü cs P .il gysz. Deálc Ferenc-ter 6. 22. · Raditz I~nácz gysz. -. Ferdinánd 
h•Jlgárklrály-ut 14. 23. Roth Mané gysz. Váci-ut 34. 24. Szabados Ödön gysz. 
Erzsébet-körut 56. (áthuzva "törölte: György ~iátyás s. k. ") 25. Légrády Erzsé
bet gysz. V1. Király u. _86. 26. Ronrad Géza gysz. Baross u. 139. 27. Molnár 
:\1<inó gysz. VII.. Damjanich u. 2. 28. Molnár Alfréd gysz:. IV. FerP.ncie~·tere 
9. (áthuz,ra "törölte: György ;\iátyás s. -k.-") 29. Ressze r Andor gysz. VII. Klauzál
tér 1. 30. Nagy Béla gysz. UL Potga-r-tér 8. 31. ifj. Hadulaszk:u György 
gy~ z·, -r. Tárnok-u. 8. 32. Pandula József gysz. IX. Saroksári-ut 70. 33. Gru

·hoi' Arpád gysz. Lipót-körut 7. 34. Ladányi Zoltán gysz. VI 4-ndrágsy-ut 55. 
3fi. Krebsz Géza gysz:. I. Attila--körut 51. 36. Neményi NándC\r gysz. IX. 
el\öi·ut 87. 

1-töl 36-ig. "A Gyógyszertári Munkások Szakszervezetének felterjesz
téSére müködéset .. -... ~yó~yszertárban felfüggesztem. További beosztása 
végett a Gyógy.szet·tárl Munk:ások Szakszerve1eténél jelentkezzék." 

Budapest, 1919. mójus .13. Steiner sk. Kettő tö :lésével. K. György sk. 

A 34 gyógyszertáras György osztályvezető aláirásá,.al az 
'idézőjelbe foglalt szöveget kapta. 

A szksz. eredeti listáján nem szerepell a 32, 33, 34, 35 és 
36~os név, ellenben a következők killelyezését javasolta az 
I-31-en kivnt: Léderer 6rvin. Kertai Nándor, Elek Mihály, 
Kasztriner Sándor, Sztraka Ödön, Kormos Aladár, Ligeti Károly, 
Jspán Jenő és Zboray Gyula. 
· · A kihelyezések megtörténte után máj. 19-én a szksz.-i 
ditektórium foglalkozik az üggyel és elhatározza, hogy a küldött 
gyűlés elé viszi. Ezt a gyűlést 22-dikére hivják egybe s a direk
·tórium a kl\ vetkező jelentést terjeszti be: 

"Az elvtár~ak. részéről többször elhangzott az a. legkifejezettebb kö
vetelés, hogy a volt tulajdonosokat helyezzék el gyógyszertaraikbóL Kiván
~i;_á:guk megvalósitá~át több érv támögatta: 
: 1. A szocia!izálás gyors munkája folytán azon_nal nem lehetett kör
vonalazni a· volt-· tulajdmíos és az üzembiztos ·hatáskörót s· igy tört~nt, hogy. 
.a fennálló idevágó intézkedések magyarázatából a volt főnök és üzembiztos 
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között oly antagonHAsok merültek fel amelyek az üzem menetére károsnak 
bizonyultak. ' 

2, A több. oldalról felbukkant és elfojtott ellenforradalmi kisérletek 
után a_ volt tulaJdonosa~ nyiltan ~s. titokban abban reménykednek,.-hogy-va
lamelyik ~llenforra~alm1 :P.uccs meg1s csak sikerülni fog, a régi rend yjssza· 
áll és ök Ismét patikatulaJdonosok lesznek. 

Mint valami .. detronizáJt anyakirá.lyné .dédelgetik a patikát" - a ren
delések ~elintézésében, az ü~em v~zetésének menetére (azon a címen, hogy 
taná:sokk~l szalgálnak az uzembiztosnak) ol~ i~ányban igyekeznek befolyást
gyakorolm, hogy abban ~z esetben, ha a reg1 rend visszaá-l~na, a gyógy
szertár oly formában állJon ott, amely az ö anyagi érdekeiknek leojnk..ább 
megfelel. e 

3. A gyó?yszertári munkások legtöbbje a régi ideolóO'ül.ban felneve
kedve és a ma1 burzsoa rémhirekiöl elrjasztva a volt tulajdo~ossal szemben 
oly óvatos mag~ta~tás_t tanú~itanak, -:ha_ ne~alán még sem tartaná magá,t" a 
~wlyzet és a prmmpalis ur Ismét prmc1páhs lesz, megbosszulja rajta ort 
Jdök keservE>it." - · " 

Ép, ezért ezek a ~~m öntudatos proletárok a volt tulajdonosokat olv
kedvezmenyben ré~zeslttk, amel;yek az üzem menetére J\ároshatá.suak. 
E~e~ a nem öntudatos ~r~I.etárok voltak azok, akik, amikor egynéhány fö
ll?ko~ elhelyeztek _a patikaJukból - deputációkat küldtek fel a Népjóléti 
napbiztossághoz VISsza.helyezésük érdekében.~) 

4. ~ volt fönö_kök_ a patika forg~lmi köréhez tartozó .közönséggel bi
zonyos mertékben k?zeli nexusba kerultek, ~z üzemük forgalmának nöYe-
~ed,ésére ezeket a "JÓ ismerósöket" százalékadással csalogattak a :patikába. 
e~ erth~tó. hogy megint csak "a jövöre tekintettel" a barátságot a közön
seg~Jel l~yekeznek fenntartani, azoknak a kedvezményeket továbbra i:s meg:. 
adm, am1 az üzem menetére ismételten káros hatással van 

5. ~ munkásoknak bevonulásával rnl?geshetik, hogy. a g~)ógyszertár 
egy. darab1g - amig a bevonult üzembiztos helyettest kap - csupán a vol t
tulaJdonos vezetésére marad, aki esetleg ugyanabl,an a gyógys~ertárban. 
alkalmazo~t rokonaval a maga hasznára igyekszik az üzemet vezetni. 

_6. Vanna~ oly gyóg;yszertarak, ahol a volt fünök a. felest?gével -egJ'űtt 
dolg_ozJk. Meges1k, hogy az el?társak e;•édideje alatt a gyógy~zertár a volt
tulaJdonos-házaspárra marad. 

Az összes volt tulajdonosokat. mindezen okok ellenére nem lehetett 
eJh~_lyezn~. Nincs tudniillik elég s~akképzett üzembiztosnnk, a legtöbb bel y en 
az uzembizt~.soJi; ~~talok és az uz~m vezetésére nincs kellő gyakorJatuk,. 
jgy tehat szukseguk van a volt tulaJdonos SPgítségére. 

~ Volt~k azonhan vol~ t~lajdono~ok, akik az .új helyzethe semmiképen 
~em tudták magukat beleelm és ak1knek viselkedesére a fenn ernlitett az 
Mszprolatárjátusra ká.ros elbirálások mindenképell vöriatkoznak - elt~kintve
attól, ho~y a multban a. segédekkel szembeni viselkedésükkel szereplésük
lrel, az nzern~.e~ olyirányu vezetésével (hogy csupán a mag~k profitját, de· 
sohasem a kozon.s,ég érdekét tartotta szem Plött) határozottan hűnösök~ 
Ezeket a volt t~laJnonosokat a szakszervezet a Nc.'pjóléti népbiztosság bele
egyezésével állasuktól ft·lfüggesztette és mas patikába belyezte el öket. 

Az .. elvtársak ~zon ban még továbbra is fenntartották kivánságaikat,_ 
hogy az o~szes tulaJdonosokat & fentebbi okok folytán elhelyezzék. 

Tekmtve, hogy sokhelyütt., mint ahogy fentebb kifejtettük - a~ 

.. ) Máj. 16aán a VII: ker. szacialista párt egyik csopOJtja kéri az osz~ 
tály_~. lmgy H. grógy~z~rtarost hely~zze vissza, rnert műkűdése a proletár
közo~ség megelegedesev.el talá.Ikozi~ .. Az o~ztály válaszában felhívja, hogy
s~akugyt;kbe b~~t:szólástoi tartozkod]ek. Több gyógyszer1ár rnm kástanácsa 
kuldöttseg~en }art az osztálynál a volt 1ulajdonos visszahelyezese érdeké
ben. Eg.y 1l~en. alkalommai Hőnig jegyzőkönyvet vétetett fel, amelyben. 
megállaptt~m kenytelen, hogy "a munkástanács tagjait érzelmi rromemumok 
yezet!ék es hogy a volt főnök elvtársuk velük mindég szociálisan é_s, 
Jól ban t. • 

üzem érdeke kívimja, hogy megmaradjana,k volt gyógyszertáraikban, ft k·$r-
d-és ilyen elintézésa na~yon súlyos volt. Ep. azér.t a szakszervez.et a kérdés 
me_gvit~tasat a plénumra kivánta bizni." 

A knldöttgyűlésen na~y vita fejlődött a kihelyezések körül, 
a többség azonban a terror hatása alatt az intézkedést helyben
hagyta és helyesnek mondotta. Azonban ~ .nagy felel_ősség némi 
átérzése alapján követelte, hogy a Nb. kerJe be a kthelyezettek 
volt munkatársaitól s alkalmazottaitól a terhelő adatokat, hogy 
ezzel is igazolható legyen az eljárás helyessége. E;rre azonb.an. ~ 
kUidöttgyűlés egyetlen tagja sem vállalkozott, mtre. a Népjólett 
nb.-hoz oly értelmű fölterjesztés kUidését határoztak el, hogy 
a "vo,It" tulajdonosok elleni fegyelmi vizsgálatra három tagot 
delegal jon. 

Ugyancsak e gyűlés foglalkozott Szántó Sándornak e tárgy
ban Outh népbiztoshoz írott itt következö levelével: 

Kedves Népbiztos Elvtárs l 
Sajnálatomra nincs a.Ikalmam személyesen előadni al<lbbi kérésemet1 -

tokintve, hogy \\7ienbe kell utaznom. 
A gyógyszertári munkások szakszervezet~nek kivánságára ~ g'!ó~y

szerószi osztA.ly olyan rendszabályokat léptetett elethe a gyóg)'Szertarak \_ült 
tulajdonosait illetőleg, amelyek minden jó intentió ellenére sem szolgá.lJák 
a kommunista érdekeket és csak arra alkalmasak, hogy elkeseredett elleu.
forradalmárokat tenyésszenek. Arról va~ szó, h~gy a ':olt 12'yógysz~rt~r1ulaJ
donosok közül 36-ot, volt gyógyszertá:ra.dtban mmd~;n mdokolá.s nelkul állá
sukban felfüggesztettek és új munkab(>osztás célJaból a szakszervez~thez_ 
utasitottak. Bizaérkezterukor György elvtárshoz kérdést intéztem az wint, 
hogy mi e rendelkezés célja és oka, mire a következő valaszt kaptam: .. 

EO'yrészt azért tartja szükségesnek ezeknek az egyéneknek volt uze
mükböl ~aló ~ltávolitását, mert még annak a reménynek a gond?latá.t i~ 
ki' akarja-irtani· belőlük, hogy ezen üzemeknek ök valaha még tulaJdonosal 
lehetnPk. .. 

Másodszor ülS emberek voltak ezek, akik antiszociális viselkedésnkkel 
a mnltban- vétkeztek a mnnkásság ellen. 

Harmadszor, említettek oly gyógyszertárak tulajdonosa], ill. bérlői,_ 
amely _gyógyszertárakban két vezető volt, akik . szétvitlaszta~d~k, hogy eset· 
leges összejátSzásukat megakadá1yozzák, - mmthogy a voros hadseregbe
beosztandó munkások miatt az ellenőrzö gyógyszerészek száma megcsappan. 

're lj esen elhibázottnak találom ezt a lépést és mint .. a szakszervez~tnek~ 
hasonló intézk12dések miatt lemondott elnöke, terjesztem On elé azt a kerést, 
miszerint fenti intézkedésnek hatA.lyon kívül való helyezése irányában a 
szükséges lépést megtenni sziveskedjék. . . 

A 'fanácslwrnuiny vezetóinAk intPntióival ellenkezik, hogy a ~ur~~oáz~a 
egyénenként vonassék felelösségre a kapitalista termelő :end buneiert es 
hoO'y e~yénenként álljanak bosszút a.a egész rendszer büne18rt. 

o Ez az intézkedés teljeBen aláássa a· kormány intézkedéseinek ~~ elfo
gulatlanság8.ban és erejében Yaló hitet, a~it bizonyít az is, ho~y érte~ulésem 
szerint mind a 36 ember azóta 13.vol tartJa magM a produktw munkától ós 
t1j munkabeosztás irányaban nem js intézkedik. · 
· Meggyőződésem. hogy Népbiztos el\l'társ lntézkedése lehetövé fogja o 

tenni ennek a hibának rP:perA.lását és maradok 
Budapest, 1919. május 20-án elvtárs-l üdvüzlettel 

Szántó Sándor, s. k. 

A levelet a népbiztos minden megjegyzés nélknl átte1te 
György osztályvezetőhöz, aki a kommunista csoport útján a gyű· 
lésnek referáltatott róla. Szántónak akcióját a gyűlés elítélte és. 
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kimondotta, hogy .mindénképen érzi felelőssége súlyát a kihelye. 
zések ügyében is és tiltakozik .az ellen, hogy bárki is könnyelmú
nek és felelőtlennek deklarálja a szksz. összességét képviselő 
küldöttgyűlés határozatát." 

És ezzel megkezdették a .felfüggesztett" gyógyszertárosok 
olyan volt alkalmazottainak kihallgatását, akiknek vallomása előre 
sejthető volt abból a körülményből, hogy csak igen rövid időt 
t5ltöttek nála. Az 1-2 hónapos időn túl a gyógyszertárban 
működött volt alkalmazottat csak kivételes és ritka esetben hall
gatták ki, mig e rövid szolgálatúaknál nem keres:ék, hogy miért 
:nem maradt tovább, s hogyan, milyen körnlmények közölt távo
zott állásábóL 

Máj. 26-án este 8 órakor a szksz.-ben e felfüggesztett 
tulajdonosok ügyében tanácskozást tartottak, amelyre mint .meg
hallgatandót" dr. Dtér Endrét is meghívták. 

Deér dr. nak az álláspontja az volt, hogy az összes felfüg
ge~ztett tulajdonosok gyógyszertáraikba visszahelyezendök s a 
"felfüggesztést• csak abban az esetben ismerheti el ar új rend
ben jogosultnak, ba az illetőt bebizonyítottan olyan súlyos erkölcsi 
botlásolt terhelik, melyekért a régi rendben is bűnhődnie kellett 
volna. Ez álláspont helyességél a tanácskozáson résztvettek elis
merték, de a visszahelyezés további feltételéül még azt a körOiményt 
is figyelembe veendőnek ftélték, hogy némely esetben a .felfüg
gesztett" korábbi munkatársainak mi a véleménye. Miután Deér 
dr. nem minJ "tényező," hanem csak mint "meghallgatandó" vett 
·reszt a tanacskozáson, annak a nyomatékos kérésének adott 
kifeiezést, hogy a meghallgatandó korábbi munkatársak megbiz
hatósága kü!önösen figyelembe vétessék. 
. A kihallgatások folyamatban voltak s a .vallomások"-ról 
jegyzőkönyveket vettek fel, d~ ezek után is lenntartotta az osztály 
-elobbt rendeletet, s a szksz. tlletve kommunista csoport terror
jának és engedetlenségének következtében a felfüggesztéseken 
nem változtatott. 

A felfüggesztettek egyike-másika elutazott a fövárosból, a 
többi ped~g várta a változást, amely ügyükben igazságot fog tenni; 

Igy aliott ez az ügy, amikor az osztályon a késöbb tárgya
landó változás történt, amelynek !olyamánya volt a volt" tulaj-
·donosok visszahelyezése!) " 

B) Felügyelet és ellenőrzés. 
-A gyógyszertárvizsgálat kérdése. - Hamis _presztizskérdés. - Közegészségi 

Tanács határozata·- Forgács Rezsö dr. - Tárgykör. 

Szaklapjainknak évtizedek előtti évfolyamait és a sok'sok 
~emor.andumot hívjuk, t~núbizonyságul arra, hogy milyen régi 

'törekyese a gyógys,zereszt ~,arnak: hogy m,indenekelőtt a gyógy
s~ertarak vtzsgálatat hozzaertő es szakkepzett gyógyszerészek 
vegezzék. Mtnt a többt kari törekvés; ez is, az évröl-évre meg, 

") Lásd ~Az o-sztály múködése és átalakulása utan~ c. fejezetben. 

ll • 

!5'1 

újított követelmények során szerepelt, anélkül azonban, hol?y a 
megvalósuláshoz közelebb jutott volna. A htvatal_os ,apparatus,, 
amely e kérdésben döntött volna, az orvosok kezen es ők éber 
figyelemmel voltak, hogy a· gyó,:yszerészekne~ óhaja meg. ne 
valósuljon, mert az orvosi kar ham ts nyon;on eltnd~l~a, pr~szttz~-, 
kérdést csinált belőle, hogy a gyógyszereszek mukodeset, '?e.g 
szakszempontból is, orvosok ellenőrizzék. Az orvost kar legktv~
lóbb képviselői jól tudták, hogy egészségügyi és szakszempom bot: 
indokolt a gyógyszerészek törek vés e, ~zon~an nem !u d tak az. 
igazukról sem az orvosi rendet,.sem a mtn1sztenum~a~ ug~emket 
intéző orvosokat meggyőzni. H tsz - ahogy azt, !atm. lo~JUk -
még ma is számosan vannak úgy az illetékes tenyez~knel, ~mt 
a tiszti főorvosok közölt is, akiket sem érvvel, se'? t~rgyt btzo
nyitékok kal meggyőzni nem lehet,. s akik ma ts a ttsztt orvosnak 
legfeljebb 1-2 orás és bürokrattkus sablon szennt lef~lytatott. 
patt b vizsgálatot ké>zek fölébe helyezni a - szükség eseteben .-. 
mpokon át a részletekbe is .be~ató ,s erre alkalmas gyógysz~r~sz 
által végzett alapos szakszeru v1zsgalatnak. Ennek meg~al~sttasa 
esetén sem kivánta a gyógyszerésL!ársad.lom .a patt~a~at ~z 
egészségügyi közigazgatás tekintetéből vé~zet~ ttsztt ~~V?SI vtzsga
lat alól kiv,.nni És ilyen párhuzamos ;n7sgala,tt elprasra. hozott 
határozatot 1910 okt 13 án a Közigaz~atast Tanac? ~ag,ran Kassa 
Gyula referálása alapján. Eszennt a ttsztt orv _os ktsere.teben olyan 
hitesitett gyógyszerész végezte vol~a a v_tzsgalatot, akt nem tulaj~ . 
donos, hanem nyugdíjra jogosult all~mhtya.t~lnok, M~gy~r Ktralyt 
Gyóayszertár felügyelő vagy Közege~zsegt felugyelo ctmmel. A 
drog'ériák vizsgálatát is ez a közeg veg~!te v?ln~. 

A terv az volt, hogy a reformmal Jaf? ko~tsegek;t a gyógy
szertár és drogériatulajdunosok által a vtzs_galat lejeben fizet~tt 
díjakból fedeznék. Az akkori idők és a fennalló rendszer szennt 
aggodalomra adhatott bár az utóbbi okot, de me~valósithatatlan 
nem volt. Al egész tervezetből mégsem lett ~em~t. • , 

A gyógyszertári vizsgálat; lelugyelet es etle~orzes akkor 
került gyógyszerészek kezébe, amiko~ az ~k!ó.b~n forra.?alom 
után kü.ön szakembenkből álló osztaty felallttasaval az on.ren
delkezési jog cbtosittatott, ami a márc. 21-.én. a kommuntsta
puccsal kikiált< H proletárdiktatura htrtelen bealitavat csak a dtk
tatura alatt valósíttatott meg. Az hogy a diktatura al,att öltött te~tet 
a terv, azzal a következrr,énny.el járt, hogy a s;emel~ek megvalo
gatásárál a szksz. pressziója es terrorp folytan e\sc.sorban P?lt· 
tikai megbizhatóságra fektettek súlyt, s így nem a meglel~loe~ 
és kellőképen kiképezett szakemberek kerültek az 6~e~ megtil~to 
helyre Szerenesés véletlen, hogy. dr. Forgacs Rezso, akt e ker
déssei éveken át foglalkozott. akt - egytke .. volt. ~zop ,kev~sek~ 
nek - a'' 1k a felügyelet kérdését, annak. kuJWidt. allasat s ttt;n> 
megvaló·íthatásának körülményeit részlet.etben ts tsmerte, da_cara 
más politikai nézetének, épp e téren vegzett, beható ':"u~kalko
dása alapjin az osztályba meghivatott Forgacs .. dr. kulso .befo
lyásra vallalta a leladat megoldását. Betegen !ekudt szanatonum .. 

~ 
j l 
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~an s kezelőorvo . ttsztán ideáli . sanak ellenzésér f Iegmessz b s cel elérése leb e ogott a dolo h 
.Sokszor ~i~s~:nőtt k?vetelmény~~~~~ megvalóslt~nfz~ ~em de el~tt 
tettek sza . zo !aba alól a 1 . megfelelő 6 ° ern es 
becsillet lgalh~t~ak erre m . ala) : fe!legekre r. gyszerészetet. 
után csae:, . politikamentes w:;:a;azatként s eg:~tett: Az emU
sánál az u.gy volt hajlandó a v.esének. Forgács de Igazolásául 
dndulhat e~.~~b~~~t d szaktekintél;e~llá:~l elfoga~ni, ha r~u~~!ihivá~a 
gyakorlati és elm 'l r .•. Wmkler és Ma t erény et kikérheti alkoda-~::> 'm:gh•llg o< b: \~.:~·;~ "'""· ,.;,:::,,:;•':~'""' ;, ·~:: 
dolgozni o~mc~~~ta. n~gyságofae~·~f vette s m:r~~é0~

1 

~lfrn
ból vett tö k •• ntkan rontott'k l keveset értett k desek-

A t. re vese t. a el becsületes e • hagyták 
argykört a kfivetk . ' szakszempont-

b} G a) Gyógyszertárak ező. kepezte: 
lök .~?fyszertárak tudomYtlvantartása kartoték 

::::.1!,; :1J.::~:r:;•;:i";.:~::;,;':~;;,d;.~~::;; :~:r~; 
és mo; fe.la!lítasa. e) Gyóggyógys~ervizsgáló és t sde, gy.ógyszertári 

ermzalása. j) A yszertari üzem k u omanyos !ab 
nek ellenőrzése és f•J'l gyogyszerészek tued re~dezése, !ej' leszte' o-- esztése ) omanyo ké se 

a) A · g Drogueriák ellen •
8 

é pzettségé-

. gyógyszertárak n . orz se. 
A régi belü . . y!lvántartásának u .. 

ról kétféle n .
1 

gym1msztérium VII uászervezése. 
.szerint Yl vantartast v . c. osztálya a vet Az eclsoyortosítotr kimut:t~ettel!, nevezetesen gyógyszertárak-
i :. so abból ál! ' as es eg egy várm 
. éle]~ volt, melyben ot}, hogy minden Já gyógy.szertári törzs~~yék 
.a real, a szemé! . ' szmes papiriveke rmegyenek külön ny
.azt tartották YJ~gu, házi- és kézi ~ más-más sz!nű iv mappa
ruihez címzettytlvlan, hogy az illet~yogyszertárak számlk voltak 
nosa · f ' mt yen jo · o megye 1 . ra. Csak engect~f elei ő~ vezetóje,g~é gJtgy.szertar van, m~ytk községében 
csak an~y~ldJ~n. A már egy~ze'r T~t állitották f~l a~.~k tulajdo
zették il 

0 
og volt ho , e ektetett nyl'v'' 

1 

1en szamú 
köny;ek Lat t~!ajdono; ro~~t:t gyógyszertárát;uh~~~rtassal aztán 
ma;ott töb~~t~ ellenőrizték. s~dliógysz~rtárvizsgá~~~at. bev:
!atas adatainál Egyógyszertári zseb a pytlvántartás ali Jetgyzo
jók ho · zek az adatok . naptarakban tal. g artal-fel;ilág~rít~sPóctgyszertárak jogi~edltg l~g!eljebb csa~lható kimu
miké ' e magáról . e yzeterol és · . arra voltak p&~yf:lel meg hivatásfn~kogysze~tárról, v~~::::i'::tó~ nyujtottak 

könyvek is~c;:zkalennk~! adatot ta~:a7:::~ tkékpet sem ado~[.ról, hogy 
szertárak a ulömbsé 1 z a a gyóg • törzsköny:lty könyben voltakg~ey :

1 
h_ogy ezeknél a/~::rtari törzs- · 

A . . vezettek mi . l vantartva M' zes gyógy-vántartá~egl nyilvánta;tást ~e~~t~k~tést za~artamden évről klilön 

-erre a legb~ts::~vezése kellett. A ~t:l~l rnggeilenfil egy ÚJ. n .
1 

' me,rt karthatek d m ll ett törzslap b. yt --ren szer.rel az áll d Izonyult an ó adatok 

\ 
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me\\é minden zavarokozás nélkül bevezethetök e lapra a vá\to-
2ások, a patilt.ára vonatkozó ügyiratok iktatószáma stb. stb. 

A karthotek-rendszerné\ bármikor és bárhova ú i törzslapok. 
.J<ö7\Jeékelhetö\c és \ejiödésképessége semmi csorbát sem szenved. 

/ Ugyancsak a karthotékrendszer nyúitatta volna azt az előnyt, 
hogy a gyógyszertárakról bármikor rtivid idő alatt statisztikákat 
,Je hetett volna összeállítani minden olyan kérdésben, aminek rovata 

A. karthOték-rendszerrel kapcsolatban még egy újitás volt volt a törzslapon. 
tervbevéve a n)ilvántartásnál, nevezetesen a gyógyszertJrak meg
s:ámozását. A. gyógyszertáraknak névvel való megiegyzése ugyanis 
számtalan zavar forrása volt azálta\, hOgY számos teljesen hasonló, sőt azonos nevű gyógyszertár van, nemcsak az országban, hanem 
egy és ugyanazon városban is. Pl. Budapesten két Városi gyógy
szertár, kél Angya\ stb. stb. van. Minden gyógyszertár számot 
kapott volna, mégpedig bizonyos rendszer szerint úgy, hogy már 
magából a puszta számból következtetni iehetett volna a gyógy · 
szertár nemére (reál, személyjogú, ill. nyilván kórházi, VQgy kézi 

.gyógyszertár-e), arra is, hogy hol van. 
b) Gyógyszertárak tudományos ellenőrzése. szakszerű felügyelete, 

gyógyszertárak vizsgálata. 
Vizsgálat a múltb•n. - Gyógy~zerészek a\árende\tsége. -Eredeti terv. -
'.Pályázat felügyetói állásra. - Ertekeztet a vizsgálat kérdésében. -Táma
dás orvosi részről. - felügye>öi taníoly•m· - Gyógyszertár vizsgálati 
rendelet.- felügyelők.- Vizsgalati jegyzőkönyv. - Kazay észrevételei. -
Vizsgálat módja.- Gyógyszertárosok véleménye a sz,kszerü !elügyeletröl.-

Lélektani oka. - Egy kis ö~sz.eha~onHtás . 
A. proletárdiktatura kikiáltásáig az állam úgy gyakorolta 

a lelügyeletet a gyógyszertárakban, hogy a vármegye és városi 
tiszti orvosokkal évenként egyszer megvizsgá\ta\ta a gyógyszer
tárakaL Jól tudiuk, hOgY mit jelentett ez a vizsgálat. Igen sok 
esetet ismerünk, amelynél a jegyzőkönyv-sablont kitöltés céljából 
elküldte a tiszti orvos a gyógyszerésznek s a kész jegyzőkönyvet 
- kiszállás nélkül - aláírásra bekérte. Sok helyen a vizsgálati 
hosszu ozsonnát rövid vizsgálat is megelözte. Az pedig magától értetődött, hogY a sok munkáva\ túlha\ntozott tiszti orvos nem 
találhatott időt a mér\eg stb. ellenőrzésére, hanem látatlanba beírta, 
hOgY "igen, igen, nem, nem". Ez a gyógyszertárvizsgálat egyálta
lában nem leleit meg hivatásának sem egészségügy, sem a gyógy
szerészek szempontjábóL A vizsgálat ugyanis egyrészt annyira 
ltüólagos volt a tiszti orvosok másirányú n~gymérvű e\!ogla\tsága 
·folytán, hogy úgyszólván semmire sem teriedhetett ki. Emellett 
nemcsak a kvantit lS, de a kva\itás ellen is kilogás emelhető, 
mert a legtöbb esetben a vizsgálat csak a könyvek aláirásából ~s néhány szer próbavételéből és gvors megvizsgá\asából állott. 

AhOgy etnlitet•ük, a gyógyszerészeknek az önérzetét bán-
"totta, hogy ennyire alá van rendelve egy másik karnak, mely 
,komplikált gyo?,yszerészethez szakismeret híjján nem érthetett. 
A becsületes gyógyszerészek ebből következőleg szomorúsággal 
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állapították meg. hogy a hivatalos vizsgálat' és felilgyelet semmfr 
hatassal sincs egyesek inkorrekt és közegészségellenes lizelmeire .. 
Ennek megváltoztatására az eredeti terv az volt, hogy az ország 
gyógyszertárainak számahoz mért gyógyszertárfelL g) elói állás 
szerveztetik. Ezek betöltése. nyilvános pályázat útján töiténik. 

Egy minden megkötöttség né] c fili pályázati h1rdetmény jelent 
meg a Gy. U. ápr. l~ ik i 8. számában.*} . -

A pályázat~ál minden politika távoltartása biztosítva volt 
egyrészt aual, hogy mindenki pályázhatott akár gyógyszertáro,,. 
akár gyógyszerész. másrészt mert az egész felligyele\i kérdés 
megbeszélésére az itt következőkből álló értekezlet hivatott össze: 
a gyógyszerészeket oktató egyetemi tanán.k közül dr. Vá111ossy 
Zoltán, dr. Winkler Lajos és dr. Matolcsy Miklós (a két utóbbi, 
mint okl. gyóg) szerész is s Matolcsy dr: eg) ben mint a messze 
ismert egyetem1 gyógyszertár szervezője és vezetője is), dr. Végh 
jános Budapesten a gyógyszertár, k vizsgálatát addig végzö
töváros tiszti főorvosi hivatalának képviseletében, dr. Kaiser 
Károly a tiszti orvosi tanfolyamot vezető főorvos (Vámossy, Végh, 
Kaiser az orvosok érdekeinek képviseletében is)c Azután Deér 
Endre dr. a legképzettebbnek eliSmert gyakorló gyógyszerész 
"volt"-tulajdonos, egyetemi vizsgáltató biztos s a tesililet. elnöke, 
Andriska Viktor dr. "volt"-tulaldonos, vegyész és a fiatalabb gene
ráció eg)ik legjelesebb gy<lgyszerésze, a gyakornaki tanfolyam 
tanára közül rw_gusztin Béla dr., Durms Ferenc dr., Wiener 
Jenő dr .. assistens. Maurer Armand az alkalmazott gyógyszerészi 
kar, gyakorlati tekintetben el1smerten képzett tagja. Továbbá 
Szentmiklósi Sándor, a főváros gyó~yszerészi -szakrtferense, Tár 
Tibor a szksz. és GyörJ!y Mát) ás osztályvezető a nb. részéről. 
Előadóként dr. Forgács Rezső szerepelt. 

"*) Pályázati hirdetmény. 
A munkaüzyi és népjóléti népbizü>sság gyópys;efé:::.zeti osztálya 

pályázatot birdet körülbelül 20 gyógyszerlári felügyelői á!JásJ a. 
A gyógyszertári felügyelökneK hatásl;öre- kiterjedne a gyógyszertár1 

üzemek mindennemű ellenőnéséte, kiVéve az anyagi elszán·oJást. 
Pályázhatnak mindazok az oldeveles gyógys:tcrészek, akik tudományos 

és gyakorlati, kéPzettségülwél fogva erre nwgukat hivatotwak érzik. 
A pályázati kérvenyben ponto~an feltümekndö az eddigi rnűködés a 

pályára ié!JÉ'SlÖI kezdve, - esetleges kü ön képesíté~, tud<,rrányos V<' gy 
irodalmi működés. gyógy~zertári gyakorlat, jelenlt'gi tartózkodá~i J1e1y (pon
tos cím)- és t<zo!gálati beosztás, életkcr, családi állapot, szóval a teljes 
curricu-um vitae: -

Azok, akiket a pályázók közül a népbiztosság- a gyógyszertári fel
üg,·eJői állásra alkalma~nak tart, a körülbt'Jül 2 hét múlva me~kezdödő 
6 hétre tervezett kiképzési tanfolyamra meghh·ást kapnak: A tanfolyam 
megkezdésekor a curriculum vitae-ban feiw1olt ada1ok okiratilag b1zonyL
tandók. 

E tanfo'yam hallgatási ideje alatt a rendes gyógyszertári diiazásban 
részesülnek. 

' A pályáza1i határidő ápr'i!is !ló 25-e. A kénények a munl-:aügyi és 
népjéléti népbiztosság gyógysze1észeti usztály.<.nak (!\emzeti palota l. em.) 
küldendök be. • Megbizá-ból 

Kelt Budapesten, 1919. apr. hó 15. p
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Az orvosi részről késöbb támadás indult meg a gyógyszer
tan felügyelet teljesen politikamentes új rendezése ellen azon a 
eimen, hogy ez a kérdés nincs kellőkép előkészitve és minthogy 
orvosszakértök megkérdezése nélkül rendeztetett,*) - egyoldalú. 
Külön is ki kell tellát -- ennek cáfolatára - emelni, hogy a kér
dés rendezésével foglalkozó értekezleten négy orvos (2 orvos
p ro fesszor és 2 tiszti orvos), továbbá a Közegészségügyi Tanács
nak több tagja vett részt és a maga hozzászólásával a kérdés 
rendezéséhez döntőleg járult Az értekezlet a magasabb értelem
ben vett szakszempor.t, köz- és egészségügyi érdek jegyében 
f"lyt le s azon kevéshez tartozott, amelytől a terror halvány 
árnyalata is távolmaradt . 

Az értekezleten dr. Végh t. főorvos a gyógyszertárnak orvos 
i·s gyógyszerész által együttesen történő vizsgálata mellett fóglalt 
állást, amivel szem ben lVink/er professzor amellett érvelt. hogy 
a normál vizsgálatot gyógyszerészek végezzék egyedül, azonban 
a szükséghez képest időről-időre orvos és vegyész is részt vehes
sen a vizsgálaton. Az az álláspont győzött, hogy a szaks~erű 
ellenőrzést gyógyszerészek végezzék, akik - ,.jóllehet van több 
ul y an képzettségű gyógyszerész, aki azonnal kinevezhető volna"
e,;y kiképző tanfolyamot hallgatnak elöbb_ Ezt a tanfolyamot 6-heti 
t;,rtamra szabták, úgy hogy 2 hónap múlva megtörténhetnék a 
teljes átalakulás. A felügyelök számát annyiban kívánta az érte
k czlet megszabni, hogy 1---l-re évenként 50 gyógyszertár essék. 
Ugyancsak a tanfolyamra nézve .elhatározta, hogy az egyetemi 
gvógyszertár, fővárosi vegyvizsgáló állomás, a gyakarnoki tan
folyam és a gyógyszertani intézet helyiségeiben fog megtartaini 
és hogy egyetemi tanárok irányitása és részvétele melletf, mert 
ft,Jeg gyakorlati utasilásokat kell, hogy felöleljen, jólképzett 
gyakorló gyógyszerészek fognak mint előadók szerepelni. 

A pályázati hirdetményre részben önként, részben ázok, akik 
politikai aggodalmak következtében. avagy kiváló képességük 
d:rcára - szerénységből nem jelentkeztek, Forgács dr. személyes 
felszólítására a következő 58 jelentkezett az alábbi sorrendben: 
1\ertai Nándor, dr. Tolfer Pál, Larencz László, Tomcsányi Lipót, 
dr. Winnand József, Funk József, Kosch Arthur, Ember Elek, 
Angyal lstvái), Kádár Gyula, Marton Manó, Wéber Dezső dr., 
Jenöffy Miklós, Darányi Arpád dr., Zinner György, Reinhardt 
józsef, Dávid Viktor dr., Sütő Béla, Abai-Nemes Gyula, Décsi 
György dr., Steuer !zor, Varró A. Béla, Havas-Borges. Béla, 
Szegedy Vilmos, Kövér Erzsébet, Andrényi Erzsébet, Craciun 
Gyula, Mets Gábor, Szabó Dénes, Lukács jenő dr., Lamberg 
l\ároly, Vondrasek József dr., Lengyei Attila dr., Kun ferenc, 
l(évész Gyula dr., Gyarmati Imre, Siegler János dr., Budai ~alázs, 
Tlmry Andor, Szalai Béla, dr. Blancz Béla, Schwarz Ar'min, 
Orbán-Leo, Sugár- Andor, Kiss Adolf. Trubl Kálmán, Tischler 
jános, Zalai Dezső dr., Karlovszky Geyza, Koritsánszky Ottó, 

*J Lásd a 7. fejezetet. 
ll 
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Lőrincz Ferenc, Gabos Ernő dr., Minich Rudolf, Draskóczy 
László, Berkovits Sámuel és Kis Vilmos. 

A pályázat határideje letelt, azonban a tanfolyarn - jól
lehet rninden előkészület megvolt - nem volt rnegtartható. A 
tanfolyarn ugyanis már máj. l-én megnyilt volna a tervezés 
szerint, ha közben a népbiztos kiadja a gyógyszertári felügyele
tet szabályozó rendeletet. Azonban ez késett. Forgács ismételt 
előterjesztésekkel kereste fel Madzsm· főcsoportvezetőt, aki a 
gyógyszerészi kar régi törekvése iránt szinte szekatlan jóindu
latu megértéssel kezelte e kérdést, de a rendelet egyre késett. 

A pályázat határideje ( s vele , a tanfolyarn megkezdése) 
kétszer is újabb terrninusra tolatott. Aprilis 22-ére teljesen elké
szült a tárgyi és szernélyi csoportosítás, amely a következő volt: 

"l. Chemia; előadják: 'iYinlder Lajos, \Yiener Jenö, Andriska Viktor. 
Chemiai gyakorlatok ; vezetik: "\Viener és Andriska. . 

2. Pharmaeognosia; előadják: Vámossy Zoltán, Lipták Pál, Augusztm 
Béla. - Gyakorlatvezetök: Li p ták, Augusztin. 

3. Gyakorlati gyógyszerészet: A gyógyszerészetre, illetőleg a gyó{J.y
szer kisr,o1rtáltatá.::om vonatkozó rcndszabá.lyok és kormányhatósági rendele
tek. - Elö~adja: Rét.helyi József. 

G-yógyszertári ó.s laboratoriumi üzemrcnd. - ElőadjUk: :Maurer Ar
mnnd_és Zalai Dezső. 

Ga16nikus tészítmények vizsgálata .. -- Előadják: Deér Endre, Darvas 
-Ferenc ós :\Iatolcsy Jliklós. Gyakorlat\rezetök: v~~ eber Dezső és \V essel :B'lóra. 

Gyógyszerészi. ba.l;:terológia. Előadják: Szász Alfréd és f'-'org"ács Rezsó. 
Drogéria ügy és ellenőrzés. - Elóadja: Száhlender LaJos ... 

Az előadási anyag és időbeosztást pedig az említett elő
adók következőképpen határozták meg: 

Chemia. Térfofl'atos analysis. Beyezetö elöaclfts. 6 óra, tartja \Vinkler 
I_ja,ios. "_ Hivata.los e r~norga.nilms gyógyszerek vizsgálata. l~ óra., tartja 
\Viener Jcnö. - Hivatalos organilms u;yógyszerek vizsgálata. 18 óra, tartJa 
Andriska Viktor. -- GJ'akorla.tok. 36 óra, t:l.rtják 'i:Y~iener és Andriska. 

Phannacof{-•:osia. Bevezetés. A hazai gyógynö\rénycl;;: termelése, bo
gyfijtéso, szárítás::t. illotíre IJraeparJ..lása, csomagolása, eltartú.sa, tekintettel 
az ezekbö-l szármnzó árúminöségbeli változásokm. 

J. Telepesek. - Levelek: Arom:isak. Nem aromásak. - Virágok: 
Virágzatok. Egyes virágok. Virág-részek. - ?tiag'vak: Szal'llszerüek. %sirosalc 
Lisztesek vag;/ nyálwsak. - Gyümölcsök: Egymag;vuak. Kett?s lwszatok. 
Többmag\rna.k. - Herbák: Aromásak. Nem n:romasak. - LJgnnmo,k. -
KérO'ek: Háncselemek nélküL Izolált háncsseJtekkeL Sorokba renaezett 
hán~skötegek. ~ -GyöktörzEek: Aromásak. ~:m. aromásak. - Gyökerek: 
/l.romásak. Nem aromUsak. - Poralakuak SaJatos alakuak. 

IL Kövényi nedvek: Cukrosak. Csersavak. Gumik. Hesinú.k. Balzsa
m ok. Gummiresinák. - Tejned\'ek. 

Ill. Allati a.nyagok. 
IV. összemetóiÍ dl'Ófl'Ok lupe vizsgálata., a szennyezés megállapítása, 

teake-verékek percentualis Da11alyzise. (Elválasztása szitálással, ülepitéssel és 
iupe alatti izolálással.) . 

·- v. Legfontosabb porok_ identitUsának és tisztaságána)r Yizsgál_a~a gór~ 
c.sö segélyével. A mikrométer ocular és nevezetesebV IDlkrochcmim reak~ 
ci(!k lül.sználata·. . . . , o - , 

. Az előadások időtartama 36 ora. - A gyakorlatok 1dötartama uG_ om. 
~ Gyeikorlati .gyó~[[__yszerészei. A .gyógysz_erészetre. v~natkozó. re~deletek. 

G óra, tartja Réthelyi. - Hi\ratalos galemku~ k~sí-.atme:nye~ Vl~,sgalata., 2:1: 
óra, tartja DaryaS. - HiYatalos_ extractumo~ es _tmktt:-ra.k. v1zsgat~ta. G?~~' 
tartja De ér. - Kötözőszerek (Llgamenta clnrurg1ca)- Vlzsgalata: 6 ora, ts,_j_ uJJ.. 

l 
l 
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"\Iaiolc."~- --· G-yaJ~orlatuk. ö6 óra, tartják W essel Cs VYéber. -- Hecepturai 
· :lze"m.renU. G .. óra., tartja 1-Iaurer. --· Laboratorlumi üzemrend. 11 óra, tartja 
:t:a!ai. ~ Gyóg-J~t::zeréRzi bakterológia. 6 óra, tartja Forgács és Szász. -
Urogéria.vizsgállit. 6·-óra, tartja Sahlender. 

Az elöadtísok helye lenne: a szakszenrezet tanácskozó terme. IO-eje: 
dd~lőtt S--1:!. Az elöadtLsokat Darvas adminisztrálja. A gyalwrlatok ideje: 

, dBltltá.n 8- ö-ig. A cht>miai gyakorlatok helye: Budapest fövitros vegyészeti 
l<Ltwra1órluma.. A galénikus gyakorlatok helye lenne: az egyetemi gyógy
.-;zertár labora-tóriuma, adminisztratorul: egy ott müködö SZ:'i·kember vofna 
-:'clkéréndó. A chemiai gyalmrlatok administtrálására. egy, a felhasználandó 
:a.boratóriumba;n müködö szakember, esetleg dr. Ernyei Ödön felkérendö." 

·A döntés még egyre késett. Gut lz népbiztosnak pénzü!(yi 
aggály ai voltak s az osztá'yvezető György nem exponál ta magát 

· s rrem szoritotta ki a rendeletet -- amint a kommunista politikai 
érdekűeknél mindig megtette - a kommunista csoport s kom .. 
munista népbiztos barátjai útján, ama egyszerű oknál fogva, 
mert e tisztára szakintézménynél már csak azért sem lehetett 
volna kommunista propagandát. űzni, rninthogy annál komoly s 
a politikától távol álló szakemrPerek jutottak volna szóhoz. 

A politikai célokra fel wí!m használható szakintézmény fel
állitásától, tehát az ilyenn4!? minden pazarlás rne!lett is rnenten 
előkerü't pénzügyi nehé:zíségek következtében el kellett állani, 
hogy magát a lényeget meg lehessen menteni s a szakembereket 

·e szakszerü felügyeletnél szerephez juttatni. Igy szüietett meg a 
harmadik előterjeszlésre (amely úgy a kiképző tanfolyamot, mint 
a 20-30 felügyelő kineveztetését elejti) a gyógyszertárak fel
ugyeletét szabalyozó rendelet: 

A_)\:~unkaü_gyr és Népjó1étin_épbiztosság 35. M. N. számu rendelete. 
!>:'1. :iinnkaügyi Ci; :\ép.ióléti n<~pbiztossáQ: a_dJ.ig is_. q.rnig; a gyóg.yszcr· 

LLral.;: ellenörz!!sc és YizsgüJuta J'iziirólag :szakképzett gyógyszeré::;zckre lesz 
-:.~izicató, a l~öw~tkeí:i:ikct rentie li: 

l. Bndape~üm, "9jp8ste11, Hákospalotún, TI.:íkos.Bzrntmihályon, :Jfát;;-ás
:-:·)JclötL R.:il~ost'alvim, RákOsligPte11, Húkosl.;:crcszturon, Kispest('TI, LeniiiYáros" 
"hcú1 (Rezsébctfnt\'a.), C.-;epelPn, Budafokon, Albertf::Llván l·s Fest-Szt-Lrn·inf\en 
--:~ -Jfnnka:ügyi és Xépj61éti ::\óplJiztos.-:ág gyóg·yszetószel~et fog· a g;.·ógyf:zer, 
:tú,mJ;: yi;::<g-nlatfoya.l megbízni. A meg:lJizottal~ által \'ott g:yógy.:::zormíntákat 

-tOí'ábbra is a t'őY<irosi Yeg·yvi?.sg.'lló állomás J~ötelos JTIO!S'Yizsg·úlni. 
2. :\lús helyl:S(~;;\:khr>n a gyó2.-yszort.'i.1i vizsgillatokat ó.tmenetileg az 

'O(itl\gi i:lotékes JDC'f!~'ei. illf'Í\'O vftro-:;.i ti.szti onrosol;: köteloselz egy gyógy
~szorész lJGYoná."'<í.n:l elvégezni. Err-e a. célra. mindPn mogyo területérc a
'G-yóg;yszertári ),111nkclf.:ot Sr:;JkszeryezPtének illetékes fiókja 2-3 g-yógysze
Tészt kü!d l:::i, nkik fch·ú!t.,'a Yesznek részt az illetékes tiszti o:fvosokkn.l 
karölke a gyó::~:;;szel'túrak \· izsgálatában. . 

3. Ahol ilyL'Jl g·yúgysJ.crészotet a. Gycí_~yszertári :\[unt:ásol;: Szakszer
-vezete {~Uldeni 11rm fog, ott a gyógyszertúrakat az illetékes üszti orvos 

;toováhbra Is köf.-o](~S m0gv;zsQ·áJni. 
4- .. A Yizsg:álat r8szlcteirő1 külDn utasüások fognak intézkedni. Addig 

~s az eljárást r.z eddü.:·i módon lrell lefolytatni. 
5. A rondelet kiilirdctési napján lép életbe. 
Budapesten, 1819. n:újus 20. 111tmk:Tifg~;i b Népjóléti Népbiztosság." 

A rendelet nyomán Ka::ay Endre Fehérrnegye ter.1le!érel 
-./indriska Viktor dr., Za.lay Dezső dr., Tisclzler jrJnos· és Gyar
r:u_a_ti Imre {f1?indolyznok, akik V?.gy egyetem~en vaia111~ly 

tlaboratóriumban. V-;""b. y- az egyeteini -·6-Vóvyszettárban -rrfűködtek ' ' :::.o~ ö . 

ll' 
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több-kevesebb ideig, s akiknek alkalma volt mindabbail <í:ké
pezni magukat, amihez a gyógyszertárviz_:;gálatnál szüksf.g van,_ 
azonkivül egyik sem volt kommumsta, sot polttJkaJ te~;otelben 
is egy világ választotta el őket az ekkor uralkodó eszmekt(ll), -
neveztettek ki gyógyszertári fe!ügyelőkké. 

* * * 
Az osztály maJ. 30-án a gyógyszertárak szakszerű ellenőr

zésének tárgyában a szks.z. fiókokhoz utasítást kü!d, at;'elybe_n 
felhívja azokat, hogy a 3J ]V!. N. N. sz. r. 2. pontJanak erte!_me
ben jelöljön ki személyeket, s ennél "egyedül a szaktudas es a 
minden kritikát megálló erkölcsi megbizhatóság"-ot mondja mér
tékadónak. A kijelöltek névsorát a nb.· hoz és az illetékes_ megyei,. 
illetve városi tiszti orvosi hivatalhoz terjesztell be. Azutan elret"
deli, hogy: 

.,A gyögrszertári yiz:".gálatokhan_ rész
7

tn_wö gyóg~-~~z_ürésznkll_o:~ '"'. nuu::--
kájukért külön dijazá~ egyelőre nem .J ar. hülbn fuvardJJ tel TIPlll :-:z:t:rmthat.í . .h. 

mert annak költségeit a tiszti orvos a magn. ::-zámlájáha állHjt> 6 ;1 ey~gy
öiZerészmunkások ugyanazt a. kocsit kötelesek használni, amellyf'l .n illeté
kes tiszti orvos jár a gyógyszert:á.rvizsgá.la.tokra. 

Vidékre való kiszaJlásoknál felmerülő es.eUeg:es kész kiadá:';l;": (vasuH 
jeg-y, ótkezés díja) fedezése targyában a munkaügyi és népjóléti népNztosság 
rö\'idesen intézkedni fog ... 

A pestmegyei patikák vizsgálatához ennek alapján Am.fyal 
István, Klein Imre és Baradlai János kaptak megbízás:. Több-
bejelentés nem érkezett. · 

A gyógyszertárak vizsgálatára új vizsgálati jegyzó~onyv
blanketták készültek ugyancsak az elismert szakk'özegek megl1all
gatásával. A "gyógyszertári vizsgálati jegyzőljJh<y..v·" a ·köVetk,eiÜ>· 
kérdéseket tartalmazta: · 

A gyógyszer neve, illetve száma. <. , 
A gyógyszertar székhelye. -· ___ , 
A ~yógyszertár neme (nyilvános, kórházi, kat~:nmi). 
Az ~üzemvezető nove. oldeyeJének dátuma, okl~yólzáradékáJw:.: d:i.turua._ 
A gyógyszertár többi gyógyszerész-munkásszethél~'zetének n;wB., kép ... 

~ettségének foka., munkabeosztisa.. 
A gyógyszertár segédszemélyzetének nevE~,_ munlmbeosztái<D., :r2:9z~Ptt-

~égi foka. 
l. Gyógyszert-án~ mérlegek. 

l. Hány és milyen mérleg van az egész_ gyóg:yszertárban, ózá.muk: 
nlégséges-e a, forgalom pontos és gyors lelionyolítás-ához. - 2. Mlkú[" le!t<>k 
:t mérlegek legutóljára bitelesítve? - 3. A tás a és el,!yCb múrl{'!;t'>k :& SZ'l}
mClyes kipróbálásnál mennyire találtattak pontosalmal;:, érzéke11y.e],;.rrek e~. 
Tendes ingásnaknak? Nevezetesen: a) Az üres rnérleg egyensúlyi 1Pi~<-:.!í<eftben
;'t.IJ·e? b) A mérleg két esészéjének egyenlő megterhelé~e mellett egyensúlyi 
heryzetben áll-e? c) Az egyeulö megterhelés feleserélésa után ~t mb:deg 
ogyénslilyi helyzetben marad-e? d) Közepes megterhelés mellett L1ny ,;enti
gTamm képes a mérleget egyensúlyi helyzetéből kibillenteni '? cl Az :agye~l-
,.;úlyba. helyeZett mérleg gyenge kimozdi1ásán:il az ingás _nyugodt-~. ~gyenl<P~
tesen lassudó-e, a kilengések jobLra és balra egyenl0l;:-e 1 f) A für_~·i'>tange~y 
éle a vajulatban helyesen áll·e? - 4. A mérlegc..o;;észék és zsinóro~. táne-ok 
1dJogástalanok·e? (Repedések, zsinóroknak, láncoknak tapaszokkal ~ €tg-yéb 
!~em megbizható és nem tartós anyagokkal való toldezg-atása) ~ ~~ .. lffá.JO.y· 
és milyen márlegsúly van a· gyógyszertárban ?: számuk elegErl!dÖ-t.' 5 r.;)· Hfte
le8Hve lettek-e a súlyok és mikor? b) Az alöirt anyagból- készültek·~' (Kft! ö-. 

• '>d,;J:IQI.... ••••11!11111!1111!!111!!111!!111!!111111!111111111111111!111111111111111111111 .. 11.11 ..... 1.11 .. ~.11!111.,.1!1 .. 11 .. 111"11.1!!-.!.~ll .. 111 ... 1111111111.11!111=111111 •• 11 .... 11 .• ~11. 111111111.~! ... !!!.! .. w!.!. !~! .. !.!-!.!~!!lll*' . . 
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"'il.Öser:. :~ :·entigrammok.,i c) Karbantartásuk rnegfe}(•]ö-e? (Tisztogntásnúl nem· 
kapnak-<''. viszont ke!! öle~: tis;.~tán tartatnak-e ? -- G. A mérét:re használt 
-seppent1'!-üv-egek norma! cseppentő üvegek-o, pontosan ntjnk Yan-e yezet\ro 

Bf!;Y gr::=-mmnal.:. hány csepp felei meg belőlük, az t>llenörzés a feljegjést
:mtyesiw.t r.alálta-e .. a fontosabb, eeösebb hntá;:;ú ::;.zereknek mezfelolö számú 
:._·seppe~-;.[. üveg Yan-e clké-"':t.itve? ·~ 

1!. F:étken:sztes s:::crdc. 

:. A g-yógyszerk-ön~'vben l;:ét ken~szttel jelzett szerel.:. kettőszárú szek·. 
-r~!l~·rH·:r:· t.:uta.tna!;:-f•, mcg-va.nnak-e a kulcs.ai, jól zftrnak-e e k:ulesok és vizs
g-::tlal; j-jJ;.;a.lnütval h.ol trcláHattak a lmlesok? -·- :!. A kétkere::-ztes szerek 
.:iözül o;r?ih:_.másik nem ta!álü.Hott·e tiltott helyen? - ;_:.A J;:étkerrsztes i3ZC-· 
•?ek e-d(wy~'Ítl jel-ez\·e >:annal.:::-o a le!.{nn~yohb e.!!~'Szeri és napi adagok.? ~~ 
4. A ké!i.:::eres;des szereket tartalmazó üvegek dngói tévedések elkerülése 
·..:é!j'P .. bó;. agyana\·val a jellel vagy számmal vannak-e jclezYP, mint a hozzájuic 
·~-arto~ó 'L'\'f_'~tPk·? - :1. YannaJ.;_-c n kétkereszte;;:; szereJ;:- lernéréséhez kiiJön 
mérleg·Pk, ka.nalak. mnz;:;:arnt, törtök, osztókártyflk, eleu_-endö-e a számuk, 
luolliöl,:ép;. ru eg: van-JJa.k:- (~ jelö!Yo, kényelmesen hozzáférl1<:>tök-e. tnf•gállapítila.t6-o 
ho-gy i·ényle2· lw":t.nálj:l.k: l;;: üket, vag~· c.::;ak az elöirás J;:edYéért vannak 
od&kész;t-,e ·? - !). A két.keres;áps s:r,orek f'lta.rtúsrt .sza.ksze!'ll-e? - 7. A 
~n.éreg_;ri<r.~·\· l'Pndbc"n van-e vczct>:e? A vénycd;: le Yanna-k-e r\tü.sol\-a_, e! van
nak-6 ~.e-\~P-. a r'!á.tumolcból ponto:::, rendszeres Yag_·~, csal;: idúsza.kos heveze

-tésekT-f1 !e-h0t·C' kön•t!-::eztetni, ~tb. 1 - S. Régehbi mérrgl;:öny\-ek mE>g yannal;:-e 
még? r;-:r: (}\TO vi;.;e::zamcnölc>g). 

l JI. Egykeres~üs s::rTck. 

A g-yógyszerl..::t'inyvben eg~- kcre~zttel jelze-tt ."-ZCl'Pk a többiektö!
·~llrű!Dmt\'C' l<H'tatnak-C:? ~ :L Hgykereszt·e:'í HE'rPk l~öziil találtatott·(~_ eg~'ik~ 
.:uásik :.m>"::: u om féleiü _helyen--? -0. Az egyker('szte~ szerek edényein jelezve 
"<':uma1;_-r.:. a lc-g>~.Hl{!"yobb egys;;eri és napi <Hiagol;:? (Lásd e~·yébli:ént a kétke· 
r-eszte.~· ~7rTeJ~nél mondotraJ.;:at) 

n~. lúJ!s:::creJ.:. 

1 .-". hiYata.los k0tszerel;: raktáron taJ'tatimkc? - 2. A Ilivatalos és 
nGní 1::n-;lt:ihs J;:ötszcret J~0llöen elzárt ·helyen. portói,_ nedn>s.ségtöl _stb.' 
védve t::rtatna!.;:-c--ul? - -:L A-köt:'lzerek csomagolása megfelet-P a.z aséptiims 
lzövetelmény-eknf'k? (itató:::; éB pergamentpnpir, illetve pergament és kemény 
-va.plrtok sth_ ?) 4. A forgalomnak megfelcdü menny.isóg- Yan-e. raktáron? -
,-; . . :... kötsz0rel;;. n gyógyszerkönyvben elöjrt köYet-elményeknel;: megfelelnek-e? 
- (L i: .k(jts;;er-ek kiHBö bol"itékán -rajta, Yt:m·e a gyáros neve'? 

1·. Reagens s::elniny, kémlöszcrd:. 

. _ .'ileg: va·nnal\::-e. u gyó_g-;yszerkönyvben elöírt I;:émlöszerek és gyógs'· 
-sz..sreE Yiz-::::g:álatához sziik:.-éges eszközök, készülékek és müszerel;:? ~. Meg
~elelő ID•'nnyiségben és.llasználható minóség-bcm találtattak-e:' - 3. Me!tál
!apithatú-r-. hogy a kémlöszereket, stb. a gyógyszertár tényle6· használja-e, 
Y:?< g~";- csaJ;;,_ az -e Iőjrás kedvéért tartja? ~- 4. Yezettetett·e a g~'ógy·szertári 
:mt.mká~.'t ~d tal meg;rjtett gyógyszervizsgálatokról vizsgálati napló_? 

V!. i:j_jeli s:::o1gdlaf. 

. ·:: , l~jjeli e5en~~:ő megfelelü-e s ,jól mük·ödik-e? -- 2. Gyógyszertúrák 
Váltot.t ü1::pekciója. esetén az inspekcióS g_rógyszertárt_je~zö tábla meg~eleföen 

··ran.-_e l)Z8l''k:csztve, jó helyen va-n·e kifiigg:esztvc, kel/öle<:"'\'an-e meO'vilán-ftva ( 
- it. ]:f:jj(")i !1'ürgüs expedició kellően b:Íztosítva van ·e ?'e-(ÉletmentéshEi7.b szük~ 
"'é.g0s Jnjr.J.::ciók, - koffein, kttmfor, morfinampnllák- kéznél vannak-e?)-
4. űxy:;~n és hozzá>:aló. gnmmf- _vagy aeéltartály_ r;~kU~ron van-e és basznál; 
ható ~Hapotban· caláltatot_t-e? -·ő. -InSpekciós szoba megfelel-e ·a hvgienikuR 
követrünt.!nrel;:nek? ~, · 

t·II. Receptre kés:::itd_t gyógy~::erek. 

:.:." A re-cept 1,ltán készitett gyógyszerel;: (-a.J;:::lr k~SZf\ll' találta_. már. öket 
-,~ vizHffdó a gyógyszertá.rban, akár a '-Vizsgá!a.t tartama alatt J~Csi!:Ü.Itek:, 
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akár a. vizso·áló készítette el öket a maga szilmánl inkognitóban): aj IDÜSZb.·
bály szeriilt'készültek-e el? b) megfelelö edé:u.yzetbn _tétettek-e-?-- c) helyese-it· 
siiJ'náltattak~e '! d) a signatur:in-- rajta van-e a készit& neve és a készít~:-: 
dáÍuma·? _c) -a Tögtön el nem vitt g:yógyszerek a -hozzájuk tartozó vénye1:~ 
allanak-e eZek a vények a megfelelő számmal vagy-névveJ vannak e ell<ttva ~' 
j) hogyan s milyen eszkö~ökk~l (szüróp.apir, ':~gott muszlin,. g~·apotle~e~~ 
üvecrgyapot, flanellruha) tortémk az oldatok szurése -? - 2. Th-hkep11Em torte-
nik ~gondoskodás arról, hogy a recept után elkészített gyógyszer tényl{'g 
annak adatik-e ki, aki a receptet hozta l (vények számozása, névvel való. . 
ellátása) - 3. l\Hlyen intézkedések biztositják mindennemü .eg-yéb tévedés 
lehető elkerülését? (Gyakornokok, nem oklevelesek munká.jának ellPnörzése, 
a receptkészítés háboritatlan volta, megfelel ö képzettség,_ stb.) - 4. Mikép-
pen történik g·ondoskodás arról, hogy a kötelező titoktartá~ elhm .!2:0ndat!an
sá.gból se véthessenek a gyógyszertárban ? 

lllll. Gyógyszerell 'IJizsgtilaia. 

1. Raktáron vannak~e a g-yógyszr>rkönyvben elöirt hivatalo:;: gyóg;;:--~ 
szerek?- 2. Elóirás szerint vannak-e eltartva! (m-egfe-lel ö ü·vegekbun. sötét.,. 
száraz, büvös, stb. helyen szabadon, vagy elzárva, s:dnig töltött palackokbfln: 
rév-egötöl óva. Meg van~e akadályozva, hogy egyik 1iók tartalma a má.sikb~-.;,-
hulljon bele közfalak hijján, va,f!y hogy a fiókba po~· jusson he- ke11ö perem 
hijján. Szörpök nem e1:iedtek-e, ki nem kristályoso~ta1;::~e, b&lzsanw1;:: be nem 
sürüsödtek-e? Hygroskopikus só1r. vizet nem szivtalt-e, fla·str('lliok nem -pené
szesek-e, herbá.k nem pókhálósak-e? - H. Vegyi szerel~, gyóg-yszerek. R 
gyógyszerkönyvben felsorolt azonossági, tjsztaság·i é.s mennyiségJ kémlésl!~
ket kifogástalanul adják-e? - A fajsúly és oldási \·iszonyol,, fonpont mf'g-
felelnek~e a l.;:övetelményeknek? - Me ly gyó"g-J's:zerek leHel;: megvizsgálva 
a heb'szinen és a vizsgálatnál milyennek talaltattak? - 11ely g:yój:!yszerek. 
''agy gyógyszeres készítmények vitettek el vontosabb vem-'viz~~Ullls í:élji.bó1 (-· 
- 4. A gyógyszertárban a gyorsabb és könnJr.ebb ex}Jediálás cCljából kél::'z-. 
letben tartani szokott oldatok, t.riturációk, ]JorkPYerékel{ Ftb'. l;özül_mH;-,--I:'k 
készletben tartása engediletö meg, a megengedbe-tök jók~~, 11ontosak~e ~ -
5. Az éveliként felfrissítendő növényi gyóa;,--szerek stb. tényleg· fpl Jettek-B 
frissitve. Ez a. felfrissítés a megrendelő, mctve árúbeérke7.é8t nyilvántart ú, 
könyvekből, számlákból megállapítható-e 'l - 6. Szémmok raktll.ron ".'3.nnak·e_. 
helyesen vannak-e eltartva, elég frisseke és jók-e? 

lX. Tisztaság·, ászeptikus -~mmha, stcril.i::áld.,-. 

1. Kellöképpen biztositva van·e a tiszta, esetleg- aszevtil;u:..: .. ~~M ste.ril.~ 
munka lehetősége'? Neveze_tesen: a) Lehetövé Yan-e té-ve alapos t.V:römkefé'-
vel, szappanna.l,~dezinfíciáló szerrel Yaló kézmosás és tiS:da 1öJ"ülközöbe vah\. 
törülközés? b) I-.losható-e és tjszta~e a. táraasztal (már\·anylnp, lhwleum, ü''rg
st_b.) ?_ Kincsen-e túlhalmozva fele::; áruktal s tárgyatkal, melyek a tiszUi.n
tartást megnehezítik? c) Az expediáláshoz e lökészitert_ 7;)'ógyl:'zei·üv-eg('1:, 
tége1yek, dobozok kellö tisztasaggallette-k-e előkészítve é"s Yám1ak fl-elt~:r'lm?, 
d) Kellő számú és tiszta törlöruha áll-e rendelkezésre? (Külön törlörnha. van·e 
a mérlegek és kanalak, mozsarak kitörléséhez és li:ü.iön ruha a ·táraasztaL 
a. zsíros tárgyak letörlésébez·? e) Miként van bíztosítYa a poro1:Jwk szájbe
fúvás nélkül való csomag-ohi.sa 'l (Zoltán-féle villamos porbefutó _készülék~ 
kézi befuvó készülék, a kapszuláknak -késsel vap:.' t-:patul3.val \':l ló kinyitása. 
magátó.l n~.-'iló kapszulak, lJOl'Olmak nyitot~ kapszulákba való elosztá~a.) f)_ Ti~z~ 
ták-e az expediállishoz szükséges eszközök, mozsara.k, mérlegt.-."'Sészt>k, 
'Por_osztókártyák, s~űrőtölcsérek, kanalak? Kü!ön poros.ziólrál~·há1:: vamnak-e 
szines porok, szagos.}Jorok,_esetlegkeserüporok- .szamaras kellöképpen me~ 
vannak-e ez.ek egy~ástól _l.:ülönhöztet\'e.? ]{ü1~n_ mo~saral:: V)li'ln.ah::ff 

szines és szagos porOkhoz, _kenöcsökh9z. _s ese"tlflges repedés_eüzbe. nrn1 
kf'rült-e p_iszok ,_(Fjl1rum-_papjrpróba)? .g)- A dujiók gondos tis.ztasággai-· 
tartainak·e el, nincSéneli-e ·közéjük 1-::even·e máT lwsznált darabok, po:rtút 
védve vannak-e? lt) A gyógyszerkészítő mfls munkára (pénzke:~.elés, "kht· 
eladá,s) elvonatík~e? i) A receptet készit ö g_::;;óg-y::::zeré8z _ mosba1ú, i'PL.ér rnun
kaköpetrybe'ir, kötényben Y·an~e ?- n A szignatura ·felra'g'asztáS31wz ·:!l:?g'f~l~lt·-
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nedvesitö készülék szolg<ll·e, ,·ag-y nyAlazással ragasztanak? k) Van-e sterili· 
?:~tor, (thermostat.) milyen szisztemáju, mekkora üveg (50, 100, 200 gr.-os) 
fer bele, höp1érövel van-e ellátva, hömérö jó-e ? l) A visszahozott üvegek 
hogyan tisztittatnak, fertötlenittetnek? 111) __ D estiHáló gép megfelelő-c?. . 

X. Tiiivcszél._yes s::erek, 

A tűzveszélyes szerf',k megfelelő-· óvatossággal-Yannak-e eltntsa? 
{Aether, benzin, spiritus aetheris, phosphor stb.} 

XI. _Tiltott s;;erek és gyögyszerkiilönltf!essé,g"ek. 

l. ~incsenek·e a raktáron tiltott szen•k? - 2. Gyógyszerklilönlegr.s 
ség-ek eltartá.~a és Jüszölgáltatása szab:U~~szet•ü-e? 

XII. Ellenmirgek, 

Ellenmérgek készenlétben tarintnak-e? (Antidotmn :nsenici), illetve 
gyors elkészítésük biztositYa van-e? 

XIII. 1\.tJzielad,ú·i cikke!.·. 

l. _ :\lilJ-·en kézielad:isi cikk ok találtattal;: _ eHhe ~::::-omagolva raktáton 1 
- 2. Az előtalált kézieladási cikkek köziil 1110lyek· árúsításanem eng-e(\li_etö 
mog? 3. A me~engedettek jól Yannak-e ké:::zitv(', Pltartva~ :'.lzignálva? - -l: 
A kézieladás keretében nem történik-e lnunzslás, iUetye rlem sP!:':itik·e· elö 
a közönség önkumzslását? · · 

XIV. Nyomtatvá11yok. 

Haktáro11 vannak·e az onosnak, illetYe a közönségnek :;:zükSége.s' 
nyomtatYányak (fertöző-, betegbejelentö·, halále::-etbejolentö-lapol~)? 

X V. SzakköHytJek. 

~1cg >annak.-e a szük.séges szakkönyYek, a lli''ataJoS gyóg~TSÚ-'rköny\; 
es ár-szabvány~ a gyógyszerészetre vonatkozó törvények és rendelétflk h..YüJtC'~ 
ménye-, E:tb.? ltlegkapták·e Ya!arnilyen formábun (njsri.g', leirat) az úJ abb ren
deleteket! 

XFI. Gyógyszcrfdri laborafoáumi kön_1'1'. 

Rendben vezettetett-e a. laboratóriumi könJTV? A laboratóriumi kón~;v 
alapján a gyógyszertárban készitett galenikumok, stb. szerck e lóg· fris.~elmek 
tartbatók~e. (Hozatott galonilnm10k friss volta. árúkönyv alaJiján hatftro· 
zandó meg.) 

XFlJ. A kö::öJiség esctlf:ges panas:zai. 

Morü1t e fel a köiönség l'égzéröl valami panasz~ 

XVII J . .A_~ orwsok esetleges pauas.za i. 

Orvosok részéről merült·e fel panasz? 

XIX. Gyógys::e·rlá1-i helyiségek hygiwikus volú:. 

A gyógyszm13.ri hel-yisége}.;: IDf-'g"felelnek-e i higienia követelményeineR 
Otelló nappali és esteli Yilágítáf:", szellőztetés, fűtés, t1izbiztons*g, stb.) ·-azaz 
a gyógyszertári nmnkások·.egészségét_nem veszéiyeztet.i-e 'Valami? 

XX. A gyó6rrysze?·és:muwkások kép::ctfs,~r;t. 

a) A g-yóg-~)szer'észmunkM:ok kiszalJatt ·munkakörükne-k megfelelő kúp
zettséggel, tudá-t5sal rendelkeznek-e? ~z i~júmnnkások .sza.ksúrü oktatáf:.a_ 
biztositvtt-van·e? b) Az úja.bb szakrondoloteh!ől tudomással birnak-e? c) -~ 
szakir-odalmat kellő figyelemmel kisérik~e? d) Segédmun:k:\sok szftkképzett- · 
ségének ellenőrzése.· 

XXI. 
Kamra, pinee, la boratórium b('rendezése lli('gfe le i(,. e, s a tiennők J evő 

szerc> k · eltartása s:Zakszerü-e '! 

i 
l 
f 
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XX í!. 

A többí po11tok alá nem sorolható megjegyzések; 
Rögtön, a vizsgálat alkalmá\~al a felügye1ü által elre-ndert, illetve, 

vegrehi:l.jtott intézkedések: 
Népjóléti X épbií:toss<igol~tól elrende t t intézkedések: 
Kelt, __ _ 

Ezen bianketták jóval részletesebbek, kimerítőbbek voltak,' 
mint a régiek. Kiterjeszkedett a mérlegekre, súlyokra, a gyógy 
szertári üzemrend ·ellenőrzésére, a gyógyszertári könyvvitelre stb. 
Mindamellett egy hibája volt, nevezetesen a laboratorium és; 
ennek működésére nem terjeszkedett ki, holott ez legalább olyan 
fontos része a gyógyszerészi miíködésnek, mínt a receptura. 

Budapesten csak a gyl. felUgyelök vizsgáltak, míg vidéken 
a föot·vos egy a Gy. M. Szakszervezete részéről kiküldött szak
értő gyógyszerésszel karöltve. A vidékról azonban csak egy ilyen 
kombinált vizsgálatról érkezett jelentés: a budakeszi vizsgálatról 
s itt a kiküldött szakértő gyógyszerész és a főorvos a legtelje
sebb harmóniában ejtették meg a vizsgálatot. 

Tekintettel arra, hogy anyagi okok miatt nem lehetett a 
gyógyszertárlelügyelő képzőtanfolyamot megtartani, szükség vclt 
más módot keresni. hogy kellő szám ú. jól képzett s laboratorium i 
vizsgálatokban is jártas gy.-felűgyelő álljon rendelkezésre. 

Evégből megkerestetett a főváros vegyvizsgáló-intézet Igaz
gatósága azzal a kéréssel, hogy engedje meg, hogy a labora" 
toriumaikban a nb. tól kiküldött jó előképzettséggel biró gyógy
szerészek ott gyógyszervizsgálatokat végezhessenek, illetve az ott 
folyó gyógyszervizsgálatokban tanulás céljából résztvehessenek. 

Az igazgató a !öv. direkt. vezetőségének hozzájárulásával 
engedélyt adott erre. Dr. SieKler János és Kövé1• Erzsébet gyógy
szerészek ki is jelöltettek. Ez is halasztást szenvedett anyagi 
okok miatt (nem lehetett ezen kiküldöttek fizetésére alapot találni, 
mielött megvalósult ;rolna, a proletárdiktawra megbukott. 

A kinevezett felügyelőket elsőízben megtartott gytr. v·izsgá
lataikra dr. Andviska kísérte el, hogy a helyszínen adja meg a 
szakségesnek tartott utasításokat és lelvilágositásokat. A vizsgá
latra vett gyógyszertárak rendje a következő V(}lt: 

1-ször azokat vizsgálták, amelyek a köztudat szerint jól 
berendezettek voltak, avégből, hogy a lelügyelök ismeretüket irt 
bővítsék, 

2. melyek elhanyagoltak hírében állottak, hogy előbb tett 
tapasztalataikat itt érvényesíthessék, 

3. amelyek ellen közvetlen panaszok merültek lel. 
Igen értékes véleményeket és vizsgálati jkv.-eket Kazc;y 

Endre küldöt! be, melyeket kéSiibbi tanulmányok céljaira lel 
lehetne .ha:sználnL . 

De már itt is meg kell említeni Kazay-nak egyes értékes 
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megiegyzéseit, aminők pl. a gytr.-felügyelökre vonatkozólag, hogy 
azt olyan szervvé kell csinálni, mint aminő a tanfelügyelő-állások 
voltak:. tehát, hogy körzetükhöz tartozó gyógyszertáraknak nem
csak vizsgálója, hanem m'íködésüknek a személyi ügyekre is 
kiterjedő ellenőre, aki a gyógyszertárak törzslapján az összes 
adatokat személyes meggyőződése alapján veszi fel, a változáso
kat állandóan ellenőrzi, a hibákat megállapítja, azokról az ügy
osztálynak referál és az orvoslást javasolja és végrehajtja, 
Hasonlókép ellenőrzi és tartja nyilván a körzetéhez tartozó sze
mélyzet adatait is. A vizsgálatra vonatkozóan pedig, hogy először 
az összes helyiségek vétessenek szemügyre általános tisztaság 
és rend tekintetében. Azután megismerkedés a személyzettel. 
beosz!ásuk, munkakörük utáni tudakozódás és csak ezután sorra
vétele a vizsgálati jegyzőkönyv kérdéseinek. 

Mindezek a jegyzőkönyvhöz irt részletes végrehajtási uta
sitásba fel is vétettek. Ez a végrehajtási utasítás véleményezésre 
az Országos Egészségügyi Tanács elé került volna dr. Deér előadó 
rererálásával, közben azonban megbukott a diktatura. . 

Tapasztalás szerint egy kisebbterjedelmű gyógyszertár ala
pos megvizsgálása legalább egy napot, nagyobbé 2--3 napot vett 
igénybe. Találtak kisforgalmú gytr.-akat igen szép, kifogástalan 
rendben s nagyobbakat igen nagy rendetlenségben. Leggyakoribb 
rendetlenség volt a keresztes és nem keresztes szerek el nem 
különitése és a mérlegek hitelesitetlen volta. Sok helyen rossz 
volt az. ol. phosphorat. ol. hyosciami, ol. ricini, aqua aromaticák, 
syrupok szabálytalan eltartása, ínfusumok helytelen készítési módja. 
A talált. hibák leginkább a helyes szakéridem hiányára volla/c 
?'i sszav.::"::etltetö.k. 

Az a tapasztalat gyakran beigazolódott, hogy killönösen az 
erősforgalmú gytr.-aknál található rendetlenség, illetve a rendes 
takaritás hiánya éppen a szakadatlan és erős munka következ
tében áll !enn, s így !elmerült a terv, hogy az ilyen gyógyszer
tárakat koronkint, évenkint egyszer vagy kétszer alapos takarítás 
és rendbehozás céljából 1--2 napra be kell zárni. Ez a módszer 
a proletárdiktatura alatt megvalósítható volt és be is vált. (A 
bezárás! éjiel végezett takarítással el lehetne mellözm.) 

Az erélyesebb felilgyelet kétségtelenül jó eredménnyel járt, 
ami annakidején mecrállapitható volt. Az akkori izzó forrongó 
helyzetben és annak ''köveJkeztében, hogy a politikától legelvon
tabban álló szaktevékenységnél is politikai kellemetlenkedést'láttnk 
főként azok a gyógyszertáro sok, akiknek "volt" patikájában min
den lelkiismeretes szakszeriien képzett gyógyszerész, nagy mulaszc 
tásokat találhatott volna, azt az akkori lelkiállapotban csodálni 
sem lehet. Viszont igaz, hogy a gazdasági szempontb~l. el~enöriő 
kötegek (akiknek . kinevezésénél először csak a po hitkat meg, 
bizhatóság volt fontos, s ezt n:indenki tudhatja, hogy mit jelentett) 
igen gyakran ldméletlenül jártak el a "volt'· tulajdonosok el.len. 
Ezeket a szomorú és elítélendő tapasztalatokat átvitték a gyógy
szertárosok a. felügyelökre is, akik olyan rendelkezést kapták, 
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hogy az átmeneti időben jóindulatú elnézéssel végezzék a vizs
gálatot, s inkább kíméletes útmutatással, mínt a hivatalos hata
lommal kihívóan élve, végezzék nehéz szolgálatukat. 

Lélektanilag megmagyarázható, hogy í gen sok gyógyszer
táros nem vette szivesen, hogy a patikakat olyan szakemberek 
vizsgálják, akiket az a népbiztosság nevezett ki erre, amely pati
káját elkommunizálta, s amelyről azt hallotta, hogy vagyonától· 
megfosztva, előbb-utóbb .• volt" gyógyszertárából ki helyezi s eset
leg földönfutóvá teszi. Erthető az is, hogy egyik-másik a proletár
ctiktatura bukása után örült annak, hogy a patika a vizsgálatok 
során a régi .ígen·nem"-es rubrika kitöltésekből fog állani, 
s a .régi rend" fog e helyen is vísszaállani, ami, hogy - tisz
tdet a sok kivételnek nem volt mindenütt rend, h.anem 
- sajnosan kell megállapítani - rendellenesség, azt a következő 
kis összehasonlítás igazolja a legjobban: 

Tisztiorvos 
. vizsgálata. 

1918. ~;zept. 29. 

Améregszekr6ny: 
rendben. 

G-yógyszerek el· 
tarta:m: megfelelő. 

'f1iltott vag·y titkos 
szerek: nincsen. 

1.918. dec. 2&. 

Méregszekrény · 
teljes rendben. 

Kéntszerek meg·-
''annak : jók. · 
Gyógysz~rek el~ 

tartása: kifogásta
lan. 

Titkos vagy tiltott 
szerek : nincsenek. 

Általános bcnyo
Inás: jó. 

1919. jan . .'!. 

Helyjsűgek: meg
felelők~ rendesek. 

rriltott va.gy titkos 
szerek: ninesenek 
ráktáro n.. 

Gyógyszertárfelügyelő vizsgálata. 

L 
19 DJ. Júl. so. 

__ gyógyszertár. 

:'l·léregszek:rényböl az eszközük hiányzanal.: 

Gyógyszerel\: eltartasa nem szabálrszeril. aromá.": 
vi;wk feher üvegben, Syrupok nem kis üvegben tartat:. 
nak .. Syrupok nincsenek pasteurizál va.. 

Schiffmann-fB!e astllmapor, I\ies~ow élete~::;encia,_ 
mentöbalzsam,· Naphthol kenöc:s, injectió nőknek. A 
sajá.t készftésül nem engedélyezett különl~g·~1<B-Óg't~kről 
munkanapló 11incs vezetve. 

IL gyógyszertár. 
1919. júl. :Jd. 

A méregszekrény nem felel meg a rende1ete1,mü.::. 
Eszközök nincsenek, maximat dosisolr csak )li:inyosau. 
vannak jelezve. 

Kémszarszekrény felszerelése nagyon hiányos. 
A talál-t kómszer régi, hasznavehetetlen. 

~cm szabályszerű, aromás vizek fehér iiv'egbr~u, 
f>yrupok nem kis üvegekben, pasteurizá.1á.s nélkül ttu·

·tatnak el. Sterilizátor. nincsen. 

Igen sok saját~·készítésü, be nem jelentett külön
Jegesség van raktáron, melyekröl mnnkakönyY nine~ 
vezetve. 

Igen eJhanyngolt. 

lll. ~ ~ gyógyszertár. 
1.919. júl. 28. 

.Mellékltelyiségek rosszul s.zell&~tethetúk,. nem 
megfelelőek.; pince elhanyagolt:, piszkos,. ned n:>.:;; labo
ratórium felszerelése gyenge, a helyiség pjszko:-:. 

'T'bion_y balzsam, Schi:ffmann·féle Asthmnp_or 

1919. jan. /J. 

G:yógyszerek el
tartása: előirás sze· 
r ih. t. 

•riitott és titkos 
sz erek: nincsenek 
raktáron. 

J91!J.- jm1 .. 2. 
Két_kereszttel. je

lölt sze1;ek eltar
tasa: jó. 

Kémszarszekrény 
rendben. 

Gyógyszerek el~ 
tart.á.sa: megfelel. 

1918. da. 23. 
Minden rendben 

1aláltatott.. 

1918. dú. ;22. 
Helyis6-gek jók. 

!\férfeg~k JlODtD· 
:mk. 

Gyógyszeres ké
sri.tmények eltar
tása szabályszerú, 
rninöségük a gyógy
szerkönvvnek meg
felelő. · 

Gyógyszer~i)nyv
ben előirt. kentsze
rek meg- vmmak, 
minöségtik j6. 

17 ~-

JV. gyógyszerta.r 
191!1. a~~g; 1. kb 

-. Svrupok 1-:ilrristá.Jyosod?ttak, nem kis -ü\·ege . .an. 
tartatnak, ninesenek pasteunzá.h·a Aromás Yizek fehé! 
üvegbrn állanak. 

DI'. Rosa balzsam. 

gyógyszertár. 

1919. Jún. 2H. , ..... ·~ . k >""a.bn
1
t. 

-\. J,; étkeresztes szerek ellmlonl!Ctse -~ .. 3.m. -
. : "b n n·Jn"o keres"1Ülvive .. i\leregkmr~"\'ben a.z es p!llce e ~-·· . o.c" · _ 
utolsó bevezetés 1918. dee?mber l l. 

]'· ]Jiányn.s,_ -kémc.<:ü · · Kómszerszelrrény felszere.~se -
ninrsen. 

Syrupok ·nem 
rizálva. 11inesenek. 
üledék esel~. 

kis üve:rekben tarfatnak,_ 'pas,tcu
S,eruinÜk. ninesenek:. rri·nCtnrtd~ 

VI. gyógyszertár. 

19.1Y. an_q. 1. . . . . · l JI 
• ,.1·.T,o·a·I·ltot me!.!:elüzö körsetana.J ol~. r .e_n:t B :0

1
; 

• .,.. • h·-~ ' ,_, • · t tt l oo-v n VIz::;n·n ° lle ·se>o·el- és elhall''rtgolt.sag találta o , l-~"' .. ·.""ó· .l 
:-;, o a - '

1 
·· f If' ~~tem·c:;; ~-g' "'·· 

joblnwk látta a Yizsgálatot, ed u~g~~.z . ~ ti~ztog~~tá~i'tt 
.8zert<il' sorollkh'ül T~ ló r~n ezese .. ,ets o' ·ó~ ·s~ertár
elrendelni, azon ~nPg.J~!?XZessel,. hog-J· a>:-) ?.Je. 
erre az időre bezarhatt,)-. 

Sznbálvtalanság·ok: 
1

. . , '·--
7

ec: a•·\J· 
Offfellia : :\lucillag-o gmnmi· ara nel peJ~ b·~ , , . 
. . ~ 1- Svrupok b<'tizáradtak. rnas Yizek pene.-::ze:se '-, · . k nineo:enek I.:ühhi-

Kamara: A keresztes sze.Ie_ - d tl -,".hw 
'-':-l..lasztva., úja bb gyógsszerel.: telJes ren P ens~e.,-. 
'~ ··~-.. 01,1·:;;~zasfwban taláHattaJ;:: .. t' 

e:-:; O:s:-z, ~:s • .:. "' . T. T • • t " o: z erek elkii.loní L'~€-Pince: hgy- es t:.etl'"eiesz c .. ~ 

nines teresztül Yin•. 1 ~ 
~lóregszekrény: "!'tyitva :ill; mlvel ~a kn csa nuu'. 

ri• O' el Yes;.; ett... "' . o-ekröl 
~.,., '~axJ·mal doo·1o,,k · l:lh'tnv2anak az mE';,:- ,. · 

.tt- -~- · · ·. l - ·, h:-'nvn~ Heag,ens t'Zekrény: rendetlen, JHSZ ;:o~ LB- __ ,tt~ .. _, 

fajsuly mérő nincs. 

VII. gyógyszertár o.. 

1919. au_q. ;}. . 
1 

!'' k .t-amn1-· 
\·llelvisé<YP-k esalr .részben meg-tc e_ oe __ · '~·· . n. 
·. ~ " ~' · . 1 . -. -k d hoo:ak labora;;onu l .. sötét. ·pince nedves, fo :; OtsO . o ·- , -

id~zéneknek átjá-róhelyül szolga.J. . . - -~ .: , : . 
--· l{arbantartüs elhanyag:olt,. ,~.ezim~r!:ge~ · n;n~;~

nek hitelesitve, táramérlegek feltug·geszte~_e b_~!?:t-eJ, i~ 
svrupok erjedtek,_ hogarak vannak benn~~ ~~;~~nk 

radtak.~ rrheák penésze~el(. Tinet. nue. vom. .. . 
drog·on rajta. áll. 
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rl'liton_. vn!!v t! tk o~ 
·:szcrekBf· nem tart, 
csupán a be1ügymi~ 
niszte-rium által en
-~edél~'ezett kűlön
.leges~ógeket. 

lirlaximal dosi~ok 
jelölvo Yannal;:. 

Ket"kere:::ztes sze
J'ek e! \amUI.k l;:ülö
rütve. 

. . E1. tigyhen külön vizsgúJa t' Yolna tartandó. Taltí..lt 
ültott szeJ·ek: Ví"-llCIYin, Anker kél'Ozitmények, ConC. 
exrractnmok, tint•t-mák é~ syrupol.;: részóre .. 

Alig- néhány üreg·cn tal<illmtö! a legtöbb sz8!' 
l'flktári ii\'l'g-hen álL 

A_,~:yúg~·;:;zertárban méregszekrény ninc~. A kamrá 
han va:n egy (•g;y~zcrü ajtúss:t.el>:rén~-- tvegel;: ,jelzése 
sza-bálytalu n. Eltartás ú ltaláhnn rendetlen és szabály
ellenes. \~yitott IH1kon is találwttnk egy- és kútkere:5Zte;o. 
szc•rck. 

Eszl{Cjz.ij);:vannak. A ;::.r-erek lcmórús(:rc é:'i clo~ztú:::ára ~emmifélo 

·l~DJ. fl:k. 3. 
Mércgszekrény-ben 

·eszközi-.i&: ''annak. 
::\ióre-c-künvv I·cnd-

ben. - •· 

J{6ins:r~el'szekr61l v 
1;endtien. úm. · 

·. Gyóf;-;,/szm·e-5 J.:é
s~itméuyt.•k eltar
táí:'a 

TiltNt :-zereket 
nem ta.r\. 

Helyis<~g;ek tisz
tal-:, s;,;e1lú.;;;ek. 

A g-Vól!:vszertár 
··dzs'gálai "á:lkalmá
val v;Jgzett kémiai 
vi;..;sgáhn sze'rint a 
szerel:: m:ind meg-
Telelnek,: ~ 

eszl;:-öz ninc.-~en. 

Y!! l. gyógyszertár. 
1919. jrl/.. i·,·. 

?IIérlo~.:;, törlömlw, mozs\r, kártyál.;:, ka.n~ii, nem 
található. -

J.I(~regl.:i.inyv .ntol.s6 l1ejPgyzó:'e Hl18. októl:er. 

Kóms;,:prf'k nig-iPl.:, has.ználluüatlimok, l'-"zkOZ.ül~ 
hiánynsal.::, kéme . ..-ü nin(·;:;. · 

Sympnl.;:, a.rnmá~ Yizel;: eltartása szab:llyt.alan. 
Tinetunik s kivnnt anyagni á.l.lanak. pl.: 'finet. o-pH, 
tinct. nucis. vomi<':H'. tinct. amara, tinct. aurant. pro 
~yrupo. tine-t. g-t~nt.ümac. FiúJ;;o].;_ piszknsak. Herbúl.;:: 
nincsenek g_·fmtlosnn eltartYa: 

'l'al:Utatott: ln t digitalis CUIJe. 1 :5. D(~coct. 
seneg:ae en11e. 

Cgy a. gyö~ys:zcrtitr, mint a me11ékht>l~,ris~~golc 
plszknsa!;;:. 

46 g-yú~y~zPrtúJ· vir.sgáltatott meg·_ A Yiz~gált kb. 
iiOO swr l~özlil J.::b. 200 nem felelt Jn('.2' a gyógy;;;.zer-
könyv kövctelményC'ÍJH~k. -

Minden érv felesleges ezen adatok felemlítése után amellett, 
hogy minden szemponttól mennyivel fontosabb, hogy képzelt 
szake'mberek végezzék a gyógyszertárvizsgálatot, a numkával 
túlhalmozott és szakszerűség szempontjából a gyógyszerészetet 
a!apjáb<!n nem ismerhető, e tekintetben kiképzésben nem is ré
szesillt<tiszti orvosok helyett Mert.mégha úgy vesszük is, hogy 
a lente.mlitett vizsgálatok ideje _ között hónapok mulottak el s a 
proletárdiktatura közbejöttével a" volt" gyógyszertáros helyett más 
vezette, aki esetleg kevesebb szaktudása, Ielkiismeretessége és 
odaadása folytán züllesztette el a gyógyszertár helyzetét, akkor is 
,nagyon sok: a legtöbb kifogásolt esetnél megállapítható, hogy,az 
nemcsak hó~apokra, de évekre visszamenően fennállott, illetve 
mindíg visszatérően megvolt és soha, soha nem kilogásóltatott; 
'bármily egészségügyi pátrány származott is abból. . . - -

• • * 

1!3 

C) A gyógyszertárak gazdasági ellen&rzése. 

. Poliü-kai cCL - Ellenőrök.- Ügykörök. ~- Pénzkezelés. -- Pénzügyi ,;sóct az 
államosítás nyomá.n.- Tehermentesítés.--- Szabotillás. -- Tapasztalatok. -
"Politikai megbízhatóság". - A gazdasági anarkia okai.- Hajsza f·:étUelyi 

ellen. - Havi ·forgalmi kimutatás. - Ellenőrzés irányelve . 

Ez a kérdés először a gyógyszertárak szociálizálását , végző 
népbiztassági közegekhez tartozott és politikai. eszköz volt. 
Ugyanis, mig a szakszerű felügyelettel a gyógyszertár minél jobb 
egészségügyi szolgálatának biztositása képezte a célt, addig ezen 
ellenőrzés a magántulajdonról a kamrnumsta gazdálkodásra áttért 
rendszer megtanhatására működött s evégből olyan rendelkelé
seket adott ki, amik erősen sértették a magánérdek mellea azt a 
személyes szabadságot is, amit a multból meritetten mindenkL 
joggal gyakorolni vélt 

Az első gyógyszertári ellenőrök, akiknek kinevezésénél a 
gyógyszertárak központr felügyelősége még nem gyakorolt befo-
lyást S=entmiklósi Sándor (a fővárosi kórházak gyógysze<iárai), 
Dénes József (a föv. belső területének) és Hönig Zsigmond (a 
ktilsö területnek gyógyszertárai számár;,) voltak. Kerületi ,ellenőr 
volt néhány napig Berma111r Lajos is, majd Kiss A Andor nevez
tetett ki, mig az osztályon történt változással Szentmiklósi he
lyébe Nemé1>yí Jenő került s ellenörökké a többiek helyébe a 
politika elmellözésével tisztára szakszempontból idősebb s jó 
gyakorlattal biró, a gyógyszertárak régibb, pénz!igyi vezetésében 
lS járatos gyógyszerészek neveztettek ki. Eze l< , Gergye Béla, 
Gmiiter Lajos;-''lúss -A.' Andor, zilahi Kiss Miklós és Neuwirlk 
Béla, a vidékiek közül pedig Gálosi Ferenc és Tomcsá")'' lipót. 

Ezen utóbbi kinevezéseknél m?,r nemcsak, hogy meghallgat
latott a felügyeleti vezetőség is, hanem egyenesen ennek elötel"jesz
lésére történt, minthogy a szocializálás befejezésével a gazdasági
ellenőrzés" is a tud_ leliigyelet mellé került. Az ellenörök kineve
zésénél azonban úgymint minden személyi ügynél, a szksz.-töl 
nem függetleníthette magát az osztályvezető akkor sem. AOZc. 
ellenörök ügykörét, még az első kerületi ellenőrök körvonalazták a 
következő tizenhárom pontt> an: 

"l. A gyógyszertárak szocializálásásal kapcsolatos rendeletek '!fégrehaj-. 
l ása. 2. Volt ?Yógyszertártulajdonosok munkájá-nak ellenőrzése-, azo.kn:l};: régi 
gyógyszertárakban való megllag:J·á.sa vagy kiemelése tárgyában teend'ó eló
terjesz~ések. 3. ?\li képen vezeti az üzembiztos a- gyógyszertá.raka.t, ·(rendelé-
t'ek, stb.) 4. Az üzembiztos és munkástamies, illetve biza!p:liférfiak között !el
merült differenciák megvizsgálása és Yéleményezése. f>. Ui<:emi könyvvezetás~ 
JH~nztArkönyv, stb. e11enörzése. 6_ ~'aksa ellenürzés. í. Pénzkezelé~ enenör
xése. 8. Gyóg3-·szertári munkások mnnkabeosztásának ellenőrzése, mnnka
idöre, stb. vonatkozó esetleges elöter,tesztése-1:. 9, Gyógyszertári személyzet
lOetmyiségének meghatá.rozása. (Nines-e felesleges ·munkaerö, illetvü:szüksé

-g·e.s-e új munkaerö?) 10. Felesleg-es gJTógyszerkéSz1etek heszolgált~tása .. 
ll. Gyógyszertárak helyiségének jaütási, áthely~i:\si stb. kérdé..~ef-ben való. 

. véleményez:és.. 12. Gyógyszert;árak _- arányof'itásá:nak: _ kérdéséb.en. · való· elö-
1erje·sztések.~-13. GyógySzertárak_ bezái"ásána,k ügye. 

Az tigykö.r késöbb jelentösen bővült és minden· polit-ikai irányú eUe.n-:.
{'frzés- helyébe a tisztán pénzügyi és gazdasági- lépett. 

1 
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Rövidesen a pénzkezelés körül tett szomorú tapasztalatok 

k l
't"k ·g máj'usban a következő rendelkezést 

,után szükségesne a J3 me 
.-tt:rmi: 
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deljük, hogy a l>:erületi ellenörök éjszakai körútjaik alkalmáYal ily esetC'k 
yizsgálására különös súlyt helyezzenek. 

Ugyancsak ehelyütt elrendeljük, a National Cash Regiszter JÓkarban 
ta . .rtásának biztosítását, vala.:nint a blokkpapirok állandó készenlétben tartásat . 

;1 A!unkaiig?Ji és. li'épjólé.ti .Népbiztossdg Gyógyszeriszet·i osztály1t 
Gy6gyszc1·tám.k ellenőrzésének központi feliigyelet e.~ 

Maga a szksz. direktóriuma állapította meg május 19-én 
tartott gyűlésén, hogy a pénzkezelés terén "4 legtöbb gyó§;'szer
tárban legteljesebb hozzánemértést tapasztalt' és mivel a P. N. 
a szociálizált üzemek anyagi kezelését ellenőrzi, elhatározta, hogy 
·intézkedést tesz az üzembiztosoknak szükséges utasítás megadá
sára és ellenőrző nyomtatványok megszerzésére. 

Megállapitható volt az is, hogy a kommunista gazdálkodás 
s a gyógyszertáraknak az államositása legdrasztikusabb formájá
ban való kezelése ( aminél az állam a gyógyszertárakat még meg 
sem váltotta, tehát értéket értük nem fizetett, egyszerűen -
elrabolta) oly óriási pénzáldozatot követel, amit - a gyógyszer-· 
tárak rentabilitása teljesen megszűnvén, a patikák hozadékából -
dacára a rettenetes taksaemelésnek -- biztositani nem tud. 

Ismételten közölte a szksz., hogy minden felesleges munka
erő bejelentendö. A nagy fizetésekre való tekintettel belátta, hogy 
valami tehermentesitésre van szűkség. Azonban volt-e, lehetett-e 
ott fölösleges munkaerő, ahol minden fegyelem meglazulásával, a 
teljes anarkia következtében egyik a másikára tólta a munkát, 
sőt, ahogy láttuk, egyik patikából a másikba küldötték a kissé 
komplikált receptet elkészítésre. 

U~yanekkor egy konkrét esetből kifolyólag, ar.1ikor a .voll" 
tuJaidonos - a románok akciómegkezdésének hírére - voit 
munkatársának s most a szociálizált patikában vele együtt müködö 
munkástársának !elmondott, kimondalta a szksz., hogy munkásnak 
senki - a munkástanács sem - mondhat fel. 

A magánhitelt megszüntetik, az orvos0knak adni szokott 
'fo-engedményt eltörlik. De hiábavaló kis- és nagyobbszabású 
·inté-zkedés egyaránt, a gazdasági anarkia a gyógyszertáraknál is 
mbid érezhetőbbé vált. ·· 

Egyik-másik üzembiztos, aki legjobban dörgött a kűzönséget 
kiuzsorázó kozmetíka1 cikkek reáoktroálás (?) miatt, a nagy 
meanyiségben talált steaint krém-mé dc1go:zza és viszonteladó 
·gyqgyszertáraknak is horribilis áron adja, hogy L:Jgy üzemköltsé
-geit fedezhesse. 

Az egyik ellenőr, aki a főváros'nn 30 és a vidéki váro
sokban ugyanannyi patikát vizsgált, arról szá:T•ol' te, hogy azok
ban a gyógyszertárakban, ah01' a kommunre!ldelet~ket nem betü
szerint tartották be, s ahol lelktismeretes gy<lf"''errszek voltak a 
vezetők, akik a vezetésből nemhogy :E·· · , .· ;,, a .,volt'-tulaj-
donost, hanem annak keHő részt bizt,)Si< --r azok mindeE 
egyéb ,~IVlisswirtschaH" datára az üze~;_:. re L, -;lsát meg tud-· 
ták'Védeni. 

A Iilkiísmeretes és munkaját nem poiWkcJ, ÍIC!nem egész-
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ségügyi szakszempontból végező ellenőr olt, ahol azt tapasztalta, 
hogy az üzemvezető nem én a gyógyszertár vezetés éhez, egye
nesen felhívta arra, hogy a .,volt"·tulajdonosnak adja át a vezetést, 
s maga csak a kivánságnak megfelelő .ellenőrzést" gyakorolja. 

Volt olyan gyógyszertár is,· amelyet az üzemvezető és a 
"volt" tulajdonos közös megállapodás alapján szabotálás céljából 
rosszul vezetlek, ami a késedelmes expediálásban, gyógyszerek 
be nem szerzésében stb. nyilvánult. Erthető volt ez addig a 
határig, amíg a kormányzati rendszer lejáratásahoz hozzásegHett, 
de érthetet!en, mihelyst egészségügyi hátrányára volt a kommu
nistának mondott rablórendszerben ártatlan, s talán annak 
következtében erősen súlytott szenvedő betegnek. Tették ezt 
esetleg abban a reményben, hogy az állam nagy ráfizetések
kel fenntartható patikákat esetleg visszaszocializálja. 

Igen sok helyen a .,volt" tulajdonos érthető nembánomsága, 
az üzembiztos hanyagsága, a rossz rendeletek és rendelkezések 
vagy a rendeletek helytelen értelmezésén múlott « gyógyszertár 
anyagi lerongyoltsága. 

Hibás felfogás volt, hogy az a jó vezető, aki sok lebér
pénzt hágy bár vissza, de üres patikát s anyagkészletéből meg
fosztott raktárakaL Lelkiismeretes vezető a gyógyszertár iJzem
k~pességét a kellő számra teredukált személyzettel s nemcsak a 
kész any.ag' felhasználásával, hanem annak folytonos utánpól!áaá
val - bizíositotta .. ' 

Megállapítható. tény volt az is, hogy abban a gyógyszértar' 
ban, amelyben a gyógyszertáras bentmaradt, vagy ott hagyatott, 
távolról sem okozott a proletárdiktalura gazdálkodása olyan kárt, 
mint ahot félreállott Viszont azok a patikák is rendkívül sokat 
szenvedt~.R, amelyek szabotálással visszatartották az árút, amely 
jóllehet Ujbbet ér most. 

. Az alkalmazottaknál pedig nagy lehangoltságat és így elked
vetlenedés! okozott az, hogy a kommunista uralommal nem a 
hosszabb gyakorlat, a jobb képesílés és a jelesebb szakképzett
ség volt az előny, hanem a - sokat hivatkozott - "politikai 
megbízhatóság." És ép ennek következtében az érettleoebbek, a 
fiatalok, a szakmai tekintetben kevés kivétellel, egyáltalán szem
ügyre sem vehetök helyeztettek az öreg, tapasztalt, jó gyógy
szerészek elé. Az eddig említetteken kivül ez is azon tényezök 
melié sorakozik, amelyek mind közremüködtek abban, hogy a 
gazdasági anarkia a gyógyszertáraknál is tetőpontja felé közeledett 

A szksz. júniusban felszólítja az üzembiztosokat, hogy vala
mennyi betegpénztári, egyleli stb. számlát márc.-júniusi negyedre 
készítsék el és szaigáitassák be a Gy. M. Sz. titkárságához. E 
számlák mellékleteinek beadott recepteket a szksz. Jiquidálásakor 
a legnagyobb összevissz;tságban találta a bizottság; amely ebből 
kifolyólag is eljárást indított a volt vezetök ellen. . .. 

Igen jellemző különben, · hogy azok, akik a legnagyobb 
hányi-veliséggel és a leglelkiismeretlenebb módon kezelték a 
közvagyonnak hirdetett pénzeket és értékeket, mennyire és mily 

177 

módon őrködtek azokr,ak a pénzkezelésére, akik évek hosszú 
során át a legbecsületesebben sálárkodtak a reájuk bizott vagyo~ 
nokkal. RJll,dri. józsef testületi titkár ellen szlnte szervezett haj
szát folytatott a szksz., illetve a kommu.Iiisták. A testületi tagokn-ak 
;1 bet~gpé;ntárak részére kiszolgált gyógyszerek fejében járó 
összeg folyószámlájára utaltatott át az egyik bankhoz, amelybői 
aztán kinek-kinek a számlája szerint járó összeget átutalt. Ez volt 
a jogszokás s e jogszokás szerint járt el máj. 9 én a mLnkás
biztosító is. 

Ebből aztán olyan nagy dolgot ütött l\'emuald titkár, hogy 
miatta a forradalmi törvényszék eié kerűit Réthelyi, ahol termé
szetszefüleg igazolta magát. 

Ugyancsak hajszát inditottak Réthelyi József ellen azon 
cukor-készlet miatt, amelyet a főváros gyógyszertárainak számára 
a Cukor-közport a Testületnek utalt mindig ki s amely cukor
nak maradványát pontos elszámolás alapján Koritsángky Ottó
nak, a K. Gy. ü. akkori helyettes vezetőjének adott át. - P.z 
országos egyesület titkársága is kezelt az ország gyógyszertárai
rHk !elmerült sürgős szükség e'e!ére való cukrot, amit a K. Gy. 
ü. azért nem vett át, mivel arról senkisem számolt el. E cukrot 
azonban nem Réthelyi kezelte. Egyébként is megállapitható volt, 
hogy az orsz. egyesület cukorkészletéből a szksz.-i titkárság és 
vezetőség Veszprémmegyében a maguk számára éleimicikket 
cserél. Tette ezt az a Neuwald-Nádas társaság, amely hű keze
l s dacára az akkori időkben a legr~ttentőbb kimenetellel végződ· 
11et6 ádáz hajszára kaphaták voltak személyi clienszenv és poli. 
d kai ok oknái fogva. 

E kitérés után, amelyet azonban jclíemző kortörténeti adat 
voltánál fogva fet kellett jegyezni, meg kell említeni, hogy igen 
sok üzemvezető a K. Gy. U.,nél vásárolt áruk fejében fentálló 
t<:rtozását sem fizette, úgy hogy a K. Gy. Ü .. kénytelen volt 
"h hoz a retorzióhoz fordulni, hogy a szksz. által kilátásba he
lyez tette, hogy amennyiben 8 napon belül nem utalják at a tar
~~~zást, más kezeiőt neveztet ld, vagy a- gyógyszertárat bezáratja. 

Július 2-án Eios A. Andor az üzembiztosoknak előadást. tart 
a pénzkezelésrőL 

Az osztály pedig az ugyancsak átalakulás után kiadja a 
re'ldeletct, hogy a §zocializáll patikák. üzembhtosai havonként 
terjesszék be bevétel! és kiadási számtételeiket egy-egy összeg
ben. Azt a célt szolgálta ez a rendelkezés, hogy az osztály 
összeállíthassa számszerűen, míly megterheléssei jár a gyógy
szertáraknak a kommunista rendeletek szerínti állami kezeítetése. 

Ez a felhivás azonban nem vezetett célhoz s ezért a követ-
kező lelhivást adta ki az osztály július hónapban: · 

"ValamennYi gyógyszertár ü-zembiztosáriako 

Az l'dclig beküldött jelentése'kbül látjuk, ho,::r;.c az egyes ~.yógyszertúrak 
üzemblztosai n, be1;;-ü\dendö haYi forgalmi kimnt.atá:::o1>: lén~'egét nem jól 
úl'telmeztél.;:, miért ts e.tTc n úz ve szüJ.:s-Cges a köYetkezölcet megjegyezni: 

Az összegeket a kim11tatás megfelelő roYatc'lba akként kell beállitmi, 

12 
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hogy azokbóL fil egyos adat.ok rendeltottí.se minden kétsérret kizárólag 
kitűnjék. . ~ 

!:- készpénzb.evé.telekhez. illetve kiadásokhoz nem szabad hozzáadni 
ar:on_ osszeg~ket, amely~k mint üzemi fflieslegek ideiglenesen valamelY 
penzmtó_~~-tne.l kezeltet~~k. Erre a célra egy külön- rovat. szolg&J. ·:,., '! , 

. Kulon ro\"at~a~ t_untetendók_ fel azon gyógyszerek értéke, melyet 3, 
g-_yogysz?rtár a socJahza.!ás óta valamelyik kórház vagy. betegsegé:lyzó pénZ. 
t~lr terh:re (t? hat nem készpénzfizetes ellenében) :::zolgá.ltat ki. Az _ezek 
ellen~rteke fe,]é~en befolyó összegek a rendes készpénzbevételekhez· hozzá.
~zamltandók, a JBgJ~zet_ ~ovn.tba.n azonban meg -kell jelölni, -hogy a kimut&· 
-a.sban sze~eplö be\~etelt összegben e címen mennyi aHítta-tott. be. 

A lnmuta.tás utolsó rovatait a követke-zöképen kell ki<l!litani: 
. . .:::...z elsö ~evé~eli rova~ba .azt az összeget kell beá1litani, amely9t az 
1;1etö uzem a Népb.~ztossá~tol. ll~etve annak átutalasa révén a hó folyamán 
l:apott. Az után~ lwvetkez: k1adas rovatának első pénzrovatába azon összeg 
allitandó be, amelyet ebbo~ a pónzböl muukabérre, míg a második részbe, 
amelyet .~uyago~ra adott kl. A rovat utolsó pénzrovatá.ba azoknak az össze
,!feknekT'oss.zesRel?ét. ke!] beállitani., amelyet a gyógyszertár 3. socializálás 
ota a Nep?Iztossagtol, 1~letve annak révón elszámolásra kapott. 

A ktmutatások mmdeukor havonta legkésöbb iq()' po8tá.ra. adandók. 
, . Jelen. ~set~e.~ a .Ill:ájusí. és )únlusi _kímnt~tás0k .e~edékesek. Pelhivjuk 

a ..SY?:?Yszertarak uze~b1ztosa1t ~~~o~t lS, akik a Jelentést már egyszer 
megku!dték). hogy a ,l elentéseket u.1bol pontosan összeál!itva felelősség terhe 
mellett -postafordultával terjesszék be. 

l\láj'!s 1 el,ötti forgatmat kimutatni neru sziikséges. 
, A kimutatasokba az egyes rovatokba tartozó összezeken és rendes 

datumon, vala~int aláírásokon kivül má.st ne ir,ja.nak. ~ 
Arnenn~.tbe-?- egyes ~dato~r~ .. vonatkozólag valamilyen magyará.zatot 

tartanának S7,Ukseg~snek,_ ugy kerJUk azt a jegyzet nwatban; ha pedig ez 
nem volna. elegendő, a klmnta.t3.shoz csatola.ndó kisérőlevélben megtenni. 

A ;Vipjólét! és közegészségiigyi HCpbiztosság 
gyogyszerészeti iigyosztdlya. 

E felhivásra azonban jelentések már nem érkeztek mert 
közben megbukott a proletárdiktatura, s így egyik irren é;dekes 
lesujtó ~zámszerü adattól estünk el, amely adatnak ~gybeál!itás; 
most mar csak gyógyszertáronként történhetik meg. 

. Visszatérve az ellenőrök. m~nk~jár~, meg ke_ll. említeni, hogy 
mig ~e;detben a . gyógyszertaraK ügyet azon Iranyelv szerint 
refera\tak, hogy mmel kevesebb mentes!ttessék a közüzembe vé
tel alól, addig az osztályon Wrtént változással irányelvül az állít
tatott, hogy a vidéken visszaszocializálás lehetősél'e illetve szlik
ségE~e.rUsége t;! érlegeltessék. az államot terhelő pé~zügyi szem
pontooL A kmelyezett tulajdonosok ügyében iegyzőkönyveket 
vette.k fel és személyi differenciákat intéztek ei. Ök voltak az 
osztaly mozgó őrsége. Az ellenőrzés alkalmával ellátták az 
ü~embiztosokat gazdaság~' t~nácsokkal, felvették a panaszokat s 
eljártak azokban a nn.,~at es a szksz.·nél. 
. • Az osz!~IFáltozás után . vidéki l:iszá!Iásoknál megszünt az 
önkenye~ elpras; nem volt el!cerlilhetö a helyihatöság és a tiszti 
or·ro:, m1vel ekkor az összhangzatos egylittmük{~déstől várta az 
osztaly az e:ectmén):t s _nem a politikai !snegyerekeskedéstől. 

M~latsagos epizódja ennek a~. időnek,_ hq7y amikor még 
csak sejtelem volt róla, hogy a Nepgazdasagi Tanács elrendeli 
a" _:,ai_:sa . }00-2~0°/o-kal emelését, a Cegléden és Nagy
kmoson prt egyik ügybuzgó ellenőr -- meg sem várván a 
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kormányzótanács vagy más illetékes tényező hivatalos eljárását, 
csak .a.zért, mert ott a patíkák nagyon rálizetnek - saját sza
kállát'ir elrendelte, hogy á knlönlegességek árát 150, a vényre 
kész.lflt gyógyszerek árát 300o;o-kal számitsák · drágább an. Fél
nairig kellett ide-oda telefonálni, tníg ezt az ártatlan s az akkori 
időkre igen jellenhő esetet el lehetett súlyosabb köveíkezményék 
elölt simitani. 

A népbiztosság gyógyszerész számvevőségénél a pénzkeze
lés szabályozásával az osztály változásakor az is elrendeltetett, 
hogy a Népjóléli tárca, illetve országos betegápolási alap terhére 
fizetendő összeg utalásánál a következő szöveg füzessék hozzá: 

~Az érdekeltek tudósitása végett megküldöru azzal, hogy amennyiben 
a gyóg;yszertár l.;:öztulajdonban lenne, ez esetben, mi'vel a számlázás tárgya 
.a köztulajdonba vétel elötti idöból Ezfl.rmazD követelés, - az üzembiztos és 

. a. mtlnká~hnáes egy tagjának együttcsBn alálrt nrughija ellenében fizet
hető ki. 

A gyógyszertár üzembiztosa az igy befolyt összeget 1\ napi bevét'elek
töl elkülönítve külön tetétként ker.elje. 

Ha pedig a közt!llajdonba vett gyógrszertárnak az igy befolyt összegre 
az: üzem folytatása eé\jából s7,üksége lenne, akkor afelett csakis a Munka
ügyhós népjóléti (l.;:ésöbb Népjóléti és Közegészségügyi) Népbiztosság gyógy
szerG-3züg~ri osztályától orre külön kikérendő C'ngedély tüa11ján rendel
kezhet-ik." 

d) Gyógyszervizsgáló és tudományos kisérleti laboratórium. 

A proletárdiktatura idején-- ahogy látni fogjuk - a gyógy
szergyártás irányításának szerepe iilette volna az eredeli tervezés 
szerint a K. Gy. Ü.-et, amely egyben a gyógyszerelosztás terén 
a gyógyszerárú nagykereskedelem lebonyolítására is berendez. 

•kedett és megszerveztetett. Ahogy a K. Gy. U.-et ismertető feje
zetben látni fogjuk, volt egy kisérleli és tudományos szakosztálya 
is, amelynek főíeladatbt egyrészről a gyógyszerek gyártásához 
szükséges nyersanyagok, másrészről az elkészített gyógyszerek 
minden irányú vizsgálata képezte. Ezenkívül a felmerül! tudomá
nyos és vizsgálat\ problémák megoldása, tudományos búvárkodás 
és nem utolsó helyen a gyó;yszertárvizsgálatok alkalmával vett 
minták azonossígí és tis'-tasági vizsgálata. Ez utóbbiaknál kap

·eso\ódott volna bele az osztályba. 
A szakosztálynak ennok következtébea egy teljes berende

zésű modern vizsgáló á'!Jmásra vólt szüksége. Az osztály és a 
K. Gy. U. karöltve jártak cl abban, hogy az országos egyesület 

'tudományos és vegykisér:eti állomása, amely a 48. Sz. N. sz. r. 
alapján is a köztu;ajdonba veendő laboratoriumokhoz tartozott, 
megmaradjon a gyógyszerészek kezén. Az akkori -- az újabb 
céloknak - meg nem felelő, aránylag szűk helyiségből ugyan

'esak a köztulajdonba \'ett Aggteleki-utcai "Gyógyszerész-ház" 
más részébe kilánták áth·elFzni és a felszerelés kiegészitéseérde 
kében dr. D?év Endre, ::1 Fisd. és tud. szakosztály vezetője és 

·dr. Pov_qács Rezslí, a Sz. N. tablmányi és kisérletogyi osztályának 
vezetőjével ismételten folytattak tárgyalásokat, mint aki az 

·összes laboratóriumi anyag klett rendelkezett. 
1Z* 
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. Ezen· terv .meliett .szó. ~olt még arról, J;ogy a nevezett c~Jca 
1 "Chmo1n.~-gyar telepen. alhtanak fel eQy- laboratóilumot, ai ott 
meglév~nek kiterj~sztésével, valamint hogy e_gy azelőtt magánjellegű 
l?!Joratonum bizatnek meg a VJZsgalatqknal 'tett minták analhá
lás5val, aminek titkolt rugója személyi érdekü volt. t. i. hogy 
ezen laboratórium volt tulajdonosai további zaklatás és a \'. l-t-be 
esetleg bevonuitatás alól mentesirtessenek. 

. Az utóbbi két terv elesett, mert közben a K. Gy. ü. átala-
kitotta szervezeteb~n a volt egyesületi vizsgáló állomást s. igy 
kész laboralónum aliott az osztalynak tS rendelkezésére. 
. f; K~zponti f~lügyelősé_g*) célja az volt, hogy a vizsgáló
allomas haram osz,alyból (kemrar, farmakognosiai és bakterioló
giai) álljon. A már jelzett feladatokon kívül kidolaozta volna a 
recepteknek a tudomány mai állása szerint !egjobbb elkészítisi 
~~ódját. Tu~ományo_s. v~z?gálatai során pedig a gyógyszerek össz~
rerhetetlensege, s1enl1zalasa, a legalkalmasabb üveofajták gvógy
szer~k e:t~rtás;; stb. stb. ~s esetleg új gyógyszerek vagy pÓtsz·e
rek Keszrtese targyaban vegezett volna a tervezés szerint kutat:á
sokat. 

Ebben a !.a boratóriumban dolgoztak volna· továbbképzésük 
és kutatás céljából a felügyelők és itt nyertek volna gyakorlati 
kiképzést a felügyelői állásra pályázók. - Andriska dr. és Kazay 
kinevezése már úgyis szólott, hogy kutatásokat kell végezni a 
K: Gy. U. tudományos kisérleti állomásán. 

Amennyiben ennek a kisérleti állomásnak az ekkor ott dol
gozókhoz mé;·ten teljesen elegendő elfoglaltságot adott a K. Gy. ü. 
a gytr. vrzsgalatokhoz vett szerek analizisét a fővárosi vegyvizs
gáló állomással végeztette az osztály. A tudományos k'ísét!et~ 
munkát pedig még nem kezdhette meg az állomáson tervezett 
átalakitás be nem fejezése miatt. 

e) A gyógyszertári üzemek rendezése, fejlesztése 
és modernizálása. 

A gyógyszertárak lezüllésének oka: ~,Restaurálás. - Tervezetek - i\liü:r.ta-
gyógyszertárak. - Ejjeli ügyeletjelzés 

_Tagadhatatlan,_ hogy a retten~tes világháború hatását a gyógy
szertarak b~rendezes:, felszereles: er?sen megsínylette. Hogy 

. Jmn~en tp~ragnak elsosorban. a haborut kellett szolgálnia, l1og)" 
a kozponn hatalmak bloktrozasa következtében még a semlecres 
külföldről s:m lehetett mind:n szükségeset behozni, hogy lelJes 
lerongyolódasunkat megakadalyozzuk, a rossz közlekedési és szál
lítási viszonyok és nem kissé a háborús-morál, az emberek ·eKfá
sulása, a mindinkább erőre kapott letargia azt eredményezte, 

. "} Ti.!datos~n nem_ említek itt .,osztályt"~t, mertebbcn az idöbe::.aRn~k: 
~s~_knem~ n:1nden ter~e, rendel_kezése politikai tendenciáj ü volt~ Pl._ Központi 
lelugyeloseg az osztalynak sz1goman szakszernpontoir szeritlt eljáró szerve
<:r felügyelői és tudományos tárgyakat előadó dr. For(rács Yezetése meHet+: 
Andriska dr., Zalai dr., Tiscbler, Gyarmati s -".'idékről IZazayból álló c~ovort: 
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·" a 'Jáború előtt a tudományos és gyakorlati haladással 
;>ogy me" ' · k · · ék 'ten ,;- a !<orral igaz naay. általánossagban csa .1gen ;mers _e.1 · _.. 
~~ ·. •tar'o' g)'Ó"')'Szertárak mérr az e.'vtizedekkel hatul kullogo. 
•epesc ' " " · · t' t It k ;,. -~ észségügyi törvényeknek -és rendeleteknek .-~em_. e e e .. ,_~e_~·-
Ag meglassult ellen'6rzés, a n ogy munkaerő h t'! ny es)' t obp~\ a. 
a •óo-yszertára~at magasabb szempontból vett~n, ;r?sen SUjtó 
'k~rUJmény a legtöbb helyen - a. dolo~ termeszetenel fogva ~ 
erőseh lezüllesztette a gyógyszertarakat ts. . .. , 
.· .A központi felügyelőség ezeknek t11da!aban ar.ra l?reK~d~jt, 

;{
0 

y: 1. a receptu;át é~ kézi eladást eg~mastól elval~s:za .. Nem
cs~k, ·hogy egyik es masrk munkat lS mas-mas szemely vegezze, 
11anem, hogy más helyen is._ . .. . . .. 
' 2. A receptek elkészitési módját (lex artts) a tud. es k1se;J. 
állomásnak már jelzett kutatásai alapján újra ktdolgozt~ssa es 
hatástani s minden más figyelemben tartandó szempontboi meg-

állapítsa. .. · k ]{' ·t 
3. Asseptikys munka lehetőségél és steril gyógyszere eszt·. 

hetését bizlositsá, • . 
· végül 4. ~haladottab b tudománynak és korn~k megf_elel~ be~ 
rendezést, üzemmenetet és munkarendet u_gy a_ vege_zen?o m~nka, 
mint a dolgozók és a gyógyszerre szorulo kozosseg e:.d~keben. 

Ezeknek megvalósítására az volt ~ terv, hogy a lovarosban 
J{erületenként, a vidéken nagyobb varosonke~t. egy-egy. mmta; 
gyógyszertár állittassék fel, i_Jletve . egy:egy regr patrka r l y enne 
alakittassék. Az új gyógyszertarak mrntajaul p~dtg ef\y-_e?Y norma
gytígyszertár tervezetén~k s~akértők~'el törtepo me!5e~:t.esevolt a,, 
száno·ék kisebb falusi es varost gyogyszertarak mrnlaJaul. _ . 

Az osztály ápr. 15·-én felhivást közölt az rtt következ? k~r-. 
dé sek megválaszblására, hogy tapasztalt ~z~kembere~. véleme nyere, 
építhessen a fentirt tervek megv~l?sításanal. A kérd_esekhez luz?tt: 
tájékoztatásnál az akkori termelest rend_ JU.t k1;e,1~zesre, m~rt his: 
ehttez mérten kellett volna a szakszeru atalaKrtasoknak 1s meg , 
történniök :*) · · · ·. . . · '. 

. L A gyógyszcrt.ára!;: YizsS!,'álatn _1:.i~,zálh't~o_l-:.nal,· szoyal az a f:eladat, 
::nnel·'; elübb -a. tiszti főorvosokra Y olt lHZfa·. , . , . . . 

·• :..! Ex temporc készítendő recep~el;:,)-cff.J~).bb elkeszttesenok modp. 
'\. A receptura· és kózieladá.s· szct·\+alaszt-asa. . ; 
-.+: ~W;: 1~pen tehet.nc .brztósitani a g-J~Ógysz,ertarakban a legsti~rHebb 

n1_,_r,t.::.:_ f•L; leanagYobb tt.sztasagot~ . 
Usó{;\-szŰrtári üzemrAnd kidolgozá5a. . . . . , ·: .. -~ 

\',. .-\ kZ~zt e\ad.ásiiál gyakorolt kurn;r,;::.lás Iue.gszüntotesPnek· modJ~L.1 
_ , . Egy norma gyógy-szeetár .ter-vénel;: ~.idolgoz~sa. , ~ . .-.-· . 
· -~.lHtlános tájékozáslll szolgáljm~ak -~·-- k~vet~~ezo el\ ek: r;. _ r-: . :, 

1. \Unthog~' a gyógyszertermeles l,._ozponyl-::>JtV~: !~sz; a!~ ?~:ie~ c:Yó~
s:-:enfr.rakbaU a tulajdonképeni laborálás meg ,iog szm1m ~~' ~~~ -~ laborál~s .. 
twz ::-z:ühl•ges h€IJ'iség Cs hozzávaló ~emélyz;~t__f~~-~.sle.ges::,_: 'ahk:. ~- O.fidi 1 

:2. -:\a.gyobb városokban, amennyiben a kozon;:-cg erdeke azt me."eno .. ' 

-- ------;_:-:~--.. ~.\i;t följegyzésre érde~eS ,adatot e-~-Uitem meg. hogy. am.ikor a: 
prabetáráiktatura megerősödni látszott,·többek tele!lt~ezte~ azzal va~y hfPt't' 
go-z;tatták, hogy ·ők-a gyógyszerészet ~egr~formálasat m~r 10-29 evfe o_ .-1 

a< kommunizmus . szeH.emében dolgoztak_ kt. -{gy Hankovqs Ferenc. el ts 
aiáiT!Ia e tekintetben Szolgálatat a -:.f. K. T.-nak.-
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a gyógyszertar.a~ számát· t:sök~enteni fogják és igy t~g-:v··rgy gyógyszertár· 
felszerelése tókele.tesebbé tehető. 

- 3. Receptek- jövőben Yaló elkészitésénél annak módjá.t nrm minden-
gyógyszerész önkényesen fogja megállapítani, hanem a központi szerv alta l 
kidolgozott legjobb egsséges. módszer szerint köteles elvégezni. - · 

_ 4. A recepturát olyat-énképpen _kell a kézi eladastól úgy térbelilüg, mínl 
s.zemélyilf'g elválasztani, hogy a vénykészítő a IC'gteljesebb nyucralomban 
minden tévedés stb. kizArásá.val dolgozbassék. o • 

5. A jövőben az egyes gyógyszerószeknek a g-yógyszerészet yalamelYik 
ágában igyekezniök kell-magukat speeializálni. - - • 

· 6. Ami -az üzemrendet illeti, amint a gyógyszertermelés központosítá&'l, 
továbbá a gyó,!lyszera?yagok központi elosztása megvalósul, a. személyzet a 
gyógyszertárskb_an ket turnut:iban fog dolgozrí 6-ö órai munk idővel Stb.-" 

.. . . A kérdésekre igen érdekes tervezetek és feleletek érkeztek,. 
a többi közölt: Réthelyi Józseftől, dr. Wéber Dezső től, Kata i 
Nándortól s több vidéki és fővárosi gyógyszerésztőL . . 

A fővárosban a "Kigyó" és a Szt. Gellért-fürdő épületében 
lévő "Kereszt"-gyógyszertár voll kiszemelve minta gyógyszertárrác 
V<!.ló átalakitásra .. Az elsőt át is rendezték (a "volt" tulajdonos. 
tl.!d.tával és beleegyezésével). A közönség részére t~jékoztató táb
lákat függesztettek ki. S az átalakítást a tulajdonos a proletár
ctiktatura bukása után is meghagyta. 
. .A blokáddal kapcsolatban lévő nagy anyaghi·áriy azonban 

megakasztotta a tervezett újításokat, s igy teljes erővel azon kel
lett !~nni, hogy. a patikák a rnostoha körülmények következtében 
(s barmily furcsán hangzott is ez akkor,. a közp. felügyelőség és 
az osztály-átalakulás után, az egész osztályvezetőség s az egész 
o.s~tály ezek közé számította, s a legelső helyre tette -- persze 
elhtkoltan - vagy csak a legóvatosabban értésre adva a korn
rnun államforma által teremtett rettenetes viszonyokat is) még 
j!Jbban le ne züljenek. 

Igy a legfőbb tennivaló volt a leromlott mérlegek meg-
javitása. Egy mérlegjavító mühely üzemképességét a felügyelőség 
tette lehetövé anyagok kiutaltatása által. Az állami rnérleghitele
sitö hivatal megkeresésre a gyógyszertári mérlegek gyors hitele
sitését foganatosította stb. stb .. 

. , . Ugyancsak a felügyelőségrendeltette el, hogy a szocializált 
mosódák a gyógyszertárakból kapott· fehérneműkele (törlök, .. dol~ 
gozóköpenyek stb.) soronkívül mossák ki s az Egészségügyi 
anyagraktárból több száz törlől stb. utaltatott ki a fővárosi pati
kák számára, amit a szksz. utalványára a K. Gy. O. adott ki az 
éjjeli ügyeletes számára való. ágybevonattal együt i. 

A felügyelök és ellenörök útján szorgosan ügyeltetett a 
tisztaságra és a gyógyszertári rendre s ahol ez máskép meg
valósitható nem volt, ott a patikát 1---2 napra becsukatta az 
osztáily al. Ily eimen Budapesten 3, a vidéken 2 patikát záratolt be 
az osztály (az átalakulás után) a tisztogatás és. rendteremtés 
tarta.rnárit. 

·· Ugyancsak idetartozik az ügyeletes gyógyszertárakat jelző 
világítótáblák rnegvalósitása. 

Forgács dr_ és a felügyelök éjjeli szolgálalJ-körútjuk alkal~ 
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rnával tapasztallak alapján clrendeltelték, hogy az éijeli szolgá-
t.atot jelző világiló tábla, illetve lámpa: . 

~a) ~agy Attetszö -anyagból. {i.~Y~!?· ka;tonra a_lka1m~zo~t átt~tszü pa~~):· 
ta 

*ó· ·pi·e'hböl ·kartonból keszul]on. Ez elsőnel az atYilágitast, a ma .. o vagy, r·~ s • · :1:' k kT. 'lr dikn:ál a -meg-világítást egész éjjel maganal.:: a gyógy~ze1 arn~ ~ ·u on e ce. ; 
, ol á ló lámpáj n véo·ezze. (Mintául szolgálhatnak- a illagy Kr1stóf, Sz en t Sz~;, 
~.,nfa~. Ká,\,,áfia stb~ gyógyszertárair különbözö rendszerü transzparens tábla1;) 

_,b) A jelzötitbla. yagy ay, éjjeli eseng·~ m~ll~_, il~etve :ölé_ ~kasz:.and~, 
vagY olyan helyr~, al~?n:nan minden kereses nelkul barmel~ lm1~usnal\. mar 
messziröl a szemebe tumlt. ~ 

c) A. jelzötáblfm nem elég egyetlen egy gJogy::zeiUn elmének f~ltun: 
tet.ése, hallern lcgaláhb 2 -v~gy 3 legközelebb fokvó sztJlgAiatot telJeSlto 
1--':YÓgyszertárt kell megnevezm. .. . ' r - • 

~ d) Az elromlott villamoscseng·ö1: a lAg:mrgó~eb?.e~ IDegJa:n_t~ndó~ meg: 
·avitásukiu: a esengő közvetlen köf:eh~ben -~ell fe\tnn_o l.~ó~on .. Jelezm~ ho~ 
.l ö CTO"Z e·s hocry mil''f\II modon (zol'~et6s, hu;;:ó:- ~T-elkezd) kell aY. a cseng · ::;o; . ""· - ·' • - . ~-

inspekciós gyógys?.mt',::,zt folkflltmJi." 

f) Gyógyszerészek tudományos képzettségének ellenőrzése 
és fejlesztése. . 

Az ellenőrzésre a. o-yógyszertár vizsgálati jegyzökönyvbe,n 
megadott irányíláson kivUI arra való tekintettel, hogy tgen sokan 
illetéktelentil mondották magukat okleveleseknek, elr_endelte_tet.t, 
hogy mindenki tartozik a felügy_előknek __ be?'utathatas céljaboi 
okmányait az illetékes gyógyszertar vezetoJénei elhelyezni. . . 

A cryócryszerészek alkalmazott tudományok és gyakoriali 
ismereteinek" fejlesztésére dr. forgács több el?a?ást tartott és 
tervbe volt véve elismert szak~m?erek be~on~saval so_:ozat?s 
előadások megtartása. DidaktíKal celok sz~l~alataban a lel~gyelok 
és régtől elismert szak:ekint~lye~ be~o?as~val mmden reszletr.e 
kiterjedő sa gyógyszertarak v1zsgalata tranyan alapuló kommentar 
volt készülőben. 

úgyszintén dr. Evuyey József és J(~r':o''s_oky_ G~yza s;ak-
1anácsa szerint megkerestetett a közoktatasugyt ne~b1~to~s~g. a 
didakiikai célokat szolgáló gyógyszerészi múze~m ktegeszttesere 
és megnyitására olyképpen, hogy a k!ilönböző muzeumok?an. elhe
lyezett gyógyszerészet vonatkoz~sú tárgyak. a Nemzett Muzeumban 
lévő Gyógysz. Múzeum kereteb; egyes!ltessenek. Ez a munka 
folyamatban volt a diktalura bukasakor. 

g) Drogeriák ellenőrzése. 

Eleinte, az osztály első epochjában, a !elügyelősé~ tárgy
körébe tartozott ez a kérdés is, amelyre azonban - .. rnmt~10g~ 
a K. Gy. ü. közbeiőttével intéztet~(!, a_kkor tö~b a d:ogenakat tl!e_to 
ügy _ sor nem került. Az osztaly-atalakulasa utan pedig kűlon 
draguista előadó került az osztályra, aki - a felügyelet kör~be 
tartozó tárgyak referensével karöltve dolgozott e tárgyban s tgy 
erről késöbben lesz szó. 
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5. Átalakulás az osztályon. 
IrUért kollett az ~talakulás. ~- Anarkia az egész- vonaJon, - ~oltá n_. B~la 
megbízása. - Hogy 'fo-gadják a gyógyszertárosok -Zoltán programmja .. :-:
Az osztály átvét21e. - Munkatársal( megválasztása. - Potitikai megbízotf: 
Gy'örgy .lvlátyás. - Forradalmi csoport. - Intrikák. - -Kié!e;.;ett ·harc. -
Gu.th és Izsák népbizto;ok. - Szakszervezeti taggyűlés. - Tiltakozó hatá
rozat. -A válasz.- Atirat n szakszervezetckhez.·:- Határozat. -A szak_, 
szervezeti Tanács- átirata a F. K. T.-hoz. --- Hajsza a lapban. --A további 
rombolás megakadályozása. - Zoltán felmentését kéri. - György helyett 
Steiner. - A revolver. -- Z91tán Icmondása és távozása. 

·A gyógyszerészeosztály működése, amely a ·gyógyszer
tárak gyógyszerellátása zavartalanségának biztosítása helyében a 
komryJUnista politikának és sze,nélyi llajszának olyan éretlen. és 
még talán kommunista szempontból is esztelen túlllajtottságában. 
nyilvánult meg, ami a szaktevékenység végzésére kirendelteknél 
csáknem példa nélkül állott, csak fokozta a közviszonyok követ
keztében is beállott anarkiát. A meggyötört gyógyszertárasi kar 
helyzete leírhatatlan volt. Nemcsak elrabolt vagyana következté
ben jutott olyan lelkiállapotba, amely -.. ~ jólormán a legjobb 
igyekezet mellett is ~lehetetlenné tettetagjainak a szakszempont
ból vett megbízható, illetve produktiv munkát, hanem fokozta ezt az 
a sokrendbeli megalázás, amelyben a szksz. és az osztály kommu
nista vezetősége céltudatosan és tervszerint részesítette. Minden 
zokszó,minden panasz lehetetlen. Nincs fórum, amelyhez a mél~ 
tánytábnság, a fölszínes megalázó bánásmód és a sók tudato
san elkövetett gazság miatt fordulni lehetne. Kezdet óta látta már 
minden komoly ember, hogy az úJ rendszer intézkedéseit nagy
ban az ötletszerű intézkedés jellemzi, amelyben a szisztéma 
csak egyet követel meg: minden réginek ~ legyen ez akár a 
legjobb ~ felbolyg1tása, tönkretétele. Kezdetben félelmet keltett 
ez a tapasztalás az embereben. Később azonban az egész vállal
kozás még a nehéz viszonyok mellett is nEvetségessé tette a 
rendszert. S fagyasztó kacaj mellett bizonyos apathiával ilyugo
dott bele mindenki, mert tudta, hogy ez meg nem maradhát s 
csúfos véget ér. · · · 

És ebben a helyzetben megsokallotta maga a népbiztosság 
is a gyógyszerészosztály intézkedéseit. J1adzsar dr. főcsoport
vezető kezdettől fogva bizalmatlansággal nézte Györgyék: szak
értelemben vett tehetellenségét és Steiner~Téri-Wittenberger trió; 
meg táborunk polilikai rablókalandját Kapóra jött Györgynek 
törekvése, amely a három alosztály! egyesiteni akarta az ő veze
tése alatt. Csak alkalomra várt a főcsoportvezetö, mert a már ismer
teteti "nagy és előkelő" kommunista összeköttetések folytán lehe
tetlen volt Györgyéknek 'egyszerű elhelyezése az osztályból, szak
szempotból bármily kívánatosnak tudta ezt még.~ Guth népbiztos is. 

.. A gyógyszerészet terén beállott gazdasági csőd és. általános 
anarkia, Györgyék iniciatíva nélküli kapkodása, a szksz. egyre 
fokozodó agresszív eljárása, .gyerekemberek buta és gonosz, fele~ 
lősség,·nélküli s az egészségligyi helyzetet is nagyon sujtó szerepe, 
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mecrérlelték az elhatározást, hogy a társaságo! elbocsájtják az 
osztály ról, ahová nem "politikusok"(?) hanem sz.akemberek valók. 

· · Gútll népbiztos máius végén 1/ámossy, _11-'z.nlder es -~l1ato.J(.~Y 
orofesszorokat · magához kérette s nyilatkoz.atra k~rte őket, hogy 
.;,éleményük szerint kit kellene az osztály elere all1tam, hogy a 
tlel]es csődöt megakadályozná és kiköszörülné azokat a _hibá,k~t, 
imelyeket a vezető okozott. Mt~dharman azt a, fe!vtl.ag?sit~,st 
ad(ák, hogy csak két szakember ]ö_het sz ó ba,: Deer dr. es Zoltan 
Béla. A megkérdezettek egyike meg hozzafuzte, hogy De,e: ~r: 
\dösebb úr, mire Guth kijelentette, hogy .akkor Zoltan mans .. Kl 

<--an· nevezve." .. 
. ·Ez szombaton május 31-én történt a déli órákban. Előtte 

néhány nappal kis' időre megérkezett Soántó Sándor Wie?~öl; 
aki ismételten konferál! a népbiztossal Györgyék elbocsatas.a 
ügyében s ekkor már Szántó~ak is az ,volt a véleménye •. hogy 
a politikai exponenseknek tavozmok Kell s a vezeto allasba 
komoly szakembernek kell kerülnie. , . . .·. 

A népbiztos szabájában történt eseme~y h_Ire h~n.1ar kiszi: 
várgott s az osztályról dr. Tc:[(/c1' közölte. Zoltan Bel!' val, (akt 
ekkor a K. Gy. ü. beszerzési osztályának volt a vezetoje), hogy 
a népbiztos őt nevezi ki .gyógyszerészdiktátor"-rá. , 

A népbiztos Soántó Sándor útján kérett~ ,magaho~ d. ~, 3 
órára a Szovjett-ház (Hungária száll~)-ban levo. lakasar~. (,,.;th 
népbiztos egy öttagu küldöttséggel targyalt, ,amikor Zol:an-t be
jelentették. E tárgyalást megszakitatta s Zolla?t behtvta. e~ ellent~ 
mondást nem tűrő hangon megbizta az osztaly vezeteseveL .
Zoltán ellenkezni próbált, amire Guth figyelmeztette,_ hogy d!k
tatura van, majd egészségi állapotára hivatkozott, ~tre a nep
biztos (aki gyakorló orvos volt): "Majd _m;ggyógyi!Jt;k. de az 
osztályvezetést On átveszi!" Nem volt ki teres, az osztalyvezetést 
vállalni kellett. . 

Zoltán a népbiztostól JJc:ér Endre dr.:t kereste fel, akt a 
körűlmények mérlegelése alapján tisztán !atta, l10gy c,sa.~ _Ily; 
képpen lehet megmenteni, ami menthető és ezt a meggyozodese .. 
nem is dtkalta el. 

A délután fnlyamán tanácskozást . ta;tott kinev~zés~ ?gyé~ 
ben a K. Gy. U. vezetőivel, majd hetfón IS a del! _orakban 
ugyancsak a K. Gy .• Ü. Haj?~utcai helyiségében, ahonnet az ttt 
folytatott megbeszéles alapJan egyenesen a, szksz.-be men!. ,Az 
,:udvariassági látogatás" célja a bemutatkozas volt s csak nehany 
percre terjedt. , " .. .. . , 

Dr. Taujfer Gabor és tole fuggetlenul Roth fv!ano buda-
pesti gyógyszertárosok aggodalmukn?k ~~tak ktfe)ezes~ a, meg~ 
bizatással kapcsolatban, mire Zoltan JU':tus 2-an delutaora a 
Te.stlilet vezető tagjainak összehívására kerte Róthot. A_, Bank~ 
utcában tartott értekezleten. jelenvoltak: Bf!yer A~tlll, Dcer_ E~dre 
dr .. Fáczányi István, Karlovszky Ge y za, Kerpel \ 1lmos,, h.orcmyt 
Lajos, Jfaurer Arma?d, R~the!;•i Józs~!, Ró/h Manó, Rozsavolgyt 
imre, dr . .rauffer Gabor es Zoltan Bela. 
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Az értekezlet eloszlatta az aggodalmakat s egyben meg
bízta Deér Endre dr.-t, hogy~ Zoltán Béla munkaprogrammjának 
kidolgozásában segédkezzék. 

. Zoltán késöbb megállapodott Guth népbiztossal, 
munkaprogrammját irásban összefoglaltan fogja átadni s 
ahhoz hozzájárulta után veszi át az osztályt. E programm 
vetkező volt: 

hogy 
csak 

a kö-

"Xópbizto:; Rivtárs! Május hú 31-én törtúnt Itihallgatásom alkaln1a~a1 
nzon megbízáSt nJ'ertem Nbpbiztos Rlvtárstói, hogy a gyógyszerellátá.s és a:t. 
~'zzel összefüggö _ minden inté:-::kedés vezeté::;l!t teljhatalml1lag vegyem át,. 
Munkakörömbe utalvtl a gyógyszettermeks, beszerzé~ és f>losztils kérdését., 
valamint ezzel a mJmkakdrrel szoros kapcsolatban álJó gyógyszertárak é~ 
drogueriák mindennemU ügyét meghagJrvún JJekern, hogy személyzeti kérdés
ben J::; legjollh megg·yöxödé.senmek megfelelőleg teJjhatalommal járhassak el, 
válassza.m ti azok1:11;, :1kikkel rg·yüit óhaJtok mijködni, hel:yezzem 6ket mog
felelö helyn'!., e,;up<ln az '"·olt a kikfttéS(>., hogy mint politikai megbizottat a 
gyó:gyszel't{tra-k- ~zochtli:ai.lát:>át ·vezetett ,György :'vlátyás elvtárs mar-adhHSSOll 
meg me! lettem, kinek fnlndata. a:.: lenne, ilog-y amennyiben- miiködésem poli
tikai szempontból kifogásolható lenne, arról NépUü:tos- gJ\·tá.rsnak jelentést 
tCg;)'Pll; to\'á.hlnl D1·. \\'olf Emil vc;ryész, ki a termelús serkentésél'e ó:<: e!lell
örzésére (nem mint irodai küzng) müködjön J,:_üzre. mint aki már eddig is 

·jeiét adta .:tiTa\·<llóságának. 
.\1egr"mlott egósz.ség-i :lll;lpotomra n1.lú )JÍVatkozással ezen il.!:eu nag-y 

mnnkát·igénylö mnnknk(JL'~ rlfogadá&'át megkhé1·eJtem mag·amtól elháritani, 
azonlJ<lD ez _nem sikerült;ún. a me~~;bizatást elfog·adtam . .\-I ost azon utasitá~:i~ 
nak óhajtok eleget hmni, hogy szérdáig, június-hó 4-il?, Hn:jesszem Népllizto;;; 
Elvtárs eló inísll?.u foginitan tt?n .. eimf't munk!i.köröm miklmü megalkotása i•:-· 
llrállitása. :;zem pontjáhúl. 

A feladat, ame!~~ elé állíttattam, rendkiYiil nehéz. :\em csak azól't, me n. 
('gy új szer\'ezptet J6tesítenj könnyebb, mint·egy rosszul Jml1:ödöt meg:javJ
ta.ni, lianem azórt is, mert hiaba hatalmaz fel Népbiztos Elvtárs teljhatatom
mal az iig-yek vezetését és intézését illetőleg, n munkakör személyi l~Crd\''
sektöl olvála:-:zt!wtatl<l.n és a személyi kérdl~:;;ek tokinteMben félö, hogy r: 
szakszenezettfll törtönö ogyüttnn'íködfíStP való minclm1 töroi~n·,sem hajótör8f::~ 
fog szenvedni. 

.\1üködúsem körót 4- ei5oportt·a o::;ztom: 
l. ;\- g:rógyszertermelé-s. 2. A gyógyszerbevúsárlás. "· A g·~·úgy::;zei·

e-losztú.s. 4. A szocializált íb.:emek mindennemll gaz(laf:á,gi ügyeinek intézésP .. 
Ezen 4 csoportba folsorolt ét; majdan rószletezendö mm1katervem 

keresztü/vHelének helyéilt a, Központi Gyógyszerüzemet jelölöm meg, ameJ)i
keret kellö kibö\'ítésekkol tökéletesnek igérkezii.:: a.rra, ho,zy iizleti ügyvitel.t 
f(lrmák betart:tsával tül;:életes~n ellenörzött. t~t·tl~kt!s munkát fejthassen li:i. 

Ezen Kijzponti Gyóg~·s;.:erüzem V\~zetését olymódon tartanám kezem~ 
heh. hogy mint vezetönek, ügyköröJH két rbs:.zre oszlana. _-\;-, egyik rés~ 
tl.z ügyosztá;l~r lenne, u.me)J-'neb: miíködési belye a nópjóleti népbíztoss:ig épü
Jetében lenne és :úuelyn<":lk ii"gykörr~be- tai'tozníl.lla.k az, álta_)_ánoi-; g-róg;~:szerl·· 
szeti kérdéf;eJc ;..!yóg-yszerészi 1\ik(-\pzós. gyógyszertárak ml1ködl1Se felett!. 
felüg-yelet, gyógys;;-_;ertü mk yezetóséne k kérdése, gyógyszertárak szaporítása_, 
éll:'tképtelen gyűgyszeltárak megszüntetése, dro~neriillr. valamint nzok jövi"J. 
b(>.nj ügykörének megálla.pítá!."a, a ~zemél;yi ugyekJwl~ intl~zóse \~S a ~zak
szervezetekke! va ló Ct·intkezés. 

A 2-ik oMtáJy lenne a I{özponti Gyögsszerüzem, amellyel a 1:ap{'SfJln
tot. úgy vélem fennt::i-l'tani, hogy naponta ott megjelem'(\ úgy a Központi 
Gyógyszerüzemhon _széke/ö helyettesem J·ö~zéröl, valamint az eg-yes ágazatok 
:yozetöi által eJreferáltatná.m' magamnak a töJ-tént és tö1tém•ndó dolgokat é~~ 
íntczkedéseimet nyomban meg,tenném'. Hogy ezen munkak_ÖJ'Ölllf>t zava_rtalamü 
elláthassarn, mielött munkakiiröm mikénti kikötésének ré~zleteléséb~:do~nék, 
általános<oá.gban vázolnom kell azt, hogy Últóz-J;edüsemnek dologi rész('t eitwen 
bofolyásolhatná a szociá!is t.ermf'li~s népbiztoss<l,zának müköd<>.~e, lm nPll'l 
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Y>Útnatat.lo.n úllaJliJt, lwgJ· a mai in!t'zke·_h~"'('k mclle-t.t va,::úrnnponkint. a 
közöuség e~ak órúk mult.un knplm .... :'u mPt-:' n ;-;zllk:-'égc-s i,!,Yógy~l.('l't. . .i.z elm 8 l t 
v.asirnap pl•ldú.nakok<-i..t'~rt. az_ ·Erz:-:0bet-köl ú tüll lóyi·l mil.:üket g-yógysze1t<i.r, ac 
_l_{_iraJy-utca. tnrl~olatáná.l lévo szom:::zl'doM ·gyóg·~·E=zenár és a .Józséf-körút és 
f-~á,kúczy-út ::ar1":áu lé\-"Ö Cslila!!" !..'\"Ú!.tY:::zcrtúr e!..'YidöbeH zárn1 Yoli.ak. Hala
·lékr,alanul meg-;:.:.zib11ütlwtő teil.ÚJ._tl.z ':.{-rcnd::-:zer," lne·r-t a g-yö~-y;:.:.zci'tárl aH:--:-il
mazoUal<: harmadnapontint ;·r~ t·l·rúf' pilwnöidön~l _wndell>einek é;:.:. a \"~-:-:árBapi 
mtwta.szünetnck ·ll;:--en ,.:zdr~· a.!npukra vaiú fckren~::-e a közön":'ég órdekt'it 
:nély8n sCrtö intCzl~cM:s. 

Fentictet ··o\li1múdositanúnL hogy Y<isárnrt].\!.lllkint minden in<i::-:odil-: · 
:,;;yóg-y:-:ze-t-i.:lr nyltvu: Jpg~·en, a g-yúgy~zcrt<irl all.:nlmi1zottak _fl(-;dig httenl}ént 
Jegalálob 48 úra n!tlnkaldöt tölt~Cllr!~ eL --A t!}l.;,élct(':3(~n ·me~:Jazult munkt
fegyelem hclyreállitá:::ár::t JH'llig: a lc_!..!:erél)~E'SrlJb intézl\PllóSeket kellene életbe
léptfltni: a nagyob lJ üzenwt;:et poe! lg- nhnl a Z<lXnrol~rrt a munká.4anáesok, 
oko;.:z<ili:, lut kell, l~atonn.L f~liig-yelct cllú llel~'Eizni. ) ... áaksienezbtek-Yew~ 

·tösé:gét pedig arra lltu:'ltani, hog)-- lú;dt<J é:' uszító munkát a sz;al;_szervc;,;erbeú 
·':tg-y a f-'zellemi, mint n lüiluti mtmki"l.sukli:üt :"zemb0n ne engceljenek nieg, 
mert rd. a gyéog~.·szerC~zi fii.Ílyútn Ynlú ll·p~:·:-;_még ma érettsógi. bizoliy.it\·ánt 
ltoz: Yan kütv-e, amelyen kíviil l.; út ó vet g-y0g~·szertArbau, l\.1~t evet E'g-yNerpen 
{•s ll~WJ!ll évet gynl;:orlaton l~cll tölteni, lwgy valaki ünálló vczet?jE'_ lehessen 
egy ;2:yóg:yszertárnak, m(~gis a szakszorve%et lliYatalos ]aDJa-, a Jl-.\'ógy'szflré~z 
TJjsái" éz év jlmius hó 4-é ll ke it- mai E%ú.-tn::, a ~04:-ik . oldaltm _elökt\:::;zitö 
1<Wi(llyamr0l w .sz eml.ité.-:t és a 1-:i:iYcrl-:e:t.ölzf't lrja: ~E hó :2G-·án a_ segéd·· 
muu!,:,-'l.,:.:.ok egy arr:-t a napra- l>ijelőlt <".'~oportja részére ml'~·k_ezdödtek a tan
folyaruDk, melyelz eélja. az, hogy a scgúdmuntásokat- elökeszitse ::t :;;zeptem
bel"l;.-m letesitendü újalJb tantoJyamra. amf'lynek sikeres elv6gzésc esetl:n 
seg:ed2,·;;ógyszerészek lehetnek·' !!yen és ezt még sotban felülmúló kijeleu· 
t(~:::;ek térml'szete;.:.en nem já-rulhatnak hozzá ahhoz, ami f'g'Y gyóg-J'Szertári 
ijzem keretén belül feltétlt•nülmellözhetctlen. hogy a mnnlzafegye:lem kifogás
taian l1~gyen . 

. -\z üzembiztosok a gyógy~z;crtúl'flkbau ideig-lencr:: jclll'gg-f'l alkalmaz
t.att::tli:, hog·y az átmenet jdeje alatt a Yolt tu!ajdono~ok az új helyzettel meg;
lliu·át-Kozva., beleilleszl;:edjeriek uz új n~ndbe ós erre vonatlwzólag azt indit
vAn~·ozom, hogy mintán a. volt tnlajdono.'3nl> átlát\'a a.<~, adott helyzetet, ellen
álbs nölkül C~ megszakott küte!es:-;égúrzé::'i'el te!jesitU;: feladat1tkat, ha Sho 
di:li!' és g-yógys:-:erészi lE>lkiismeretülmek mindenkvr eleget tettek, ::1 _gyógy· 
.:-.zertár mllnkástanácsánal.:. nwgk(~l·rlezói'e ntán, akár a volt saját üzemükhen, 
a.k<ir má::; üzemekben is üzembiztosokkent alkalmaztil.ssanak. Ez nzórt is sz ül>· 
sége;.;, mert számtalan fHlll<l~7. jutott tlldomá~ornra, hogy a.z üzembiztosok 
egy ré:-ze -ve;r,ctői felndatá.na:J-: megfelelni nem tud, a kűzönsóg;gel, a munlzás
t.á.rsatkal, de k:U!önö.~e-n <1 volt tulajdonosokkal f'i:Ombcn dlU'Ya magaviseletet 
(3JJÚ8it. 

A küzüuség gyógyszerrel valú rHütásának g-yors (.'B kifogá~ta1an lebo~ 
nyolit-ása végett sziilzsé,ge..-nek Yéln(\tll, hog·y az OJ'\·o:::okho:t.. a kö7.ön;,;éghez 
és a gyógyszertárak mÚnl-:<isaiho11 felhivá;,;-inté:~.tessék, meiy felhivásban a11 
on·o~oka.t a rendkivüli gy0gyszerhianyra Yaló tekintettel arra. kérnóm, hogy 
a gyógyszcrrendelósl'il~tt korláto;.:zák a legszül~ségesebbre é,'- a mellőzhetet
lenre. a. közönséget pedig arn\, hogy a rendl;:iviil mep:neliezedett gyógyszer
ellátásm va.ló tekintettel és a megszaporodott forgalom miat:t igényelt a 
gyógyszertárakkal szernlJen ne fol-:ozza, Yiszont az alka.lma:?,ottakhoz azt a 
1e1szólitást intézném, hogy ismmjek tartozó kötel ességiiknek a gyógyszer-. 
tárban megford nl ó amúgy is .so1:: bajtól és még betegségtöl is meggyötört 
·vás&rlóközönsé!!et a leu·udvaria!3abllan kiszoJg·átni és felkérném a közön-
s:éget, hogy a1llennyibert konk-rét panaszaik Iellnének, azolckal forduijanak 
hozza.rn, kl megf5zerzem nekik az elégtételt. Eg:-.' ilyen intézkedéstől a hely
zet azonnali megváltoz~tsat bizton. remélem ós, a jogos panaszokra okot ádó 
visellzedés g~·tikeres kiil'tásút Yélem. 

Az. életképtelen g·yógy.szertárnk bezúrúsút _is kilátásba helyezném, de 
l!u,Ja:pest gyógyszertárainak száma a lakoss:igllo;:r, k6pest ann~·ira. kevésne!,: 
latszik, hogy -azok ;-:z/imát még sza.poritani is kellene, ha a lakosság igényeit 
-t~orm<llí:-; módon- _alzarjnl;: kio!Cgíteni, mi{·rt is tmtároZottau ellenE> va_gJ'Ok 

1% 

m~nak, -lw;:,';: r. nw g-i éYf• (-·.f'-) !_t;>t]~épr:-: L':~·~:~~ >-:-:zr•rtál':l k közii l :-:.li: ar c-:-;ak <'!!\- i-;-: 

lH,zára:-:sék é,; mammut gyú!lyszmtarflk alnli:íttn:-:,:;m1ak. 
A frlr:-'lr~·p:-: központq_..:if:'ts -mint a közöl1-"t"l2' érdekei ell0n Yllió ime;;;-. 

].;!·désf'. lw.":unJr·l Pl'f'fhlllú!yre YezetnP, mint nz eldmi;:.:zee ,;pmmás kbznl!;ál
iar~á~tmúl. 

.'llost úttérlinl~ a E<'i:t.ponti (_i-yógsszurüzrm miJ.::énti Yczrtösónek múdn
zat.árn, ho1.:s p;.; n ~zci·y \"t;iem0nyem ~..:z;erint miJ~- mt'don lenne cgó.-:zf'n ·~lf't.~ 
].;:('pp_..::--1·'. n{a"!nl~itandú. 

· :; föe:soportflt kíYán0k l!emw nlnl~itaJJL mJJr!y :; fi.l(·:,;opOJ-1- éléJ:C egyéni 
t";;:. st.t!l~szemiwntból is üjk(~leíe:::eJJ Jll('!"!ÍPlrl0. Jw l1•lwt kiY<iló erőt ki--rúrwt 
;~!lil-ani. ami !taruntía lPmlP <HT3, hogy fl n:tn- fel:ldnt ker12szliilvihetú. 

:-\z l. e.~-oport lenne a g·yóg-yszl2rtermel0;; <:':'.OJWrtja, anwiyben a rlw_:_nia; · 
12\'i:.J'ak fo.Q·]a]J;;:ozmtú:::n, S.Prkentéso, gnlPnikus készitmények előúllitás.:.'lnak 
i~~··nlé~e, ~;J ~·\6G·Y~zt>rtáral;: gyó~ynö\:(··ny Plláiúsa Cs uz <·Í.sYánFizr:l;: i\gye-
i.artnznék. ·-· ,_. -

A JI. c-.:.:opnn a llení.:-'ftr!;ú-:i t:.:":'O]Wll, Dz flll~-n;,:lJr;;;zerzC::sel. n. rakr:irak 
('J:enűrzésl'H'-1. a ::;zámlúk ellenőrzése ('s l.:iura:ú~úYal, Yalnmint az export 
li:énléséYel rog·Jalko:t.nék úgy, ll ogy a bevflf;árl3~núl az exvonálbntó m1ya~éri 
k(Jmpe.nzntiós alapon lemw me;tkötmyihG a l•e~zerzé~. 

A llJ_ az 0lo:-:ztús csoportjába n hPérki:'Y.CTt megrenrlelé:;rk kiutahi.,o;a 
<U árúraktárakban l t': v ö l~é:::zlctek nyilrántartásfl, a tönynlés, .n <irkalknlútío, 
a. g·yóg-y~zrrár:.::wb\·úny kénlé.se és a l;::ünnai gyó;;y~.zertúrak elJa-tása fL~~-la.i
tatnélc 

A 1\·. iudumúnyo~ l!.-: kisCrleti o:.:ztill)·, amelynek feladata lenn P <T 1wg-y 
rakTárakba beérl;ozett anyagok ell~nörz0:-:e. Yiz:-gliluta. toYábhá a gyóg-y,;~er~ 
-;.:trakból azok viz.-ogá!ata alkalmilval llPYOllt lliintúk ellenür:t.ét'e .és a g-yógy· 
:-.:zerl~iil ön l egc:.:ségPk vizsgálata. 

Az \~. cso_port lenne a pónzi.igyi, mPlynf't a szerope lenne a közilzemb•• 
vrt.t drog1wg·ykcre:::kedé:::ek es g-yógyszertúrat g:azda~ági, pénzügyi. elle:rrőr-
;:(~se, a. kiutn!t számlák folyósitásn, a bevót0lclz elhelyezése, az Ü7.Pmben 
:lll~a.lma.zottak mnnl;:á~pénztári üg·yclnolz jntézé:::e é~ n z összes alkalmazo~tak 
-nzrtésén~k nYiivántartása és kellő idöben Yaló folyú.:.:itúsa. 

A legeÍsö cso_pllrtban 111cg·ernlitett gyéJgy~zt>l"terwelés minden eszközzOl 
t~:.: núnden módon keresztülviendö, de miYel a tenne]éSJJel;:: ma részben ,'1 

Jl\"ersanyag hillnya, n~szben fcl:::zerelési tilr-gyak lJeszerezhetotlonsége miatt 
oi·iá~i nehé-zs6ge1tkell;:ell mC'g-lzi.izdeni, mi11den erö11kkel rá ke]] vetni mag1mt:at 
n heYái"úrlftsotrn és minden C':'7.közölmPJ..:: igé·n~·beYétC'léYe.L minden alkalom .. 
1mk a. fel ós kilwsználásáYnl Yásátolmmk kell oit, al!Ol tudunk és annyit, 
amennyit kapunk. 

A pénz-ü!2'Yl g-azr1álkodúst. ú~y Yél.ném organizálni, hog-y úgy a. 11~gy 
üzemel~, mint a kisipari jelleg:g;cl bir/i g-yópy.sxertári üzemel;:, YalamennyJB-r: 
nld. a Jelzú.lo; .. dlitclbanknát l\npnánalz folyósni.mlát, egymástól Ilitelben vása.
l·n1nának és eg·ymás:o:al s;.-;cm1Jcn a fizetéscl~Pt cJenrimt útján 88Zközölnék 
:uniYel 11ag-yb~~ hozz<ijárulnának a beYáEárlások ~:yorsabb lebonyolításához 
(·'s a készpónzfor;!alom esökhl!téséhc;.:. 

A pónzüu-y( g·azd<llkodás beszel'\'ezésénel~ többi részletérf' vonatkozi). 
'a.~ a_Pénzintézeti "Kö7.ponttól nyerPndö 11tnsításának megfelelöen jámának 
C' l- C:-: az által nk nj áulott ~zakm·öket ólmjta.náru ezen oszr-ál y élére állitani. 

A henisárl<i.sok n~grehajtá.-sál10z kél'ek legalább 25 mitUó :kor~nál· 
J('JHlelkezésre bocsátani, ami felett BócsbC'n szabadon rcndell-:ezhetnenk, 

A hollandi 11iacoll eszköZlendü bcvá.sárlá,:::olz e~ljaira. a Ha.ditennéuy 
L-t -tól kellen P kérni nag-yobb monnylségü hollandi forintot, mert amirit 
1:irlik, ezzel bőven rendE>lkeznl2l~, ho~y ennelz ]g-énybevételével oda ldkü:
df'ndö me!..';bizottunk a bevásárlásokat kúszpénzzel eszközölhesse .. 

Az e~rész O'ZCl:vezési, ellenőrzési rn,unk-álatok ·meg-teremtése és töl>Me
~cssé való l~ifejlesztésére- -ig-énybe óhajtanám Yenn.i a ~)iana r.-t. Fe_~l~~ _]l6':·t 
\'olt igazgatóját, most termelési biztosat, aki egy-ket -bona p alatt -a·kozuz~n::-~e 
.,·ett nag-ykere.skedések és Központi Gyózyf:zorilzemünk berendezkedesene 
tartózkodYa, a legtökéletesebb -ügyke:~.e1ést és ellenőrz-ést -lenne kélJeS meg
i:,)kotnL 

fl Ki:izJ,Onti Gyóg-yszeriizrm 1Ú1-g-y l1lllllkciját zayartalanul vége!.·.-
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!1:~5:-:;e~ felt~tlen_ül szükség;e:;. hug;y eg·~· legal::i.Ub ;JO~t:.:í t'ZObából á.Uó helyi~ 
.-;eg b1rtoka_ba ,lllSS~?-k, miérr i.s sUrgös kételmem, hogy a Népbiztos úr sze· 

-melyesen ,l~rna koz.bo n laka,:;hinttal elnökénél ilye ft iránvú intézkedő"' 
megtétele vegett. ,. :-:; 

A köz:~nlajdonba vett g~·ógyszertárak. vagyonértékeket képviselnek Ós 
:wm ta~tom lff~levans. dologua~-, _hogr [t rranicsköztársaság tudomássai bir" 
J_Ou a~rol. hogy mennyit -reprezenta!nak e köztulajdonba Yett ovtgyszertáral.:: 
<'·:'l aze~t .. ez~k Yag~ro~értékét egy késöhbi id-öpontl1an mega!Ia.Pú.tatnám. 

.~nrgösen elmtezend?nel.:: t1.rtanám, hogy a.zon J;:Eiresetképtelen, vagvon· 
~-ala~ oz~~gyel;: avagy ~.rv~lc akik a g-yó~':3zertár kör.tulajdonbavételéig ar. 
lll~to, g"jO~~rszertárakbol .eltek. azon üzem terhére az életfenntartásukhoz 
;zn~~ege_s ~~_Fsz.~ge~et _to~-abbrn is folyósítva kapjálL Eglo-' ilyen irányú rendel
·~t~zesnek surgos kwdasa.ra felhatalmazást kérele 

r Amidő!~ részletezett jelentésemnet Yégér~ jutottam, eng-edtessék meg 
JJekrm nag~~ altahtnosság-ban még a. követl<;ezö észrevételeimet meo'tenni: 

r , A kommunizált üzemekben a produktivitás a minimumon al~ Ira esök
k:~nt ugy, hog~·. ha Y:~r: Yagy l eu ls nyersa.nyagnnk, amig a rounkafegyelmot 
·nBet!eg .egy ~geszen 11,1 alapon uem :l.llítjnk helyre, produktiv munká't nem 
~~:wt v?ge.zm. A ~egyele~ _ll~dyr~á!lítisflt a gyeiri üzemekben a politikai roeg
b~zot~ak tamog_ato_IJmnl;:I'I.Jatol varnám. Ha a gyár rnunkástauácsa ezt bizt0-
;--;.~ta!11 n~~l tudJa. ng·y a ter!.m~h:;\~ elma.radásá?al_-'- ~enyegE'tú .következményeire 
>ti? tel";ntette! a termelo _gyarak katomn iciúgyelet alá való hclJ'E'zését, 

, ~m!n~. ?I~·l', í"tniltettem, elkerullwte~lennel~ látom. L1gyanilye11 intézkedést ta.r-
l.l.lk ::;zuksegesnel,: a nngykeresl;edesekl'C', esetleg a ::;-yógyszertáratra. 

, Ami _a g~·ógy::;zortári ii?.f'meJ.:· szoC'!a.lizáláE=ának eddird munkájá.t és ~t 
g~·o.~J'Szcrta;a~ ~u,mmtmi:-;ta yez~tóRét il.leti. úgy bil.tortodÜm megjÉlgyezni, 
:~ogy sen: az Jpatb<~.n, ~em a m~>zugm:dasagban nem történt nwa, hogY kis 
~.:~~e_n~~t:~cl, __ m1~1~. n~nil~·.PIWJ:: a. gyógyszertaruic az_ állam még az· anyug-]eltál' 
;·r.cel,,et IS ldele~Jtűlttmul lwp.~·ta volna. Az ot:ztu igazság· alapjim e1mek u 
~~c~des~~ek humanus. n~ef?o_ldá.t:át. aj<lnlanúm. A kí~t·bb YidélZi még· nem szoda.
!I~<tlt. nzemek s.zocmltzalasát (•g;.·cncscn rlle11zem. mert l.Jiszcú a horribilit' 
k~adások miatt n pn,dukti\'itás :-<ziil~sége::;ségc elsőrangú I;:ónléso keresztül
VIhetetlen. 

Az a~apt:eudeletllez ]~~pest a gyógys.zertá.J':>.k üzcnH~nek vezetésénéL 
·hn. a mnnkassag nem rl!enzl, a vnlt tulajdonos közreműködésót l;:ivánatosual~ 
rartonL 

. A vidéki ü:oemek ;.-:zodaliz<ilá~a már most me;.rállanitha.tólag· teljet:en 
~edda munl;;:~, J~ert ~em történi, eg~-6~, mim az, lwiy aZ eddigi '-egy főnök 
_lelyett ~110st 2 \~gy i:\ \'an. azaz a.nnyJ, amonnyi épen az i\letü tizt>m alkal
n:azottamak. ~t SY:allHL ---;- Sem a. gyógysl8l'tár yezetésP, sem a jöYedelmezö" 
"?g. meg~arta.sa u~ _a p~m-:kezulés kUrül Femmi komolyn bb munlm ll('lll tör

_:entk. ~hnden pollttkat.ol távol. ml'g kell oml.itenem, ho.2·y a kommunista 
cermeloimok: ezek l~ot·aszU!öttei. -

. Az ·a mód pedig Jcirhatatlnn, a11DgJ·an a szoeializálásOl\. kapesán n 
g·yug:yszortüri mnnkások szak~zl'l'Vezetónek a nyomi:l.<"ára e"'Ve:::. ,zv(wv:::zer
:arnk t~laj~ono~a.ivB:l _oljárw!c ,kizá.n·a _ölwt a termelömtmká{a-n va·IÓ ;Ószvé
tel lel\a elöfelteteleitoL - Egeszon obJeetive birá1va a do]<rot a szakszer
vezet~en az _n nagy hib:-t- történik, ho~y az alac.:;ony mÜvdJtséo-ü ttr.ikai 
n~unlcasokat e:::._ azokn~k. fGlkorbácsolt ö~ztöneit haszná! ják ki H :lyórt"\rszer
taral;;:_ volt tulaJ_d.onosm cs ?Zellen_ü munkásaival szemben, ami az1Ítán ~;bban 
,1.. telJ:s anarehm}J:lll mutatJa hatasAt, a.mel~' most a gvóg>'szert-ári munkát. 

. ZUYfli'Jft. ~ ~J 
lnformátióm szorint. a volt mmikaadói testületek mnnkakörét yették 

~t a _ter~lelés?en a s.za~s~ervozet?k. így tehát a. gazds.ságl munl;:ában, a 
'eg~np~ri, _grogyszeresz1 cs tlrogmstAk szakszervozetúnel:::. én i;; ezt a szere
~e~ sz.an_nam és a~ ö támogatásukat szándól;;:ozom a JlOlitíkai meg-lJizott 
-~~tJán 1genybe_ venm a fegyelem llelyreállítá.sában é.s a munkabérekÚel~ az 
uzom produkhvv~t tótele szemi?o~tj<iból i:::, való megálla:pHá:::ában. 
. .. Az egy~s uz:mek vezetesenek gazdasági ügyeit a vezetöknek a, ter
jnelo munka erdekeben való ldjelölését f1 poJjti]{ai rncr..llizottal való egyet-

: crtésben magamnak kiv á nom fenntartani. '-
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Ezek elmondil~a után vi:::;sza kell, hogy térjok arra, amivel k(lzdtem, 
?~oO'y vonakadtam a megbizatást el\ráltalni egészségi állapotomra való hivat
ko~ással. - Én 51 éves vagyok, 37 évet napi 16 órai kemény munkába.u 
'tö\t\rén, f<lradt, szívbillentyü-hib:lban szenvedö ember .Yagyok. Tudásomat, 
_'J;yakorlati isp:ieretoünet -rninQ_enkor a közjavára bocsatottam és élet~m elmult 
Íninden--sza.t::ának··pilHmata a l~öz rendel}fezésére állott. - ~fost is tehát 
hajlandó vagyok erre, de tekint\'e, hogy az ügykör, melyet be kell tölte
nem, sok helyre szólit és szülcségessé teszi hivatalok, anyagraktárak, gyóf!y
:,;zertámk látagetását és ellenőrzését, kérem az osztály rendelke:zésére utalni 
egy jármüvet, mert a mai viszonyole között villanJ'OSOn és a gik.lón va,ló 
i;:özlekedés lehetetlen. 

Előterjesztésemnek minden pontját l~érem mogszivlelés tárgyává 
tenni es ha. ez elfogadtatnék, azt jóváhagyó aláirásával nekem visszaszár
:naztatni és amennyiben lehet~éges, kinevezl>:;i okmányomban hatáskörömet 
körülírni méltóztassék. 

Budapest 19Hl. junius hó 4-ón. E\vtál'si üdvözlettel 
Zolf.án Réla, s. k. 

gyógy5zeré::;z."' 

Ez az őszinte, becsületes és semmiesetre sem kertelő 
:nunkaprogramm nyiltan feltárta a helyzetet. llyen helyzetben s 
az abban leirt körűlmények között Zoltán Béla jöhetelt csak az 
osztály élére. Normális viszonyok mellett alkalmasint lett volna 
Zoltán-nál megfelelőbb ember is. De az adott helyzetben a 
szksz. akarnokoskodó ifjainak letörésére, az előreláthatóan be
következő verekedésben a hajszának megfékezésére erős kéz 
kellett. Erős kéz és nagy koncepció .. Olyan koncepció és initiativa, 
amely a gyakorlati életből sarjad. Es ez voll Zoltán Béla. Deér 
Endre dr. subtilis egyénisége nem lett volna alkalmas a vereke
désekhez. A folytonos támadás, hadakozás időelőtt megőrölte 
volna minden hatalmas energiáját, mint ahogy megőr1ilte Zoltán 
Bélát is, de szerencsére már csak akkor, amikor minden további 
puszti!ó munkát lehetetlenné tett s amikorra a nagy tülekedésbe 
belefárasztotta az őt (s benne a becsüleles felfogású és törek
vésű gyógyszerésztársadalmat) mínden oldalról tépdeső-mar
cangoló·barapdáló bandita· hadat is. 

És egy harmadik személyről akkor igazán nem lehetett szó, 

* * 
Guih népbiztos a ronokaprogramm alapján helyettesével a 

következő kinevezési dekrétumo\ á\iittatta \(i: 

"2207--elu. sz. 
Zoltán. Béla gyügyszeTész elYhüsnak 

Buda }J est . 

::vlegbizom Ünt a. vezetOsem alatt álló ~1unl;-aligyi ús :\épjóléti l\ép-
'0iztosság gyógyszerészeti szalwsztályánuk vezetésével; , .. . _ 

Pelhivom, hogy állásának elfoglalása végett t:::geszs.cgug:yl focsoportom 
vezetöjénól jelentkezni sziveskedjék. . 

Egyúttal értesitcm, hogy a folyamat~an le-vö illetményrendev.ó~ beff:-
jezéséig het.i 450 korona mnnka.bért engedelyezek. 

Budapest, 19Hl. június hó 13-án. Izsák, s. k." 

Zoltán telefonos hívásra már 10-én felment, azonban az 
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osztály átvétele csak 13-án kövelkezett be.*) A hivatalos t'nv
kedést ll-én kezdette meg'*) és pedig a szksz.-hez telefonálás
sal, amelyben NemvaJd titkárnak méltatlankodás hangján meg
botránkozását fejezte ki azon kiméletlen bánásmód felett, ameHvei 
a "volt"-tul&jdonosokat zaklatják. ' 

Ez a telefonálás is, mínt az első (és egyben egyetlen) már 
kc\zölt látogatás sok támadásnak volt az alapja. Jellemzo adat, 
hogy a szksz. semmi lényegesbe kapaszkodni nem tudván, tehe
tetlen dühében a látogatásnál megszokásból ís használt .,Uraim" 
megszólitást inkriminálta, hogy .. hogyan védheti a proletár érdeke
ket az, aki. megszóiításánál az "Uraim" kifejezést használja." 
Zoltán osztályvezető osztályának megalakítására a következő elö
terjesztést tette jún. 13-án, amihez e..syébként a· népbiztos már 
szóbeli referálás alapján hozzájárult: 

r. A gyógyszertermelés szocializáiása, központi irányitása, ellen~ 
őrzése, centralizálása és további fejlesztése: 1. 2\leg:léYii g:;úg:yszerve()'vé
s~:en g-yárnk :-:zocializálúsa., tm-melé.-:> J;-ommlmista iJ:á.n~·ú i·oo.rgallizáll'Su, 
l1J üzemág-al>: bevezeté."e. :;{_ (:1-aknikn:; gyúg-y:~zereJ;- gyártá~n-, új g-a!énikno-:. 
Jabora.tóriumol.;: ú~lállitása. :J. 'ffqJszri·ek, J;:iilönö:sen gyPrlllPi.::tftllSZDr\'k termf:
](·~;:;Gnek meg."zPrYezGse, irányitása .. fokozá~a. és; e!l-enörzése . .J-. Gyó2-vsze•·
l;;:ülönleges . ..;ég-Pk :--:.zük.séges, yagy s;-;ükségtelen Yoltáuak mc>gállaiiitASa, ~a 
suikség-esel.;: központi tömege.-; termelése, uniformizált gyóg-y:--:..zerek g·yártása. 
{A 1;-_özego::::zsUgügyi tanáes, illetYe eg-yéb swktami.cso.k meghallgnt:áS:l".al.) ::: .. 
(Jyógyviz0k, ásványyJzek_ tömegtermelésének mcg:-ozcnrzé:'e. El/íadé; · dr 
J,Foll Em-il ·ccm;bzmérni'J"lt, -

II Elvi jelentőségű kérdések, osztá1yvezetöhe1yettes és tiH::ári 
teendők; A ~zociáliz3Jásnak (gJ·ógyszertátat.;: e:S drogériák) elvi jclentösé::!:ü 
intézkedéseit órintö ügykür. :!. Gsúg-ynöYI!nytcJmelé:s irányitása, a földmlV-e~ 
lósügyi Dl'pblzto.-;sággal ]{nröltve a mtmkaül,!;.-i ('i-: núpjóléti nt·_,pbizto:::"<Ü~: :3:J. 
J\L ?\'. Y. Bzámu rendeletc ertelmé ben. Etó'ailú: Korúsdus::.ky Ottó gy6gys.::;;>r{s;;_ 

-HL · Gyógyszerkereskedelem szocialízálása, központi írányítása, 
eHenőrzése és centralizálása felsöbb fokon, amennyiben azt a T(özpo:nt:i 
g-yóg-J·::>zerüzcm nem V1\gezheti. l. A gyói?,·y_;.:;zertámk f-'zocializál.ásáról szól6 
rPndelet Vt~gri.obajtá:-;a, továblJi g·yó_c.y::-;zcrtár szociálizálá:;;:ok e1ökészíh~:--3e, szo
~:!alizált gyógys%er!árak üzemvitelére Yonatl;:ozó ;-;zabályzatok kidolgozása. ·2. 
~}yóg~yszerbehozatil, kivitel. g:yóg-yszercsereforgalom, kompenzációS múvrJe
tr.k:. 3. Az itthontermel t, vag-y behozott gyógy~zerek elosztásúnak leg:felsüblJ 
ln'tnyítása. 4. Gyógy~zertermeléshez szlikséges nyer.-;anyagoJ;:, .a gy-6g-yszer 
kiszolgálásá-hoz s;zi.ik;-;éges üvegek, l~artonúzsok, stb. beszerzése.-. D. _Eg·yéb. 
:néphiztost:.ágoknál. liatóságo]{núl yaló szemt:-IJ·es eljárúsok. Ehfadó: Ber-niann 
I--'ojos gyóguszcrés:::. 

lV. Gyógyszertárak központi felügye!ete 1 szakszerű ellenőrzése, 
~~2 ponti. nyi~v~nt~rtása, gyógyszerészettel összefüggö tudományos kér~ 
ae_~ek: . tdevago rendeletek. 1. Gyógyszertárak központi nyiln"Lntartása, 
kartotokrendszer alapjan. 2. Gyógyszertúra-k J~özponti feli.ig-yclete, tudományos 
ellenőrzése, _ayógyszertári felügyelök segitség-ével me·g-ejtett gyógyszertari 
vi~sgálatok útján: a_ g_yógyszortá_rak: anyagi szakszerú ellenőrzése, moz~tó 
kerül~ti ellenörök útján. a. A· gyóQ'y;-,;zertárak S.Z)1kszerü VB%Otésél'!? vonát
kozó r_endelctek,_ utasitás_ot kés:.::ítű;.:;ére. 4. A gyógyszerészet a g-yógyl'zerés,zi 

_ *) Ol~an nagy vo1t-'é11nek nyomán széleskörben a megnyugvás, hog':f 
K~rp~l (;Izza!. a gondolattal foglalkozott, hogy :egy- deputáció menjen Guth 
nepb1ztoshoz, amely köszönetét fejezze ki, amiért egy gyógyszertárost á!li
tott az ügyek é!C_re. E sz4ndék_áról a fentálló s _ezzel még inkább e_lmérge
sedő körülmények következtében lebeszélték. 

**) A már ismételten emlitett változást az oSztályon ("osztálvváltc~ 
zást") ettél az időtől számitoin. 
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1edmika stb. tlldomünyc~ h•jle:::-zté::;f', J:!J"('•pyszf'ré:-:ze-t l>ijrdw Y<ipó tudomá· 
rovos l{étdések referálüf:a, gyógy~xer1üri ilzPllH'k mndemixúlilf'n, a Yegyyjz:-: 
g~Jó iil!omcis ét-O kisérleti tud.ományo:> la-bora, tórium felüg-yelete. •). GyógJ·sze-
1úszek tudomú11yns ·kiképzése l}.;:a!'ö]tve a. J;.özoktatási.ig-yi nópbiztosságg·al 
a ~-vóayszerétr-ek tud(lmün~ms l\öpze-:1:'-'ég-énPk ellenőrzése é::: 1ovál.JbkóilZÓEre 
Ya.:Ó jilva.slattétel. G. Ve.gyszerl~Presk~(~CSE'k. lll1·)reg~rúsi16 helyrk _ (rép:e~b_i 
dro!!ériáJ;:J tudományos ellenőrzese, ra-Juk vonatkozu rendeletek n~grelw.Jt:t 
:-ún-ak rllenörzése. Elúadó: dr. Forgács Rezső gyógyszerész. ·v. Gyógyszerészmunkások központi nyilvántartása, szemé1yzeti 
ügyek: L Gy.óg-yszeré~z~uiJkúsok központ.i._~ nyll\:th1tmtása. újonn.an felvett 
l<atm=zter alalJJán, kBrtotek Tt'ndsznrel. 2. t-zembJztosok kmevezeH3 a szo
ti.:lli:uilt gyógyszertaral\: V(>zetésére. ;~. Személyzeti ügyekben érkezett ö:3:::zp::. 
ftol!t'bbezéselZ, áthelyezési kórvt!nyek stb. referálúsa. 4 C-i-yógyszertári mml· 
].;á;-;ok szak8zenezetóvel való (:,rintkezU:::, a gyógyszerészmUJJkás1,k munkn
h•lyének megit1lapitása tútgyúban (kivéve az i.izembiztosokat). b. Jóléti ügyel~ 
(;.. ·Gyógyszeré::zmunl\itsok fizet1~S(~nrk. fizetó!':j Mzt:llyának ruf'gállapitú::a 
,·,,_, elhirúlása. Eló"adó: dr. 1'offln· Pál, gyó_qyt:uTér::::;. 

V!. Drogériá.kat érdeklő összes ügyek. 1. Drogérh\1~, illetve veg-y· 
t-;ZPr- és húzh;zerkereskodések üzrmvitele, Ossze,·onása, új kf'res:tt:'dé-selr tel· 
;'dlítása.. ~zocialiníl:·t-s végrelwjtáEa, F-tlJ. (JdÜ'VP clrogérják) tudünHÍilJ·os cllEJ~
i'wzé-se !~S a gyóg~\t:zertárak (~S vrQyszPrkeresl;edések közH határYOJ~al meg· 
h:'lt<Lroz-át:-:a. Előadó: Widh JúJr(ll]! droguista. 

Vli. Nem szocializált gyógyszertárak .speciáJis ügyei, az orSzágos 
1oetegápolási alap (:•;-3 más közalaiJOk t:zámlájúra. ti:irtóntl g~;óg-yfzerl3z:imla 
i,:lutalDsok. Elad·): Marsovszky László d1·. (blm. o. t.) 

VEL ÍTj gyógyszrrtárak felállítása nem t:zoeializldt gyógysze-rtárak átrn 
idzása.. áthelyey,ése, beliigyminit=ztrrinmi rrstmwiúk feldolgozása. Előadt. 
Muczovú:h László ny. belüg-ym. o. t. 

És ezzel a rég húzódó egységesitése a 3. alosztálynak 
megtörté nt. 

Munkatársainak megválasztását nem önkényesen végezte az 
r-.sztályvezető, hanem dr. Dúr Endre, Karlo-us::.ky Geyza, Jl1aurer 
Armand és többek részvételével tartott értekezlet helybenhagyó 
hozzájárulásával. A régi osztályon működött előadók közül csak 
azokat tartotta meg, akik vagy régebb óta (még a Hadügyből és 
Belügyböl átvetten) voltak ott, vagy akik csak szakmunkát végez
lek távol minden politikától és nem is volt semmi közösségük 
a kommunistákkaL 

Az ellenőrök körében történt változásokról és 3 felügyelők 
kinevezéséről a megfelelő fejezetekben szólottam már. 

Az osztályvezető me ll ett mint politikai megbizottnak György 
Mátyás került. György Mátyás álmodozó természetű, a "Ma" 
!1ypermodern írógárda egyik .költője", gerinctelen, elhatározás
nélkül való, rendkívül befolyásolható s a gyógyszerészet alláját 
sem ismerő lepasszolt osztályvezető, aki drótonrángatott bábja 
volt a kommunista csoportnak. Egyetlen egy olyan tulajdonsága 
sem volt, amely vezetőszerepre predestinál~a volna. De nagyon 
mérsékelt szak és egyéb képességei mellett ts makacsság a bele
paukoltaknál, s ami a szűklátkörű embereket általában jellemzi: 
hiába minden meggyőző érv, bizonyító eljárás: belátja, hogy nincs 
igaza, de - kitart mellette. Nem becsületből, de felvilágosodott 
iiJzanság hijján. Mínt osztályvezető, tehetetlensége következtében 
lsmételten jutott olyan áilemmakba, amelyből a kivezető utat 
maga nem találta meg, hanem a szaktekintetben vele egyenlőkép 
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jelentéktelenek kommunista társainak irányítása mellett kereste, 
aminek kárát mindertkor a gyógyszerészet látta. 

Politikai megbizott szerepebe az intrikus! s a besugót ját
szotta. Ahelyett, hogy ·az osztályve2etö ténykedésé: a maga. poli
tikai szempontjából ellenőrizte volna, a maga szaktehetetlense
gének avagy anti-szaktehetségének bélyegét sze!ette volna min
denre ráütni. Zoltán- előtt azonban a gyógyszereszet magasabb
rendű érdekei lebegvén, már kezdetben egy-egy gesztussal, 
Györgynek minden - kommunista társaitól betanult s Jól-rosszul 
ellesett .- érvét" egy-egy szóval elintézte, s igy minden intéz
kedésénél a" gyógyszerészet szakérdeke érvényesült Mikor látta 
a pol. megbízott, hogy ilyenforman nem tud e_rvényt ~zerez~u a 
kommunista érdekeknek: - ahogy az osztatyvezeto nytltan 
kijelentette neki - a szksz. "szagló szervé"-nek csapott fel. 
Mindent igyekezett kiszimatolni, az o~ztályvezető legrejtetteb_b 
gondolatait is, s azt azonnal megt7lefona1t_a a szksz.:nek. S~oba
jában állandó konventikulum: Stetner, Hömg, Nemenyt, Vamos, 
szóval az agresszív irányú vezetők s igen gyakran Kéler. Neu":ald
dal·Nádassal ekkor már a siksz. keretén belül alakult (s meg a 
kommunisták politikájánál is destruktívebb irányt szolgaió) "for
radalmi csoport·' titkos ér~ekezle~ein találkozott.. Ez a cs~port 
nemcsak Zoltán. s vele az Ul osztaly megbuktatásara keszülodött 
fel, hanem a Szamuelly-Vágó anarkia és rémuralom megvalósitá
sát célzó harmadik forradalomra. 

Igy intrikált és állitotta be az osztályon törlénöket úgy, hogy 
az az ifjú ónásokat ádáz k!lzdelemre ösztökélte. 

Réthelyi elleni már emlitett hajszánál is, tisztességes ember
hez mé!tatlan szerepet töltött be, amit az ezzel kapcsolatban be
következett első összekoccanásnál Zoltán közölt is vele. Osztály
ügyeket teljes elintézéslik előtt közölt a _sz.ksz.-el és eli,ent~llásra 
tüzelte őket. Igy történt az egytk - kesobb közlendo letrattal, 
amelyet letisztázás és aláirás előt_t szósz:rim_ lek?zölt - telef?
non amikor az előadóíven az osztalyvezeto sztgnalasa után hozza
kerÜlt. Ugyanis az ügymenet az volt, hogy az ügyvezető elabora
tumát elre!erálta az osztályvezetőnek, ki is, ha helybenhagyta, 
szignálta, míre politikai tekintetből való áttekintésre a pol. meg
bizotthoz került., A kiadás joga, természetszermeg .az os>;tály
vezetőt illette. Es jellemző, hogy csak a gyógyszereszosztalyon 
követelte meg a pol. megbízott, hogy necsak az előadóivet 
par alázza, hanem a kiadványt (kimenő tisztázatot) IS. aláirhassa. 
Az abszolut bizalmatlanság nyilatkozott meg ebben ts. es - a 
maguk becsületbeli(?) felfogásukra igen jellemző . feltev~s, hogy 
a letisztázásnál esetleg betecsempésznek valamtt, amtt a pol. 
megbizott kifogásolt volna. . . 

Az előbb említett besúgás és indiszkréció folytan sulyos 
összekoccanás volt Zoltán és György közölt Egyáltalán az osz
tályvezetőre mind kínosabb lett az együttműköoés, mert a pol. 
megbizott intrikái következtében nem élhetett azzal. a szakt~kt~
tetben nekiadott teljhatalommal, amely szenni a gyogyszerc.>;uts 
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stb. biztosítása érdekében legjobb belátása szerint járhat el min
den tekintetben. Ennek biztosítása céljából első feladat9k közé 

:"tartotta a gyógyszertárosokat felmenteni az öket minden produk·
-tiv munkától·visszatartó lidércnvomás alól: :: további szocializá
l<ist elejteni és sőt a köztulajdonba vett patikákat is· visszaad ni. 
Az osztályvezető és ·Györgyö n át a kommunista csoport, illetve 
a s~ksz. köztltt fennálló emiatti harcba beleszólt - előzetes fel
hatalmazás ellenére - a népbiztos. 

Ugyancsak június 1~-án György által a következő, az 
ugyanezen napon, de György intrikálása előtt kelt kinevezési 

'nkmánnyal egyáltalán nem egyező rendelkezést k!lldötte: 
"Or. Zoltán osztályvezetőnek t - -- . 

Guth etvtárssal való megbeszélés alapján közlöm Önnel, hogy szak
-ügyekben teljes hataiornrnal rendelkezik. személyi és szakszervezeti kérdé

~ sekben a rnindenkori politikai megbizohal való kiiz.fjs megegyezés fo~ytán és 
az_ ő közvetítése útján intézkedik. Izsák 5. k." 

Ez nemhogy eldöntötte volna a harcot. sőt ellenkezőleg 
jobban kiélezte. Tudni kell ugyanis, hogy . Guth és helyettese 
Izsák, a jó és rossz fiú szerepét osztották meg. Guth népbiztos 
sokkal mé!yebben és körültekintőbben • gondolkozó, tehát .nehe

. zebben befolyásolható, mig Izsák igen-igen szimpla ember volt, 
s orvos létére is igen tájékozatlan és naiv. Egy pár szép szó, 

•frázis, egy kis szívesség kilátá,ba helyezése és meg volt nyerve 
az ügynek. De nemcsak így: ha Gu th valami "magasabb nyo
más" következtében nem térhetett ki az elintézés elől, Izsákkal 

"lntéztette el. Nem mintha lelkiismeretbeli kérdést csinált volna 
magának abból, •ha önmagával, illetve valamely előbbi intézke
désével ellentétbe kerül, hanem egyszerűen -- a kecske és 
káposzta meséjének szemelőtt tartásávaL Nem volt klilönösebb 
oka pl. a fentinél az "oportunitats,maierei"-re és mégis György 

·óhaiát támogató főkommunisták kívánsága elől nem tudott kitérni, 
viszont belátta, hogy az Zoltánnak a gyógyszerészet, tehát a köz 

·érdekében való törekvésében az eredményt megnehezíti, sőt talán 
'lehetetlenné is teszi, - csinálja ll át meg Izsák. És ezzel tápot 
•nyert a szksz .. a politikai okokból való mind hevesebb támadásra. 
amellyel Zoltán és az osztály rr.űködését illették. A bűvészinas 
kírryitotta a csapokat s a víz zúgott, morajlott, egyre dagadt az ár 

· s elöntéssei fenyegette a gyógyszerészetet, amit Guth népbiztos 
·- szembehelyezkedve a szksz.-tel - meg akart akadályozni. 

Mie:ött azonban ennek ismertetésére !érnék, röviden meg 
kell említeni, hogy az osztályon voltak közül Tb-i a közoktatás
ügyi nb.·h\;z került gyógyszerészi előadónak, Steinernek sikerült 
a K. Gy. U. elleni támadásai révén magát ez üzemhez mínt egy 
pol. megbízottat lelvéteini; a többiek részben gyógyszertárakba 

· uszta!tak, résziJen a szksz.-nél helyezkedtek el. 

A szksz.- ben íolyó belső villongások és nagyfokú egyenel
knségek mér ré:;ebben szükségessé tették volna az országos 
-taggyűlés tgytfiífvását. Azonban míndig talált okot a vezetőség 
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az elodázásra, mert egyrészről a kebelbeli harc ó t 'nem ,íátta,'ro.c· 
tos oknak másrészről a Nádas- Willenberger (s velük a több 
kommunista) nem látta még eléggé "forradalmasítva" .áJegé•:l
munkások táborát, akik főtámaszukat képezték céljaik m'egvah
sitásában. Azonban hire kelt Zoltán szóbeli. megbizatásának A 
szksz.-et ez a népbiztos részéről ért arculülés egyszerre felrázt2 

· s a vezetőség június 7-dikére összehívta a taggyűlést, a köv•et
. kező napirend megtárgyalására: L a gyóg)'Szerészet válsága, 

2. az alkotmány reviziója, 3. a választások n;egejtése. (A ''"~ 
ur óbbiról szálottam már). 

Gyógyszerészet válságának jelezték, ~ogy egy. kiváló sza~
ember kap megbizatás! az ügyek szakszeru vezetesere, holott ez 
a szakértelmetlen, magukat politikusoknak mondók, szakügyekbe 
való befolyásának válságát jelentelte s a gyógyszerészet talpra
állitását célozta. 

A gyiílés hatalmas méreteire. hogy köv;tkezte~ni, lehess_e~. 
.dőre hirdették, hogy az ekkor ,.felszabadult KassaboJ repui•J-

. gépen jönnek az ottani tagok. (Csak I;angulatkeltés "és csalé!:"k 
kivánt ez lenni, ahogy utóbb bergazolodott) A gyules a .,regr 
képviselőházban folyt le s azon mintegy 150-200 gyógyszeré'Sz 
és vagy 400~500 gyógyszertári segédmunkás vett részt. A bej.8-
íratokat vörös katonák állták _belülről el, s akik a szavazás eMJ 
el akartak me nni (főleg segédmunkásokalJ Nádas parancsára nem 
bucsájtották. kL A gyülésen Téri elnökölt . . 

.. Zoltán .elleni támadást Neményi kezdette. Nem személy löl0tt 
gyakdmi kritikát s elismeri Zolt,án kiváló ~zaktu?ását ·és \'azda.; 

· sági ismereteit, amelyben nem er fel hozza senki. De ma ugy a;i 

előtérben - úgymond.~ mint aki annakfdej~n az _alk~Imaz_olt~k 
ellen vezette a munkaadóka(. Idegen belolyasok ervenyesult~c<, 

. Leszögezi, .hogy Dócd és Szá.ntó teh~.tetlensége szanálhatta ~oi

. tánnak a. helyzetet A termeles megadott, nmcs anyag a gyogy·
. szertárak legnagyol:Jb részében. Annakidején Dóczi kijel.entelle. 

!!ugy ezt a. helyzetet egyedül ő, oldh~tja m~g, most D~czr; ~ __ 
állandóan Bécsben van, Szánt o pedtg,. mmt DócZJ krfuto lJUp, 
állandó. kéjutazásokat rendez Bécs és Budapest közölt A Gyógy
szerüzem csődöt mondott s az egyedüli megoldást a gyógyszec
kiszolgálás korlátozásában látja. !"legállapí_tja, ho~y a, váls~gn~k 

)eginkábi;l az az. ó ka, hogy a n~pb,rztossa~hoz to,bbe-keves.bo~ 
szakmai tudás nélkül csak pohtrkat megbrzhatósaggal keruh<c< 

• fE Laz emberek_ Zoltá~ szerinte aK Gy. Ü. élére való, ha meliéje 
• politikailag megbizható proletár'gyógyszerészek kerülnek.- N d da" 
erősen és féktelenül lázított. A szabotálás ördögét festette a fal<a, 
Zoltán kinevezése esetére_. Egy-egy intésére felugrott a segéd
•nunkások egész tábora. Okiüket rázva fenyegették meg a szksz., 
gyógyszerész. tagjait, ha Z~ltánt . mint osztály~ezető_t akcepla:~·: 
;:neJik. -c- Mau,rer Armand krjelenh, hogy nem. •smen el a pr~,,.,_ 

· cárdiktaturát, amelyben alulról diktálnak a felülállóknak. Ba~ot
s.zavakb.ári védélmére kel a szakmai érdekek nek, am1re a segeG
munkások Nádas jéladására ismételten ballatlanul brutális kijele:c--
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·:esekkel próbálják le,terrorizálni. Megállapitható volt, hogy ez nem , 
józan s a maguk· egy')zerű és természetes esze szerint gon dó!- ; 
i.wzó. emberek őszinte. megnyilatkozása, hanem a magukat gonosz .. 

·felfogásuk szerint kommunista apostolnak hirdető hamis és lelki- ' 
ésm eretlen egyének félrevezetésének következménye. . . . _· ' 

Yemvald titkár a má\ emlitett telefonbeszélgetésböl.kiindulva, : 
intéz támadást Zoltán ellen, akinek szakmai kiválóságát elismeri. 
és a következő tiltakozó javaslatot nyújtja be: 

.,Á_ Gyóg-yszertári _::\Iunkások Szakszel'vezete f. hrJ 7-ón tartott ország-oA · 
\a!i::ryúi(\:;;e él~nk megütközé~:::el vette tudomásul, . hogy a .Nópjóléti Népbiz~ 
~oss~~gnál a. gyóg~'szerészet üg-yeinek !E.~gföhb vezetésére n volt munk<iltatólr 
.,-.:zt:fn3tségének elnök:e van kijelölve. Az országos taggyltlés tudatában Ya,n 
~UJ.na.k; hog~' a, gyógyszert.r;~rmelés, beszerzés és elosztásra szakférfiakra van 
;,.7.iikség éS- épen ezért ·politikai me!,lgyűZódéste való tekintet -nél-kül munkábu, : 
::::±veinja. <'tllit!lni mindazokat, akiknek ezen szaktudásuk · meg·van. Tndat:iban··· 
nrn ánn::tk, hogy Zoltán Bélúb1m a legtökélete8f'bb -gazdasági kópessóg·mf'g-· 
van arra., hogy' a gyógyszereszet a.ny.agi tmmészetü ügyejt v-ezesse; 

De tnda.tábrrn van annak i!'. ho;ry politikai tekintetben az ó vElzetö
:J:,!J~'tsba \·aló jutasa :a. g~'ógysz.ertári woletármnnkássftg_ elnyomását ós a Tógl· 

.-;-i?n'.l ré~zbeni visszaállitá.sát jelenteni. · · ' 
T.smer~tében_ annak a fdeJö;-;.ség:nek, amely n gyógyszerro szoruló · 

"DIYnlct:iríátus érdekében reánk !Járul, tiSzt(~! ette! kérjük a Népjóléti Népbizto~ . 
~o,i_vtárt'at, hogy e nap:yfontosságú ké1·dé:;; Aldöntésénél a clolgozó gyógyszer·- : 
t~i-rL mmilrásölr vélemenyót meg·hallgatni é" figyelernlJe ';enni szíveskedjék."' 

Mat<m:. azt javasolja, hogy mivel e kérdés elintézésé. szak
ismerelek-et ·igényel, csak a gyógyszerészeket szavaztassák: le. A , 
ieltogásban osztoztak a szksz. gyógyszerész tagjai, de majorizál-
ták őket a segédmunkások, akikkel csak a kommunista gyógy
·szerészek szavaztak. 

És akloor egy szakatlan jelenet következett: A testv·ér ·· 
draguista szksz. részéről a karzati hallgatóság közöt! többek 
meHert jelen volt· Szalwtü·s Kornél droguista, a K. Gy, U., Zrinyi- · 

•utca 3-as telepe -munkástanácsának elnöke szót kért. Es nem · 
üdvözletet vagy csatlakozást jelentett be, · hanem Zoltánt, mínt 

'érte[metlent, mint a gyógyszerellátás terén beállott csődnek egye
·düli. okozóját állította be, aki egyáltalán nem alkalmas vezetőnek, . 
miért is - tiltakozni akart kinevezése ellen szksz.-e részéről; . 
azonban saját társai, sőt az egész gyűlés lehurrogta a vendégjog'· 
eimén felszólaló .elvtárs"-at.*) . . . . . 

Az éjféli órához közel járt az idő, amikor a tiltakozó javas
latot megszavazták a segédmunkások terrorja és a vörös kato; .. 
nák ilyen· irányu ajtónálló asszisztenciája mellett. . · 

(\ tiltakozást aztán az osztálynak s küldöttségileg a nép-, 
biztosnak is eljuttatták. ·· . . · . 

A szksz. e felterjesztésére a kÖvetkező választ kapta: 
llfag~'ar Taná~~köitlirsasitg' MunkaÍh.l:·yi ús N~pjóléti Népbf~tO~f;ág Gyógy .. : 

"-;.;e.;i•f%-OSZ-t. 1010i/VIL 1919. szám. . . . . . ~ 

.. A ·gypr;·ysze~tá:d:·m-unk~::S"Okhs~~~é,rYezeténnk- :B4.da~est. · . · 
Juniu~ __ hó 10-i~i k-elettel.ta.ggyülés?mek élénk_megütközését közli abbóh 

"') Az .Utána felszólal ó), \Virth l{ároJynak gondOlta e kellemetle_ri:_ illte"r ... 
~ 'S_Jr,:rálót iÍnít ~ellen'-le'gélénk9bhen --maga a drogilistákn&k: em:Hr legk~pzettéh_~· .• 
··:/í"Z.C'f/1j('t. ~- a ha-l_lgató~ág- közt ~zintén jel~nlévö '\Vírth tiltak:oZ9tt ... · ' 

• • ------ _. _! ; - • - --~·- • • • " • • • ' ; : •j 

l~ 



198 

az. Rlkalomból, ~ogy a gyóifyszerészeti- üg,y_Dszt-itly_- élére Zol-~n Bél& t jelö11en~~-. 
aki azóta meg Js kapta kmevezését és el is foglalta alJA.s.át. Jónak li!tt.:a. 
eze? felirat~ba? .:tif!3je.t:é~t adni a_gg?dalmimak, ámelY: szerint ",politikai 
iekgltetb.en az u_ vezetöállasba való JUtasa a gyóg:,:s.zcrtári proletármunkissfu:r 
.elnyomását és .a, :r:égi rend részbeni ,,_lsszaallíta.sá.t jelentené .. ; eltekinty{; 
attól,_ hogy ezzel €6>1"ik lén;yegbe nígó intézkedésemnél nemcsak, lwgy :te,·ú.: ... 
.elörelá.t.ást tételez fel, eg;,renesen azzal vado! meg, hogy méJyebh mezo-ondn
JAs ·nélkül és nem az östsze!:\ körülmón~!ek figyelembevételével cseúik'sz4.>ln. 
Ha aggodalmait magamévá téve a jelölt :o>zemélyónel~ kinevezésétől elte];.in---
tettem volna, homlokc'gyenest ellenker-ö iiJtézkedésre késztetett voh1a. a 
S~akszervezet B:ZZ_Bl, mint amit a most.a.ni történelmi átalakulils alap" e-tő
munk:ísai és yezt>töi hi['detiek. 

_ . Szükséges~1e~ t~rt?~n, hogy 11gyeh~1éb~ ajá-nljam Tl'ock..ijnak,. a komnm-
mstak oroszorszag1 pa.rtJanali_ :\foszkvavaroRI kongresszusitu 1918. évi máre. 
hó 28-án .mondott beszédének {1. Bodó Pál fordításában ·a KözoktatáSÜQ'"\i. 
népb. ~lad~_sa. ~--9. oldal) ideYágó ró~zét. Trockl,i azt-mondja: "H1engedhe-
1.etlenul szukseges, hogy a szakembernek a. s.zabadmozo"ás lehetősé•" és it 
teljes a.\kotás tilg t,erét meg!wgyják,_ me1-t f'g-yetleuegy ~sak néruiké'Pcn iE_· 
tehetséges szakember se~ tud dolgozni a sza.kmáj:'l.ban, ha ennél a szak
mJlnt;ánáJ olyan emberek eollégiumának ,·an alárendelve, _akik a munkár1nk -. 
ezt a t~rét nem ismerik, Egy polit.Lkai szovjeteUenörzésnek rnindeüült ós ", 
mindég meg kell maradni. de a. többi tm1kclókra speciális tudásU tedmiku
sokat kell kine.vezni, őket felelő:-; itllá.sba helyezni és telje~ felriiüS.Ség!!.el _ 
felruháznl. -- ·-

Azok, akik félnek ettöl móJszertül öntudatlanul is mélv bélsö . .llizal-
matlanságot :iruJnak el a szoYjotkormAnnJ·aJ szemben. _A.zok, ai ik aZt hiSzik 
hog~~-~ tegnapi .s~abotálóknak a. sza.k:illá.sokbn. való bevonása a í:iZOYjetura]om: 
a.lapJalt fenyeg-eti, egy~észt nem szamalnak azzal, hogy_ a szovjetkormá:n-ynak. 
nem szabad megbotiam ...-alamely mémökön, vagy valamilyen eddio"i -o·ened.
lison, - lliszen politi.k~í. forrad~·!l~i .és kat01_1ai tekintetben a szO~jehua1om 
legyőzhetetlen - de VISzont lmJOlurest szt~m,edhet azon, ·ho .... v ha· kide1·iiL 
hogy képtelen n reá vitrO szervezü munkát elvógezni. ;, Ö• -

Nem tudom, mert hisz adatokat nem közöL erl'J}., mire épiti azt a :fel-
tevését, JwgJ' Zoltán Bóla kinevezése a gyógy_szertárj pro1et:irmunk.ússág 
eliJJ-'.OJ?.á$itt, é~ a _régi re~d részb~11i visszaáUítasát jelentené. A gyógyszeré-
szet! ugyosztair Jelenlegi vezetö,Je megbízatUsának elnJT_eróse elött Jelhi-vá-
somra részletezett Jlrogrammot ny11jtott be hozzohn irásba. :t'ogla1ta:!l. E 
programmot helybenhagytarn Bs annal>: -alapján és értelmében működését 
meg· is kezdette. :Y1ásrészröl lledig, ahog}· a multban végzett müködéséböl 
megállapflha.ttam, ebből .következöleg b eJlenkezöj9t várha.torn, varom és_ 
követelem is az osztályvezetöjótöl, mint amit a Sznksxen'qzet feltel'jeszt-és~-
ben működése következményekepen beállít . 

· .llindenki előtt ismeretes, hogy ·a sza~osit<iJy vezetőjének gyóa:vs:zer-
iári munkatarsai között többen egy év1ized~;té1 hoSsza hb _,J dön _át dul•~o'Ztak 
melle,tte! ugyancsak nem egy a szakszervezt:it'--leg;expönáltabb :v,ú:éöi el>.öiüL_ 
aki~ épp a Jegélesebb harcok jdején Yoltak gyóg-ysze'Itáfbail. t\eru·való::;zhrü~ 
hogy bárki is évtizeduél hossz~bb id~ig_ müköd,iBk azon a. helyen, ahol sZ 
antiszociális törekvéSek J~ ül önösebben · C::;zlolhetők. Mindebben; de különösen 
az általába-n jóvahagyott programmban biztosítékot látok arra, bogy az iig_;yek 
a sza.~szervezet ~.ggodalmát b eloszlatO módon fognak az új o~ztályve-zeW. 
ve~etP-se mellett folyni. 

Az oszta.l~{vezetö melleU paHUkai mégb1Zottként György 2Jatyás elv1árs 
fog müködni

1 
arnl szintén garanciája,~- az ügyek helJ:es l'ezNesének éS li. <érem. 

a Szakszervezetet, hogy jgyekezzék: az ö útján megteremteni a milködé.sben 
azt az összhangot, amely a_. szakeniber és politikai megbizott eo:yüttmU'kf~ 
désében a siker elengedhetetlen feltétele. Ö• 

Remél em, hogy sike~ t _ezekben a Szakszervezet aggodalmát elo-;;:ll«lni"._ 
remélem tovabba azt is, hogy az tlgy errlek~ben számitbawk·a Sxaksze1·vez·et -_ 
tOvábbi· tamoga.tására is. 

Bnda.p"f.St; 'H) ÜL júiüus hó -H~-an. GM"th P .. k. nl•p-bi2tos." ~ 
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At ügy előadója Koritsdnszky Oitó volt, aki eredeti fogal
mazása szerint így fejezte be a leiratot: 

"Nem }reresem, hogy vajjon mérlegeltc-e a tagg'Yűlés minde.zeke1. 
l<özölt határozata - a megütközés - elótt. _A 1ónyeg az, hog-y mindebben 
és az általam jóváhagyott programmban biztosítékot látok arra, llogy-_·-az 
üeyek a szakszervezet aQgodalrnát i:.; eloszla.tó módon f(lf!Jlak az ú.i osztály
vezető vezetése mellett folyni. 

Ezekre való tekintettel, felterjesztése dacára. is nem haboztam aliban, 
hogy Zoltá-n Bélát az oHtály vezetésC-vel megbízzam·'. 

A leküldölt leirat utolsó két bekezdését, az előadó fogahná
zását egyébként teljesen meghagyva, Outh népbiztos írta át. 

A tiltakozáson kívül a következő átiratot kiildötte a szksz: 
az összes szakszervezethez Zoltán kinevezése s az osztályon 
bekövetkezett változás tárgyába n : 

"Eh·társak! Szakszeryezctünk helyzeténe l~ konloly_saga a~Ta indU 1J~~n
nünk_et, ho1iY a. rajtunk esett sérelmel.-:.ér-t az ?ssze~ t~stvér~szaks:zervezele.k· 
munkássá.gámll keressünk eg·ységes vedeimet es elegtetelt. A gyógyszt>rta
rak dolgo-zó prolet:1.rmutJkás-sá~a a. proletú.rdiktatm·áwl kivívtn azt, hog·~· 
önmaga· sorsUtól önma~nt rendell>:ezzék. Az €di_z~de~~ óta tatíó bérha.rc; n~nly 
a bete<r emberiségből kiuzsorázott tilléreken elöslwdü gyógyszertartulaJdo
nosok é~ a gyógyszertárban dolgozó proletáro~ kö?:ött n~~lt,. végr~ eldőlt _éc; 
n prolPtársf:g J~ezébe vehette beteg teRtvérei, ~l~or~ndu erd.eJ;,eJt Bzolga.Jr~ 
gyó:ry~zertáral.:at. A letört gyógyszerész-bnrzs_oa.~Ja .azo11ban . ~ harcot m~g:, 
ma sem adta fel a proletáriátus~al szembe11. ~ek1k cs a hozza.1nk szegörlott 
ölltudatla.n neh <in v xsellémel;: sikeriilt kivívniok. azt, hogy a ::Vlunkaügyi Ó8 
Népjólét.i XéphiztŰsság gyógyszere~zeti o~ztályá.n?.k élére n volt ~yóg-yi-zer· 
tártUlajdonosok testületénok elnökét, Zottá.n Bélitt állitották Azt_ az_. ~nJb~rt •. 
~ki még a. legutóbbi gyógyszerész bérrnozgalmat is . ,.~lt~pron_1" )el~zóva'l 
törte Ie. Azt az embert, aki közvethmül ezen vezető a.lln:::aba valo knteYe-
2ése elöt.t nyiltan kijelentette, l10gy a volt tnla.ldo;n_osok hatalmának vü:;~z<k 
állítása. érdekében minden lehetőt cl fog követm e" hogy a dolgozó Gyogy
s_zertári ~-1tinkások Szakszervezet-N- spmrni _ teki11tetbt>n illeti\!.: es fórnnmal\:. 
el nem 'jsroeri. 

"Elvtársa.k! F. hú ·í-én r,a.rtott országo;; tag·g~'űlűsünlr tütakozóft ezf'n; 
a -proletár munkássá!l· és _a szociálista erkölcsöt megbecstelenitö kinevezés 
ellen. Nem hallgattak meg bennünl.-:et. ),fi telui-t n. vúgsökre elsz<intu}>: nm
~unkat. Nem engedhetjük eln.dni a. köxegészségügy :gyik le_gfontosa?h 'ágát' 
és vele a, beteg: emberek, a. beteg proletáriátusnak e~ a gyogyszerta.rakban 
dolgozó munk:Ú:t:iJgnak beCsületes és szabad- sorsát. . 

A munl>ásst1QT3 goDdoln,nk,_ a bt~tez prolelúriiltusra. ú? az e_gész lll UH" 
kásság. a fll'Oletárok. ös's.zé~ségónek szolida.Jit:'u::át kérjiilr .. A~1ja~ok m_elléu~;::-· 
a Ti ·hatalmas. öntudatos tömezeitekkel. hoi2Y meg ne sze.gyemthessek I'3J· 
ttink keresztüi az öntudatos prolet<triií.tus önl;:ormáiJJ'zat-at azzaJ, hogy _telj
hatalmu diktátorként 1\üldjék reánk azt .az emherr .. ki még két hónappal 
ezelött a munkásn'ynzók Yezetöje volt. · · _ 

. \innkástestVéroink! seg-itsúge-t ·kérünk_ és vál'Unl~ Tőletek,' alJ!'int!J~-)gy 
mi is Mellétek á.llná.nk, 113 a. Ti ügyetekért kellene ha.n·.ot megvivnotok · 

.Felkérjük ::t Szakszervezet<>ket, hogy f. ~Jó 1-S·An .szerdán J. u. 4 ór~
kor Szakszervezetünk -helyisésrében (Aggteleky-ntca 8.) tartandó me~!> e~zc 
lésen e-gy megbizottjuk áltill rlwgukat képYiseltetni szivElsladjenek. 

· Proletari iid\'özlettel:. 

Holc~er Jenő, Tér-i Tibor, N ogy Oszliá1', Kéla Jd.no8, Pongrácz ürjos ii'. k. 
a.~ i.nt·ézö-bizottsag tagjai. 

.NPJHNJJ.d .-tla.rlá-1- S. k-" ügy-v.- titk{!.!'." 
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A szakszervezeteknél Supír István járt el a .szükséges 
információ" megadására és valószinií, hogy ö ép oly kevéssé 
riadt vissn a tárgyilagosságat nélkülöző, sőt hamis adatokon 
alapuló beállitástól, mint ahogy ezt a fenti átiratban sem átal
lotta az intéző-bizottság. Néhai filo testületi elnök egyik kijelenté
sének Zoltán szájába adásával elkövetett hamisítás! és annak 
megemlítés nélkül hagyását, hogy Zoltán csak a legutóbbi idő
ben kaült az egyesület elnöki székébe, amikor ettől várta a 
gyógyszerésztársadalom. hogy az egyesület hosszú idei tétlen-. 
ség után olyan produktiv és a haladottabb kor szelleméhez mért 
munkát fog kifejteni, amely a gyógyszertárosi és a gyógyszerészi 
(alkalmazotti) karban fentálló ellentétek kiegyenlitéséhez és ered
ményes közös munkához fog vezetni, Forgác.-,· dr. szemére 
hányta a szksz. gyógyszerész-szakosztályának jul. 2-án tartott 
gyűlésén. . 

Ezen a gyűlésen jelentik be egyébként, hogy "a szksz. ek 
dolgozó munkássága nem tű ri. hogy nyakára hozzák a volt munkál
tatókat: Zoltán Béla ellen a dolgozók milliói lépnek fel." Egyben 
a.zt is, hogy "a Szakszervezeti Tanács ezt nem spedálisan a 
gyógysz. szksz. ügyének tekinti, hanem az összes vele szolidáris 
szakszervezetének." A szksz.-ek a 18-iki megbeszélésen elhatároz
ták, hogy e konkrét esetből kifolyóan a Sza.kszervezeti Tanácshoz 
fordul azzal a kéréssel, hogy keresse meg a F. K. T., hogy volt 
munkáltató ne bizassék. meg ,politikailag is fontos vezető ál'!ás
sal." A Szakszervezeti Tanács julius hó 4· én délután 4 órára az 
összes szakszervezetek titkárait és vezetőit értekezletre hívta 
össze: Erre a gyűlésre meghívták a népbiztosokat is, akik köz ü! 
Garbai, Hamburger, Lengyel és Varga jelentek meg, (Guth vidé
ken időzött). 

jászal ~amu a Szakszervezeti Tanács elnöke felolvassa a 
Kormányzó Tanácshoz intézendő memoranumot és kéri, hogy 
thivel ebben az összes szakszervezetek sérelmei benne vannak, 
fogadják el ezt változatlanul. A memorandumnak, amelyet kUiön
ben teljes egészében elfogadtak és főlterjesztettek, első pontja a 
következő: .Fontos állások betöltésénél nem hallgatják meg és 
nem hallgatták meg a szakszerveze!<:k véleményét és politikailag 
teljesen megbízhatatlanokat neveztek ki. Kérjük mindig a szak
szervezetek meghallgatását és a már kinevezett poli.tikailag meg
bízhatatlanok azonnal kícserélését." 

A szksz .. a népbiztoshoz is fel!r az értekezlet után és pedig. 
egy durva, a szakott goromba hangon 'tartott átiratban, amelynek 
])e vezetés~! mutafóba közölni kell: · 

.,A Szak~zervezetek elnökeinek és titkárainak július hó- 4-én ·tartott 
é.rtekezlete állást -foglált ama sajmUatos-·- tény,ek eUen~ -~hogy egyes:-fonto_.s-· 
>'ezetö állásokat olyan elemek töltenek-be, akinek müködését a szervez.ett 
munkások a. lega.Iaposabb aggodalommal nézik és csak fegyelmezettség-ük 
a.Jegn_agyobb_mérvü _megfe,szitésB\lel -tudják-tűrni, mintlwgy. az illetök bttr· 
z sna múltjukkal a munká.sság szemébe:p. gya.núsak ér:; ,ellenszenvesek. _ 

A Gyógyszertári Munkások Szakszarvezete l"iílönösen sérelniS~ll,ek 
tartja és a proletárdiktatura -elYeinek- arcuic~apását lá.tja abban, hogy a szak-

~Ol 

:-1.erYezet me!!t:_érdezése 11élkül, ;-'Öt annaJ,:: l~ifejezott tiltakozá"a daeára, a 
:-;-z 11kteldntély ~ravasz l.:öpenyébe burkolózva, egy burzsua mnnkái'-lmjtsár áH 
:. maosar ,,..yó~:vsze-részet élén és ül a gyógyszertari proletúriátus nyaká.n 
ZolU~~·Bél; az~·e.2:vkori g:yógvszertár tulajdonos, Zoltán Bé!a n Yolt tulajdO" 
a osok munkás ki~zf':<ikmU'n)~o'tó maffiájának Yezére nem maradhat tovább á· 
nvakunkon ha mé.!!' olyan elők_elö ide!.!;enek - mint a letünt rendszer árny
"{;ág:ából ~risszamcll·adi barátl és érdel{tál·.s.alr - -egyes egyetemi tanárole · 
:-e!!ilették is öt nyereg-bP. Zoltán Béla rnúltj~mál fogva g~·rmús .. volt ncl.:ünk, 
mili::or jött:, ;.;emmi jót tőle nem Yártnnk. nem is v:irhattm~~· O, aki a szak 
l"zet'vezetet közvetlenül kinevezésekor is megtag·a-dtt1, klJelcntvf', hogy a 
~zak~;;:ervezetet scmmifl'le kén1éshen faktornak el nem ismeri, ö Jl('ffi jöhe
tett és nem is jött be('i'ülete~ sr.ociálista szándékkal. Tőle nem Yárhattm~k 
"Jwm alap:\·etö szociúlis épitő munkát, mely a komnmn gyógyszertermeles 
,,; eloszüls problümáját megoldotta rolna. Aq·godalmunt nem Y olt alaptalan". 
Stb: l"tb. 

Guth népbiztos ennek dacára nem ejtette el Zoltán osztály
vezetőt. Tudni kell, hogy Guth erősen állott a maga helyén, a 
F. K. T.-ban tekintélye volt s szavának súlya. A gyógyszerész 
szksz. hajszája bosszantotta, majd - amikor látta, hogy ez akuttá 
lesz - hidegen hagyta, nem törődött vele. 

A szksz. minden gyűlésén, értekezletén támadták Zoltánt 
'(Az osztály képviseltelését a gyülése.ken elrendelte a_z os~tály
vezelő.) A Gy. M. L-nek nem voll szama, amelybea tarnadas ne 
jelent volna m~g. Hőnig pl. a június 25-diki számban. igy szelle
meskedik: 

."A burr.sujok s bérencL~i eS.(dsr.Ö\'éfoit, alattomos aknaiD.liJJ_ká.it jól 
i:-:mmjük. l\-linden a dolgozók tál'osadalma ellen in_tézet.t .1?-~ró:q.~:letet ~o~o~nal_;: 
·t~S lJecs.ületesnek üutalmk. Betola.kodnak, -mert kisded Jatekmt a.k_arJák meg
kezdeni, a prOle-tárdiktatum aláisásá.t s a.· bnrzsua dittatura hcv.e_~tés_~~. 
Kt.>k~;<~:zbeejtö, de egyút~u!_ bámulatramóltó, ho!l;v a b.11rzsujok:_ e.xpon~lt.JUl llll1Y 
g-ym·:-:.a,sággal helyP_zkednek cL Amig a mnnkások t~ ~n~gulr evs.zázadl!~ _g:y-a.
l.;orlaü ta_pasztalt1htil.-: alapján, R hatn.! om nwg·döntesehez, a .bu.rzsu:l.?k .. s 
·ai:nk bérencei a hatalom megka-parint-úsahoz úrtenelL Ha az .el?orsok 
·;~lhe!Yezkedte!,::, összokötte.tóscket létef'-itcnek, R habár n forradalmi kor
.!llÜ.!l:\;Zótanáes intenciöít jól i:-;merlk, azza-I kezdil.::, hogy a rendelotek 
huma.lyosságait kere:-:il>, S ö.sneköttetéseik ú~ján, eg-yéni és burzsujtár~alk 

·ádel.;:eít a rendeletek ltijottszásáxal Plútérbetoi,Ják.~) RaYasz alattomossággal 
niinüent' megmozga tn-ak. Cg~rvedi tltll~áva.l, rendeletek klforgat~sáv~l, hnmbu:.t·· 
útiratok elrejtett céljaival precedenseket léte:-;íteEek,- uzust. fonnalnal{, hogy 
Yl·!!iil jogukat vindikálhasmnak. Lcl2)-'tink él:::(lrek.'· 

Nádas pedig ugyanezen lap .Nyílttérben" úgy enyeleg, 
hogy azért már - a különben· bátor szerkesztö sem mert lele·· 
fősséget vállalni: .. 

"Kedves Zoltán Béla g~'óg~·szerész úr, aiTól értes.ült-en;t, hogJ-~ ar. Un 
Y<! l T- gyógyszertárába n· eg:Jik~ rnnnkásu6 jegyzökönJ-~\·et_ -akar;t -f~lYenm,- va.llo-- : 
má:;qkat akart kicsikarni azoktól a segédmunkásoktól, akik ,!_elen voltak a 
júnilú:> hó 6·án tal"tot,t szB.kosztál:y:~taggyülésünkön: Nal?yo~1 érdekeR. hogy 
.'~ppen én eJ-cm a. g·yülésen éppen Ont támadtam és h.l}gy eppen az Ö~ vo~t 
~\'ó!!:yszertárában kezdtéJ~. És szornorú, hogy ezt egJ' On által ll év1g kl-

. ;,;á.~_ffiányolt bérmunká_s tette l Nem f_lkarom Ünt· meggyanúsitan.i, e.s~k mint 
·, Tiíni>t'"' nagyon . érdekes-e;" -é:-: goridolom,-·kiYálH'-8i alTa,·, hogyan eR, mLmódou ·: 

·r-ám1ultam az Ön személyét. . . , 
· ön-kinevezése-kol' itt j<irt a,· szakszervezetben és tüdomáSnnkra adta, 

J1o!.'y r,t-z ~nr.a.kkal" majd igrekezni fog- az együttnni~ödésf megtalálni. Később 

-*1 A később ísinert~tenctö· Ietr~~ra,·~é~'ititézked-és.re vonatkozik ez. 
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pedig a \'oJt tulajd(J??S?k ál.~Iuuk megtá.mad9tt lelki egy.ensUirAnak hf'l~T8-
hozá.sát belyez,te kilatásba. l?Y dolg--ozgat·_ Un... f~s hivei jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Ugylá.ti5zik, .. az "'urakkal" már megtalálta ar. együttmúköd8:;;. 
l~hetőségét. Velem nem, me rt támadtam és tániadni" fogom mindaddig, nmíg 
Qn azon a helyen lesz. Jól tudja már, miért. De addig tlgyelmeztetom ak<Ü' 
Önt, akár híveit, hogy öntudatos munkáselvtársainlmt holmi terhelö adntok 
beszerzésével "ne szekálják és ilymódon- a. s~eméJyemben a szakosztillyt.,. 
- .am~lyhez \Jnölmek semmi közük ninc8, - ne sértsék, mert proletár· 
diktaiura Yan ... Ha. pedig terhelő adatokra van szilk-Régiik, akkor llf' a 
mnnkásolihoz, Iumern az ~urakhoz" forduljanak. 

TL:;:ztelettel 
Xrítlo.s Lajn,-:, ok!. g;\'Ógy;:;;~,on~ ... z, 
a :-,;egódmunkás sza.koszt. Yezetöje. 

Az a Nádas írja ezt, aki a jún. 20-iki gyiílésen kijelentette: 
.addig pedig nem nyugszom, mig az osztályon levők akasztófára 
nem kerülnek s ha kell, Zoltánba saját kezemmel szoritom bele 
a burzsua lelket..• És' késöbb a már emlitett•orosz laboránsde!-. 
szólalása nyomán: "ha szabotálnak a gyógyszerészek, kö>íbiik 
fogok lövetni, mert az igazi terror, a fizikai terror csak most fog 
következni. • 

A július 2-iki szám "A Gyógyszer Üzem és aGyógyszerészi 
osztály iuühelyéböJ": eimen egyenesen .Gu th. népbiztoshoz adresz
szálva intéz támadást, amelynek bevezető sorai a köveikezök: 

,.).fint vérzö sebet aka-rjuk most megmutatni Önnnk, mi fáj ne·ktink. 
Egyetresen álllmk el\:trtrs1mk előtt ús nyiltan kimondjuk, lwgy itt ·zoltán 
Béláról Jes~ s;;:_Q, aki most diktátori hatn,Jommal fejo és vezet.öje a g~·ó.!.!:y
Hzereszi osztálJ'nal.:. Az egész g~'ógyszerész·munkitssag proletáröntudata akar 
itt n~egnsilatJmzni, akik csaknem a r;zomm·ú reméilytelenség:be siily'cdtek 
Vissza, amikor H \'Olt mun-káltatók testületének ·Ed.riöke újra me2jeJent <1 lá1~ 
határon. Kimondjnk, hogy 11em hiszünk Zoltit-n Béla úr nn1ködéi'\ében, nem 
hiSszük, hogy az ö _nagy :-za.l~tudá.F:inak csak va.lami hasznát is látná a fö). 
szabadult JH'olot:iriátus. ~fit várhatunk egy kíspolgári gondolkozású. ('ru bertóL 
akinek mindeu idegszála, lllillden Jeg-ldsebb érdel.:e a régi korrupt rendszert~? 
Ebből a mieukkel e,g·észen eJJentétes érdekből, ebből a végtelen konzervatL 
vizmusbó1, csak az nühet 1;:-i, akire it r. számta!Rn példavai r<.i akarunk muratni: 
a halogató pnlitika." 

Maga a szksz. vezetősége is megrettent a leírhatatlan mérvet 
öltött hajszától és a júl. 2-diki gyógysz. sza!ioszfályi gyűlés elé 
terjeszti a választmány javaslatát, me ly szerint Zoltán ellen a lap
ban .gazdasági hajszát ne indítsanak." Hönig a javaslatot csak 
attól függöen szavazza meg, hogy .Zoltán vezetése mennyire 
szadálista ·elvek·. szerio t. történik" .. Az elnök azonban vitát nem 
epgedve, a javaslatot elfogadottnak jelenti ki. 

•): * * 
Nyilvánvalóvá lett akkorra már a kommunista csoport haj

szája következtében, de egyébként is, hogy igazán jelentős s a 
gyógyszerészet szempontjából. fontos és maradandó, megelégedett
séget keltő és egészségügyi kozérdekszerüleg is szükséges alko-
1ásra az adott viszonyok folytári lll ár csak azért sincs lehetőség;. 
niert a legfőbb hely intézked~sét látva, meg kellett állapítani, hogy 
csak i<)ö kérdése, mikor roppanik össze az a rettenetes baloldali 
kilengés s mikor áll vissza a ·jogrend és jogbiztonság. És az 
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nyilvánvaló volt, hogy akkor minden, a pol~likától távol álló szak
szerü intézkedés is hatályon kivűl hely~ztetlk, ha mé_~ oly, fo~tos 
és szükségszerü is a politikai tendenctá]uakl<al. _egyutt s. tp~Jd a 
rend teljes helyreálltával kerül minden kérdés UJabb elbtralas es. 
elintézés alá a haladottabb követelményeknek megfelelö_leg il.sz
tára a szak- és közérdek követelése szerint. ~zeknel< fehsmerese. 
következtében az osztályvezető olyan munkalk?dásra szontotta, 
az osztályt, amely a további rombolá• t megaka~alyozta. s amen~-. 
nyiben lehet, az elkövetett súlyos hibákat és serelmes mtézkede
seket korrigálja. 

Ekkorra a további rombolás az osztálynál az egész mükö
dési körben úgyszólván megtörtént Bajtól egy~észröl nem kellett 
már tartani, másrészről azonban a szksz: ha.Jsza kö~~tkeztében 
(bár a népbiztos mitsem adott. arra, amil ISmetelten k11S feJez e~!) 
Zoltán úgy, látta, hogy heiFete. egészen képtelenné vált s eze rt 
julius_.7-én'. félmerttése· iránt ·kétvenyt adott be: 

Népbiztos elvtárs! 1
Azon o;:zünni nem akaró P~ hH1otolatltm 1:unadásck, arnt'lJ€k á li)!Ji!~~ 

szertái:i -mu;kások fza.k::zen<'zl:téuek rum~ en egJ'~S ulcs~~ elhang:~~~k ~·: 
J 'ekkel ]e>:z t.itöltye a t'Z:J.t:ozel'\{'ZPli mun.ka~ok hnala!os kozl~Il".)L 

:::::: 1ndí1ottal~·-~ngem, .hogy máy)up_ius -~Jú ~O·.~n_élö~_~óv~l k.~~je~J~ Nép b;:\('~ 
elvtársat ana, ho~t:y osztál~'Yezetoi all3sombo!•. -.~me].~. e~ a~np~ab~~ .;(}:n 
Kodtam elfOgadni, ,.de ;uriel y be Népbiztos" elviars ~z1gnr~ ob~.]t~sa l, o\ 1 tl.f.z, 
1ében méz:is behelyezl\edtem - engem 1eJme1ltem méltoztas:,ek. . . . 

" JulÍus hó t-én népbiztos elvtárs telefonon volt kegye::; _e~g?_m ~(l;_lb_nnt 
,~8 érveimet meghatlga.tni és azolc ~Jap,jáu az·ürSJ'.?leg'\'iz~g,~las~at ak1lat~_:;;~~ · 
l l · "' hó r ;11 ez üO"y.ben meo·tsmcteltt>m l"ere:,emet !,;ZOb. ehlet->'. 1ltuh ,~" 
1e yeznL n · ··J·L ~ ~ t d b 1 >odni kineveztf'll' arra hog , a sza.!tszervezet :-;emrnikép sem u e enyn~;. . . .. ~ ,, ~- · ; · 
semb~ és ~'L hajszát továbbfolytatja, am(3Jynf'k eredm~n5;el{e~e1~ 0::;:-5z~n~~.t ,·l 
szakszerveti taTiá~s és lmtároza1tá.emeUe a Forr~dalm1 h .. orma~~~ó-~ana~::;n.t;. 
való olyirán~'u internmcióját, hogy_ o!:yan meg.~l_nh~tatlan poh.~J.l:~I . J:l,ulHa~ 
1J1ró emberek., JJJ..lnt amilyen én i:-; va.g-yolr, veze~o .~lla.s~an .u e mukodh_e::-.:--PJH'.k 
és t.evú.kenyséo·ük Ezorittassék tif'z1án gazda1:ág1 ug:y.li.orre. . .. 

Xéphizt<~s elvtfn·8 ezen J;:iha!lgatásom a.l~aJmaval megmt nem tf'l,J:~~~ 
tetto azon alázatO~ .kérésemet, hogy engem_állaso~. alól- íe!me?tsen, ~~.u: 
is kénytelen vagyole újólag irásba.n .. ~lőt~rJesztent es szolgalat1. ú~o~ f)~;~~:n~, 
elé juttatni azon harmadezor felmerulo. ket·esemet._.,hogy .f'ngem .t. ~:<JÓ"",;;,.zt 
részi o~ztá.ty ve~ctö ál!ásá.t61 felmm1teni szive~lc~?Jc.~c . T , " 

0
• • • . 

Szerény sznktud:isomat :;t gyóg)·szPreHata;.; ~g-y?11ek a ~~ol~~!a~~b;~ 
álJit-om és készséggel hajlanelo vagyo l;: .. azon mu~Jb:akm~, ~mel)let. H~_e .al 
h J teté Jll előtt. a Kozponti OyúO'vszeruzem egyik osztalyaban b_etöl~otten~, 
elii~~lni,

8

d·e képtél en. \\agyok -a· z -~~ztiLJ.)·:·.ezetöi ál!á~t t~vá~bra .1~ ':~U:!l~l;; ·. 
mert ezt fjzikailaO' s~IU birom .ki. On·os.a1ru, dr. H. es d1._\. _mA: e,x,e~l\~ · 
ez~'Jött ~egáll;<pít~thiJ;: nálam az Insnfficientia vnlvulae ~Htrahs iennalla_::-a~. 
és Népblztos plv1árs fbböl következte~heti. ~~ogy. a.zu.k. az I~galm~~· ~nH:l"~,e.J~ · 
11zen sziimli nem akaró o1neterlenkedesek kovetkezteben en-gem mnek, H:~~ 
is élet~robe :kerülhetnek. Én tehát mély tlszt:Iettel esedez~m, -ke.gyeskedJ~.t. 
·elen kúrése.mne.k heJ:,'t adni és a. felhozott mdok?k alapJán engem .... ~~ .ot-~~. 
tályvezetói állá5 alól egyidejtileges vbHa.heJyezel'f'm mel!e.H .a h.04JWnn: 
G~'Ó,!!yt:zerüzembez, felmentetnl_." . . • . . • , . . , .' _ 

A politikai megbizott György· is belatta ve gre _a !~elyzet tat tc,. 
hatatlanságát s maga is szorgalmazta- valamennytkolük felmen: 
té'sét. A népbiztos jUlius ll-én Györgyöt felmentette*) es a ~zksz-.> 

. --·-;;) G)~rg{ a · közokt. népb!ztoSságho'{ ·ai HjúriliÚikásO_k ~p·ro:p;lg~ndá._ 
osztályához kerűlt. 

·'l·.J ... (< 

'§; 

ll 
/'. •·. ll ... l. d 
lli :.! .. 

'l ~ ;; 

l 
l' ,j 
F 



-204 

·kommunista csoport és külsötényezők befolyására a h"jthatatlan,_ 
e!ö.s :lhatározásu, vad-bolsev•ki Steiner Miksát nevezte ki helyére . 
Nytlvanvaló volt mmdenkt előtt, hogy most csak órák kérdése·. 

'hogy törésre kerül a dolog. Steiner féktelen vadsáo-a sokszor' 
a maga vélt igazában a nyers brutalitásig elmenő ny~t~ága ·vag{ 

'inkább bárdolatlansága, destruktív törekvése, elfogult s vak o-yŰ
'lölete a gyógyszertárosok ellen, még olyan dolgokban is, amlbeá 
maga is Judas*), csak siettetésére volt alkalmas az egyébként is 
túlérett újabb osztályválságnak. 

Az új politikai megbízott, aki napos vendég volt az osztá· 
.yon s Györgynél jegyzeteket készített magának az osztály min
den legkisebb s Jegjelentéktelenebb intézkedéséről, juJ. I2,én !ei
keresté lottán osztályvezetőt szobájában, hogy vele megállapod 

_jon egyet-másban, ami az "eredményes összmUködést" biztosítja, 
-Hogy a szándéka nem ez volt, hanem ép az ellenkezője, t L 
-Zoltánnak lehetőség szerinti eltávolitása, hogy helyébe valamelyik· 
szksz.-i ember kerüljön, az abból is ktivetkezik, hogy ennek a 

,politikai megbízotti transak,iónak tervéhez nagyon sokba, éppen 
Steinernek gondolatai járultak. 

Igy is volt. Steiner agresszív lépett fel Zoltánnal szemben 
·és fenyegető hangon adta elő kivánságát, amelynél szavaiban 
'revolvert szegezett az:osztályvezetőnek. Zoltán kérle, hogy irásba 
adja ezt, amire a következő szöveget fogalmazta meg és adta át: 

"Folyő hó 12·én d. e. 10 óra ::10 perckor megjelentem Zoltán Béla. 
-~-y úgyszerész úrnüJ, hogy vele nz együttmiiködós módozatait megbeszéljem. 
J::;:löadtam, hogy elsö foltételéül azt· látom,- hogy a- :szakszervezettel békés· 
f'gyüttműködést létesítsünk. J avaslatba hoztam, Zoltán gyógyszerész úr irjon 

....._lt <1 Gyógyszertári munkások szakt>zerTezetének ol~· értelmű! eg, hogy feledve 
·a. mnltat, keressük a jövőben HZ egytittmüködést, ru ert félek, hogy a táma.
d:a-.c:ok, -melyek eddig folytak nemhogy szünnének. de folytatódni fognak. 

Budapest,_ 191~. -jnlius hó 12-én. 
Steiner Miksa s. k!" 

Az osztályvezető erre nyomban jelentkezett Guth népbiztos~ 
nál előbb telefonon, majd személyesen. A népbiztosnak kivánsá
ga!, hogy írjon le a szksz.-nek Steiner óhaja szerint, megtagadta 
annak a kijelentésnek kiséretében, hogy .• még akkor sem telje
síti, ha ezért golyó jár." Erre a népbiztos Steinert rendelte magá~ 
hoz s kijelentette, hogy a megbénító hajszának véget vessen, ő 

·rog leírni .a szksz.~nek (Ez azonban nem történt meg.) Steiner 
másnap egy mentegetödző levelet kiildött Zoltánnak, amely levél 
átadása; mel!ett Ko,·itsáns.:ky Ottó útján lemondását közöltette 
.lle<dzsar dr. föcsoportvezetönek. 

Két nap mulva Guth népbiztos telefonon magához kérle 
-Zoltánt, kijelentette, hogy kívánja milködését s továbbra is szak
müködést vár. Zoltán, aki Koritsánszky kiséretében ment a nép
btztoshoz,. közölte, hogy semmi körillmények közölt sem mara. d 
meg hivatalában: Guth népbiztos, alij .egyébként is elmenőpen 
v ojt, asztalára csapott: "Ugy Játszik On nem tudja, hogy mi_ a 

*} Sokan tudnak róla, hogy St. a háború alatt ·lánckcres~edett 
;gyógyszerekkel. . ." .... 

diklatura." .Én igen, de ök nem'" -volt Zoltzn replikája, mire 
a népbiztos szó nélkül távozott. 

Zoltán Béla is eltávozott s tovább hivatalos ténykedés! nem 
is feJfett ki:) 

A segédmunkások július 4-iki gyűlésen Nádas a Zoltán 
elleni akció teljes sikeréről számolt be annak megjegyzése mellett, 
hogy a siker "főként a segédmunkások érdeme,**). mert a táma
dáSokat a burzsoa gyógyszerészek elitélték." Es beigétt&, hogy 
ünnepi gyűlést tart Zoltán bukásakor. Kissé korán volt az öröm, 
mert Zoltán el nem fogadott lemondásával történt távozásával 
nem bizatott meg senki, dacára a késöbb leírandó nagy tüleke
désnek a szksz. részéről az osztály vezetéséért Hanem annak 
vezetését ;;z osztály helyettes vezetője, l,'orilsá~;s;ky Ottó látta e!. 

6. Az osztály működéseaz átalakulás után. 
_A szksz. havi általánya. - Munkaidörendezés. - Üzembiztosok megs_zeli
dülése. - Tulajdonosok Yis::u:ahelyezése. - Gyógy~zertárak koncentrálá
sanak megakadályozása ... ~ Nádor·pa1ika bezárása.·~ Körtávirat· a gyógy-. 
szertárak tárgyában. - Ozvegyek·árvák ügye. ~ Nyugdíjintézeti illeték. -
l(ommünikék. - l{intlevőségek ke:te!ése. - Gyógyszertárak visszaszociali
zá!ása. - Draguista ügyek. ~ Látogatás a fővárosi patikákban. ________: AJ:lrÓ ese-

tek. - Gyógyszergyártás autonóm irányitása. -- Munkajelenté·s. 

A legelső Ugydarab a szksz. havi áitalánytkérö !elterjesztése. 
Még május 19-iki direktoriális gyűlésén elhatározták, hogy a 

· szksz. ·kiadásának fedezésére havi 8000 K" ás általányt >kér a 
gyógyszerész osztálytóL Az ügyet először Steiner referálfa, aki 
- mi az az évi 96.000 K? - megadta. Azonban megaliadt az

ügy a főcsoportvezetönél, aki az átalakulás után újból referáltatta' 
nem tévén magáévá a nagylelkű adományt az állam terhére. Az· 
,,sztályvezető felfogása az volt, hogyha oly széles alapokra fek
teti a szksz. müködését és ennek arányában biztosít tagjainak 
előnyt, terhelje meg költségeivél a tagokat. Ha pedig ·azon a 
eimen kér támogatást, hogy a .. kormtnyrendeleteket közllk,. ákkor· 
ez alól felmenti, s a K. Gy. U. által adat ki -egy értesitől ren" 
deletek közlése céljábóL Egyébként felhlv<ltta a szksz.; hogy 
jelölje meg azt a minimális támogatást, amelyre szólgálata fejében 
i~ényt tart. Erré azonban nem érkezett ú jabb , válasz, minthogy· 
Izsák népbiztoshelyettes az egész ügyet a Szksz.Tanácshoz tette át. 

·Zoltán Béla június 16-án a következő Jeiratot küldi a 
szksz.-hez: · 

"Ezúton l::' tudatni ó hajtom, hegy_ U- munkaü!!yf ég· iú~pJólC"ti iú~pblzto:-:~ 
E3.g: paranesa köYetkeztében elfoglaltam a·z .egye:oített gyógysz_eréSzeti _osztál~·· 
veZe~és~t, amely aU::alomból meg_ismét!e~n ~7:~n, a;._szeiJ?-é)~es bemü~atl!;ozl\Sf?m., 

*) Az· ·osztá! y to.Y?bbi sors-áról· és mú"OdéSéf.öt; .vaia'mi!i.t' Zoifá~~na_k _2'-' 
proletárdiktatura bukása után egyszeri nleg)élenéSéről egy -értékezléten ·--"----· 
a 7. és IV /1. fejezetben ·lesz szó.: . . . '·. ~ .. _ · 

"'")Június 20-án egy laboráns nyiltan 'kimondotta~ 'hogy "Zoltán hat3.hna 
csak azért növ-ekedhetett, -mert az orsz. t~ggyülésen a :gyógyszerészek nem~ 
:íoglaltak cllene állást" 

l 
l 
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.. ~-lk~lmából kifejte,tt szó~eli klv;:í.u::;ág_~•mat_. ~~ogy hivatalos müködésem egész 
'.deJe aln,tt a legha.rmomkusabb eg:yn_~tmukodésre fogok törekedni és hogy 
r"Amélem a szakszervezet vezetőségetol az ugyanily törekvéseket. 
. _ E helyen ~zon reményemnek adok_ kifejezést, hog·y a t. vezetőség meg 
f_~gJ_a. _akadályoz~ l a~t, hogy a szál{szer:-reze_t _.faJai;n_ be!~il. o~t _,rgagukat_,me~~

. vedem. nem tLido :e?'yCnek ellen sértő es_,ra~almazo k1Jelentése1f-- té"tessenek·
•~s a mult termelesi rEindbe ta.rtozott egyének és szellemi murrl;:ások ellen 
hajszát indítsanak 
. Ezüton .~s kérem a sz~If-szerve~et. ~izemekben működö tagjait, hogy 

"pontos és lelkusmeretes munka]nk telJesitese mallett ügyeljenek a közön
·:--;óggel való síma, udvarias érlntkezósre, ugyszintén az egv hzemben múkö-
dök: törekedjenek harmonikus munkára. v 

· Az· üzemvezetöket ezúton kérem, iktassanak be mi:öden üzemben 
'"-'~Y 30-40 lapot magáhan foglaló füzetet és tegyék kötelezövé az eluta~itott 
re~delv~ny~~n:k. rolyósz.~mmal való ellátásat, amely folyószámnak megfelelő 
b~Jegyzes tOI;tcnJek -~· fuzetbe, annak felemlítésével, hogy az illető rendel
Yeny, rnely anyag h1anya miatt nem volt elkészíthető. - A kerületi bizto
soknak látogatásuk alkalruáva.i ezen füzet elömutatandó. 

Sürgős előterjesztést kérek arra, hog-y a vasál'napi rnunkaszfu1et a 
-gy~~g~T:3zertárakra nézve mi!y beosztással oldható meg oly célból, hogy a 
g.vo?f:SZ~rtárak fele n~pl?a_l álla_ndóa.n a nagyközönség rendelkezésére álljon, 

.·az -e;.Jeil szolgálat edd.1g1 1gen Jól htwátt rendszerének érintetlenül hagvasa 
mellett. ~ 

Úgyszintén elöterjesztást kérek a mai harmadnapos ::;za.badna.pok érin
:t~t~l_enül l:~gyása_ mellett.: arra, hú?'Y. milrépen_ tölthetne ki minden gyógyszer
.·~<Ul I~unkas h~ti 48 órai mtmkmdöt, valammt arra, hogy a f'zokásban volt 
. evenJ.::mt 2 .hett szabadságolás keresztiiivitelének van-e \'a.lami JeküzdlH'ltet
lpn almdáLva. 

Felkérem a szakszmyezet gazdasági hizottsligát, hoO'y a esaládos 
$.Qr_ögrszerészek fizetési pótlékának meg:állapítására. esetleg sz~inólyesen sür
go-3 .Javaslatot tegyen. 

Jelen leiratomnak a szak.<:::zen·ezet hivatalos közlönyében teljes terje
·dn:emben való közzétélelét kérem." 

A szksz. jún. 25. a következő választ küldi: 
. -"A Gyógyszertári \funkások Szakszerveííete f. hó 16·itn kelt tttiratára 
~lenti, hogy a. gyógyszertárak YasárnaiJi munka-idejénok beosztás.ára. a 

·~yógysz~rtári. mrrnlrá~ok. heti 48 órai munkaidejének pontoR betöltésére' az 
totézk:edes mar me,ctortent, valamint az évPnkint járó 2 heti szabadságnak 
megadására nézve js rBndelkezett. · ,. 

. A gyó:.ry.Bzflrtárban qolgozó gyógyszerészekne.J>: rrél:yes ellenkezése 
nuaü: az e!uta:-;It.ltt rendelvenyaknek elkbnyvelés{~t nem rendelllette el, ruert 

·nelli terholheti túl az amúgy iti erős munkc'lt véazö elvtársakat feleslen·es 
büt·ot:ráciával. ·~ b 

A:;on b~rését, hogy a Szaks:r.ervPzet hivatalos közlönyébon leiratát 
teljes t0rjedelemhen közzétegyük, az intl!zö-bízott::;,ig· szii!n;égtelennel.:: tartja. 

.~z ~nt,'JzÖ·lüzottság: Holezer Jen/., ti. l\., _J_Vagy O~zkdr, s. k., Nnm.'ald, s. le 
'ügyv. t1tlntr. P. H." 

Lapja pedig a következő durva kommentár kíséretében 
·emlékezi!( meg a leiratróL 

.,Zoltán Ból a Jeirata. A gyógyszer~'! sz i osztály vezetöje egy szaks?:ervo
~7-etünl:ll5z intÓZ''-!~ l.eíra.tába.J~ többek között annak az óliaJának is kifejezest 
. ad, hogy a vezetöseg a.lmdalyozza meg, nello.:,Q' a mult termelési rendbe 
:tartozo;~ egyénel;: és szeilemi munkások ellen lla.jt>zát indítsaiwic Sok min
denröl ::-;.z;ó van még ebben a "lelrar'-ba.n, amoh•et részben már elóbb elin

'tl,zteJ;:, másré~zt nem tartottál;: kivitelre all;::almisnak, de ez a lep:fontoeahb. 
~lert itt a ka-pitalista mnlt legk::apit-1-listább lovagja.llozsánnázik és ·intézkedi}.:: 

.u mt.llt _é"JGk;~ben. ?1'\~~ó.le hajszár~l JGhe.t itt s.zó'? Mit kivántöliink a gyógy· 
szern.;;zr üsztaly vezBH),Je? 1\Ii segitsünk neki abban a szerctö dódelgetéshen 

'amgHyel a volt tulajJonosokat é.;;; n régi bukott rendet kürülöleU? Nem, eiT@ 

·ut mé~ uem értünk meg és Zoltán Béla úr ilJ·en intcn<:ióival igazán nem 
tudunk~ ,.harmónikusan együttműködni.'' Mi a :prol,etáriátusért vagyunk, ö ezek 
'-~lnyomóinak védelmezője, kót különbör.ö út ez, ahol soha~em tab\lkozhatunk 
~g-ymással. . _ .. 

. · Zoltán fellépésének - a szksz. leirllata.tlan i~gaiá~a :dacára 
•ÍS -- közvetlen kÖvetkezménye az első pillanattól az 'üzeni biz" 
tosok megszelidUiése volt. Sok "volt" tulajdonos helyzete- ahogy 
leírtam már - kétségbeejtő volt Az új osztályvezető hivatalba

. lépésév~l az megváltozott, s csak igen eitünő számmal voltak 
·üzembiztosok, akik minden áron kellemetlenkedtek volna. 

Az új osztályvezető azonnal meginditotta a tárgyalásokat a 
. ,felfüggesztett" tulajdonosok visszahelyezésére. A polilikai meg
bizott György a tárgyalások során beleegyezett úgy azoknak. a 
visszahelyezése iránt, akik "rokonokkal együtt működők" eimén 
!tiggesztettek fel, mint késöbb a .,politikai okoknál fogva" fel
!üggesztetteknél is. Egyedül dr. Héderváry Hugó visszahelyezése 
ellen opponált körömszakadtáig. 

Az ellenőrök kihallgatták a szksz. által inkrimináltakra vonat
kozóan a munkásranácsokat E kihallgatásokat jegyzőkönyvbe 
foglalták, s miután semmi tárgyi ok sem szólt a felfüggesztés fent
tartása mellett, a gyógyszertárosok, hatnak kivételével - akik ell~n 
:t. i. olyan egészségOgyi kihágások miatt volt eljárás, amely bar
mely politikai kurzus mellett is indokolt volt, ~ visszahelyeztettek. 
A szksz. terror azonban a fentnevezett és Pandula Jenő vissza
helyezését megakadályozta. 

Steiner Miksa nem .akarta annyiban hagyni e visszahelye· 
zéseket s a Gy. M. L-be felhivást közölt, amelynek értelmében 
jelentkezésre hívja azokat, akik diffamáló adatokat tudnak a 
visszahelyezendőkre. E felhivás csak annyiban járt eredménnyel, 
hogy a gytr. vizsgálati jegyzőkönyvek, bírósági (régebbi) eljárások 
alapján egészségügyi tekintetben kifogásolható míiködésüek fel
függesztése továbbra is fenttartatott 

A polilikai megbizott egyre sürgette a fővárosi gyógyszer
tárak koncentrálásának megvalósitását A szksz. a legnagyobb 
terrort fejtette ki a programmjának megvalósítására, jóllehet e 
törekvés egyszer már sikertelenséggel jár.*) 

A gyógyszertárak koncentráiásán kivül !elmerült a patikák 
zrányos elosztásának a terve is. Az arányosításnak értelme az 
arányos elosztás lett volna, ellentétben azzal a legtöbb helyen 
követett eddigi szokással szemben. hogy_ a gyógyszertárak_ ~e~ 
szélosztva vann&k a város különböző helyem- a gyors hozzaleres 
szempontjából, hanem egymás hegyén, hátán a Iőtéren, vagy, más 
forgalmas utvonalakon, Ez utóbbi nem Kommu,1lsta, hanem targyl
Jagos egészségügyi érdek lett volna, azonbar ".'ck megvalósítása 
sok nehézségbe ütközött. 

A kommunista centralizálási törekvésnél az a cél is vezette 
a csoportot, hogy a gyógyszerek laborálását az egyes gyógyszer
táraktól egy központi nagy laboratóriumba összpontosítják s a 

') (Lasd ill/!. fejezetben.) 
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gyógyszertár~k gyógyszerkészítését az un~fo_rmizált s szin}én. kö;· 
pontilag gyart~tt. norma-szerek .. bevezeteseve!_ egy~zeiusi!Jk . es. 
redukálják, ami alta! - szenntuk -- a patlkak központos1tasa 
jaen egyszerűen megvalósitható. 
" Az első központosítási törekvéseknél dr. Deér és Zolt-iri 
gyógyszertárasi érdekvédő egyeoületek ,volt" vezetöivel értekezlet 
volt Nyilvánvalóvá lett ezen, hogy elsősorba_n a g~ó~yszerészek 
közeli bevonuitatása miatt akarnak 32 palikat bezarm, de meg 
azért is, mert ily módon gondolják az üzemképtelen gyógyszer
tárak nagy száma által szükséges reáfizetést kiküszöbölhetni. Az 
alapindok természetesen politika volt. A főnök i. érdekek képvi
selőinek az volt az első javaslata, hogy a patikakat Uzemkepe
sekké kell tenni s akkor fölösleges a koncentrálás és bezáratáo. 
Úgylátszott azonban, hogy a bezáratás gondolat.ától ne~ tágíta:1a~, 
rnire a késöbb adományozott (esetleg 19l0 utan) gyogyszertara~. 
bezáratására tétetett javaslat. A hos~.zú tárgyalás eredménye az 
volt, hogy sikerült abban megállapodni, hogy. amen_n~iben ~ be
záratás semmiképpen sem kerlilheto el, akkor !4 patikat bezarnak, 
8 at pedig egyesitenek néggyé. A vidéki gyógyszertárakról ekkor 
nem volt szó. 

Azonban nem volt oly egyszerű dolog a patikák bezáratása 
ahogy azt a szksz. meg az osztály gondo!ta: küHln népbi~tos,J 
meghatalmzás kellett ehhez, ami egyre kesett. S add1g kesett, 
mfg közben megtörtént az átalakulás az osztályon. 

Örökséaben maradt tehát ez az ügy az új osztályveze töre, akit 
a szksz. a pZl. megbizott útján mindenkép reá akart szaritani
a megvalosításra, ami most már a tejhatalmú int.ézkedési Jog k~
vetkeztében sokkal egyszerűbb lett volna. Zoltan az~n?an mar 
programmjában kifejtetten is_ ellene volt a konc~ntralasn~k._ A 
felügyelök és ellenői ök kiszaBottak s megv1zsgáltak _a bezar~sra 
ítélt gyógyszertárakat abból a szempontból, hogy mtlyen egesz
ségügyi h2.trány származna az üze?1en kivül hely_ezésb?l, tllet.ve 
ha nem üzemképes, hogy lehetne es kellene azza tenm. A veg
eredmény aztán az volt, hogy egy patikát, amely egészségügyi 
okokból véve olyan állapo·ban volt, hogy az a közre inkább 
veszélyes, mint hasznos volt, bezáratta az osztály. Ez a patika az 
Andrássy-uti "Nádor" gyógyszerJár volt. 

Ge1'"vt Béla ker. ellenőr június 21-én telefonálás céljából 
betért a ,Nádor" ·oyógyszertárba. A Jegnagyobb rendetlenséget 
és tisztát;lanságot tapasztalta s kérdésére kijelentették. hogy az 
üzembiztos bejelentés és engedély nélkül nap?k előtt elutazott 
s a patikában okl. gyógyszerész azóta. nincs. Eszleleteiről jelen
tést tett az osztálynak, amely btzottsagt vtzfgalatot rendelt eL 
Dr. AndriBica, Gym'mcdi és nevezett, megállapitották, hogy az of!_i
cinán kivül csa:~ egy kis kamra van, minden szükséges mas. 
mellékhelyiség nélküL A gyógyszertár berendezése és felszerelése 
olyan hiányos (és oly súlyos mulasztások történtek ott), an;elyek_ a 
gyógyszertár bezárását egészségügyi okokból_ indokoitta te_szt!( 
A bezárás el is rendeltetett azzal az - akkon viszonyokat tektntve-
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- .elhaJigatolt céllal, hogy addig. rr.íg vagy kellő felszerelése 
wegtörténik és megleleJö helyiségbe helyezhető át a blokád kö
vetkeztében be nem llozható meglévő felszerelési kellékek· (mér· 
!egek stb.) olyan gyógysze1táraknak adandó át á1menetileg nyugta 
ellenében, ahol erre az üzemmenet tökéletessége tekintetéből 
szükség van. Ennek \'égrehajtásával Kiss A AnÖor ker. ellenőr 
bizatott meg. A gyógyszert~rat bizóttsági leltározás és az itt írt 
rendelkezé, végrehajtása után junius 29-én bezárták s kulcsai 
az osztályon helyeztettek ei*). Ezzel az egye1len egy egészségügyi 
okokból indokolt bezárással sikerült a politikai okokból tervezett 
s már írt bezárások keresztülvJtelét elhárítani. 

E bezárással kapcsolatban még intézkedés történik az 
augusztus 7-én beköverl<ezett politikai átalakulás útán1 s igy erről 
majd később lesz szó. . ' . 

Még június derekán a következő kürtávirati rendeletet adta 
ki az osztály: · 

"lUGiJO/Yk. ~findcn vármegyn és Yáros direktórinmánsk. Terjessze elö 
halí'tdCktalunu\, hogy müködési terOrr hol \'O)na :szül-:-.sé,2e." a közepészSégi 
helyzet javitasa, illetve biztosítása szempontjából új gyógyszertár felállítása. 
Egyben jelent::>o ,bo ugyanezen szempontból vdt alkH.lmatla.n clhelyezésü 
;.;·~·ú~yszerttíral;:at, amf'.\yok a. varas más n3szébe, má.s faluba avagy tanyák 
,·t1t:ü is jól megl~öielítlletó helyre volninaJ;:: elhöJyezcndök. Felhivom, ké
";zit-"'en sürg·üsen oly w't.~latos térkópet, amel,yen a me;.ryc területén elhelye~ 
:r.ett gyógyszertárak (anya, fl.ól;- esetleg. h.á.zi gyógyszmtárak) 11ontosan fel 
Ynnnak:. tilntetve. Azon helyek:röl, ah1)l iöbb a gyógyszertárak ~zima, külön 
y(izlatos rn,iz kószítendö a község 1érképén, ho.~·y JlOntosan megállallÍtható 
1ngyen a. gyógyszertárak elhelyezése. iliet\'G egymá-stól vt:tló távolsága. -
\lunkaügyi és Népjóléti Népbiztosság." · · 

Rendkivill érdekes és tanulságos válaszok érkeztek e ren
delet nyomán a következő megyek és_ városok intéző-bizottsá, 
g aitól az i! t felvett sorrendben: Hont, Veszprém, Esztergom, He
ves, Tolna, Abaujtorna megyék, Kassa. 1v1iskolc, Győr, Sopron 
városok, továbbá Somogy, Moson. Győr, Sopron, Zala, Fehér, 
Nógrád és Vas megyék. '- A ielentéseket a tiszti orvosok tették 
meg szakszerű szempontbóL Csaknem egyértelműen oda nyilat-

") .,12407/Vll. 1919. sz-ám._ Utasítom, hogy a budapesti Andrássy-ut J. 
clatt levő ,.Nádor"-hoz címzett gyógyszertárat üzemen :kivül helyezze, szám
adásait az üzembiztossal Réth Gyula elvtárssal és a Pénzüg'yi Népbi~tosság 
_egyik kiküldöttjével Bardócz elvtással lezárja, a gyógyszertár anyagáról .és 
fe!szereléséröl vegyen, . illetve vétessen ieJtárt ~s a gyógyszertárat a teljes 
felszámolásra előkészítve zárja le és annak . kulcsait, valarnint a _f~lve_tt 
jegyzőkönyvet és a vonatkozó adatokat a Népbiztoss*ghoz szolg~ltassa be. 

Igy kellett intézkednem, mert a gyógyszertár sem helyiségét, sem 
üzemmenelét tekintve. nem felelt meg a követelményeknek éS 'nem', volt 
rentabilis, egyébként is a városnak ez a része gyógysZertárakkal bóven el 
van látva és igy közegészségügyi szempontból rá feltétlenül szükség nincsen. 

A 11 Nádor" gyógyszertár mint jogi alany ezzel megszüntnek tekintendő 
és _felszerelése és anyaga egy, vagy már fennáUó gyógyszertáf kif_gé-Szité
~éhez, vagy egy új gyógyszertár felállitásához lesz felhasználandó, rniröl 
l-:ülön rendeletben fogok intézk_edni. Budapest~ 1919. évi .julius hó l-én. 
A. népbiztos megbizásából Zoltdr~ Béla s. k. osztá!yvezetó.. -, György 
Mátyás s. k, politikal megtiizott. · · · · · · · · 

Kiss A. Andor gyogyszertári ellenörnek" Budapest • 
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gyógyszertárak gyógyszerkészítését az uniformizált s szintén köz, 
pontilag gyártott norma-szerek bevezetésével egyszerősitik és 
redukálják, ami által -- szeriotük ·- a patikák központosítása. 
igen egyszerűen megvalósítható. 

Az első központosításí törekvéseknél dr. Deér és Zolhic 
gyógyszertáro si érdekvédő egyefületek "vol!" vezetőivel értekezlet 
volt Nyilvánvalóvá lett ezen, hogy elsősorban a gyógyszerészek 
közeli bevonuitatása miatt akarnak 32 patíkát bezárni, de meg 
azért ís, mert ily módon gondolják az üzemképtelen gyógyszer
tárak nagy száma által szükséges reáfizetést kiküszöbölhetni. Az 
alapindok természetesen politika volt. A főnöki érdekek képvi, 
selőinek az volt az első javaslata, hogy a patikákat üzemképe
s.ekké kell tenni s akkor fölösleges a koncentrálás és bezáratás 
Ugylátszott azonban, hogy a bezáratás gondolatától nem tágítanak, 
mire a később adományozott (esetleg 1910 után) gyógyszertárak_ 
bezáratására tétetett javaslat. A hosszú tárgyalás eredménye az 
volt, hogy sikerült abban megállapodni, hogy amennyiben a be
záratás semmiképpen sem kerülhető el, akkor 14 patikát bezárnak, 
8 at pedig egyesítenek néggyé. A v.idéki gyógyszertárakról ekkor 
nem volt szó. 

Azonban nem volt oly egyszerű dolog a patikák bezáratása 
o hogy azt a szksz. meg az osztály gondolta: külön népbiztosí 
meghatalmzás kellett ehhez, ami egyre késett S addig késet!, 
míg közben megtörtént az átalakulás az osztályon. 

Örökségben maradt tehát ez az ügy az új osztályvezető re, akit 
a szksz. a poL megbizott útján mindenkép reá akart szeritani 
a megvalositásra, ami most már a tejhatalmú intézkedési jog kö .. 
vetkeziében sokkal egyszerűbb lett volna. Zoltán azonban már 
programmjában kifejtellen is ellene volt a koncentrálásnak. A 
felügyelők és ellenőrök kiszállottak s megvizsgálták a bezárásr;\ 
ítélt gyógyszertárakat abból a szempontból, hogy milyen egész
ségügyi hc.trány származna az üzemen kívül helyezésből, illetve 
ha nem üzemképes, hogy lehetne és kellene azzá tenni. A vég
eredmény aztán az volt, hogy egy patikát, amely egészségügyi 
okokból véve olyan állapo· ban volt, hogy az a közre inkább 
veszélyes, mint hasznos volt, bezáratta az osztály. Ez a patika az 
Andrássy-uti "Nádor" gyógyszertár volt 

Gergye Béla ker. ellenőr június 21-én telefonálás céljából 
betért a "Nádor" gyógyszertárba. A legnagyobb rendetlenséget 
és tisztátalanságot tapasztalta s kérdésére kijelentették, hogy az 
ilzembiztos bejelentés és engedély nélkül napok előtt elutazott 
s a patikában okl. gyógyszerész azóta nincs. Észleleteiről jelen
tést tett az osztálynak, amely bizottsági vizsgálatot rendelt et 
Dr. And riska, Gyanuati és nevezett, megállapitották, hogy az offi
cinán kívül csa:< egy kis kamra van. minden szükséges más 
mellékhelyiség nélküL A gyógyszertár berendezése és felszerelése 
olyan hiányos (és oly súlyos mulasztások történtek ott), amelyek a 
gyógyszertár bezárását egészségügyi okokból indokolttá teszi!( 
A bezárás el is rendeltetett azzal az - akkori viszonyokatfekintve· 
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·11 1 hogy addig rria vagy kellő felszerelése 
elhallgato\t ce a ' . ·i éab'e h~! ezhető át a blokád kö-

megtörl~mk es megfe;,e~~h~~Y ~e"lévő !erszerelési kellékek' (mér
velkezteben b~ nem ó . ·szertárakn~k adandó át álmenetileg nyugta 
lrgek. stb.) olyan gy g) .. emroenet tökéletessége tekintetéből 
elleneben, ahol erre :z e~~·tá,áv~l Kiss A. Ancor ker. ellenőr 
szUkseg van. ;nne~g~s~~rt•/at "bizóltsávi leltározás és az itt irt 
btzatott m.eg. gy T< " 1, 0 'unius "29-én bezárták s kulcsai 
rendelk~~e~n ~:~r=~~~t~ka el~)~ Ez~el az egyetlen egy egészségügyi 
azk oksbztal Y doko'ft bezárással sikerült a politikai okokból tervezett 
o o o tn . '. ll . 't • . t be za' ra' sok keresztülvitelet e lan am. 
s mar H · · t' k d's to"rle'nik az E bezárással kapcsolatban .,még. m ez .e e,_ . ' . 
augusztus 7 -én bekövetkezett polittKat atalakulas utan, s igy erről 
ma1·d később lesz szó. 

* * * 
k . a ko··,·etkező körtávirati rendeletet adta Még június dere an 

ki az osztály: . · k •r · ·' n 
· ' ".,. 'f1 >s Y:íros direktórmmana -. erJcs~ze .. e t 

_"luG:30/n::. ~Itnde_~.-vaf::1E~J_,.ae !wl~ -":o!úa s~ükséges a l;:özep8sz~égi 
haladt'!ktalunul, h?I?Y mu~'"-~de~~}d\ empon~jából új gyó;.rv:::.zertá.r felállítasa. 
helyzet javit;isa, 1lletve bJztoSltttsa_ "2. >on;b~l. vett Uikaí'~atlan elhelyezésü 
En·vben jelentse .bo ugyanezen sztrJ,) ·. 'be Iná, fo]uba ayan·v tanyák 

c.r .- l J~ , varo" rn'ls resze ., ~ " '~ - ro.r • 
! .. ::yó:_,;yszertarakilt ... a~P Y0.':"- a 1 ,, ~ ~ '1 ának ellJEdyezendök. Felbivorn, _ke-
:"tltfll i::) jól me:.:oko;.;elltl~etot het.~ 1k~ ~ \

0
! na··no]'='en a 'me o-ve területén elhelye-

't ·· "~en oly va;.ola os er epe., -'--'--'-- J '"'·· t f 1 
::>Zl :~en Sllf&!'Ot. . r . • fiÓl\· esetleg hf~zi gyógyszertárak) I:Oll OSan .. -~ 
;t.('t1; gyógyszertarak (anya, l~ •'íl l !. tÖbb ;1 o"yóil'yszertárak f:zama, kulon 
Yanna!;:: tün~etv~-~ ~zon h~ 1 Y1~_:-u >'o a1'~'~·képén.' h~lp.--:/ pontosan megállapítható 
yá,z!atos l"flJZ lze~zttendö_ a . 1•1°z1~:~ -~- jJ'fJt,·e ro-yrná:stól való távols:.'lga. -

"' a o·yóo·yszertára!"_ e 1e .1 eze;"e, 1 "' . . ._ -
l''g;ren ,.,. "' "N' b" !':_:O'" 
\( kaüo·yi és Népjólétll'BP tztos~ae.- • __ , k . - . _ 
. un "endkivül érdekes és tanulságos va:aszok erk~z~e , e ren 

R. • . k" etkezö megvék és varosok mtezo.blzottsá-
de!te:l nayol.~ta~l~etto~orrend. ben :~Í-Jon t, Veszpréni, EsztergoSm, He-
uat o z · . . . K "·sl{o'c· Gy• őr op ron 
h> T , Abaujtorna megyék, ~assa, lnl J ' ' • 

vt;s. oma, . , Somo , Moson, Győr, Sopron, Zala •. Feh~r, 
varos?k,. tovabba 'k gy A jelentéseket a tíslti orvosok tettek 
Nógrad es V~s megyp':,~tbó' Csaknem eayérte!műen oda nyrlat-P1eg szakszeru szem .. :::. . . • · 
_ ---- . Ut .t hoO'y a budapesti Andrassy-ut l. 

*) "12407/Vll. 1919 .. s~am. _asx_om.'. ~ü ernell kivül helyezze, szám-
alatt levő ,.?>iádor~-;wz ~~R~~~t PJ,~7r"!f~t~á~i;al 2é5 a PénzUgyi Népbiz.to_ss~g 
adásait az uzemblz~ossa 0 

}, -~, - ócryszertár anyagarot -es 
y gyik ki~ü~d?ttjével Bar~~ ez elv1f:::~nl~~I!a:t ~s gr gyógyszcrt.árat a teljes 
felszereleseral vegy_en.,. 1 _tv~-~ ~~ és annak kulcsait, val--arnmt a f~lve~t 
felszámolásra e_lökeszuve l za2 d "'ol·"t a Népbiztossághoz szolgá,lta.ssa be. 
jegyzőkönyvet es ~ r?~atdo:m a ~:~rt'~ gyógysz-ertár . sem helyi_ségét,- sem 

Igy ~ellett. m ez e n . követelményeknek és ne~ volt 
üzemmenetet tekmtve: nem felelt m~g a ~észe vógysiertárakkal boverr el 
rentabilis, ef?"yébk_ént I_s a _v~:~sin~~e~zpontból rá ~éitétlenül szükség ~incsen.; 
van látva és 1gy közegeszseg~fy . t j i alany ezzel megszüntnek tekmtendo 

A ,.Nádor" gyógyszer r nun ogár fennálÍó gyógy!:izertár kiegészfté:. 
é~ felszerelése és .~nyaga r egy, t yaglelá~·lításához lesz felhas~n~landó: rniröl 
seh ez, vagy egy UJ gy ó g~ ~z~: ~r d ni Budapest 1919. évi J U Itus ho l-én. 
külö~. r~ndeletbeu. f?g?bólln J"~~e - Béla S~ k.' osztályvezető .. -. György 
A nepb1ztos megbtzasa . .o u _ . . 
Mátyás 5 k politikai megbizott · · B d l" 

~Ki~s A. Andor gyogyszertári ellenörnek.. u apcs 
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koznak, hogy minden kOrorvosi székhelyen nyilvános patika 
nyittassék, több helyről pedig, hogy az orvosok láttassanak el 
kézi patikákkal. Egyébként" általános a panasz, hogy az orvosi 
körök nincsenek betöltve, Osszesítve 38 patika megnyitását ké
rik, amelyek közül 2 helyen l-1 másodikat, 1-1 helyen egy 
már 1913, illetve 1917-ben megadott s egy 1918-ban megfolya
modottat, l helyen már felállítottnak újból megnyithát és 3 
helyen kézi gytr. helyébe nyilvánosa!. - Azonkivül 6 helyen 
összesen 14 patikárrak egymástól távolabb helyez~sét és végfil 
egy patikárrak egy helységből egy másikba való átköltöztetését 
kivánják.*) 

(A térképek oly érdekes képet nyujtanak, hogy tovább 
intézkedésnél ezekre külön is felakarom hívni az illetékes ténye
zök figyelmét.) 

Részben a jelentések késedelmes beérkezése folytán, rész
ben a már emlitett okok következ!ében egyelőre csak az adatok 
begyűjtésére szorítkozott az osztály anélkül, hogy a javaslatok
nak érdemleges elbírálásába belebocsájtkozott volna. Az volt a 
terv, hogy minden helyre kiszáll majd egy-egy absolut megbíz· 
ható s körültekintő szakember (felügyelő), s a helyszini szemle 
tapasztalatait e!;ybevetve, a helyi hatóság (szak és nem politikai) 
véleményével, fog hozzá a kérdés megoldásához. 

* • * 
A napilapok és szaklap útján jun. 17-diki kelettel a követ

kező felhivást közöltette: 
nFelhivás a gyógyszerészözvegyek és kiskoru árvák'1oz. A munka· 

ügyi és népjóLéti népbiztosság gyógyszerész osztálya jelentkezésre hivja fel 
azokat a vagyontalan és kereset nélkül átló özvegyeket és kiskoru árvá· 
kat, akik haszonélvezői vagy tulajdonosai voltak valamely, a 47. P. K. T. 
és az 5-ös, valamint 25 .. M. N. N. sz. rendelet alapján köztulajdonba vett 
gyógyszertárnak 

Az irásbeli jelentkezésben fel kell ttintetni, hogy : 
l. Mely időtől fogva birtokolta a gyógyszertárat? 
2. A haszonélvező mikor lett özvegy vagy árva'? 
ö. Ettől az időtől, vagyis a haszonélvezet tartama alatt hogy kezel· 

tette a gyógyszertárat (gondnok vagy béri ö utjá.n)? 
4. A gyermekek száma és kora. 
Az ada.tok valódisága a helyi direktórium által igazolandók. 
A :\l N. N. oz adatokat tartalmazó kérv-ények alapján esetenként 

bírálja el, hogy hogyan és milyen irtmyú, az élBtfenntartásához szükséges, 
anyagi támogatást fog az özvegyek ós kiskoru tLrvák:nak biztosítani azon 
·időpontig, amíg a keresetnélküli, avagy elaggott özvegyek eltartására vonat
·kozó másirányu intézlredés nem történik." 

Huszonkilenc özvegyi folyamodvány érkezett be a !elhí
vásra, amelyeket érdem szerint csak Zoltán távozása után lehet 
tett elíntézni, minthogy az első előterjesztésre a népbiztosnak 
aggodalma volt a nagyobb összegű pénztámogatás tekintetében, 

•1 Ettől függetlenlll később Győr város egészségügyi bizottságához a 
kórházi főorvos aláirásával 414. ikt. sz. alatt a nb.-hoz is felterjesztett kér
vény érkezik, s patika felállítását kéri az eddigi "házi" helyéb'- s bogy 
annak vezetésére az eddig is örn.állóán kezelő Ny. A. laboránS%Jlevez
tessék ki. 
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míelilitt a2 özvegyek megélhetésének biztosítása általánosságban 
-elintézést nem nyer. 

Még. -július 14-én a következő előterjesztéssel fordul a 
Zoltán -intenciói szerint az osztály helyettes vezetője a fócsoport
vezetóhöz és a népbiztoshoz: 

,,A gyógyszertárak: szocializálása alkalmával a helyzet a következő 
"Wolt. Voltak személy- és reáljogU gyógysze.rtá.rak. Az utóbbiak az ingatlan 
jellegével birtak é.s: bárlel blrto!wsuk lehetet~. Az elsők. volt birtokosainak 
tizvag-yeí és kiskoru úrvái ró;:;zére rendelettleg volt biztositva a haszon
'ilvezet. 

A szocializáláskor ezen üzvegyektöl el vonatott a létfentartási alapo t 
képező gyógyszertá.r, csa-k a leltar megtérítése esetén jutottak volna kis 
tükéiükhör. . 

., Mintin a mnnlcaképtelen özvegyek és kiskorú árvák ellátásának kér
dőse még elintézetlon, azt java8olom, hog)r az ilyen munka.!réptelen ós 
va<l"vontalan özvegyele részére, ha e köriHmúnyt a munkás· és katonatanács 
ké~Vérryiik záradékában igazolja., a leltár terhére a swcializiilt üzem által 
..addig, mk egyrészről az özvegyek é~ kiskorú árvák eltartása, másrészről a 
leltár megtéritéséneJ.;: kérdését egysége::son nem rendezik, a köztulajdonba
vétel időpontjától közdödöteg az özvegy rószúre heti 250 K Jétfenntartási 
~segély, az özvPggyel egyiitt lakó gyermeket rllszéro egyenként llavi 150 K 
fr!Ótték utaltassélt ki." 

Az előterjesztést ez alkalommal elfogadták, helybenhagy
ták, .mire az osztály utasitotta az illetékes gyógyszertárak üzem
biztosait az összegnek visszamenőleg történő kiutalására. 

* * * 
Ugyancsak a lapok útján intézkedik a gyógyszerészek nyug

"dijintézeti lagjárulékainak továbbfizetésére vonatkozóan: 
, "A ~L N. ~ gyógyszf:ll'ész-osztálya elrend8li, hogy a Magyar_ Gyógy~ 

:szeréswt.:: Nyugdíjintézotének tag·ja.i úgy a folyó, mint esetleges hútralólros 
. iárnléb:ait hefir,etrri tartoznak. 
~ ," Az eddigi rendelkezösek szcrint, ttgyanis már fennálló magánnyugdij
·int~zet megfelelő e!lenörzés mel!ott az a!apszalnUyok lefektetett keretein 
-beitH tovább múk:ödlletik é3 vállalt lcötelezettsógeket teljesíteni tartozik." 

Egyben tárgyalást indít a nyugdíjintézet igazgatójával egy 
tervezet kidolgozására, amely szeríni a .. szaknyugdíjintézeti biz· 
lositás kötelezőnek mondassék kL 

* * * 
A Tanácsköztársaság megbuktatására ekkor már csendes 

szabotás folyt csaknem mindenütt. A népbiztosság! segédhivatalok 
·(kiadó) roppant lassan dolgoztak. Egy-egy ügydarab tisztázása, 
poStára adása napokat, sőt nem egy esetben egy-egy hetet is 
~géitybe vett. A postai ki kézbesítés nem !;,ülö n ben. A szksz.-hez 
intézett s a népbiztos által aláirt már emlitett leirat nem kevesebb 
ideig,. mint 28 napig me nt a postán, mig a V árból*) az Aggteleki
·ufbiba érkezett. 

Az osztálynak p01gári értelembe vett működésének nem e.gy 
-esetben éppen azon eredmenyét veszélyeztette ez, amely a magan-

. · ... •) Az M. N. N. a Nemzeti palota áunai szárnyában volt. A Gyógy
.:szerész osztály a II-ik emeleten ; ablakai a Dunára néztek s közvetlentil a 
:savoyai Eugen szobor fölött voltak. 
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tulajdon védelmére és a szksz. által folytatott politikai üldözés. 
gyors megakadályozására szolgált. Az osztály tehát saját segéd
hivatala által végeztette a sürgős ügyek kiadását :s. 

* * * 
A gyógyszer hanyag kiszolgálása, a gyógyszertári személyzet 

komisz bánásmódja, mind több és több panaszra adott okol a 
nagyközönségnek, amely a panasszal a lapokhoz fordult 
A panaszra okot szaigáitató eljárás megszüntetése céljából az· 
osztály az al:kor megjelenő 3 napilapban (Népszava, Vörös Ujság,. 
Pester Lloyd) és a Gy. U.-bim kommunikét tesz közzé jún. 17-én,. 
amelyben felhívja a közönséget és szerkesztőségeket egyaránt, 
hogy minden panasszal forduljanak közvetlenül telefonon az 
osztályhoz. . 

A kommunikék általában nem tetszettek a szksz.-nek, mert 
ezek a nagyközönség előtt minden (poiitikai okokból követett), 
törekvését diskreditálta. A legnagyobb port a Mátyás téri patika 
ügyében közétett verte fel. Ezen patikában a kiszolgálás körül. 
tapasztaltak miatt a Népszavában "Panasz",t közölt valaki a 
közönség körébőL A panasz tárgyát az osztály megvizsgáltatta 
és megállapithatta, hogy arra okot az az anarchia szolgáltatott, 
amit a szksz. akkor felidézett a patikákban. Közölte is ezt a, 
Népszava szerkesitöségével, amely az értesílést következőkép· 
közölte: 

A Mátyás-téri gyógyszertár figyelmébe. Lapunk pénteki számában.
közölt "panaszos közleményre vonatko_~óa!l , a n;u~1-k~~gyi n~plüztosságt~l -~;l.· 
következő soroka-t kapjuk: A munkaugy1 es nep.Joletl 11épb1ztosság gyógy
szerészi osztályinak minden törekvése odalrányul, hogy azokat a ·kinövé
seket, amelyek a gyóg~·szortarak szocializáJása óta lépten-nyomon fölütik 
fejüket, a legenel'j2:ikusabb eszközök igénybevételével kiirtsa., hogy az arnUgy
is meo,gyötört közönség zaklatása ne fokozódjék, hanem csökkenjen. A vizs
gálat 

0 
megindult és ha p,z illető gyógyszerész valóban helytelenül járt el. 

akkor nem fogja elkerülni méltó büntetését.'" 
· A gyógyszertárak kintlevőségének kezelése*) ügyében még: 
májusban megkereste az osztály a L N., amely jún. 2!-én válaszolt:-

.,Az igazságügyi népbiztostóL C2(1919. l. :t;/· X. ~zám. 7345/Vll: o. 19HL 
számú, a gyógyszertitrak követelesmJ?-ek hovafordHasa tárgyában hozzám 
intézett átiratára vélemónyem a következő; 

Előre bocsatom," hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság· a ·1,::öztulaj
donba vett üzemek átvételével felmerülő jogi kórdéseket általános.CrvénnyeR 
eddig még nem szabályozta, s hogy e ~ag:yronto_sságú kér.~ések 1:endeletf.· 
szabályozása mielöbb szükséges lesz. Addig lS, am1g ez bekovetkeztk, véle-

- ményem szerint azt az elvet kell követni, hogy a· köztulajdonbavétel a 
vállalat minden · tartozékára s vagyonrészére, igy a még be nem hajtott." 
üzleti követelésekre is kiterjed. Ennek mogfelelöleg a volt tulajdonosok 
által kihitelezett árúkér.t befolyt öss.:t~:egelret a köztulajdonba vett gyógyszertá.r 
folyósZámlájára kell befizetni. Ez következik egyébként az igazságügyi nép~ 
hiztosság 12. I. N. szániú rendelet 2. §-ából is, amely_ a ferinti elvet hatóságok 
tt.ltal teljesitend6 fizetésekre vonatkozólag kimondja.. 

Budapest. 1919. évi június hó 21-én. A népb!zto& rend:eletéböl.: 
P. H. Sornogtfi · s. k:., osztályveze~ö. e:. 

Az osztályvezető június 23-án eljárásáról és intéikedésérő~ 

•J Vesd össze 131., 136. old. 
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-q;sztá\y elóterjesztés alakjában tesz' jelentést (11.590/ok. lk t. sz.), 
mintllogy ahhoz már előzőleg jóváhagyó hozzájárulást kapott: 

"OsztályelőterJeszféo. A forradalmi ko':frnányzótanács XLVII. és a 
'munka.ügyi és népjóléti népbi.ztoss:ig 5. M. N. N. szá.mú rendelete nem 
nyújtván elegendő tápot annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy miképpen 
kezeltessenek a szocializált gyóJZyszertáralmak a szocializálása. elötti időből 

.. származó kifizetetlen követelései, megbiztam dr. Toffler A.*J elvtár·sat, hogy 
-az egészségügyi népbiztosság törvén);elökészítési osztályában a. sziikséges 
felviJágositást megszerezzo. 

Nevezett ott eljárva, Frigyes Béla sza.kreferenssel, majd Somogyi 
,:csoportvezet0 elvtárssal tárgyalt Cs tárgyabsainak eredményeképpen jelen· 
tette, hogy a gyó.rryszertáral;;: mint szocializált üzemek, nem ragadhatók ki 
a többi -szocializUlt üzemnek nagy complexumából és mindaddig, amig a 
forrada.lmi kormányzótanács, metve a szovjetel;;: országos tanácsa el nem 
(fönti azt a nagy elvi kénlést, ·hogy a köztulajdonba átment javakért, a 

-·gyó.\Qlszertára,l:;: künnlévösé!!einek kérdése sem intézhető el. De ezen elvi 
k~rdéstcJl" eltekintrc, egy <L gyógyszertáratua vonatkozó speciális rendelkezés
nek. az is útját állja, hog-y a törvény e!6készít-ési osztály azzal is ];:énytelen 
-számolni, hogy n, gyógyszertá.ral\: eg"y'része passiv és igy a künnléYöségeknek 
a volt tulajdonos folyószámlájára leendő átutalilE itital a :passiv iételel;;: 
kieg:,;enlitésérn kellő fedezet nem muta.tkoznék. 

Egyébként Somogyi eh't.:irs azt' m.ondotta, hogy ez időszerint móg a 
"törvényelől{észítési osztály kebelében sem alakult ki egyöntetü vélemén~i 
.a köztulajdonba átrnellt iizem volt tulajdonosának milyen módon való kárta
lanításának.kérdóso és hogy ö az osztályában e részben malkodó ellentéteket 
szükség esetén hatalmi szóval lesz kénytelen elintézni, lmt.lmi szóval intézi 
azt majd el lMnai népbiztos elvtarsis és ugyanilyen módon .Járhat el a forra
dalmi kormányzótanács is, mig a szovjetel;;: ors~ágos tanácsa e kérdésben 
t'tllitst nem foglal. 

s~eriute a kérdés idülegesen akképpen volna megoldható, hogy a 
:gyógyszertáxalmak a szocializ<'tlás elötti ítlöböl származó kifizetetlen künn
.lóvösó.Q:ei ideiglenesen a 'ranácsköztársaság számláján vezettessenek, ezáltal 
megaka.dályu:btatnik ezelmek a napi bevótelekkel való összeolvadása es 
biztos alap volna a l~érdés elvi eldöntése után az esetleges kártalunitás 
keresztül vitel-ére. 

Minthogy a fent elöadottakból, valamint a kormányzótanácsnak mar 
·e-zideig megjelent egyes rendeleteiből . megállapítható, hogy a ·köztulajdonba 
vett üzemek volt tulajdonosai a köztulajdonba l~erült vagyontömegért a meg
"térité-s valamely formá,iában fognal;;: részesülni és minthogy a közüzembe vett 
.gyógyszertárak még lötizetetlen, szocializálás elötti időból származó kti.nn
!éVÖfÓI!ek kérdéséné-k végleges rendezéséig: 

A közüzembe vett gyógyszertáraknak még: kifizetetlen, szocializálá-s 
elötti idöböl suirmazó künnlévöségei (követelései) az üzembiztos itital ennek 

o-és a mnnkata.nács eh'J'ik 't.af!ja altal együttesen aláirt nyugtája ellenében 
szedendő be és toYábbi intézkedésig külön betétk_ént kezelendő. 

Ezen külön betétben kezelt összegek esa.k a l\Innkaügyi és Népjóléti 
"Népbiztosság gyógyszerészeti osztályának hozzájárulásával hasznalható fel 
.az iizemblztos által. 

Ezen intézkedés végrehajtlisáért az üzembiztos és munká.stanácsok 
"t't,gyetemleg- fele!ösek. Ezen intézl;:edés megtétele azért Yált szükségessé, 
mert a. gyógyszertárak leltározásAt tárgyaló M. N. N. 5. sz. rendelet nem 
·intézkedett a követelések leltározásáról.""' 

Ez ügyben Fritz Sándor a "Városi" gytr. üzembiztosa .az 
.akkori eljárási módokra hű képet vető szerepre vállalkozik. 
<Csapdát kivántak felállitani az osztályvezetőnek egy a 12. I. N. 
-sz. rendelettel ellenkező nyilatkozat kikényszeritéssel. Arról azon
ban sem Fritz nek, sem egy, ez ügyben. történt telefonálás! kiha ll-

"" •) A K. Gy. ü. egyik jogtanácsasa .•. 
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gató Hőnignek nem volt tudomása, hogy már napok óta folya
matban van e kérdésben a tárgyalás az osztályvezető és Gutlt 
néJ?biztos. között, aki még jún. derekán hozzájárult Zoltán javas
latahoz. Ugy telefonos közlését, mint élőszóval adott utasilásait 
elferdítették és hazug beállítással próbálták tehetetlen dühilkben 
ez;el i~ a .szakszerű vezetés elleni hangulatot még jobban el
mergesttent. • * * 

Közben megkezdette az osztály a gyógyszertárak vissza
s~ocializálását. Az ellen?r?kr:ek kiadta az utasit.ást, hogy a gazda
sagllag trrentabths pahkakrol tegyenek jelentest Azonkivül lel
hiv!~ a. pénzt. igén:>:lő vid é~ i patikák • volt" tulajdonosaít, hogy a, 
he.lyt dtrekt?~mm }a!tamoz~saval adjanak be a köztulajdonbavétel. 
alol mentesi!est kero kérvenyt. Rövtdesen a következő 37 helyen 
mentesitett 48 gyógyszertárat: Nagytétény, Marton vásár, Paks, 
Ehmann-telep, Palics, Rákosszentmihály, Monor, Böhönye, Mezö
csát, Dorog. Nyergesujfalu, Diósgyőr, Svábhegy, Savanyukút, 
Pecsenyéd, Lajtaujfa!u, Csepreg, Győrszentmárton. Lengyel. Ózd,. 
Csurgó, Mezökövesd, Budafok,. Mór. Nemesbikk, Boldogasszony. 
Abaujszántó, Rákosfalva, Nezsider, Dunaföldvár, Sükösd, Pinkafő: 
Vasvár, Gyanafalva, Sajószentpéter, Salgótarján, Kismarton. 

Többnek mentesítése pedig folyamatban volt. 
Ugyan e célra kidolgozza az osztály a 25. M. N. N. L §-ának. 

hatályon kívül helyezésének rendeleté!. Hogy mi tette ezt sziik
ségessé, azt az elöterjésztés kellőkép ismerteti: 

~(Ikt. szam 11524) Pro domo: A gyógyszertárak köztulajdonba vételérőt 
a 47. l<'. K. T. és 5. M. N. N. számu rendeleteket a 25 ~1. N. N. sz. rendelet 
l. §-a odamódosítja. lwgy azokban a községekben, amelyekben valamely 
gyógyszertár már köztulajdonba vetetett, az első rendeletben foglaltak sze
rint, a többi gyógyszertár is köztulajdonba vétetik. Elrendeli ezt tekintet nél
kül arra, hogy vajjon a. J.::ét első rendeletben körvonalazott feltételek meg 
volnának, amelyek a köztulajdonbavételt gazdasági és egyéb szempontboA 
szükségessé tenné, Hletve annak közórdekűségét mintegy ·igazolná. A köz
üzemüsités nem úgy történt eddig, hog-y az egyes ~yógyszPrtárak pénzügyi 
helyzetét megvilágosító adatok is ·begyüjtettek és a többi idevágóval ogyütt. 
feldolg-oztattal{ volna. Cmkis ennek magyarázható, hogy több olyan gyógy
szertár is. ~öziJ_zembe vétetett, amelyik nemc::>ak, hogy órüi.si anyngi meg
terh.elé~t JOlent a kommuni7.ált tá.rsadalomra, han('m közüzemesitésével sem
miképen sincs jobban biztositva egészségügyi szolgálata, hit a megszigorított 
elienörzési ·és felügyeleti rendszabályok a patika közüzemesitése Jlélkiil is 
ter~észetsz~rüleg Jöterjesztettek volna reája. A 25. ~L :r-..~. N. idézett §·a 
szermt példani Nagy-Burla.pesten a régi székesfőváros terUletén kivül köz
üzembe vétetett az a most idecsatolt faluban tennáJló kis gyógyszertál' .is~
!liDelynek szalgáJatát a volt tulajdonos látta el, de amely semmi tekintetben 
sem birja el_az üzembiztos és a mollette n közüzemesítés által szükségess& 
vált szak· és technikai munká~l'íar j:iró költségeket. 're lj esen mellékés volna 
az:onban az, hogy a közüzemesités financiális terhet okoz, ha a 1-?Yógyszer
t~.r közegészségi szolgála.ta ·m-:által jobban lenne Jdztositva. Anntik megálla
pltása, hogy valamely helyen van-e felesleges gyógyszertár avagy szüksé
ges·.é az :el· vagy kihelyezésa egyik-masik gyógyszertárnak más kö2sógbs" 
vagy a község más részébe, a megyei és varosi direktóriumokhoz intézett..; 
körtáviratban bekért válat:zokból és_ az összeállítandó statisztikai adatok 
3.Ja:pján történik meg. Azonban addig is szükséges, hogy -a 25. M. N. N. L 
§-a hatályon kivül he!y.eztessék, illetve, hogy az ezzel k~züzembe vetl gyógy~-
sz-ertárak gondos revlzió alá vétesse.n-ek~; - - ' 
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Evégből mutatkozik szükségesnek az itt következ ö rendeletnek kiadása: 
A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság .. M. N. N. sz. rendelete. 
1. §. A 25. 1t N. N. számu rendelet l. §-a hatályon kivül helyeztetik. 
2. §. Azon gyógyszertárak, amelyek e rendelet alapján köztulajdonba 

vótettBk, a köztulajdonbavétel hatálya -alól ki vonatnak. 
B. §. Ezen rendelet a megjelenés napján lép életbe. 
Budapest, 1919. junius 24." 

Guth népbiztos az osztályvezetőnek július 6-án azt a rende
letet adta, hogy az ilyen passziv patikákat egyenként mentse fel 
az osztály, mert egy ilyen intézkedést nem szereine általánosan, 
rendeletileg elintézni*) 

A 23. M. N. N. sz. r.-tel kapcsolatban, amely az egészség
ügyi igazgatási ágak átszervezéséről intézkedik, az osztály lépé
seket tett aziránt, hogy minden népbiztossághoz tartozó gyógy
szerész érdekü tárgy (igazságligyi intézetek részére kiszolgált 
gyógyszerek utalvanyozása és ár-retaksálása, gyógyszerész kikép
zés stb.) és gyógyszerész referens átkerüljön az osztályba. E 
törekvést azonban nem lehetett megvalósítani. 

* * • 
Az osztály átalakulása után a drogériák rendezését is tárgy

körébe vette, s e referátummal draguista bizatott meg, akinek 
megbízásához a droc:uista szksz. készséggel hozzájárult Tárgy
körében folyóügyként kűlönfé!e drogeria nyitási kérvények, 
gyógynövények szedését és termelését illető érdeklődések intéz
tettek el. Az előbbiek minden esetben elutasítólag, mert hiszen 
.a drogeriák elvileg szocializálva voltak, gyógynövény megkere
resések pedig hivatalból áttétettek a Központi Gyógynövény 
Üzemhez, mély a gyógynövények Ugyének propagálásával fog
lalkozott.**) 

"') Gut h népbiztos különben július 23-án Szántónak-irt levelében már 
sajnálkozik azon, hogy a gyógyszertárakat szocíalizálta, s közli, hogy Zoltán 
információi allapján - VlSSzaszocializáltatja. 

**) Már a forradalom eiött a kormány felügyelete alá akarta helyezni 
a gyógynövényügyet Az első f~rradal_om után tárgy.alások !ndíttattak meg 
erre. A második forradalom utan pedlg megszervezte a Gyogyszerforgalm! 
Kirendeltséget, amely az egész gyógynövényterrnelé~t.. gyűjté~t, ~.xp_ort 
ügyét irányította. Ez volt a közvetlen felügyelet a szoc1altzált gyogynoveny 
vállalatok felett. (A socializált gyógynövény vállalatok a gyógynövény ke-
reskedök üzeméböl a Központi Gyógynövény üzemet alkotta.) . 

A gyógynövény kirendeltség termelési szövetkezeteket alkotott a gyogy
növény fokozatos termeiésére. Ezen eimen nem válli.at1ak be, egyreszt a 
kirendeltségre ráoktrojált meg nem felelő területek, másrészt a magas runn
kabérek következtében. A proletárdiktatura bukása után megmaradt, h~gy 
a Gyógynövénykirendeltség az egész gyógynövény ügyet át_szervezés ut]an 
irányítja. A kirendeltség vezetője Dm-vas ferenc dr. volt. SItt nyertek el?e
lyezést a szksz. megkerülésével Paksy Béla és Réthelyi józsef. (Paksy Bela1 
a veterán gyógyszerészi kar kiválósága, a szovjetturalom idején megírta a 
r.!agyarországi gyógynövényügy egész történetét.) . . . 

Az egészségügyi igazgatá~i ágak átsz~rvezése _ ii~yé~~n a ~á J. 6-Ikt 
23:M. N. N: .sz. r. l. §. 2. pontJa a gyógynóvénytermeles ugy ét IS. a Népe 
jótéti népbiztosság ügykörébe utalta. Errevonatkozóan május 13-an a 30. 
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Drogériák személyzeli kérdését is nevezett referens intézte ; 
(munkástanácsi beje'entések, fizetésmegállapítások és hasonlók). 
Ez ügyek azonban érdemileg nagyrészt elintézetlenek maradtak, 
mivel a drogériák szocializálása tényleg nem vitetett keresztül. 
Igénybe vétetett a referens még különféle v.yógyszer· beszerzési 
megbeszélések hez, melyeket az osztály a K.o Gy. Ü.-nél intézte· 
tett, úgyszintén a detail droguistákná! levő gyógyszerkészletek
nek beszolgáltatásánáL 

Ismételten panaszok érkeztek a drogériák részéről, regisz
tráló pénztáruk vagy más felszerelési tárgyak, árúik igénybevéte· 
Iéről, az osztály minden ily panaszt lehetőleg rövid úton intézett el. 

A draguista szksz. a Sz. N.-nek javaslatot tett egy központi 
szerv felállítására, mely a drogériákat lett volna llivatva ellátni. 
A Sz. N. aM. N. N.-hez tette át a javaslatot, mint oda illetékes!. 
Az érdekeltek meghallgalása után az osztály a külön dreguista 
központi felállitásat feleslegesnek tartotta s kimondotta, hogy a 
drogériák ellátása a K. Gy. O.-hez veendő fels elrendelte, houy 
sürgősen dolgozzon ki erre tervezetet, esetleg állítson egy kü!Ön 
osztályt, mely a drogériákat látná el. A K. Gy. ü. meg is kezdte 
az előmunkálatokat, bevonva abba a droguisták szakszervezetét, 
közben azonban az ügy tárgytalanná vált. 

A drognisrák szksz., illetve egyes munkástanácsok lehetet
Ie.nné tették a proletárdiktatura elején, hogy a gyógyszertárak 
ptpere és kozmeiikai cikkekhez hozzájussanak, illetve ilyeneket 
forgalomba hozhassan ak. _Az osztály közbelépése folytán az érde
kelt szksz. és a K. Gy. U. bevonásával tartott ankéten .e tárgy
b~n megegyezés jött létre, mely szerint a drognisták nem gör
dttenek akadályokat az ellen .. l10gy a gyógyszertárak is kapja
nak ily árúkat, viszont a K. Gy. ú. engedményeket tett oly háztartási 
és kozmetiicaí cikkekben, melyeket a proletárdlktatura elején a 
drogeriáktól elvont. A szksz. utasította a .cégek munkástanácsait 
és üzembíztosait", hogy ne respektálják a K. Gy. ü. rendelkezé-

M. N. N. sz. r.-ben a népjóléti a földmivelésűgyi nb.-gal egyetértöleg oly 
módosítást rendelt el~ amelynek értelmében: 

~a gyógynövények termelésének, gyűjtésének és beváltásának, Vala
mint azok drogárúvá való feldolgozásának irányítása továbbra is 
kizárólag a földmivelésügyi nb. ügykörébe tartozik; a gyógyszer
tárak gyógyszerszükségle1ére ellenben a munkaligyi és oepjóléti 
nb. biztosítja a gyógynóvénykészletet.'" 
Ezzel kapcsolatban meg kell még emliteni az 57. F. N. sz. rA. amely 

a gyógynövénykészletek bejelentését rendelte el s a készletek átvétele 
ügyében úgy rendelkezik, hogy abban a K. Gy. Ü. intézkedik a földrnive
lési nb. utasításai szerint. 

Végeredményében azonban a gyógynövényüggyel csak a.z itt ismer
tetet~ gyógynövény kirendeltség foglalkozott s csak a gytrak ellátása képezte 
a K. Gy. 0. feladatkörét. 

Az okt. forradalom után, ainikor a megszáltás következtében a vasuti , 
szállítás mind szűkebb területre szorult, rengeteg mennyiségű szállitás alatt 
VJ:?lt- szárított gyógynövény kertilt _a budapesti _pályaudvarokra, amiket akkor 
mmd a katonai egészségügyi raktArakhoz utaltak át, miután a címzetteknek 
nem volt elkUidhetó, a feladó pedig az akkori viszonyok .között vagy nem 
volt kinyomozható, vagy nem volt hajlandó átvenni. · · 

11eít, minthogy az osztálynak csakis a gyógyszerészek feletti ren
delkezésre van joga. Az osztály ekkor a megfékezésre a H. N.- gal 
egyetértésben katonai igazgatás alá akarta helyezni, amire a 
kiegyezés folytáti nem ker!llt sor. 

A F. K. T. egyik rendelete alapján alakult Háztartási és 
közszükségleti iparcikkek hivatala, teljesen jogtalanul hatáskörébe 
vette a kozmetikus és piperecikkek forgalombahozatalát Tekintve, 
hogy e cikkek évtizedek óta a drogériák és gyógyszertár hatás
körebe tartoztak, ez elien az osztály tillakozolt és a kérdés veg
leges rendezéséig összekötő szakrderenset küldött a hivatalhoz, 
mely a K. Gy. U. úján a gyógyszertáraknak kozmetkius és pipere 
szerekkel való ellátását volt hivatva megszervezni. 

Az osztály a gyógyszertáraknak gyógyszertári felügyelők 
által való ellenőrzésével Kapcsolatban a drogériákat is a gyógy
szertári felügyelőkkel kívánta ellenőrizni. Ezt illetőleg, részletes 
javaslatot dolgozott ki, mely kiterjeszkedett, úgy a mergek forga
lombahozatalának ellenőrzésére, <ni nt a vegyszereKnek drogériakban 
való készletben tartására, ko<meti!ws szereknek egészségügyi 
szempontból való ellenőrzésére. A diktatura bukásával a javaslat 
ad acta tétetett. 

Szabályrendelettervezet készült a dragisták szakszervezete 
meghallgatása után, hogy mely vegyszerek- és vegy;zerekként 
használatos gyógyszerek volnának azok, amelyeket drogériák 
forgalomba hozhamának. Az általánosan használt közszügségleti 
Cikkek ügyének végleges rendezése előtt azonban nem volt lehet
séges ílynemű renddet kiadásáras igy ez ismint terv marádt fenn. 

Az osztály megbízta Su.'<ár Istvánt a 40. M. N. N. sz. r. 
végrehajtásának a drogériakban való ellenőrzéséveL 

* * * 
Az osztályvezető dr. Tofjler Pál és Koiitsánszky Ottó kisé

retében időnkint kiszállott a fővárosi gyógyszertárakba, részben, 
hogy a meglepetésszerűleg jövő láwgatások alkalmával meggyő
ződést szerezzen az üzemben fentálló munkarendröl, részben, 
hogy a kéréseket és panaszokat meghallgassa, a fegyelemről 
érdeklődjék és tapasztallaknak megfelelöen íntézkedjék. Az osz
tályori folyt egyhónapi működése alatt 70 gyógyszertárat láto
gatott meg ilymódon. Ezek alapján helyeztette el azonnal az 
.Alkotás"-gyógyszertár üzembiztosát, aki jóllehet maga is tulaj
donos volt valamikor, a ,;volt" tulajdonos agyongyötrésén kívuJ 
semmit sem csinált. A .Hattyú".gytr. egyik összeférhetetlen gyógy
szerész munkását olyan helyre nevezte ki üzembiztossá, ahol a 
"volt" tulajdonos távol volt. Intézkedett a .Lajos"-gytr. elhanya
golt ügyeletes szabájának rendezésére stb. stb. 

A kommunista csoportmegkisérlette a gyógysz-erészeket arra 
bírni, hogy ne vállaljanak üzembiztosí kineveze st, hogy ilyenformán 
megakadván a gytr. üzemmenete, ezzel kényszerítsék:az o:sztá.ly
vezetöt a távozásra Egy rövid id ón át mintba nehezén: is fogadtak 
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volna el üzembiztosí kinevezést, azonban rövidesen győzött a
józan belátás, s a szabotálásnak induló mozgalom véget ért. 

• * * 
Megindult a névtelen ·levelek árja, amelyek izgatás t, fenyege

tést tartalmaztak. Hatvanból .egy kommunista" aláirással irt lap. 
az ottani pat1kák magánkézen létét kifogásolja, s fenyegetődzik, 
ha intézkedés nem történik, 

A sajószentpéteri tulajdonost a helyi direktórium minden 
egészségügyi hatóság megkérdezése nélkül, k1helyezte. 

A szi~szói gyógyszertárba az oda jogért folyamodott volt,. 
s a gyógyszerésszel rossz viszonyban . .lévő gyógyszerész üzem
bíztossá tételi magát a helyi direktórium !elterjesztésére. 

Veszprémben az ipari termelési tanács önkényesen eljárva, 
bezáralja az egyik patikát. . . 

A somogymegye! szksz. fiókelnöke a Csurgóra Karolyl
kormány által adományozott jog feláHításához a jognyertesnek 
kétizben többezer koronányi ,államkölcsönt" utal és adat ki a 
megyei direktóriumm~L , . . . . .. , ... 

Ugyancsak önkenyes elpras alapjan !elfuggesztette a 1aras1 
direktórium az aszódi gyógyszertár bérlőjét. Az osztály vissza
helyező intézkedését nem okar1a a _i~rá~di_rekt?rium resj)ektálni,. 
bár nem tudott szak-, hanem csak pohukat kifogast felhozlll ellene. 
Ilyen és ehhez hasonló sok apró ügy, visszaélé-;, sérelmes ön
i<énykedés csaknem napirenden volt. Mindegy1k esetben vala
melyik ellenőr szállott ki a helyszínére, az üg:fek elintézésére. 

Dr. V arságh Zoltán, a szünetelő Gyógysz. Het• lap főszerkesz
tője, június 16-án annak hangsúlyozása me !lett, hogy "a subjeklív 
vagy politikai szempontból való birálat kikapcsolásával" ajánlatol 
tesz a nagy átalakulásnak megírására. Az ajánlatot ~em leh~tett 
eHogadni, mintahogy a válasz mondotla, _mer~ • a gyogyszer~arak 
és közegészségügyi intézmények kommumsta aliarnban való atala
kulásának megírása még nem aktuális és politikai szempontoktól 
nehezen választhaló el." 

• • • 
Külön fejezelet igényelne a katonai egészségü~yi an~a~

raktár egész története, amely szerv1leg belekapcsolódik fent"'\la
sának további folyamán Zoltán osztályvezetői működésébe. Ugy 
erről, mint minden anyagi ellátással kapcsolatos kérdésről ,(még 
az osztály ilyirányú működéséről is), a központi gyógyszerüzem
ről szóló fejezetben irok. 

Azonban ehelylitt kell megemliteni a gyógyszergyártás autoc 
nóm irányitása érdekében történt osztályintézkedést Magát a 
tárgya\ kellőképpen ismerteli az előadói i v (J l 248/V ll. ikt. sz.} 
pro domo jegyzete: 

A. gyógyt:-zergyártás terén úgy a gyáraKnak anyaggal való ellátás::~, 
mlnt a .. gy:irah.11ak szakmai irányítása szt"mpontjából nehészség·e~ J?erűlnek 
fel, amelyeknek leküzdése csak abban az esetben lesz keresztülvületö, ·ba 
~zt illetőleg a K. Gy. LJ. telJes ,ioggal felruháztatile 

A nb. a K. Gy. Ü.-et bizta meg· az _egész ország gyógyszereHát*'sávaL 
AK. ·Gy. ·Ú.-nek ennek következtében l.:ötelessége -elosztó- szenelnek ______:... á 
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szocializált gyógJ·szertá.rakrtak _:_ házi laboratórium5it összesiteni és a lelJe-
tös-éghez képest a llázilag előállitott készitiDényeket centrélisan gyártani. s 
általában a gyógyszertermelésre js befolyást gyakorolni. 

' A társadalmasitott termelés löa\akulásaval napról-napra újabb.hivatalol.:: 
keletkeztek, melyek a legjobb törekvéssel eltelve, mind eredménye:sebb 
munkát akarvan kifejteni, hatáskörükbe vonjik ugyanazon anyagokat, rendel-
keznek ugyanazok felett és intézkedéseket tesznel;;: ugyanazon üzemek il'á
nyitásat illetőleg, mely intézkedések a, helyzetet ismét kaótikussabbá teszik 
és a termelő munkának ~1em elösegitöi, hanem kerékkötöi lesznek; Ezen 
okoknál fogva aK. Gy. Ü. ls abba a vá!l';<'tgo.s helyzetbe került, hogy nem 
fog tudni megfolelni a reábizott feladatoknak a termelés ügyében. Egy 
biztosan és gyorsan közeledő katasztrór11 _fenyegeti az ország lakósságát és 
vele a vörös hadsereget is, lla a szükséges gyógyszertermélést még: abban 
a redukált mértékben sem tudják szabadon é:; mínden tlkadalytól mentesitve 
irányítani és lebonyolítani, amely mértékben a fogyatékos nyersanyag hlány 
és egyéb gyartási nehézségek azt megengt~dn~lc 

l\Iindezek alapján megker(~ste a K. Gy. ű. a M. N. N.-ot, hogy a Sz. N.,. 
gal karöltve, sürgősen tegye lehetövé azt, hog·s-~ a gyógyszer, 6ryógy:;zer
t:ülönleg.ességek gyártása., az ezeket előállító gyaraknak anyaggal való elJá
Usa, irányító intézkedések megtétele, a gyárak szakmai ellenőrzése, a K. 
Gy. Ü. hatáskörébe utaltassék autonóm joggal. Csakis ezí'n a módon vállal
hatja az üzem felelósségteljes tudaUtban a reá ruházott feladatok elvégzését 
ó;;; csakis ezen a módon lehetnek müködésének eredmén-yre t"elfogo:sitó. 
kilátása ... 

A népbiztosság a Sz. N.-hez fordult: 
;.A folyton fokozódó gyógyszerlllá-ny és a hadsereg gyógyszerellátása 

sürgósen szükségessé teszi a. gyógyszergyári termelés erélyes fokozasát és 
annak biztosítására annak egy kezbe való összpontositllsát. A ?tlunkaügyi és_, 
Népjóléti Népbiztosság a gyógyszergyári termelési ü.:3yek intézésével a 
g~·ógysz.-osztalyon dr. \Volf Bnlit vegyészelvtár::lat bí;;ta meg. 

Felkérem a ~épbiztosságnt, szlyes.kedjen a fontos l~özegégzségügyt 
érdekre való tekintettel a gyógyszergyári termelésintézés a Munkaügyt e_., 
Népjóléti Népbiztoss<ighoz attenni. Gt.asítani fogjuk dr. \Volf EmU elvt.arsat, 
hogy az átvétel után is :1 szükség;es kantaktust a N~pbiztossággal fenntartsa,. 
ö:; a termelé::i't a Népbiztossag intenciójánn.k megfelelőleg irányitsa. 

Budapest, 1919. június 18-á.n. ~épbiztos helyett: Ma.d::sa.r s. k." 

A Népgazdasági Tanács lll. főosztályának válasza: (271. 
számhoz.) 

"1124-8/Vll. c. o. sz. mnlt hó 2:?-én kelt átiratára értesítem, ho~y semmi 
elvi észrevételem nincs a g·yógyszergyári termelésnek a Népjóléti Nóp
biztossig ügykörében való átutallisa ellen, a vcg!f'ges döntést azonban az, 
illetéke;; vegyészf'-ti szakesoport véleményezése után fogom meghozhatuL 

Budapest,,1919. jUlius lö-:in. Dovcsák s. k. népbiztos_"' 

Az osztály az illetékes szakcsoportnál is eljár!, amelynek 
helybenhagyó véleménye alapján az osztály egy rendeletet xlol
gozott ki (lásd Második Részben) 

* * * 
Az osztálynak esetleg sem itt, sem valamelyik előbbeni 

fejezetét)~n nem tárgyalt intézkedéséről adatol találhatunk az idő
szaki. m\'i;nkajelentésben, amelyet ép e célból ideiktatok: *) . 

. ..~ elentésemet az elmult munkaidöszakaszról a következökben tiJt•j-esz~_ 
tem eló: 

A vezetésern alatt álló osztaly foglalkozott a fOlyó ügyek egész töme
gén.ek elintézésével, amelyek köz ül kiemelkedöbbel.: a következök: 

A gyermek-menhely g~·ógyszerellátil.sa. zavarba ütkö-zött az eddig gyógy· 

l! :t j A jún. 2G-án kelt első nm okajelentés szúvege 'sehol se..q1 volt meg_szereziletó. 
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szert szállító gyógyszert-ár anyaghiánya űs átrendeZése miatt. Eljárt~in- s·ZB
~mélyesen és elintéztem úgy a k(~rdést. l1o~' az Üllói·ú.t.i SZE~T FERENC 
gyógyszertar látja ma mái· el a, JTI('-nheiyet gyóg-yszerekkeL 

A· g~ógysz.crellátás enyl!ítése céljfl.ból kint jártam az Egész!'=égügyi 
Anyagraktarban es ott megtekmtve a kcsztctet, a.zok JeWtrozására nézve 
megegyezést kötöttem a vezetöséggel, úgy, llogy kettős pé!dán~·ban lesz fe!
d?Igozva a leltár, rnelynok egyj]~::e a. Központi Gyógyszerüzem anyagbeszer· 
zesi osztá,!yán lesz felfektetve azon eélból, 11ozy igy addig is, amíg a vég
leges egyesítés meg nem történik, a felesleges készletek teJ;::intetében teljes 
tá.J.ékozód<Lssal bírjak. 

Az .isványvíztermelé3 akadillyokkal küzd .szintén és a termelés fokoz· 
hatása. céljából elóterjesztett intézkedéseket foganatosítoHn m, aminek követ
keztében a Mohai Agnes-í'iz termelése hihetőleg fokozottabb lesz. 

Az olasz ruissziótóJ ('redö fPlbivas l.:övetkeztóben összeáHítottam azon 
sürgősen sziiksóge!t gyógyszcrek névjegyzékét, amelyeket az olasz keresle· 
detern rövén megkaphatunk. A jegyzél~:: egy :példányát magammll örzöm, 
másik példányát a Központi Gyógy~zerilzem anyagbeszerzéséhez juttattam. 

Intézkedéseket tettem aúránt.,- hogy a szakszervezet a \·asárna.pi 
munkaszünetet szükítse minden másotlik gyógyszertárra úgy, hogy rnost a 
gyógyszertárak délelött valamennyien nyitva Yannak, mig dúlután csak az 

·'inspekciós gyógyszert-n· tart. szolgá!atot. Ezáltal nagy mCrtéJ\:ben hozzájárul
tam a uyógyszerkiszolgálás megkönnyílóséhez. 

A pónzintézeti központhoz előterjesztést tBttt'm \Vienbe kiküldött he
vás:irlóink pénzügyi kezelésének clleni',rzósére, amit í'eltét!cniil szüksé!lef'
nek ta.rt.ok azért, mert nekil~:: a. posta mC'.g.:hi?:hat.atJansUga. ós li:ésedelmesSége 
miatt nincs módjukban magulwt ellenőriztetllL 
· A volt gyógyszertártÚlajdonosok kilJelyezósénel~:: kérdését ls feHilhirál

tam és azol;:: lrözül azolwt, a!-.iknek a J:.:ihelyezéP.e nf'm volt tökéletesen indo
kolt, munkahe!yükre visszahelJ'eztem. 

A gyógyszertári üzemek jobb ellenörizhetése !3ze-mpontjából délutánon· 
ként meglátogatom az egyes üzem~:"ket és ott a helyszínen igyekszem sze
··mélyes tapasztalat útján a megteentF• sziikséges int-ézkedésekr0I tttjékozódni. 
s::erzf1tt tapasztalatalm vigasztalanok. mert n segédmunJ;:ások bujtogatás 
kovetkeztében olyan magatartást tanú-$ítanal\, amiért az üzembiztosok rendet 
'éS tisztas.igot az üzemb1m tenntartani képtelenek. A szakszervezet ez ti~t,Y· 
ben mélyebbre nyúlt, mint szabad Jen voina. ó~ nagyon kérdóses, mi módon 
lesz 1ehötséges a helyzetnek szanáJásn-, ha (>;Z fgy 1art to\-ábbra is. 

.. Sdrgö.-:en rendezendőnek tartom a budapesti ktHte!ki g-yógyszertáral.: 
éjJeli szolgálatának ügyét és e tekintetben módositani fog:om a szakszerveze-t 
áJr,al életbeléptetett szokásokat, mert nagy területek. éjjel ellá.ttatlann! 
maradnak. 

A tiszti föon•osi hivatallal átiratban közölni fogom, hogy mentse fel a 
·tisztiorvosokat a gyógyszertárak vizsgálatai alól, mert osztályom ellenőrzö .kö
,zeg;ei a,- gyógyszertárakat sűrün ós szakérteJemmel vizsgá.lják felüt és ellenörzik. 

A Központi Gyógyszerüzem és a h07.Zti.tartozó szervel~kel való .kapcso
lat é!Bnkitése végett szokásba hozom. hetenként egyszer az összes· vezetök

-·kel való értekezlet megtartás:lt, ami által az iigynek ''élek szolgálatot tenni. 
A szeszes gyógyszerkészítmények árait a sz-esz alaparárak rendkivtili 

·emelkedése következtében átinenetileg IfiOOfo-ai fel kr.Jiett emeltetni. 
. A nagy üveginség mia.tt a vidéki direl.:tórinmokhoz rendel~t intéztetett 

1_1 gyógyszeres üyegek visszavás:irlása irt.tnt. 
A Vörös Orség gyógyszerellátásának sürgős rendezését úgY véltfik, 

h-ogy addig, amíg más megállapodás nem létPsül, e rendkívül font.os ügy 
·Ugy intéztessék el, hogy az orvosok a Vörös Örség tagjai részére a beoog
ápoiA.sí alap terhére eszközölllessék rendelóseilmt. 

A közüzembe _vett l?yógyszertára.k gazdasá.gi szempontból való k.önnyebb 
sli enölizhetóse miatt elrendeHem minden egyes gyógyszertár -részére egy 
"fök.ö~yvi lapnak a nyHását és felhivást intéztem '- a gyógyszertárak 1izem
bizto-saihoz. hogy bevételi és kiadási tételeiket egy-egy összegben Havonta 
'ktf~()Ij,ók, hogy így· könnyen áttekinthető módon világos képet- -kapjunk az. 
--üzemek -gazdasági helyzet-éről. · 

A J~erúleti ellenőrök 50 gyógyszt-rtár ellon(,rzését véaezték és eiren
deltü:k, hogy a gyógy$zertáralmak éjjeli szalgálatot jelzótáblájuk kiviJá.git\'a. 
tart&..ssék. 

Na!!vkörös és Dunaföld várrn, c:>nk ott elintéziletö ü~yek mia.tt ellen
En-öket. ktúdtGm ki A beérl::ezett jolenté:sck nlapjá.n az AndrAssy-út l. szám 
alatt létezett l\ADOU. gvóg·yszertát• be:zúratásat voltam J;:énytelen elrendelni, 
m~_rt az anyagfelszerelés Lekintetóben teljesen megbízhatatlannak bizonyult, 
üzernile:>: passziv yolt és bármilyen l~isérlet a gyógyszertár üzemképessé való 
helYezé.'lcért kilátástalannat: láts;wtt a lleiyi:Ség-o1: rettenetes alkalmatlan és 
kieSi :száma miatr. 

Budapest, 1919. é\·i júlilts hó 4-én. hultán Béla, s. t:. osztályvezető." 

7. Zoltán távozása után. 
Tülekedés a vezetésért - Koritsánszky Oltó. - A szakszervezet úja.bb 
okvetetlt;!nkedése. - Folyó ügyek. ·- Kisérlet egy jogadományozásra. 
Gyórryszerész-számvevök ·fizetése. - Köztisztviselők idegenkedése_a gyógy
szerésze~~tő!. - Nagykőrösi ü~y. - Tiszti főorvos ldfogásolja a patika
-rizsgálatok új rend{ét. - VáJasz a kifogásra. -- RiadórendeleL 

Munka jelentés. 

Zoltán Bélának az osztályról julius 12-én történt távozásá
val s a nénbiztos által el nem fogadott lemondásával megindult 
a szksz.-bén a tülekedés a vezetői állásért 

Az ismertetett incidens után a pol. megbizott szabájában 
gyültek össze a továbbiak megtanácskozására Neményi, Szen!
miklósi és Kéler. - Steiner ismételten tárgyalni kivánt Gutl1· 
népbiztossa!, aki - alkalmasint Madzsar dr. érvelésére, de _meg 
a szomorú tapasztaltak következtében aggodalommal tektnlve 
egy György-féle osztályvezetésre - hajthatatlan maradt: Zoltán
nak nem adta meg a felmentést és a szksz. részéról senkll sem 
nevezett ki. 

Zoltán beteget jelentett, mire Madzsar dr. a válság meg
oldásáicr folytatólagosan Koritsántzky Ottót bizta meg továbbra is 
helyett.;'si minőségében az osztály vezetésével. Amikor két nap 
multán Zoltánt a népbiztos magához kérette*), a népbiztostól a 
főcsoportvezetőhöz ment bejelenteni, hogy többé nem jön. be, 
Koritsánszkyt az emlitett minöségben való folytatólagos vezetessel 
kifejezetten megbízta, amely régi megbízást Koritsánszky hang
súlyozottan most is csak az átmenetre vonatkoztatott. 

Koritsánszkyban, bár mint birtokon kívni álló gyógysze
részt ellene nem oly elkeseredett a hangulat a szksz. részéről -
a gyógyszertárasi kar exponensét látják".; így.- m~r ennélfog~a 
i< - a legnagyobb ellenszenvvel fogadJak meg az atmeneire IS. 

Megindulnak újból az intrikák. De ~.politikai helyze~ már ~lyan, 
hogy az előcsahosok is meggondolJak, hogy meddtg :ne~Jenek 
el az - ugatásban. Másrészt tán tudva, hogy Kontsanszky 
messze möcrötte áll Zoltán erélyességének és egyéb tulajdonsá · 
gának, abb~n reménykednek, hogy őt bele tudják vinni (ha nem 
egyenes, hát álutakon) szándékaik megvalósítás~ba. . •. 

De azután mégsem bíznak benne. Egyik · kombmacté a 

•) Láid 204. old. 



másikat úzi, hajtja. Míg végre meg tudtak egyezni egy a vezetés
·hez szOkséges minden tulajdonsággal rendelkező régi szövetségi 
•vezetőtagban: Pollák Ákos ban, . aki nem volt kommunista, de 
mínt meggyőződéses szociálistában, benne politikailag is meg
Nztak s kiváló szakismereteihez pedig egyik oldalról sem fért szó. 

Ez a tervez.és azonban csődöt mondott, mert Pollák (aki 
·ekkor a K. Gy. U.-et vezette) kereken kijelentette, hogy ő nem 
vállalja, sőt felkereste a facsoportvezetőt is s úgy vele, mint a 
népbiztossal is közölte, hogy az ő kombinálásától álljanak el, 
amire - jóllehet ez az idea éppen Pollák szakképességeinél 
'fogva nekik is igen tetszetős volt -- el is ejtették a szksz. reá 
vonatkozó ajánlatát. 

Nevek vetődtek fel, amelyek csak pillanatokig tartották 
magukat, akikkel - mert tisztára politikai okokból kivánták 
őket - sem Madzsar, sem Guth nem is foglalkozott.*) Erre a 

•céltudatosan előretörő s. beteges önérzetű Neméuyi jenő (akinek 
képzettségél minden rossz tulajdonsága mellett sem szabad el
•hallgatni), került előtérbe a komoly gondolkozásu, vele homlok
egyenest ellenkező temperamentumu, végtelen nyugodt, szak
'képzett, de politikai szaltomortáleiból következtetve, az árral 
úszó s így bízonyos fokban nem szilárd elhatározású Kéler János. 

A régi szövetség volt vezetőemberei, akik ekkor már ko
molyan aggódtak a kockán forgó gyógyszerészet miatt, azon a 
véleményen voltak, hogy amíg Neményit teljesen le nem járat
iák, addig baj lesz. Mert Neményi bizonyos fokig snájdig fe!lé. 
.pésével, azután meg rettentő terrorral mindig utat tör magának s 
képes a maga érvényesülhetésének érdekében mindent romba 
dönteni. Már György bukásával is helyesebbnek tartották volna 
·a féktelen természetű Neményit osztályvezetőnek kineveztetni, 
hogy lejárja magát, letörjön egy-két hét alatt s aztán jöhetett 
.volna Zoltán s a szksz. is megszelidithető lett volna - Nemé
nyi nélkül. Most tehát ujból felmerül! a gondolat, nem kellene-e 
őt kinevezni. Azonban a főcsoportvezető semmiféle kisérlethe 
sem volt hajlandó belemenni a gyógyszerészet rovására, sem 
Neményivel, sem Kélerrel, sem más szksz.-i ifjúval, hanem ki
jelentette a népbiztossal együtt, hogy az osztályt Koritsánszky 
fogja vezetni, aki a veze:ést végig helyettesi minőségbe vitte, 
mert kijelentette a népbiztosnak is, hogy a szocializálási rende
let visszavonása s a gyógyszertárasi egyesiiietek a szksz.-tel 
párhuzamban meghallgatnatása céljából működésbe helyezése 
nélkiil nincs abban a helyzetben, hogy az osztályvezetői állást 
elfogadja. - Steiner pol. megbízottként megmaradt. 

* ~--·---- • * 
. , -~'-) Júl. 22-ére Outh "az egészségügy feladata a kommunista társada

'ioinban" eimmel előadást igért a szksz.-ben. Mindenki a szksz. melletti tüntető 
állásfoglalásnak vette ezt. ép akkor az osztályvezetöi válság idején. ·Az 
'-előadásról a gyér gyógyszerész, de nagyszám u- segédmunkás-haHgatóság előtt 
a hirdetett kezdet után egy órával lemondott, ami szenvedelmes kiszólá
'SOkra adott alkalmat. 
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ü ek intézésére s~orit-
A osztály eleinte tis_ztára ~ ~~~kóedé~~nek megbeszélesébe 

z 'l t ető rumden tn é ásökat 
:kozott s az os.zta J.~tt' vagy Deér Endre ddr.-t s :J;· a ktlvetkezö 
bevonta Zolta~ e 2 a' n kRzzététette Ma zs ar . 

é 'últus - v 

M g l é . tt!óbbi idöben 'k't• \·t· ter n az N kornmüm e . , . A &yóays:wrel a a.s . ·tasáért: a M. N. l . 

A.z orvosok figyelmeb;ü-zdent~ A o helyzet meg:~~~k eredményekép a 
nagy ;ehézségekkeél é k:l~~r~ eszközt igénsbe ~e~;P~:k és tnvábbi 4 _wn:gg_?~ 
mi;den rendelkez s r. -ét waggon gyógyszer ·,.,. ao-von nélkülözOtt ~zu~-~ . 
legutóbbi ~apokbt?.:z~\~r :al_}okra várható. ~z ~d:~in~ók,.; jód és uro~ol_)l~o-~~ 
megérkezese t~ ~ionin, lanolin, ca~p~~!~-s~o(l"(ral ugya.n, de a. szere ID n 

:sók, JJhen~ce m. a a legnagyobb ta. are '- :" >:>to 

érke"tek, _ugy. hooY • • • üléséból kifolyólag 
rendelhotok. . t. ő-bizottsága júl. 7 -1kenek gy . z-osztály a való-

A szksz. tno~fk az ellen, hogy !l gyógysz.ere~zerészeket fölös
feliratban .ttltak felelő kommünikevel ~ gyo~y között ilyenekkel 
sáanak meg nem köztiik és a közönseg 

o 1 • snak tegye s 
leges zak a ta ovokálhassanak." . me nt. 
·összetűzések~t pr 16.án a következő valasz d e<t '

12
9í1Ul9. számú 

Erre a JUhliS r k Szakszervezete_ Eu .ap '-'. l ó 7-én tartott 
Gyógyszerész ~lnnkákso ervezet intézó-blzot~sá.g~ he·s~emüség kövQt

.. ~ ·· ··t t és a Sza sz O" -Hatkozo rm;sz 1 1 áltak átiratában l.:ozo , tát az abban me~nJ . é •. k okul nem szo g . · 
gyűlésén h~zott !lat~r::~. meilwzasára tárgy\ !h~~:rozot~abban visszautasl-
keztében ét'd~~ás~ nem vehetem, hanem a ee - ~ Népbiz-

emcsak u . neu ho.!!v ~-~ ~ . 
n ni ~·a(l"JTol::: kényt.elen.. "ónak látja t.i\takozn~ ~z e-k :Ue llem felel" ef; 
ta _A'!. intézó·bizottsag J d' le mclv a valosagna .f 1t O"yógyszerek 

. olyan kommünilcét a k~ontigy~tmél;e ajimlott kl agyo e "" 
ossag . .._ az orvoso k " 

. ·oniltkoztatJR ez~ . ··nikére. . tálhat a tényelme me~ 
\ e:.rérlcezését közlö l.;:??mu.séo- éS rosszindulat llll~U. dulatú félreV"ezetéSUCl~ 
m "' Csak a. rosszhl,t-oZe.mu .... em hon-y ilyen ros~zm zá><ánil. Ha vette 

felelő feltevést. Es, azt ~ns~'-"á~ h;u'Lroz:ü<inak me~ho t ;z intéző-bizott· 
~=~ áldo~atu~ .az i.~t~zzö~~l:~;íl~zatal~ előtt. a ra~~~~~ke~ett félrevezet{) 
volfia roagau~k .'~ l~a~Itsé(J"telenül ross~m_d~a:e~·~Japitásá.val és az\ ad~~~ 
ság több tagja'~~ 'aló·ii~án·áról a ten-y e . U'~ ncmc"ak jelen vá aszo 
~za'ndéku beá,Lttas \ . ö'd:·-."t ~zerzett volna, u,.";; ... k'e't akkor közöltettem, 
· . l me'rc'"yoz ,~:" ·- " • t A kommum tt hoov ellenőrzése ve o"" ·tt következot:e. . . ~zt·,'tlya jeleute e, "="'·· 

tudhatta vol~~ mef. ~Y~""vszerüzem úrú Oes:e~~~:!koÓ~ "a Zriusi-utca te~~prf 
. amiután a ~ozp~n.l ditot'r O"VÓO'yszerek megkr Er'ninens kötelességet. tekJe~. 

\Vienböl utnak 111 
eL .._o alatt állana · " orvos elvtarsa,.. es 

;~eszállíttattak és ki?~~~~~~i1~~n-y miatt :'-yug~a.~a~~~~~szerek bcérlcezéhsére 
tettem, amikor n, ~J~ 'r~ak fiO"yelmét a reg va~'·. ok ~üzemblztosa~nak, og?' 

~:ltt~~~~~_.1i~rJ:~~:;~~j:ten~~~~,&~ :.z~r~~~s ~~~~;~;:r :I:!éé~~:~~~~~e::fk 
igén~leseiket t~~~ a.z inté-zö-bi:;ottsag: fkel~mfna.Ít lcommüniké"~en? . ~ nnél 
N ehez volna e lótlan><ao· az m ri . .avobb saJnálatomra e 
feleletet: hol tehá~ a :V~é ett feí'hiviLst illett, a legfa~á,agal kEill-v{tdolnom ·az 

Ami a hozzam .m, z " , cr lllellett tájékaza t a~:" ~ enként jelenik meg. 
fentemlített rosszhiszem~sey a Szakszervezet lapJa l~e~ n. gyó(J"yszertárba 

-~ntézö-bizott~ágot. T;dom-ÉövX;osba~ sem v~tetik t ~l ~~futeás mellett s9ksz~r 
':TÚdom azt lS! hog~ ~idéken -pedig a mal pos a; számos helyre egya~ltal_an 
~pontosan ideJlén \k:s~e erkezik meg a ;ap,e~~ö1lJk~llene tájéko~<.íst. varl?-~o~ 
10-12 nal_)p!1 e . t""1l{:tt csupun mint Igy, ~m1 
n"em is jut ei. An:ennyi~b-~~ k,é.söbben krnmál'- azt ~e~~szes na-pi" (és s~ük

·,vyQo-yszerészeknek, ~o~k nkor e{1vidöben ·adatom. l~ a Így jelen esetben lS a 
J~_ön)iomatos ~t~~:'- IDl~a e és a s~fikszervezet laJ?~t :tO'ondolt. renta.bilit.ásának 
~écr- es etén v1dek1) lap ·~ tál'akna.k általai?- J r--t tt _ , ,.· . · 
,kJcigásoltaknál a gyógJk~:~l;: ~eaakadályozasa veze e ·· 
•megóvása és felesleges a ~ 
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:\I~~állapít-otu, hGf;J' mot;tani litira k ·, / . 
J_ton:.t".ól 88 nemhogy elösegftenó azt a ·ct tuk _J:. t.nol_van. az objektiv áHá.s-
:"zaJ"-osztálv feladntin·tlr t ,1.1·nt h pro. u !n- munka.t. amit a o·l·óo·)·s'e"" :u-;t . -t1·. . .. ' '- ll'- -, auern eratolja n t E. b t:-. o. •-h J.'CSZ 
' .'.· 3 sze mzo torekYést amit az i t·, ;- ,. -. ' . z·-. gy en azonban jellemzi kovet. , , , n .czo-,JJzottsan· U<J'y lát~zik 1, t . . 

~ o e :::; • ep en-nyomon 
Nem hiszem, hoo·y ez az ini , . .-

nwg-.!..';ondolt tat!jaüw.k ~ '""""' 1 flJZ_a,. a ~zakszervezet komoJv e'r·ett é' 
n •mJr-- 1· b ~. ..._-.;~l'-'· enne e:,; ezcrt o 1 " ' 
. :c . '-': o_n ~n . J,/. intézö-bizÜttsá'-rtól ' ;o ,.'.a ~~a._;:s~el'n'zet egé.szétöl és 
ol~ ~~-l~e~?·btzott~á:;_;ot iR ÍÚII·e\'('ZrtÓ ~ L~~'i;t:-:Í uttmykodest. Yárom. Azonban 
J;~~~f,~-~; tet\:(w ~ <l~r:mn:rnkáj<inak keJt mi~1 

.. ~~tdasa szer~n~ ,,A formdalom 
~. 1 1._ ·~ amm ck Idonkent a~, 1~,~(/, ö b. ~~l ~nem az 1lyen tendBnt1'ózu' 

ho·'y le ., - · '" '''z - •zott<::.",-,. J' ~ld · ' , ., -_ . ra:;:0 azokat mngáról a i ó- Ú,1., .': :'-'-·-:-; ;:,; _a ozatul esik, ahelyett 
,J .. l,_ blztlJ.·Htasa érdekébe-7.. " "__J Cb a <Cl lllelo ruunka zay·-·r-t"J"' .·á á .. r.. « c.,.:.ns g, .. 

'.·~· •. 

~ 

225 

szertá.rnak. Ez az átmeneti állapot megsztinik, ha a kiszABott kerületi ellenőt 
hivatalos adatai alapjAn a gyógyszertar szocia.lizálása fenntartandó, illetvs 
állandó jelleget ölt. 

Budapest, !919. július 19. A népbiztos megbizásából: 
Steiner Miksa s. k., pol. megbízott. Koritsánszky Ottó s. k., osztályvezető b. 

Még Zoltán osztályvezetőnek szóbelileg előterjesztett új 
gyógyszertárak felállítására vonatkozó javaslata elfogadtatván 
(úgyszintén a nem szocializált patikák átruházhatására vonatkozó), 
csak rendelethe foglalása s kiadatása volt vissza. A beállott vál· 
tozások követke>teben ez már nem történt meg. E javaslat fő
irányelveinek szem előtt tartásával történt javaslat a Szemesi 
patika kérvény ügyében a következőkép: 

"Munkástanács. EalatonszPIDPS. Jimius hó 23-á.n beadott kérvényére 
megengedem. hogy Balatou~zem!;'SPn nyilYanos jellegü gyógyszertar állittas
sék fel. A .l!Yóll·yszprtá:r joga atruházhat.Utlan és a község tulajdonát képezi. 

A vármegyei intézöhizotk;ág a gyógyszt>rtá.ri j1)g élPthos~ziglan, ill8tvs 
a lemonrlásig, vagy a jogtól való IDPgfosztásiJZ tartó haszonélvezetének el
nyerésére éti f>ZZP! a gyó~yszertár felá.llitására, pál)·ázat<>t hirdet. A pálYázat 
a megye hi\'atalos lapjában, e/ly fővárosi napilapban és a Gyógyszertári 
Munkások Szakszervf'zdénelr lapjában tr('nrlö közzé. 

A pá!'yázat elnyerésére a halatonszt·mf'Si Munkástanács a pályázók 
közül java:::;ol. A gyógysz(>rtár felátlitá.sának, illetve ba~zonéh·ezeténf'k jogSt 
a Népjóléti és KözPgészsé;.digyi Népbiztosság- a Gyó~yszertá.ri Munkások 
Szakszervezetének ruf'gha!l;.ta1ál"á\'al il éli oda a pál:yázók közül az ancJenitás 
és képzeltség tf•kintetében leguJéttóbbw-lk, 

A gyó:Lyszerlár felá!litására BalatonszPmrs község- kölcsönt ad. 
A haszonélvezeti és ft'lállít<t:ü jog nyertese tartozik a gyógyszertárat 

3 hónap ala,t üzembe helyezni. 
Budapest, 1919. júllus 19." 

Az illetékes föcsop<•rtvezetö és a népbiztos is hozzájárullaz 
elintézéshez, de arra való tekintettel, hogy Szemesen sok gyermek 
nyar,Jt, az orvosnak távirati úton kézi gyógyszertár engedélyez
tetett s a patika fdaliiiast engedélyének kiadása - későbbi ter
minusra tétetett, még pedig olyképpen. hogy a helyi munkás
tanáccsal egyidőben a megyei direktórium is kapjon értesítést. 

• * • 
Még ápr. 12-éfl kérvényt adnak be a pénzügyi népbiztos

sághoz a nb. ok számvevőségdnél alkalmazolt gyógyszerész szak
munkások. amelyben a 2!934··1919. P. Ü: St. rendelet sürgős 
visszavonását kérik. Ebben az átiratban ugyanis az foglaltatik, 
hogy az o!yan számvevőségi liSZlviselöket nem lehet jogi, illető
leg szaktanulmányi pótlékban részesíteni, akik g;ógyszeré>Zi okle
véllel rendelkeznek, mert "a gyógyszerésd oklevel birtokát nem 
lehet a főiskolai előképzettséggt! egyenlőnek tekinteni." Ezen 
rendelkezés "erint azuk is elesnek a szaktanulmá"yi pótlék további 
élvezetétöi, akiknek ezt 1919. évi januártól fogva a 71/918. P. Ü. 
sz. rendelet már folyósil otta. A ~beadvány ban htvatko1nak ·arra, 
hogy a P. N. nek ez a véleménye téves. és ellentetben van a 
gyógyszerészek kiképzésére és tanulmány aira vonatkozó dönté
sekkel és a kulluszminisztérium felfogásával. A belügyminiszfer 
1912 !)en a gyógy>Zerészi oklevélnek, a többi főiskolai <•klev~llel 
egyenjogoságát mondotta ki. 11 közoktatásügyi miniszter !02184;9!8. 
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IV. sz. s a munkásbiztositó-pénztárhoz intézett leiratban szintén 
szól ez oklevélrőL 
. A beadványt aláírták Kutsera Ágost, Oswald Kálmán Kovács 

Ödön és Mészáros [Vl~la.nie . bizalmi ak; A belügyi népbiztosság 
a M. N. ~.-hoz t.eszl at Illelekes elmtezés végett. Május 4-én a 
gyó~y~zereszosztaly ab?an a tudatban, hogy ez a rendelet még 
a reg1 rendszer alatt Jelent meg, azzal teszi át a kérelmet a 
P. N.-hoz, hogy a sérelmes rendelet mielöbb visszavonassék. 

A P.-~· jún. 12-én 396~3. szám alatt közli az M. N. N.·nal, 
hog~ a~ at!rat~an felhozott m~oko~ra való tekintettel a gyógy
szereszi oklevellel rendelkezo szamvevóségi tisztviselők szak
tanulmányi pótléka ügyében a 21934/1919. számban közö:t állás
pontot megváltoztatván, nem te>Znek észrevételt az ellen hogy 
szakt~nulmányi pótlékban rés~esíttessenek. Majd így folytatja: 
"Megjegyezzük azonban, hogy szaktanulmányi pótlékra nem tart
hatnak igényt a népbiztosságnál alkalmazott azok a gyógyszeré
szek (névszerint Kiss Ferenc, Simon Arnold, Budai Mária és 
Mészáros Melanie), akik részére a statusrendezések alkalmával 
külön gyógyszerészi status állapíttatott meg, miután ezeknek elő
meneteli viszonyai - a X. fizetési osztályba történt sorozása -
a főiskolai képesítésüknek megfelelően rendeztettek." 
. Erre az osztály a 3205/eln. szám alatt a következő elő-

terjesztést tette: 
_ · "2392íeln. sz. ügyü:~t .kapcsán mogjegpi nz egészségügyi föcsoport 

~_, I_L osztálya,, _hogy ~zen ugymtt h.ea~ványát képPzó pénzügyi népbiztosság" 
atlra~ban a nevsze,rmt f~lsorolta.~· 1,s 1g~nyelheti"t a szaktanulmAnyi pótlékot-.· 
A statusrendezésn~l a X. flzetés1 osztl\lyba. sorozták volna öket ahban az 
esetben" is, ha fói.skolai kéiJ.zettségük figyelembe nem Yf.tetik a számvevö
ségi ralfigsot·ban elfoglalt helyüknél fogva. Tehát viszonyitv-a fizetésüket n. 
többi gyógyszerész szat:munkáséhoz, nem felel az meg a rende:zés után sem 
föiskolai képesitésüknek. 
· A külön gyógyszerészi státusból pedig nem következik hoa-s kHtttá.sba

h-elyezett gyors előrnonetel fizetésjavítást biztosítson szán'mk;'fi. mivel a:.: 
egész stMus 4o munl_rásból áll {>,s magasabb fizetési osztály ebben á státusban 
a X. fiz,etési osztályná-l egyaltalan nincs. 

_Felkére_ndö I_enn_e tel;át a. Népgazdasági tan{tes llénzügyj föosztá.lya, 
hogy a szakt.a~nlmany1 _pótJekot VI~s~a.menöleg 1!:119. január l-től az egységes 
tizetésrendeze:::ng fent ~Iva.tk?zott at1ratában felsoroltaknak is engedélyezze. 

Budapest, 1~19. JUL IG. Koritsánszky s. k." 
Bár egyéni érdeműnek látszik ez az ügy szóvá kell itt tenni 

mert. ebb~! kiviláglik, hogy milyen mostohán' bántak el a gyógy~ 
szeresz kozalkalmazottakkaL Igaz, hogy - mintha minden önér
~etüket _ves~tve -. j~~ bo~ türelemmel vették a Iegmostohább 
In.té~kedest lS ho~szu _Ido~ at, s nem azzal igyekeztek az egyen
sulyt . hel.yz~tet . biZ!~~ttam, hogy szorgaln:as munkájukhoz mért 
s. a több! l!szlvtselojevel párhuzamosan alló (bármily nyomorú
sagos volt ez a. fizetés ~s sok időn át) fizetést kértek volna, 
hanem, hogy sz1nte lealazó fizetésükhöz mérték munkájukat és 
munkaidejü~et. Egyik-másika későn járt be, korán ment el, sok
szor napokig nem mutatkozott A Itivatalos ténykedés úgyszólván 
a .beszerzési csoport"-nál bevásárlásokkal, szóval olyan sze
mélyes dolgokkal telt el, ami semmikép sem volt alkalmas tényező 
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arra, hogy rajtuk át a gyógyszerészi kar megbecsülése szilárd 
alapra helyezöd jék. A. közlisztvisel őnek becsiiieltel felfogott nehéz 
és riszteletet érdemlő kötelességteljesítése nem találván kellő elis
merésre (sem rekompenzációra), nem csodálkozhatunk ha itt-ott 
hézagok állottak be a kötelesség pontos teljesítésében. Hogy ez 
a lenézett, s magának a maga tisztes poziciójához mért megbe
csülést még tisztviselötársai részéről sem kivívni tudó állami vagy 
köztisztviselő gyógyszerészi kar igen nagyrészénél - emberileg 
érthetően - fokozottabb mértékben megvolt, következményeiben 
már nem az egyént, hanem a kart, sőt közvetve az egész gyógy
szerész társadalmat sujtotta. Mert biz nem a sok kötelességtudó 
lelkiismeretei vagy a kiváló legjelesebbike, hanem bizony a leg
hanyagabhja után következtettek a gyógyszerészi kar részéről a 
köztisztviselői teendökkel esetleg megbízandó gtógyszerész kifej
tendó munkásságár•. 

Mem hiszem, .hogy nagyon tévednék, ha a már más feje
zetben említett abbeli nehéz elhatározás és -évtizedes sok huza
vona okadatolásánál, hogy gyógyszerészek bizassanak meg saját 
ügyeik imézésével, az orvosi kar erős ellenakciója mellett, a tiszt
viselők fentebb vázolt idegenkedéséf is tekintetbe veendőnek tartom. 

• * • 
Még május 13-ikától datálódik az ugyancsak hosszú eljárást 

igénylő nagykőrösi D.-M. gyógyszertár ügye. Sok egészségügyi 
panasz merült fel a gyógyszertár ellen, a helybeli orvosok, ható
ság ·· és kőzőnség részéről, míre az osztály utasította a helyi 
munkástanácsot, hogy a járásorvos és egyik gyógyszertár üzem
biztosával vétessen 8--10 mintát s azt küldje be a K. Gy. Ü. 
vizsgáló állomására. Egyben felhívja a gytr. bérlőjét,*) hogy "három 
napon belfil őszintén és igazságnak meg!elelően vallja be a 
gyógyszertár forgal mát". A bérlő jelentést tesz, amelyben a többi 
közölt hivatkozik arra, hogy ennek a gytr.-nak Yan ,legnagyobb 
- bár szegényebb - közönségköre, de körletében orvos nem 
lakik, ezek a város középpontjában laknak összetömöriilve ... 
s mfg ez nem változik", semmi szargalommal sem lehet az elszo
ciálizálással felmerül! üzemi költségeket fedezni. 

A jún. 4-én érkezett jelentést követő harmadik napon be
érkezik a vegyvizsgálali jegyzőkönyv, amely 10 minta kőzül 6-ot 
a gykv. szerint megfelelőnek, egyet hamisítottnak és hármat meg 
nem felelőnek talált. 

Közben a helyi direktórium ismételten jelentést tett, hogy 
a patikát a sok visszásság következtében bezáratja. Az osztály
változás után telefonos letiltás ment errevonatkozólag, egyben 
kikiildetett Gmiiter Lajos ellenőr, a vizsgálat megejtésére. jelen-

*) A jogért !914 okt. 30-án folyamodik egy gyógyszerész, utána még 
"tizen ; a várös egészségügyi bizottsága és a képviselötestület nem javasolja 

· .,, mire ·beérkezik. a, tizenkettedik folyamodó kérvénye is. A töb~i fórum pár
tólólag véleményezte, s a patikát a 12-dik folyamodó kapja meg a föispán 
ajánlatára. A jognyertes éppen csak hogy megnyitotta a ·patikát, bérbeadta, 
s maga a f6város mellett bérelt •fY másikat . 

15' 
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tésében kCzli, hog-y az összes spirituszos és tinklurás edények 
kútvízzel voltak megtöltve és mikor magyarázatát kérle a bérlötöl, 
azt fele'lte: .Hogy az aquak kéznél legyenek. • A tCbbi közölt 
azt is jelenti. hogy az orvos a gyógyszertár közelében lakik: 
Tárgyalt az orvosok kal, a hatósággal, meghallgatja a közenséget 
s ennek alapján javasolja a gytr. bezárását, avagy más községbe 
áthelyezését más kezelö megbizása mellett. 

· Zoltán távozása után is ismételten tárgyalást folylatott az 
osztály a gytr .• volt" tulajdonosával s végül is a helyi direktó-· 
rium újabb sürgetése u•án a következő átíralot intézte hozzá: 

,Felll!vom, hogy 1915-ben 1R580l. ">ám alatt !<eJt B. M. rendele~ 
al&pján KB!.·~·köröEön a. RoHmth Lajosc,.utcában felállitott gyógysz(>rtár
iizenlbentarlá:sára vezetését ba.ladéktalannl vrgyP át és személyPs felelössé
gének 1erhe mellett veze~se 'Jl~ikép, hogy a felm~rült sokrendű :pansszr!l, 
szolj;tiló ok azonnal IDPgszünjé'k. 

Amennyiben balfidék nélkül átvPszi a gyógyE:zertár vezetését, sa gyógy
szertár üzembt>ntartasáról fenti J t módt"•n gondoE-kodik, a g) ó~)'szertárat a 
megPjtPndö vizgá.latkor tett észleletek alapján köztulajdonbavétel alól 
feloldom. 

Ha nem áll módjában a Qyógyszertárnak fentirtan· megkövetelt üzeril--: 
meneléi-öl :-<zemélyE>sen gondoskodni, akkor arra való tekintettPl~ hogy a F-~ 
K. T. -XI. számú rendP:lete szarint .,a proletárállamban csak annflk van jog& 
élni, aki dolgozik és eszPrin l munkanél_küli jövedelem n ern f'ngedélyezbetö"" 
a gyógyszertar felszerelése leltárna ''étetik és a gyóg~)Szertár részér~ pályá
zat útján haszonélvezöt-fogok a Gyógyszertári Mnnkitsuk Szakszervezetének 
meghallgatásávJl-1 kineYezni. 

. Budapest, 1919. július 19. A né}lbiztos-_ megbízásából:· 
Steiner Miksa, s~ k. pol. meg bizott. Koritsánszky Ottó1 S; k. of3zály,,ezetö h:" 

Eg) ben közölte vele élöszóval, hogy betegségére való 
tékintettel kérjen egy kis halasztást, s az osztályon mindjárt meg 
is beszéllék a felhivc,sra adandó válaszát, amehet a megbeszéltek 
szerint júl.29-én be is adott. Ebhen kijelenti. hogy a patikát átveszi, 
mihelyt betegsége jobbra lordul Kéri a bérlő kezelölil való kinevezé
sét s ha ellene egészségügyi okokból kifogás lenne, másnak oda• 
rendelését. V ég ül kéri, hogy a gyógyszertár esetlegen zárassék be, 
ha az egésné~ügyi helyzet megengedi. Majd igy fejezi be:\A• 
leghatárowttabban tilt, kozcm azonban az ellen, hogy a gytr. 
jogosítványa pályázat útján n1á>nak ada;,ék, mert a melkkelt 
hiteles orvosi okiratekkal bizonyitott indokolt eset akadályoz 
abban. hogy jelenleg személyesen lernebessek azt átvenni, Buda· 
pesthez lévén kötve." 

A kérvényben a bérlőnek egy levele volt csatolva, amelyben 
cáfolni próbálja az ellenőr hivatalos szerrélyekkel tett észleleteiL 

A kérvény be a közben megváltotott politikai helyzet követ
keztében minden intézkedés fölöslegessé vált. 

*' * *' 
Annak, a tiszti orvosok egyike·másika részéről lapasttalt s 

már .emli1ett nagy eilenszenvnek, amellyel a gyógyszerészeti
ügyekben szakembelekr.ek inté-:~;k€dését ~ell ék, .egyik elö példája. 
a ·következ.ö eset. , , . · ·. . . 

A>: osztály leír a főváros tiszti föorvósi hivatalának a' v i zs-. 

229 

gá:latok ügyében, minthogy a 35, M. N. N. sz. r.-et helytelenni 
értelmexik : 

,Hivatkozással a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság 35. M. N. N 
:S-!ámtt rendeletére értel!iitem, hogy Budapesten a gyógyszertanizsgálatokat 
f.· é. június hava óta kizárólag a Muakaügyi és Népjóléti Népbiztossá~ által 
.a.:ra .a célra kinevezett gyógyszerészek végzik és igy a gyúgysz:e~árak 
vtz.SgáJ.ata Bu.dapesten nern esik többé a kerületi tiszti orvosok l1atásköre alá. 

Kérem, szi veskedjék ezt az összes buddopesti tiszti orvosokkal mielöbb
tudomi. 

Bodapest, 19\9, július 5, A népbíztos megb!zás~ból: 
Gyfirgy M1tyás. s. le politikai megbizott. Zoltán Béla, s. k. osztályvezető." 

Amennyiben az 53. M. N. N. sz. rendelet a gyógyszertárak 
egészségügyi, közigazgatási stb. szenpontból vett vizsgálatára 
1ntézked1k, teljesen felesleges volt (bár úgyláts>:ik, szükséges lett 
volna) a fenti szövegezésbe bevenni, nagy az ebben emlitett gyógy
szertári vizsgálat a szakszerű vizsgálatra vonatkozik. 

Az értesítésre a következő valasz érkezik: 
. ,.Brrdapest fáváros tiszti föorvosi hiv. 5253-1919. sz. A Ma-~yar Ta-

nacsköztársaság Népjóléti és Közegészsé~ügyi Népbiztosságának Helyben. 
A Népbiztosságnak f. hó 7-én 1358:-!-919. VII. szám alatt a föva.ros 

tlsztL föorvosi hivatalához érkezett és a Népbiztossa~ orvosi hatáskörét sza
b.Myozó,. de gyógyszerészügyi osztálya bélyegzőjével ellátott és Zoltán osz
t.ályvezetö által aláirt feltüvást a Budapesti Központi Porradaimi Munkás ás 
Ka.ionat&nács elnöksége nem fogadhatja el. 

Nem pedig, ezt a népbiztos aláirásat nélkülözö intézkedést k.ülönösen 
.egy olyan fontos dologban, mint a gyógyszertárak hatóst&gi vizsgatáta_ . 

Ebben nz ügyben ugyanis előzetes megkérdezésünk"') - a helyf'\riszo
nyok keltő mérlegelése - és különösen a közegészségügyi tekintetek be
hat~ megfontolása nélkíil egyszerűen arról értesitik - nem is tt Központi 
Elnökséget - hanem a tiszti főorvost, hogy ,.már a mult hóna.p óta kizá
r-ólag a: Népjóléti és Közegészségü~yi Népbiztosság által arra a célra kine
vezett) g~ógyszerészek végzik a gyógyszertárvizsgálatokat és igy a gyógy· 
·s.zettá:r VIz.;gálata -Budapesten nem esik többé a tiszti orvosok hatásköre 
alá.." Továbbá felkért a tiszti főorvost, hogy ez~ mielöl!b a budapesti tiszti 
orvosokkal tudassa; 

Aki tudja., hogy vizsgalatok alkalmával Budapesten a gyógyszertárak
ba~ _a tiszti orvosok vegyiszareket tulajdonképen nem is vizsgáinak, (ame lm 
talan vegyész vagy gyógyszerész lehetne szükséges) hanem csak gyógy
::;,_zermintát küldenek be a föv. vegyészetí intézetbe vizsgála-tra, aki tudja, 
hogy a közegészségügy érdekével kapcsolódó müy fontos tekintetek azok:) 
s.melyek: a közigazgatá-si közegészségügyi szakközegelmek a jelenlétet a 
gyó-gyszertárvizsgá.latoknál okvetlenül szükségessé tesZik: és aki tudja~ 
h,ogy a, ·fővárosi. kerületele minden közegészségíigyi vonatkozásu do!gat a. 
ker. tiszti orvosoknak kell végezniök, mart· hiszen ök a felelösek a kerület
résziikben & közegészségiigye t érdeklő minden dologban:- valamint aki mér
legeli~:hogy a gyógyszertár a közegészségügyi intézmények között mHyen 
~~ntos szerepre van hivatva és hogy a gyógyszertári szolgálat körébe"n 
UJab-ban mekk.ora szabadosság kapott lábra, amely a közegészségügyi szol~ 
.gá.latua.lc ás ... ·betli\gek érdekének masodsorba helyezésével a gyóeyszertá.
r_a._~ban ~ük.:ödö gy62;yszerészek érdekét szolgálja elsősorban: úgyszintén, 
a.k,t.bel~tJa, hogyha EL gyógyszertárak viz_sgá.lata a tiszti orvostól és egész· 
ségf1g:y-t felügyelete, valamint felülvizsgálata a -tiezti föorvo~;tól elvétetik, 
:a,kk:.or ennek következményeiért a Bu,iapesti Központi Forradalmi Munkás 
és Kat?natanács vezetősége n felelösséget nem vállalhatja : az nem is kí
-v:ánhat;a azt,. hogy Budape:sten :a, gyógyszertárvizsgálatok mai rendje meg-
-v.á.ltoztassék. 

*) Lásd 160, old, 
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3 .. Ha a riadót d. u. 6 óra_ után rendelik el, csak az_ egyébként is 
inspekciót tartó gyógyszertárakban· maradnak vissza a7. inspekciósok, miutári. 
a többiek a sürgö:; gyógyszerek elkészítése után tavoznak. A többi gyógy~ 
szertárnál az inspekciós gyógyszertárak jelzőtábláját azonnal ki kel! függesz
t-eni és a munkások a -sürgős gyógyszerek elké$zítése után távoznak. 

,4. Ha az utcai közl»kedés a gyógyszertárnak egyébként is nyitva
tartási' idején belül szabaddá le,;:z, a riadó után minden muakás tartozik a 
gyógyszertárban mnnkahelyét újból elfoglalni. 

Budapest, 1919. július 31. A népbiztos megbízásából: 
Stdnú Miksa., s. k. pol. megbizott. KoritsáJtszky Ottó, s. k. osztályvezető h." 

• • • 
E:gyik főváros környékbeli gytr. helyisége penészes, nedves, 

teljesen alkalmatlan volt. Az ottani munkástanács kérte az áthe
lyezés! s mint megfelelő helyet, a szociaUzált mozi helyiségét 
jelölte meg. A kiszállott felügyelő ezt az egészséges fekvésü s 
könnyen alkalmas módon átalakítható helyisége! akceptálta is s 
minden szükséges előkészületet megtett az álköltöztetésre. Azon
bari a mozifőfe!Ugyelöség beleavatkozott a kérdésbe s a telefonon 
magát népbiztosnak mondó "országos főfeiOgyelő" kijelentette, 
hogy mintlwgy a "szovjett~országnak sokkal több jövendeimet 
biztosit a mozi, minta patika", a mozi kikOltöztetéséhez nem járul 
hozzá. Sikerült is megakadályozni s igy a patika maradt a régi 
.POhos helyiségben. * • • 

Azon tárgyakról, amelyekről vagy más fejezetben esik szó, 
vagy kevé.sbbé jelentős voltuknál fogva küliln nem is tárgyaltat
nak az itt következő s annakidején a főcsoportvezetönek beadott 
két jelentésbö!•) szerezhető tudomás: 

"A NépjólétCés~Közegészségügyi Népbiztosság VII. osztályának 
jelentése. 

'Zoltán Béla osztályvezető -f. hó, U. óta beteg, minek következtében 
attól az idötöl kezdve az osztály múködése a folyó ügyek és az administ'ra,· 
tiv teendők. elvégzésére szoritkozik. 
· A' hónap elején Zoltán Béla .osztályvezető bizottságilag meglátogatott 

34 fővárosi gyógyszertá-rat E látogatásan nyert általános impressziók és 
óhajok elíntézése, illetve teljesítése ügyében az osztály a szükséges lépése
ket ·megtette. 
· Zoltán. Béla osztályvezető értekezletet hívott egybe, hogy a Központi 

GyógysZerÜZem elosztó szerveinek, a gyógyszertáraknak egész financiális 
es anyagi· adminisztrációjAnak irányelveit megszabják. Az értekezlet álláSt 
foglalt 3o megbízott Fehér i~azgató elvtárs erre vonatkozó elaboratumában. 

Zoltán Béla osztályvezető kiszállott a Magyar ÓnmüYek tétény.diósdi 
g)lárba, hogy meglássa, mennyire haladt előre a még m. év október· hónap· 
jában elvátlalt és sürgősen szükségelt bismuth sók gyártása. Megállapította, 
hog.y feleJötlen -hanJT&gBág következtében a, gyár mindezideig'. nem kezdette 
meg a bismuth sók elöállítását. Sürgős intézkedéseket tett, hogy a gyár 
üzemvezetője és ·dr. Wolf, a Chinotn-gyár termelőbiztosa meganapodjanak a. 
bismuth ötvözetnek mielöbbi sókká., val-6 .f-eldolgozáSában. E megál!apodások 
értelmében ·a bismuth ötvözetet az Onmüvek llismuth oxychloriddá dolgozzák 
fel és· e bismuth oxychloridot a Chiri.oin gyárba.n \Volf dr. elvtárs fogja á 
Központi Gyógyszerüzem által megadott-és s·zükségletet képez ö bismuth-sókká 
féldolgoZni. - Budapest, 1919." é-vi július hó 19 . 

. Korit•ánszky Ottó, s. k. osztályvezető h. c 

*) Minden "élreértés elkerülése céljából ri1eg kell említenem, hogy a Zoltan 
távozása utáni osztályműködéséről szóló jelentésekben foglaltak az ő programm· 
tervezetének megfelelóen, általa megindítva valósíttatnak meg, jórészt CS11k be· 
fejezésük esik ol~r idő~"'ntra, hogy· e jelentések keretébe foglaltattak. 
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.Jelentés, a VIL osztály m~ICd. é . 

. Zoltán Béla osztályvezető f hó o l;s röl Július hónapban. 
-gz-ogy?zertári vizsgálatot íoiytat~tt l ·. óta beteg. A hó folyamán 101 
~ártfe~ügyelö~ vizsgálatol A .vidéken e a:ze~sz~I!.Ír még .. Pedig 74 ellenöri, 
J, .a . el VIzsgalat céljából : Miskolc ~n ~o a ko vetkező helyeken 
'\an, Kiskunféle~yháza, Dunaföldvár NKecsk~~et, Cegléd, Gyöngyös Hat. 
tak: Budafok, Soroksár, Uj pest, BÜdak~~~~ros, Budafok. Felügyelök vol· 

Az osztály gyóa-yszertá · f 1.. · 
v~gyvizsgáló állomásr~ vizsgi{ati emugy:lö~k kiképzése céljából a Fővárosi 
Soegler János felüg-yelő' jelölteket kül~~ttek k~égzésére Kö"vér Erzsébet és dr . 

A hó folyamán a köztutajdon.bavé l . 
t. A gyógyszerek gyártásának aut te a;Jó_t 35 gyógyszertár oldatott feJ. 
teS Népbiztosságttval·egyetértésben a ~?m ~~~nyitásával a Szociátis Terme: 
zatást. o.tpon l gyógyszerüzem nyert megbi-

,. Ugyancsak a fenti népbíztos · <)" l 
'kl az osztály, amely szerint a . á~:,..,ga ~gy~_té~·tésben rendeletet dolgozott 
ból kéElzült gyógyszerprodukmmgJ val ~n~~ onk.f.ltségi áron adott nyers árúk-· 

A Közellá: ás i Népbizt 'á<Yn 1 oz~on 1 gyógyszerüzem rendeik "k 
;tápszerek gyártása, elosztá~%:: és'"'·~géeng;~~t~rtésben a táplisztek és gy-er~z:k~ 

. Ugyancsak kidolgozta a 3;-- M ~ ~ere rendeletet dolgozott ki. 
·re haJ tási utasítását. u. · · · számú rendelethez, a-nnak. vég~ 

Kiadatta a Munkaügyi és N'> "6 . . 
.(J_yógyst:eritzemnék a Népgazdasá<Yi ~Fin~tl Nép_brztossá9' által a Központi 
·ktdolgozott gyóg;vszer árszabás t. o cs 206 t. számu rendelete alapján 

HatályoD: kivül helyeztette a íkrin .· . . 
, A sok VIsszaélésre alkalmat Pd 8~~."" .~1a~asát Ietiitő rendeletet. 

·~s gyógyszerekre adott mea-bízás t : ott, kulfoldon magánosok által vásároJt 
Azon köztulajdonba .:'-ett a-Isszav?natta. 

~zv~gyek és ~~·vák hal'lzonélveze?l::!~~r~;:·r:k le~tárának terhére, amelyek 
áa.rtt~hoz szukséges összeget folyósittatta aa~oaz ~~":egyek és.árvák életfenn-
rv a v~;:tatkoz~ általános rendelkezés. me t~~é ~g, amig az özvegyek és 
. A Rozoktatasügyi Képbiztossáo·nál ~o ~lk. 

föislr.oia és a gyógyszerész kiképzés tá o kozremuködött a gyógyszerészi · ~-fó1 folyam~n 4 waggon gyóg~~I:~a~i~~;g~ ~enhdele_t kidolgozásárban. 
1 o gozás ala.tt áll az új g óo e ozm. 

·fi~ vett. gyógyszertárak átruháiásá'~:.z~~tár~~ f~Iállitására, a köztulajdonba 

keézi:~~:~~berek bevonásával a gyógys'Ze~:áriozfel~~~~~i~t, r~~!~~:n~z~~~ü;' 
Budapest, 1919. é ~ g 

Vl augusztus hó l-én. 

••• 

/{oritsá~szky Ottó, s._ k. 
osztályvezető h."'. 



IV. Politikai átalakulások. 
!. Augusztus 2-tól augusztus 6-lg. 

Osztályközi értekezlet."'- A proletár diktatura bukása és következménye. 
Rendelet tervezet. - Az osztály további vezetése. - Visszaszocializálás:i 
rendelet. - A rendelet megjelenésénék története. - A szakszervezet -

Apró (személyi) ügyek. 

A proletárdiktaturának augusztus 1.-én bekövetkezett bukása 
után mindenki érthető kiváncsisággal és türelmetlensséggel várta 
az események fejlödését. Nemcsak a politikai és társadalmi életben, 
hanem minden hivatalban is. 

Augusztus 2-án reggel - az l-én este 7 óra tájt város
szerte elterjedt hirekre - szokatlanul korán gyűlt össze a minisz
tériumban a tisztviselők és ott alkalmazottak kara. S már a ren
des hivatali idő megkezdésekor megtartható volt Madzsar dr. 
államtitkár') vezetése mellett a;: osztályközi értekezlet, amelyen 
az osztályvezetők az átmenet mikéntjét, a szovjettrendeletek 
sorsát stb. stb. beszélték meg. És bt\r egyéni impresszióírn és ez 
időből származó sok érdekes tapasztalatom**) megírását memoár 
szeriinek ten·ezett "Ahogy én láttam" dmíí könyvben fogom csák 
közzéadni, i'!t sem ltallgathatom el a derűs arcokról leolvasható 
nagy megkönnyebbülést a rettenetes idegizgalmak és hónapokon 
keresztül tartó feszültség után, amit a proletárdiktatura bukásával, 
a kommunista polilikától távol álló, jobbára régi minisztériumbeli 
hivatalnokok és szakemberek ezen első összejövetelén mindenkinél 
tapasztalni Je hetet!. 

Mindjárt reggel felérkezett az osztályba Zoltán Béla is, aki 
ilyenformán az államtitkár hívására Koritsánszkyval együtt részt, 
vett az osztályközi értekezleten. Az értekezlet a szavjelttende
letek sz!ikséges módositásával foglalkozott s megállapodott abban, 
hogy a szigorúan szak·, illetve egészségügyi szempontokból alko
tott rendeleteket változatlánul !et.n!artja, mfg azokat, amelyek 
kommunista politikából készültek, hatályon kivfil helyezi, illetve 
- ha egészségügyi tekintetben fontos lényegi részt tartalmaz -
azt megfelelűen módositja. 

Erre minden osztály megkezdette a maga tárgykörére vonat
kozó M. N. N. és F. K. T. rendeletek revízióját 

Zoltán és Koritsánszky azonnal elkészítették az erre vonat
kozó rendelet tervezetet, amit még a délelőtt folyamán átadot! 
Koritsán.zky az államtitkárnak, illetve a kodilikáló osztálynak. A 

*) Mint nem érdek és jelentőség nélküli pikantériát megemlitem, hogy 
Madzsar drA_ a proletárdiktatura alatt, ha a politikai megbízott bent volt 
nála ,.föcsoportvezetó elvtárs«-nak sz6Jitottuk, ellenőrzők és szimatalók távot
létében pedig D te, professzor- úrnak". 

**) Rövid idővel a Peidl·kormány letartóztatása előtt a miniszterelnök
nél voltam. A proletárdiktatura bukása utáni napon a külügyminisztérium-
ban szem- és fültanuja voltam Kunfi dr. izgalomteli óhajainak stb. stb. 

gyógyszerészosztály rendelet-tervezele volt 
titkár megjegyzése szerint; a többi osztályé 
készült el. 

A rendelettervezet a következő volt: 
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az első az állam
csak napok mu!va 

l. §. M.indazon rendelkezések, amelyek a Fol'l'adalmi KormánJ·zó Ta nát.f 
41. számU F. K. T. továbbá az 5. ~L N. K 7. :.t N. N. 15 . .\L :'\. N. 21. :.Ct 
N. N. 25. M. N. N. 35. M. N. N. és 40. ::\L~- X. számu rendeletébe foglaltak· 
nak, hatályon ldvül helyeztetnek. 

2. §. A köztulajdonba vett és a 47. I~. K. T. sz. rentielet 1. §·ába fog· 
lalt az.on gyógyszeráru kereskedések, a.mel~·ek a Központi Gyógyszerüzem 
szervei (volt To..Umayer és Seitz, Kochmeister utóda, Török •József r. t.) állami 
Jtezelésben maradnak, mindarldig:; mig ezekre vonatkozólag más rendelkezé
sek nem történnek. 

a. §. A köztulajdon búl, magántulajdonba visszaadott üzemekben leltár-t 
kell felállítani 3 példányban. A leltár felvételénél a!!lon teljes személyzet 
köteles közremüködni, amely a köztulajdon alól mente:ütett üzemben e ren· 
delet megje'lenésekor alkalmazva volt. A leltar az üzembiztos, .a tult;~jdú;o.o:::, 
valamint a leltározá-sban résztvettek i.rják ahL A köztulajdonba vCtel.alkalmff· 
val készitett leltarral teljesen azonos módon felvett és kiállítottleltár a Köz
ponti Gyógy;:;zerüzerohez ter,jesztendö fel c rendelet megjelenése után leg
késöbl1 14 nappal. A köztulajdonbavétel alól időközben mAr mentesitett 
gyógyszertárak, valamint a köztulajdonbayötel alól az 5. M. N. ~. számu 
rendelet 1. §-a értelmében mentesítve volt gyógyszerü'tralc leltárt készitenL 
nem tartoznak. A leltárban magában kell foglalnia mt;g azon Crtéke_kröl 
szóló jelentést is, amelyet a volt üzembiztos a tulajdonoe-nak akár kész. 
pénzben, akár bankbetétben vagy folyószámlán átad. Tartalmaznia keH 
tovibbá azon összegeluöl szóló kimutatást is amellyel a )íunkaügyi 
és Népjóléti Népbiztosság gyógyszerészet.i oszüLiya által kiadott utalvány 
alapján a gyógyszertár folyószámlája megterheltetott. Továbbá azon számlá~· 
ról szóló kimutatist is, amely olyan <irúkról szól, amely('k szocia!izálás ideJe 
alatt vásátoltattak es még nincsenek kiegyenlitvc. A leHiron kivill az átadá,.: 
tényéről az üzembiztos ós tulajdonos jegyzőkönyvet YeE;.;nek fel 3 példány
ban, amely jegyzőkönyvbe úgy az egyik, mint a másik fél a;;; á.tadás tünyén 
kivül, mindazon észrevételeit belefogla.lhatja, amit a maga részéröl szük· 
ségesnek tart. A jegyzőkönyv egyik póldányát az üzembiztos, a mtisik :pél· 
dányátatulajdonos kapja1 a harmadik púldányát pedig a leltárhoz mellékelík. 
A leltár felvétele céljából ezen rendelet megjelenósét követő nappal kez.;lve, 
ug~·anolyan sorrendbe maradnak zárva az üzemek, mint a. köztulajdonbavéte-i 
alkalmával a lelt<irozásnál voltak. A volt gyógyszertártulajdonmnk a lelt.a
rozás befeJezése után felvett je~,.tyzökönyv alAiriEával lépnek tulajdonba, 
tt.zonhan a leltározásnál résztvesznek. · 

4. §. Gyógyszereket, gyógyszerekül szolgáló ''egyszereket és gyógy
s-zerkülönlegességeket csal{ a gyógJTszerutrak hozhatnak forgalomba. 

~ezögazdasági és ipari cikkrkre szolgáló vegyszereket. drog(~-riá.k is 
hozhatna.k forgalomba a Köz\)onti Gyógyszerüzem engedólyével. 

Haztartási cikkekre szolgáló vegyszereket kicsinyben drogériil.k is 
szabadon iuúsithutnak. (7. i\L N. N. 2.) 

5. §. Az ol~; an üzletek,· amelyek drogkereskedé:-::~el -fogla-lk-u;.mak. lllill

den más jelzés elhagyásáYal tisztán csak drogéria címet baszmilhatnak (2.i 
:ú. N. N. ~. §.) Ha az ily üz!_etek tulajdonosai egyszersmind gyógy.':':zerészek 
e minöségüket sem cimt&blájukon, ~em iizteti le-velezés\ikben i'~s nyomtat.d,
nyukon nem haszná.lhatják. 

6. §. A gyógyszerek takarékos ki.c;;;,olgá.ltatására. vonatkozó 18.. 41.; 
49. ~o ó5. számú ~r. N. X. számú rendeletek teljes egészükben hatál-ybon 
maradnak. 

7. §. Gyógyszereknek és gyóg~'szerkülönlegességeknek Teklámszerü 
hirdetése és ismertetése úgy hirlapok útján, mint tJármely más módon tilo~. 
E tilalom· nem terjed ki a készitményro'k szakszCrii. isruer:teté·sére. (21. 
M. N. N. 2. §.) 
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8. §. Nem engedélyezett különlegességek: gyártásal forgalolllbahoz~ 
búntetendO cselekmény. (21. M. N. N 4. §.) 

9. §. A gyógyszertárak ellenórzósét és vizsgáh.tát e. Munkaügyi és 
Népjóléti Minisztérium által e vizsgálatokkal megbízott gyógyszPrészek. fogják: 
végezol az egész ország területén. A minlszteri ellenörök á.ltal vett gyógy
szermintákat a Ft,varosi vegyvizsgáló állomas, illetve a Központi Gyógyszer
-nzem kisérleti_ Allemása vizsgálja meg. (35. M. N. N.) 

10. §. A 61. -N· K. N. számú rendelet oty·mód'1sítássa1 marad érvény~ 
hen, hogy a vörös őrség helyett mindenütt az államrendörség értendö és a 

:;zámlákon is ez irandó. 1'1. §-. A gyógyszertárak szolgálati ideje reggel 8 órától este 7 óráig 
tart. (15. M. N. N. 3. §)Váltakozó a.z éjjeli szaigálat ott, ahol ennek keresz
tülvit.ele nem ütközik közegészségjigyi órdekb'e- Vitás esetekben a közegész· 
ségügyi bizottságnak a véleménye alapján a Munkaügyi és Népjóléti Minisi:· 
terium dönt. A vasárnapi munkaszünetet ott, ahol több gyógyszertár van, 
felváltva tartják, déli 12 órától kezdö_dölPg. Erre szóló megallapodástervezet 
jóváhagyás végett a M. N. N.-hez terjesztendök fel. 

,."_12:_ §. Azon gyógyszertártulajdonosok, akik ellen ezen rendelet életbe
léptetése előtt egészségügyi kihágás eimén eljárás indult meg, az eljárág 
befejezéséig gyógyszertárukat nem vehetik saját kezelésbe, hanem hatósá-.. 
gilag. kirendelt gondnokkal, iUetve a gyógyszertár volt üZembiztosával tar-
.tozik- vezettetni. 

Budftpest, 1 '9 t H. augusztus 2. Zoltán s. k:. 
Kóritsánsz_ky s .. k:. 

Az események lázasan torlódtak egymásra. A nagy nyugtac 
lanság eloszlatására a kormány sugalmazására a' napilapokl>an 
néhány soros közlernény jelent meg. amely szerint a magantulaj
d'on visszaálL Sok, gy0gyszertáros már ene a közleményre min
den rendelet nélkül, kész lett volna (érthető okokból) patikáját 
visszave<tni és sok üzembiztos szerelett volna ily könnyűszerrel 
szabadulni minden felelősség alól. Minden nagyobb bajnak s a 
kommunizmus politikai bukása következtében egyes fanatikusok 
részéről esetleg megtörténhetó olyan bosszúmúvek elejét vendö, 
amelyből az egészségügyi helyzetre is kiszámilhatatlan kár hárul
hatna, Kovitsá,.s<.kJI - aki közl>en a végleges rendezésig úgy az 
államtitkár, !I)ínt Szabó miniszter részéről az osztály továbbveze
tésére lelhatalmaztatott - kieszközölte, hogy minden konfuzió 
eleve kizárására a gyógyszertárak visszaszocializálását elrendelő 
rendelet a magántulajdon helyreállítását elrendelő első kormány 
rendelettel egyidőben megjelenjék. 

Aug. 6-án reggel a lapokban megjelent kommünike alapján, 
még reggel, valamivel 8 óra előtt, a miniszterelnökséghez fordult, 
ahol megtudta, hogy a 13. sz. kormányrendelet, amely az ipari 
és kereskedelmi üzemeket a köztulajdonbavétel alól mentesiti, az 
éjszakai minisztertanácson készült el. 

Megszerezte annak szlívegét és eliárt az illetékes kormányzó-
faktoroknál, hogy belekerülj5n e rendeleibe egy olyan mondat, 
hogy arra támaszkodva, megjelenbessék a gyógyszertáraknak köz
tulajdon alóli felmentését tartalmazó rendelet is. Erre igéretet 
nyert, mire aztán kidolgozott tervezet alapján elkészítette a vissza
szocializáló rendeletet. A kodifikáló osztály helybenhagyta, az 
államtitkár azonnal láttamozia és Szabó miniszter felhatalmazást 
.adott arra, hogy elvigye Peidl miniszterelnökhöz, hogy miniszter-
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tanács nélkíll soron kívnl, másnap me "elenhe . . . 
elnökhöz KoritsáKszky e célból eik! é·. g! K ss~k. A. mtmszter
kérte fel, aki egyúttal elreferá!ta a~ r~s~re ampzs h. aliarntitkárt 
ren;telkezéseken tervezett helybenhagyZes:s sz~~jet. egészségügyi 
hatar~zaton alapuló rnunkálatot. m osttó osEtalyköz; 

A miniszterelnök hanájárult hh h rendeletbe bevétessék e mo a oz, ogy_a 13. sz. kormány-
szocializálási rendelett~y errend:1

1• am~ ly a 1gyogys~ertára_k vissza
volt a yéleménye, hogy akkor eio: ~~nd!~etöv~ tes.zt, s . az 
nem mtnt kormányrendelet) J· elenhetik me l t ~mt mtníszten (s K · · . g. gy IS volt. 

ampts h. allamlttkár még a ké ő f ó "k inté~k_:dett, hogy a kormányrendeletb s "t es lék rfa ban telefonon 
gezesu mondat ho . . . e ve ess el olyan szöve-
llgyi s nem ker~ske~~~m~ é~~g~~'18,e'~~:::ekr~ ;- mint egészség
ez a rendelet: az azokra vonatk ó k. . - ar nem vonatkozik 
(ennek fontos közErd ek ű voltána~'teki n; ö~ rendeletet megelőzően 
13·as kormányrendelettel e "döb n et re) a gyógyszertárak a 
lettel mentesittetnek a közt~f~· d ~n ~egjelenö miniszteri rende
a szövegezés nem í történt l •lll avet~l . alóL Fé!reértés folytán 
vezetőnek késő este gfol a . meg, megts stkerült az osztályt
jelenését a Hivatalo/ ~ar .. az .nt következő rendeletnek meg
biztosítani: • z on y augusztus 7, d1ki számában 

A munkaügyi és népjóléti minisztérlum 17.315/VII 1919 á . • 
l.§. A XLVll F K T · • sz mu rendelete 

"ák' , .... 5MNNés05MNN áú J n oztulajdonba vett gyóo-
8

. • .. • k '"' · · · ·sz m rendeletek alap-
kormányrend(:llete érte.JméliPeJ ~:~t:~~ 1 B: d Ma;yar Népköztarsaság 13. számú. 

2. §. A gyógy::;ZPJtárak üz~ .. ; aJ on a adatnak vissza. . 
eddigi krretben .. megt~rtani és 101 ~?;:tn~\g: 1:1á~bi intézkedések szerint az 

3 §. A koltulaJdon alól fel ld t e se . 
vétel alkalmával készitett leltárhn~ tol!· gyógyszertarakban a köztulajdonba-
há:·om P~.'danyban. A leltar felvétel é~ JfSe~ ~zonos ~ódon _le!_tár_ veend'ö fei 
ak1k a koztulajclon alól mente>:.itett e mln azok kozremukodm tartoznak 
sek••r alkalma:.-: va voltak. " gyógyszertáJ ban e rendelet megjelené: 

4. §. A leltárban a köztul 'd b · kivül {l. 5. M. ·N. N. 9. §.) fel ve~~~~:. avetelkor elrendelt leltározási. adatokon 

A) Azon érté.krkröi szóló 'f'lf'~té 
donosnak, illetve naszonélvezöJek k~ a~~]~· e~~ a volt üzembiztos a tulaj
vagy foJ~·ószámlán atad. a r eszpt:nzben, akár bankbetétben 

. . B) Kimmatás az·on összef)'ek öl . 
Jólétt ?épj()Jéti és közegészsé"Üo- '~ ' .a~~IJJe! a vol.t munkaiigyi és nép
által kwdott utalvány al<1pján ; 7~) -~epbJ~tostoág gyogyszPrészetl osztálya 

0) Je~~·zéke azon mé•-" kt:.~gJ ..,Z_PI'tar fol.\ ószám!ája IDeJ;! terheltétett 
tulajdonban kPzelés ideje ala'tt ·á :'yt•nh~e~len. szttmláknak, melyek a köz~ 

5 * A It .. · . ' sarolt arukrol való._ 
' vo uzemb1ztos tulaJ·d 1 résztn•tt( k á!tai aláüt lelta· ' . onos .\ wszonélvezö) és JeltArozásnál 

l K.. . - ' r e rendt>Jet mPgJelenése utá 1 k, . 
pa a OZJ.IOilti Gyóg-yszPrüzemhez rHa'ó-ut,- : n Pf! esöbb 14 nap· 
.. -~- §. A lektilron kivül annak b J . :a 2.) terJrsztendö be. 
uzembJztos és a tulajdonos (ha él' efPJe~ések?r __ az átadas tónyéröl a volt 
pélJán~·bati. sz~n 'ezö) Jeg~·zukonyvt>t vesznek fel három 

. g jegyzőkönyvbe az átadásorr k · ,··1 · 
eszrevétele it felvét;,ti E J·e<Fvz k n u ug"!i az átadó, mlnt az átvevő f' l 

Öt 
• l . . . r.J " (lll\' V egy p ']d. , á . o. 

v -ll en. mJg a harmadik példá " l _'ö. , e a~~ a az . tadót. egy az á·ve--
terJesztendö. ny a el tau al a Kozpontl Gyógyszerüzemhez 

7. §. A leltár felvétele -céljából ezen rendelet megjelenéset. követ& 



nappal ugyanazon sorrendbPn és ugyanannJ-i ideig ma.radnak zárva a gyógy
:->r.rrtá.rak, mint a köztnlajdonba\rétel alkalmáva-l a leltározásnál voltak. 

8. §. A gyógyszertárosok (haszonélvezők) a. leltározás befejezése nUm 
felvett j egyzökönyv aláirásával lépnek volt gyógyszertáraik birtokába.; azon
ban a leltA.rozásnál részt vesznek. 

9. §. Azon gyógyszertártulajdonosok, al.:ik ellen ezen rendelei életbe
ICptetése elött ecrészségügyi kihágás Mmén eljárás indult meg, az eljárás 
Ilefejezésúig · gyó~·szertárulmt nem Yehetik: saját kezelésbe, hanem hatósági
lag kirendelt -goTidnoklml (illetve a gyógyszertár Yolt üzemhiztosával) tartoz
nak 1.-:ezeltotni. 

10. §. A l.;:öztulajdonbavétel alól idöközbBn már mentesített gsógyszer-
1-árak, valamint a köztu.JajdonlJavétel alól az 5. M. N. N. sz. rendelet L §-a 
ertelmében mentesítve volt gyógyszertárrak leltárt késziteni nem tartoznak. 

ll. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. , 
Budape>:t. 1919. t'~vi ttn!tn~;;:tn.,: hó 1)-án. Szab6, s. k. 

' ~ mnnkaüg?i é~ w>.pjóJ~ti ifljniszter. 

* ~' * 
Bennann Lajos felmentését kéri és megkapja az osztályban 

viselt állása alól. Helyébe a politikai helyzet kialakulatlansága 
és osztályvezetés végérvényes elintézetlensége következtében nem 
terjeszt elő senkit az osztálytvezetiL 

A pol. megbizottak mind eltávoztak a Népjóléti minisztérium
ból, csak a gyógyszerészosztályon maradt fent Steiner. Az osz· 
tálytvezető úlján lelhívta az államtitkár helyének elhagyására, 
minthogy a pol. változással megszünt a népbiztos részéről volt 
megbízatása,. azonban a szksz. vezetősége még mindig abban 
bizakodott, hogy sikerülni fog, dacára a pol. változásnak, az 
osztálynál az ő embereit elhelyezni. Erre következtethetnt a 
Gy. M. L.-nak már közölt*) s augusztus 6-ik számában megjelent 
a kormányválságot bejelentő soraiból is. Második felhívás után 
azonban eltávozott az osztályról aug. 5-én annyival is inkább, 
mert Szabó miniszternek a pol. megbizottak eltávozására vonat
kozó rendelete már ismeretes volt. 

A szksz. augusztus l-ére még egy propagandaestét hirdetett, 
amely után a Jorradalmi pn-paganda csoport"**) megbeszélést 
tervezett. Mindez - természetszerűleg elmaradt. 

A szksz. lépéseket tett volt július végén arra, hogy mint a 
gyári munkások, a gyógyszerészek is kapjanak pótliszt- és pói
húsjegyeket Azonban csak tervezés maradt. Egyébként még a 
mindertkép forró júliusban a Szakszervezeti Tanács m_egkeresé
sére, hogy a .legszilkségesebb téli fűtőanyag biztosítasa szem
pontjából a· feltétler.Ul szükséges mennyiséget" jelentse be, júl. 
24-iki válaszában 80 q. szenel és 10 q. aprított !át igényelt annak 
megjegyzése mellett, hogy "nem szeretné, hogyha e1en igénylés 
effektuálásának elmaradása következtében a télen fűtőanyag 
nélkül maradna." 

Az előrelátó s tagadhatatlanúl sok mindenre gondoló veze
tök, azonban jól tudhatták ekkor már, hogy mi vár rájuk: sietve 
Dsszecsomagoliák ltónapokon keresztül hírdetett "életilnket is kész-

•) Lásd 101. old. 
") Liisd l 94. old. 
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séggel feláldozzuk a pro!. diktaturáért" és ;, utolsó leheletünkig 
megvédjUk uralmunkat" és hasonló nagy kijelentéseiket és kitudja 
merre-merre se megléptek vagy elrejtőztek. 

A szksz. helyiségének kulcsait küldönccel letétbe helyez
tették egyik pesti patikában és hirtelen nyoma veszett a kom
munista csoport és romboló társaság csaknem minden tagjának. 

Későb b lett köztudomású, hogy pl. György és Téri már 
hetekkel a proletárdiktatura bukása előtt, idegen állampolgárság 
felvételével próbálták a maguk biztonsági érzetét növelni. 

A proletárdiktatura bukása után néhány napra egyik fővá
roshoz közeli gyógyszertár ·tulajdonosához beállított egy kopaszra 
borotvált arcu liatal ember, magát Szántó Sándornak mutatta be, 
s kérle a gyógyszertárost, hogy mivel ismeri összeköítetéseit, 
juttassa ki őt Wienbe, nehogy félreértések folytán neki kellemet
lensége legyen. A gyógyszertáras ismerte Szántó!, mindjárt tudta, 
hogy a jelentkező annyival is inkább visszaél nevével és az 
jóhiszeműségéveL mert hisz köztudott volt, hogy Szántó hiv 
losan régebben Wienben időzik. · 

Az újabb pol. alakulás után a szksz.-et liguidálják, erről 
azonban már a következő fejezetben szálunk. 

* * * 
Itt ernlitettem meg, hogy a szksz. a közoktatásügyi nb. pro

paganda tanfolyamába Lengyelt, Nádast és Vámost delegálta. 
Sebestyén Imrét megbízza jelentéstételre arról, hogy a K. Gy. ű. 
mennyiben felel meg az egészségilgyi követelményeknek. Az okta
tásUgy vezetője Steiner Miksa. 

A pestmegyei egészségügyi tanácsba Sebestyént és Tom
csányi!, később ez utóbbi helyett Wieland józsef dr.-t küldi. 
A pestmegyei egészségügyi bizottságba pedig Andriska dr.-t és 
W é ber Ernő t. 

Borsodrnegye direktóriuma az egészségügyi bizottságba 
Roboz Viktor! és Schiffer Elemért nevezte ki. 

Vámos Erzsébet - aki a kommunista nötestület tagja, a 
szksz. részéről - a budapesti választások alkalmával a forra
dalmi katona; és munkástanács tagjává választatott 

Erdős Arpád gyógyszerészt a H. N. a 18. dandárparancs
nokság forradalmi katona törvényszékéhez vádbiztosui nevezte ki, 
Törzs Kálmán gyógyszerészt pedig az l. N. a várpalotai forra
dalmi Wrvényszék vádbiztosáuL Nevezett egyben az ottani takarék 
pénzügyi ellenőrzöje. 

György Mátyást az író kataszterhe válasziják. 
Kincsessy Péter sátoraljaujhelyi nyug. gyógyszerészt túsz

ként Budapestre hurcolták, dr. Filó Jánost túszként letartóztatták. 
A "Székesfehérvár és Vidéke" c. lap a patikák szodalidlá

sáról írva ezt közli: 
71 A gyógySzerlríszolgáltatás :új rend,ie lépett ezzel életbe. :Megszünt 

ogy csapásra gyógyszertulajdonosok évszázados privilegiuma, a profitra 
épült és egész- mai napig fennállott kizárólagos céhrendszer kizsákmányolAsa 
1l1?InC<3a.k ezen szakma .munkásaival szemben, hanem a proletárság bőrére is. 
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.A jól ismert mondás, hogy_ .. 5; patlk;a aranybá~ya".~ vagy .,drAga, ~int a,z~ 
orvosság" - keserű igazsárzarva1 nem aktuális tobbé. Ezentúl könnyen. 
hozzáférhetövé fog válni ~ gyógyszertárak összes orvossága mindenkinek, 
aki rá!'!zorul, addig is, mig az egész proletárlátus az újonnan kiépitend6 
Munkásbetegsegélyzö kötelekében fog teljesen ingye:p.es orvossághoz jutni..,_ 

Április 17-én irja ezt. Akkor még nem tudták Székes
fehérvárott, hogy a .szociális termelésl:>öl fakad a jólét", amely 
a 200"/o-os taksaemetési hozta, úgy rnagyarázandó, hogy jólét 
lesz a betegekre, ha egész szovjettpénzúket elklllthették a rel-· 
tentöen emelkedett árak következtében, még rnielött azok zsebük
ben marad va, elértéktelenedtek volna .... 

2. Augusztu• 7-dlke után. 

Újab!:> átalakulás. - Karhatalmi szelekció. - Az osztály tovább maködlk. -
Osztályközi értekezlet. - A tanácskormány alatti rendeletek elintézése. -
Rendelettervezet a kari értehzleten. - Fötörekvés az önrendelkezési jog· 
megtartása - A miniszter álláFpontja. - "Nádor" gytr. ügyének beft•je
zése. - Egy patika újab b bezárása rendezés céljából. - Felfüggesztell 
gvógyszertárosok. ----:.- Szolgálati idő utólagos igazolása. - Gáncsvetés. 
Munka jelentés. ·- MinisLterium újjászervezése. - Az osztály megszün
tetése.- Koritsánszky kinevezése és lt'mondása.- Az osztály .. hquidálása.-
276b ügy darab. - Országos Gyógyszerész Szövetség. - Jogfolytonosság az 
egyesületi életben. - A szakszervezet felszámolása. - Igazoló-bizottság. -

Az utolsó akkord. 

Augusztus 7-dikére megtörténik az újabb átalakulás. 7 ért 
reggel megjelenik józse! fh. kiáltványa és kormány kinevezése, 
amely szerint a Népegészségügyi miniszlérium vezetője Csilléry 
András dr. lett. 

Ismét teljes tájékozatlanság, hogy mi tesz, hogy lesz. 
A délelölt folyamán karhatalmi igazoltatás foly: le az egész 

minisztériumban. Maga az egész eljárás magán viselte az önké
nyesség belyegét, rnert nemcsak a kommunista politikai felfogás, 
hanem a vallás után is érdeklődtek a fiatal ernberek kiséretében 
jött katonák, akik rninden nem keresztyén valláslit eltávolitottak, 
tekintet nélkül arra. h< gy régi miniszleri hivatalnok-e, avégy a 
kornmun idején lépett-e hivatalba. A gyógyszerész-osztályról egy 
referenset s e~y gépírónőt távolitottak el igen brutális kijelentések 
közben, rnialatt az osztálytvezetót letartóztatottan magukkal vit
ték szobáról szobára. 

A vallá<i megigazoltatás után távoztak s a szabájába 
engedett osztálytvezető azonnal Maazsar dr. államtitkárhoz 
sietett. hogy jelentést tegyen a megtörténtekről s az osztályon 
és vele történt brutális eljárás következtében. beadja lemon
dását. Az államtitkárt nem találta, mert közben öt is lekísér
ték s csak vagy egy óra múlva bocsájtották szabadon; mire 
Kampis h. államtitkárnak tett jelentést. A h. állarntitkár meg.nyug
tatta s rnegbí,ta addig is, m!g a miniszterrel elintézi az ügyet az 
osztály ügyeinek továbbviteléveL . · 

Az osztályon megmaradottakkal erre jegyzőkönyvet vettek 
fel a történtekről, amiről azonnal telefonos jelentést tett dC Deér 

Endrének, s az ö útján a Gyógyszerész-egyestilet elnökének Zolfán 
Bélának, Deér dr. felhívta kari közérdekből az osztályon mara
dásra, amit Korit<ánszky, amennyiben társai maradhatását ki tudja 
eszközö Ini, az osztály lenntarthatása érdekében az átmeneti időre 
megis igért. Ezt a karnak tartozó felelősségük tudatáhán azonnal 
"nyilatkozat• -ba foglalták s egy-egy eredeti példányt adtak át 
későbbi, esetleg szűkségessé váló publikálás céljából a négy , volt" 
gyógyszerész érdekképviselet vezetőinek. 

Másnap l(ampis h. államtitkár, a miniszterrel történt meg
beszélés után, előtte való napi intézkedésnek fenntartását közölte 
és hozzájárult ahhoz, hogy az osztályon voltak addig is, mfg a 
helyzet teljesen kialakul, megmaradjanak és tovább működjenek. 

Augusztus 12-én Kampis h. államtitkár osztályközi értekez
letet tartott az átmeneti intézkedések és a még el nem intézeit 
szovjettrendeletek átalakításá\)ak, újból kiadásának vagy hatály
talanitásának megbeszélésére. Az értekezleten a volt egészségligyi 
főcsoporthoz tartozó osztályok vezetöi, illetve amennyiben ezek 
időközben eltávoztak vagy eltávolíttattak volna, az illető osztály 
ügyeit jól ismerő hivatalnok - vettek részt. 

Az értekezletnek a gyógyszerészi érdekű rendeletekre vonat
kozó határozata a túloldali táblázatból tünik ki:*) 

Az ennek értelmében kidolgozott rendelettervezetet a Minisz
ternek Koritsánszky előterjesztésére tett engedelmével a kari köz
élet vezetöinek értekezlele elé terjesztette.*•) 

*) E táblázat az osztály Mtal a határozat értelmében kidolgozott ren
delettervezethez késztilt a miniszter és a kedifikáló osztály számára. 

*8
) "Jegyzókönyv, felvétetett 1919. évi augusztus hól9-én d. u. 5 órako.r 

Gyógyszerész Testület helyiségeiben tartott értekezleten, amelynek tárgya a 
Ki,:i~ponti Gyógyszerüzem és a l\fagyar Gyógyszerforgalmi Kirendeltség fel
számolása; illetve átalakítása, továbbá, gyógyszertárak átruházása, vizsg:Uata. 
szolgálati ideje, gyó~yszerek kiszolgálása, gyógyszerkülönlegességek gyártása, 

\ hirdetése és a drogériák címzése tárgyaban készített rendelel-tervezet J-elen 
vannak: Koritsánszky Ottó, a gyógyszerész-osztály vezetöje, Lippay Károly 
ezredes-gyógys"':erész, dr. Deér Endre, Zoltán Béla, Réthelyi József, Karlovszky 
Geyr;a, Pollák Akos, Viola Lajos és Bonta Jenő, továbbá dr. Andriska Viktor 
gyógyszArtári felügyelő és dr. Toffier Pál mínt jegyzökönyy-ve:T.ető: 

Koritsánszky üdvözli a megjelenteket és tolmacSolja dr. Csilléry 
András népegészségügyi 1Hniszter úr ama óhaját, hogy szakkérdések elinté
zés~nél az illető szakembereket mindenkor meghallgatja., minthogy s"*_lyt 
betyez arra, hogy a rendeletek kiadásánál az illetékes szakemberek véle
ménye is meghallgattassék. 

Az értekezlet tárgyáról szól és kéri a megjelenteJr_et, hogy a :Miniszter :(u· 
tolmácsolt óhajára véleményeikkel jaruljanak hozzá, hogy ezen rendel~t
tervezetekböl minél tökéletesebb rendeletek lehessenek. 

Elsősorban a Központi Gyógyszerüzem és Magyar Gyógyszerforgaimi 
Kirendeltség tárgyában az augusztus 14-én a Miniszter úrnál tartott t~.nkét 
~s az érdekelt engedményes gyógyszerárú kereskedők képviselői értekezle
tének megáUapodásai~ szemelőtt tartó rendelettervezet kerül megbeszélésre. 
A rendelettervezetet kisebb módositásokkal a jelenlevők hozzászólAsa után 

16 
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A Gyógyszerészet vonatkozású F. K. T. és M. N. N. (N. K. N.) rendeletek 
elintézés! módja a VIII/12-ik! oszt.-köz! értekezlet határozata értelmében. 

~ ;:..., 
~'@ § 

A rendelet ~ s~:§. 
száma ~~~ Tárgya Megjegyzés 

2~ s 
~~á 
E--'1É-"' 

(XLVII. F. K. T. 13 Gyógytárak szocializálása. } 17315/VH. "ndo-
lettel már hatály-

talanítva. 
l 5. M. N. N. 15 

" " . . 
l25.M.N.N. 40 

GyógYszerek eladás~, üzletvitel. 
. . 

7. M. N. N. 19 f Lényegi ''"" 15. M. N. N. 31 Üzletvitel, kiadások folyósítása, egy új rendeletbe 
szaigAlat és bér. foglala-ndó. 

18. M. N. N. 31 Gyógyszerek takarékos rende-
lése.*) 

21. M. N. N. 38 Gyógyszerkülönlegességek be- ldöhöz kötött, meg-
jelentése. szünt. 

{ Megmarad, fel· 
35. M. N. N. 49 Gyógyszertárak vizsgálata. vétetendő az új 

rendeletbe. 
( Időhöz kötött ren-

40. M. N. N. 53 Gyógyszerek beszállitása. 
delet volt, érvén-ye 

l automatikusan 
megszünt. 

41. 1.!. N. N. 53 Gyógyszerek takarékos rende-
lése.*) 

r ... 40. M. N. N. -46. M. N. N. 58 40. M. N. N. kiegészítése. 

OX. F. K. T. 59 Gyógyszer árszabás. 
{ Az ojabb á-rszabás-

sal automatikusan-

N. 64 Fogytán lévö gyógyszerek pót-
mcgszüi!t, 

49. M. N. 
sz erei.*) 

. 55. M. N. N. 74 Orvosi vények ismétlése.*) Mb1t 49. Y.. N. N . 

Teljesen érvényben tnarad: . 
61. N. K N. 87 Vörösőrség tagjairlak az O. b. a. { ErvénylJen m:trad 

az ú.llamrendörség terhére kapnak gyógyszert. tagjaira. 
68. N. K. N. 103 Gyógyszer árszabás. 

Budapest, 1919. évi augusztus hó 19-én. Koritsánszky, s. k .. 

-~lkalmasnak tartja az értekezlet a gyógyszerellátás biztositására..**) Az állami 
felügyelet biztosítani fogja, hogy a gyógyszerre szoruló nagyközönség. minél 
gyorsabban és minél előnyösebben jusson a gyógyszerekhez. 

Másodsorban a szavjetrendeletek hatályon kivül helyezésének Jrérdé
!ével és _a gy_ógyszertárak átruházásának tárgyával stb.-vel foglalkozó ren
delettervezet került megbeszélésre. A rendelet-tervezet minden egyes pontjá
hoz hozzászólottak a résztvev ök és e hozzász-óhtsokból ki alairult nézet alapján 
megejtett apróbb módosftá$okkal teljes egészében helyesnek tartja- a kati 
képviselet a rendelet kiadását. 

Az értekezlet este 1/28 órakor véget ért. Dr. Tofflcr Pál s. k.a 

') Érintetlenill és megemli!és nélkUI hagyandó ; megmaradnak. 
**) Az ankétről-és a rendeletről második részben. 

Maga a rendelettervezet a következő : 

·A Magyar Népegészségügyi Miniszter!~m . számú rendelete 
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a gyógyszertarak átruházása, vizsgá.lata, azoigálati ideje. gyógyszerek 
"kiszolgálása, gyógyszerkülönlegességek gyártása, hirdetése és a drogueriák 
'{Ümzése tárgyában. 

A már hatálytalanitott XLVII. F. K. T. 5. és 25. M. N. N. sz. rendele
-teken kivül hatályon kívül helyezem a 7, 15, 21, 35. M. N. N. sz. rendele-
1:-eket. A volt Tanácskormány és a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság 
fenti rendeleteinek hatályon kívül helyezésével a közegészségügyet szabá

'-lyozó új törvény megalkotásáig is az 1876. évi XIV. t.·c. sa vefe kapcsolatos 
rendeietek kiegészítésében a következőket· rendelem: 

1. §. A gyógyszertárak személyes üzleti jogának átruházása körül tapasz
~1,al~ visszássagok megszüntetésére az átmeneti időre is elrendelem, hog-y: 

a) A~ á-truházási kérvény mindenkor a vá-rmegyei (városi) törvény
hatóság útján adandó be. 

b) A kérvényhez hitelesitett másolatban melléldendö a rryógyszertár 
"utolsó atmházásának végzése, illetve - amennyiben az átruházá-s még nem 
:t;_örtént meg - a kérvény beadási dátuma igazolandó. 

c} Ha valamely személyes jogú gyógyszertár birtokosa egy másik 
.. gyógyszertár jogositványának az átruházásat óhajtja elérni, ez utóbbi iránt 
4tz· elöb~ire vonatkozó kérelem benyujtása után vagy azzal egyidőben 

- :fo!yamodhatik.*) 
d) A .reáljogú gyógyszertár vételének bejelentésénél az eladó tartozik 

:az adás-vétel tárgyát képező g;yógyszer1ir tulajdonjogát igazolni. Ha a rt?ál
'Jogú gyógyszertár nem gyógyszertár kezeléséra jogosult gyógyszerész veszi 
meg, csatolni kell a kezelésre_ adott megbízást hítt-les másolatban. 

e) A személyes jogositvány -tulajdonosának elhalálozása esetén addi'O' 
·-amig a gyógyszertári jogok átruházásának kérdése máskép nem szabályu~~ 
tatik. az_ özvegy, illetve a kiskorU árvák a gyámhatóság jóváhagyásával 

·kételmezhetík a gyógyszerrarnak átruházá~át. 
Amennyibell a jogbirtokos elhalálozá-sa folytán a gyógyszertár keze

-1~sére a tönrényhatóság kezelőt rendeine ki, úgy a kezelés helyes és Szabá
lyos volta felett a felügyeletet az illetékes gyógyszerész-te~tület gyakorolja. 
~Helytelen és szabályellenes kezelás esetén a felügyeletet gyakol'!ó testület 
·j}!Z Hleték:es hatóságnak haladéktalan jelentést és megfelelő javasla.tot te_sz. 

2.§.*") A gyógyszertárak vizsgálatát és ellenőrzését a · · .. . · 
. nisztérlum által ezzel megbizott gyógyszellr·;.ta~·, r~;l,f;~~~~Y~i:~.; 
4eriiletén. A gyógyszBrt<l.ri felügyelök \' 
.'helyiségeire, vezetésére. a gyógyszertárban 
gyógysz:eranyagok, eszközök, készülékek és az egész üzem 
-őizéséré. 

A gyógyszertári felügyelők, ellenőrzök hatáskftfo kiterjed a. drogue
. ·Tjá.kra, gyógynövény-üzletekre és a gyógyszergyártással, valamint kozmetikai 
-;cikkek előállításával foglalkozó üzemekre és azoknal:~múködésére, szakszerü 
szempont~ól. A drognerták megvizsgálásánál igénybe veszik a droguisták 
--érde!Cképviseletére alakult egyesület javaslatára a Nepegészségügyi Miniszter 
--által sza.kközegnek kínevezett droguistát, aki egybén a gyógyszerész-osztMy-
iJ:an a draguista ügyek elöadója. 

. ·. _ *)Eredeti szövegezés : 11 csak akkor folyamodhatik, amikor az első gyógyszer
tan jog átruházása megtörtént" - a h. államtitkár óhajára módosíttatott így, · 

, "'"') A ?· §. olsö be~ezdését, amely.így szólt: "Addig is, mlg a gyó~'
'S,~er~ára.l~ vrzsgálatát telJesen az alább említett gyógyszertári felügyelök 
v.egezhe'trk, az átmenet idején a tjszti ·főorvos a rnüködésben levő és a gyógy

- -·~z:erés_zérdekel{ képviseletére alakitott _egyesületek által a megye -területéről 
-~·-J.~Vasiatba .hozott és a Népegés~s~gügyi 1Hniszt?.rtól szak.kö~egnek ~inevez~tt 
:::.h~te:Itetett gyógysz_erész bevonasaval s vele egJ'Uttesen vegzi" és utana a má
·;:sodik ?ekezdésbQI az .-elsö két szót: _.,.Ettől függetlenül" ~ ugyancsak a·: h. 
4Uamtltkár hagyta el a tervezet reviziójánál. · 



A szakszerű vizsgal.attól, függetlenül a tiszti föorvos tová.bb is gya.
korolja a törvény értelmében az egészségügyi közigazg-attuü vizsgálatot. 

A gyógyszertárak tartoznak a külön rendeletben megállapítandó gyó{!y
szertári üzemrendet a rendel~t megjelenésétől számított egy hónapon belűl 
életbe}éptetni. Arnennsiben a gyógyszerTár vizsgálatán<i..l ezen üzemTend bs 
nem tartása megállapítást ny-erne, a gJ·óg.sszert<irfelügyelö megokOlt jelen-
tése alapján az illetö gyógyszerész a törn~nyhatóság első tisztviselője részé
ról elsö ,izben feddésben részes_til. Ugyancsak feddésben részesül, ha it 

gyógyszertári vizsgálat alkalroáva1 tett kifogásokat ldhl?;ött határidőn belül 
nem orvosolja. 

Másodízben tízezer koronáig terjedhető pénzbirsággal sujtatik.") 
Harmadízben _a gyóg'Yszerész költségére a tiirYéüyhatóság gyógysza!'

tárának felelős kezelí)sére g-ondnol;:ot rendel ki. 
Ezen hatá-rozat ell9n az il!etö a Népegészségügyi 1Hnis.zterhell: 

fellebbezhet, 
3. §. A gyógyszertarak nyitvatartási ideje reggel 8 órától este 7 Óráig_ 

ta.rt. Az esti 7 órakor kezdödö éjjeli szolgálat azon helyrken, .ahol több 
gyógyszertár van és ahol ennek megvalósítása nem ütt:özik egészségügyi 
érdek.be, váltakozó. A gyógyszertárak nyitvatartüsi idejére, kivételes es()te)r.
ben a helyi hatóság ettöl eltérő intézkedéseket is tehet. 

Vit<is esetekben az egészségüg-yi hatóság véleménye alapján a Nép
eg'észségügyi !IIinitjztérium dönt. 

Azon helyeken, ahol több gyógyszertár van, a vasárnap és ünnepnap.( 
szolg·álatot déli 12 őritól kezdődőleg felváltva tartják. A váltakozó szolgálat-
tervezetét a gyógyszertárak a helyi hatóság láttamozása mellett a·Népegésm
ségligyi 1Hnisztériumhoz terj e.!'ztik fel, jóvahagyás céljából. 

4.§. Mindennemü gyógyszert, gyógyszerül használt vegyszert, valamint_ 
győgyszerkülönl-egességet, csa-k gyógyszertár hozhat forgalomba. ?-.·Tezögazda
sági, ipari Cs háztartási célokra szolgá.ló vegyszereket drognisták is árill·
sithatnak. 

5. §. Tilos gyógyszereknek és gyót,')·szerkülönlegességekne.k gyóg-y_ 
javaslattal való rekhlmszerú hirdetése Ugy az idöE-zal\i sajtótermékek útján, 
mint barmely más roódon. A tilalom nem terjed ki a szakszerü ismertetökre. 

6. §. Azok az üzletek, amelyek drogkereskedésset foglalkoznak, csak 
a drogueria cimet hasznalhatják, minden más jelzések elhagyásával. Ha ajg 
ilyen üzletek tulajdonosai gyógyszerészi olüevélnek birtokában vannak., 
vagy gyógyszerészi tanulmányokat folytattak, e mínös~aüket sem cimtábl&
jukon, sem üzleti levelezésükben és nyomtatvanyaikon nem hasznalhstjálL 

7. §. Az, aki ezen rendelet 3, 4, fi Cs G. szakaszaiban foglalt rendel
~ezéseket, iltetve tilalmakat megszegi, vagy kijátsza, kíhágást követ el és 
amfmnyiben cselekménye, illetöleg mulasztása súlyosabb büntető rendl'"lkezé& 
!Uá nem esik, lS napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhet& 
pénzbüntetéssel bünt,etendö.**) 

A tervezet a szükséges felülbirálat és revízió után szóbelű, 
referálással a miniszter elé került, aki semmit sem kifogásolt 
benne, de az ekkortájt aláirt, azonban még kézhez nem került 
s igy nem ismert minisztériumi átszervezési rendeletnek megfele
löleg, Fáy dr. államtitkárnak adatta át. Az áilamtitkár ez időben 
jött vissza hónapokra terjedő távollét után a minisztériumba s 
így nem ismerhette a rendelettervezet előzményeit, aminek követ
keztében a rendelet nem ls jelent meg. Szeptember 9Jki keletten 

*) A B. ~1. kihág-ási osztátyával történt megbeszélés alapján. 
"'*-) Az osztály elóterjesztésében a lehetőleg súlyos8.-bb büntető s.;zankció _-ic.!-. 

Szabását hoz javaslatba, d'e. a -B. M. kihágási osztálya megadta a szakfelvilágositást,. 
hogy ezt az érvényben lévő s erre vonat~oz9 _törvényekhez tnérten lehet cs~ 
Jó.egszabo1, aminek értelmében ez a szöveg ~1ktatta'to~t -a 7. '§-nak. 

_. .. ,. ,, 
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Korits~f1Szky a következő előterjesztést nyujtja be a főosztály" 
veze(őhöz: · 

"Az a körülmény, hogy a tanácsköztársasag idején kiadott gyógyszerészi 
Tendeletek !,t XT;Vll. li'. K. T. 5 . .\i. N. N. és 2ó. }.·1. N. N. rendelet ·ken kívül 
(e három a 173L~J\i1l. rendelettel) nem hatálytalanittattak a gyógy,szertárak 
-szolgá.lati ideje tekintetúben, a gyógyszerek kiszolgáltatásánál, stb. félre
·~rt-ésre és zavarra adhat alkalmat. 
. A :Ofiniszter Úrnak történt elreferá\ás alapján nyert irán~~elvek szerint, 

-a gyógy5zerészi korporációk részvötelével tartott szakanket elé terjesztettem 
azt, a rendelettervezetet, amely augusztus 22 én 18420. szám alatt van iktatva 
·~s amely felülvizsgáltatott ós amel:ynek kiadatisa sürgősen szükséges volna.") 

E rendelet megjelenésének szorgalmazása mellett, a főt6rek
vést az önálló osztálynak megtartása képezte. Ugyanis, már az 
~löbbi fejezetekben ismételten okadatoltaknál fogva, a magyar 
{;yógyszerészet szempontjából elengedhetetlenül fontos volt a gyógy
'Szerészek önrendelkezésének biztosítása. A kar ezen törekvésével 
Csilléry miniszter ismétellen kifejezésre juttatta teljes egyetértését, 
minthogy azt jogosnak és méltányosnak találta úgy a maga, mint 
a gyógyszerészet s vele az egészségügy szempontjából is. Nem is 
a miniszteren múlóan szilnt meg a gyógyszerészi osztály, ahogy 
látni fogjuk, hanem azon, hogy a ki nem alakult - s ekkor némikép 

•) Csak decemberben jelent meg a következő rendelet: 

A magyar nipegés;;::.égiigyi mi11-isziériumnak 18.420/VII. 1919. sz. 

Utalással a gyógyszertárnak magántulajdonba való visszahelyezésére - a 
"kö~pooti gyógyszerüzem megsziinteté~e ~ és a gyógynövények forgalmának sza-: 
bá!yozása tárgyában kiadott 17.315, 18.419 és ó.167/1919. számú miniszteri ren
deletekre (közzétéve a "Budapesti Közlöny" 107. és 134. számában) esetleges 
félreértések és zavarok elkerülése végett, hatályon kívül helyezem az úgynevezett 
munkaügyi és népbiztosság által kiadott ll., 21. és :~5. sz. rendeleteket, illetve 
ezen rendeleteknek (a Közlöny 1., 49., 51.) 2/74., 4/117. old.) 13. számú kormány
:tendeltt által említett részét. 

Eszerint tehát a gyógyszerek és a gyógyszerekül használatos vegyszerek, a 
:gyógyszerkülönlegességek, titkos összetételű gyógyszerek árúsítása, illetve forga
lombahozatalára es ;:égül gyógyszertárak ellenőrzésér~ nézve az 1919. évi mit.rcius 
bó 21. előtt érvényben volt jogszabályok az irányadók. 

Hatályon kívül helyezem továbbá a 15. M. N. N. számú rendeletet. 
Ezzel kapcsolatban a gyógyszertárak nyitvatartási idejére vonatkozólag a 

15:yógyszerészeti ügyeknek törvényhozási úton tervbe vett módositása, illetőleg 
rendezéSéig a következőket rendelem: 

A gyógyszertárak reggel 8 óritól este 7 óráig tartandók nyitva. 
Az esti 7 órakor ke~dődő éjjeli ügycletesszolgálatot, valamint vasárnapokon 

~ déli 12 órakor kezdődő szalgálatot felváltva- tarthatják. A váltakozó szolgálat 
Tendjét bejelenteni kötelesek a helyi hatóságnak, mely szükség csetén eltérő intéz
.-kedéseket is tehet. 

Hatályon-kívül helyezem végül (Közlöny 1/55., 5/131., 7/163. és 9/186. oldal) 
~ 18., 41., 43., 49. és 55. M. N. N. számú reridcleteket azzal a hozzáadással, hogy 
~ hazai gyógyszertermelés fogyatékosságára, a behozatalnak és pótlásnak ez idő 
szcrint is fennálló nehézségeire és a ké$iletek csekély voltára való tekintettel a 
.;g)1ógyszerek és a kötőszerek a legc;;ySzenlbb alakban, a legmesszebbmenö taka
:rékossággal és csakis a betegek legsürg?s'ebb szükség!etét kielégitő mennyiségb-en 
-:rendelendők. -

Budapest, 1919 .. é\"i noVember h:ó 29-én. 
A minis_zter h"elyett : 

Fdy, ~~ k. 
&l.l.iri}litkár. 

l 

l 

l 



246 

még labilis helyzeteben a maguk jövőjét emberi szempontb@ 
teljesen érthető módon féltő régi hivatalnok olyan osztályokat: 
kreáltak s a mínisztérium szervezeti rendeletét úgy alkották meg, 
hogy a proletárdiktatura alatt szerzett szomorú tapasztalataik után,. 
- hosszú szolgálatukkal ís jól kiérdemelt pozíciójuk biztoc 
silva legyen. 

Megdönthetetlen bizonyossággal kellett azonban megállapítani' 
már akkor, hogy mihelyl megállapodnak a viszonyok, kialakul a 
politikai és gazdasági helyzet s mihelyt fUggetlenül minden knlsö 
befolyástól, amely a vélt és esetleges hatásköri sérelem szerint 
igazodik igen gyakran, önállóan fog intézkedhetni Csilléry miniszter 
még a szervezeti ügyekben is a kellő gyakorlat alapján megszerz,~tt 
ilyirányú áttekintése folytán, akkor meglesz a gyógyszerés"' 
referensekből álló önálló gyógyszerészosztály.*) 

* * * 
A miniszter rendeletére revízió alá vette az osztály mind

azokat az ügyeket, amelyek a Tanácskormány idejéből befejezet
lenül állanak, vagy az új rend szerint sérelmet képeznek, akár a. 
magántulajdon, akár más egyéb szempontbóL 

Ehelyütt csak háromra szorítkozom, mint amelyekről előbb. 
már hosszabban megemlékeztem s így az arról szerzett tudomás. 
kiegészitéséhez tartozik. 

A "Nádor" gytr. ügyében d. Sz. E. magát a gylr. tulajdono
sának nevezvén, kérelmében Zoltán Béla .kommunista vezér" (? !}· 
azonnali letartóztatását kéri, "nehogy a jogtalanul szerzett vagyont 
elrejthesse." Az osztály azonnal irásba foglalta jelentését, még
pedig dr. Andriska az érdemi részére, hogy mily szabálytalanságole 
voltak a gytr.-ban, Koritsánszky pedig, a volt osztályvezetöre vo
natkozó rágalmakat szállitotta le a felsorolt tárgyi adatok alapján 
kellő értékére s az ügyben szóval is referálván, azt az utasítás~ 
kapta, hogy bizottságilag vizsgáitassék meg a gylr. és a vizsgálat 
eredménye szerint történjék további intézkedés. A bizottságbac 
való részvételre a miniszter hozzájárulásával a testilleli elnök is. 
felkéretett a tiszti főorvosi; kerületi orvosi hivatal és az osztály· 
képviseletén kivilL A tiszti főorvosi hivatal azonban formai okok
ból vonakodott résztvenni, ami által jelentősen elhúzódoit az ügy
végleges rendezése. A miniszternek rendeletére Koritsánszky tele
fonon újból felhívja a képviseltetésre, mire aztán képviseheti ma-
gát a tisztifőorvosi hivatal is, s a bizottság kiszállhatott · 

Megállapította a hiányokat s az összes rendkivüli körül~ 
mények mérlegelése után a gytr.- at a kifogásoltak rendezése után 
megnyitni véleményez te. A miniszter ehhez hozzájárult, mire a gytr ... 
szeptember 13-án újból megnyílott. 

* • * 
~) E feltovésünkben nem csalódtunk:. Csilléry miniszt.er lenwndásakor, no-

vem}?erben csakugyan kincvezett 4 'gyógys'zerész-reTe!en.~t s ezzel megvéti alapját 
a gyógysze~ész-ozztálynak, amely idővel bizonyára kialakul olyanná, hogy vele a,_, 
gyógy·szerésZtársadalom önrende1kezése biztositva lesz. 

2.47 

A másik ügy egyi~ gytr.-nak rendezés céljából való néhány
napos hezáratása volt. Ujabb vizsgálat alapján a miniszter a rendel 
kezést megújította. A patika még 2 napig volt zárva. 

• • • 
A harmadik: egyik gyógyszertáras !elfgggesztési ügye, illetve 

gytr.-ának gondnok útján való kezeltetése. Ujabb kiszállás és vizs
gálat rendeltetett el. A vizsgálat eredménye a régebbivel egyező. 
Mire a vezetéstől való felfüggesztés megmarad s az ügy elinté
zésére a törvényszékhez tétetik át. 

* • .. 
Aug. 14-én megkeresi az osztály a miniszternek erre vonat

kozó helybenhagyó hozzáiárulása után a fővárosi tiszti főorvosi 
hivatalt, hogy a proletárdiktatura alatt az üzembiztosok hanyagsága 
és mulasztása folytán be nem jelentett szaigálati időt utólagos 
igazolás eselén a törzskönyvbe vezesse be, nehogy ártaHanak 
súlytassanak mások hanyagsága miatt. Semmi aggodalomra ok ez 
intézkedésnél márcsak azért sem lehetett, mert a szaigálat iga
zolását mindenkor a Testtilet végezte és végzi, amely mint eddig 
is: elismert erkölcsi testület volt ezen igazolásnáL A lőorvosi hivatal 
ennek dacára többeknek erre irányuló kérelmét elutasltotta. 
A többi közölt dr. Cs. 5 év óta gyógyszerészdoktort a testü
leti elnök által láttamozott bizonyítványa dacára - a közoktatás
ügyi mínisztériumhoz utasította, hogy a szóban lévő "tanulmányi 
idő" utólagos igazoltatását ott kéri e. Hiába igazolta, hogy oklevele 
már 3 éve záradékolva van, tehát a tiszti főorvosí hivatalhoz 
tartozik - a kérdéses igazolását megtagadták, 
miniszteri hozzájárulás bürokrácia nagyobb dicsö-
ségére és annak a rettenetes megpróbáltatá-
sokból sem tanultunk még eleget 

A tiszti főorvosi jónak is látta erre aug. 30-án az 
alább következő feliratot intézni, amelybe becsúszott az a nagy 
tévedés, hogy nem a magukat be nem jelentett s oklevelüket 
be nem mutatott volt üzembiztosok (.ekként felelős vezetők") 
igazolása, hanem a Budapesti Gyógyszerész Testülete alapján 
kellett volna az esetleges szalgálali idő elvesztésével ártatlanul 
sem büntethető alkalmazott gyógyszerészek szaigálati ideiét utólag 
igazolni, ami ilyen, s nem a felterjesztésben jelzett bizonyítvány 
dacára megtagadtatott 

· Mint a szavjet bukása utáni kortörténeti adatot lel kellett 
ezt szintén jegyezni: 

,.Budapest Főváros Tiszti Föorvosi Hivatala.: &963-1919. sz. Nagy· 
méltós~ou Miniszter úr t A népegészségügyi miníszterium gyógyszerész-osz
tálya. Nagyméltós:lgod nevében 18173-VII-1919. sz. leirattul felhívatott arra, 
miszerint a gyógyszerészsegédek bejelentését a tanácskormány idejére nézve 
ut~lagosan is vegyem tudomásul, hogy oklevelük. zá.radékolásánM ezen idú 
is beszámítható legyen. 

A tanácskormány idejében a gyógyszertárak .felelős vezetöin kívül 
-legtőb}>en állásukból elmozdittattak. a helyüket kirendelt üzembiztosok fog
laltak 91, kik sem ·a ker. elöljáróságoknál, sem nálunk nem jelentkeztek, 
zá-rndAkolt diplomájukat bo nem mntatták:. Egyesek gyógyszertarak önlil1ö 

/i 



vezetésére nem is voltak jof!osítva.. Ekként felelős vezetök a- gyógyszerész
segódek ezen szaigálati idejét nem igazolhatják. 

t.Hért is ezen bizonyítványok hitelesítését, melyet a magy, kir. ,ranás
és közoktatá.süg;,:ri miniszter 10559í-1912. számú rendelete ir elö - a 
tiszti föorvos is kénytelen megtagadnl. A tanácskormány idejében ug-yanis 
a gyógyszertárak tiszti ortx1si felillvizsgilata. el volt tiltva Cs_ igy lehete~lenné 
volt teve annal;. ellenőrzése, hogy a gyógytárban bejelentett segédek tény
leg ott müködtek-e vagy ::~em? 

E.:érem ezért Nag~'lllóltó:::ú.g:odat, hogy a gyóg~rszeré:::zek diplomáinak 
záradé!;;:olása szempontjából P kérrlé~t - talán a vaHáE- és közoktatá.sügyi 
miniszter mra1 egyetértöleg - újból rendelkezés alá venni méltóztassék, 
annál is inkább, mert a segédi idü rendkivltil lJeszb.mít:Ls.a, - IDivel a dip
loma záradélcolása tulajclonképen a tanulmányok befejezését Jelenti-- eddig 
is a vallás· é;; közoktatásügyi miniszterium ügykoréhe tartozott.~ 

* * • 
Az osztály végzett munkájáról egyébkén! még a következő

ből egészíthetjük ki az eddig mondottakat: 

"jelentés az augusztus havi tevéken·~~grőt. 
A VII. osztály a;,.: tn;g·u~ztus clr.ii átalakulással ~~apesolatban a köz

tulajrlonba. Yctt gycí~y:>ZPl'tti.l'tl.k:at rendeleti úton vissta.;lli~a. magámnlajdonba. 
(17iH5~VIl. sz . .l'endplet.) 

A lB. számú kormányrendelettel felszabadult gyógyszerárú nagykPres
kedések kid.lván a Köz'[lODti GyógyszerüzembóL az üzem felszamolasara és 
a magyar Gyógyszerforg-a-lmi Kirendeltsóg- útnla\,itli3úra. vonatkozó rendelet
tervezetet kidolg-ozta. E rendelettervezet kidolgozása előtt a :\hniszter úr 
elnök:lése mellett ::szakértekezletet hivott egyiJe. 

UgyancEak szakérteker.leten tárgyfllt:t h1 az os:;;tá.Iy alta] készitett és 
a TanáeSJwrmá.n~~ ö,:; :\L N. N. rendeletelt lntálytn.taniró rendclettervezetet, 
amelybe átmenet·i intBzked6sekr-t Yett fel arra. az idöre, amíg- az új köz
egés:.::sógüg;yi tön·ény mcgjelenlk. Ezen átnwnetl íntézkedéSL•k vonatkozunk 
a. g~'ógyszertümk átruházására, a gyóg:yszortáral;;: felüg,\'elctóre, úgyszintón 
a drogueri:J.k: ;;;tb. felligyeletére. a gyo;.Q'szerldszolgá.!asr-a, lrülönlegességek 
gs.,.a.rtására és hirdetúsere, a gyógyszertáral~ sr,olgálat.i idl·jéro stb. 

Egy osztályközi értekezieten javaslatot terje:3ztett elő a 35. M. 1\. N. 
sz. rendelet 2. §·ának módositása tárgyábun. 

A gyógyszerek bev:bárlttsa céljára a pénzügyminiszteriumtól tizmillió 
koronának kiutalásett kértP. 

Konl~rét panasY.'Jklcal kapcsolatban intézkedett, hogy a gyógyszertárak 
részére az igényelt gyóg-yszerek késedelem nélkül szolgáltas,:;anak ki. 

Lepéseket tett, hogy a k-üllmrf'skedelmi hivatal által gyógyszerek be
vá.sárlására adott felhatalmazá.sol;:: visszaYonassanak. 

A "\Yienben székelö gyógyszerbevásárló csoport ellenőrzésére és 
szá-madásainak feliilviz:-;gálata.ra. bizott::;:lgot. küldetett ki. 

Javaslatot terjesztett elö a katonai E. ü. anyagraktar gyógyszerkész
letének sürgős átvételére. 

A gyÜgyszertárak, gyógyszervegyészeti gyárak és hasonló intózmé
nyeknek a megszálló csapatok elöl való megvédése céljából a nemzetközi 
Vöröskereszt különítműnyhez fordult. 

A Ní'l.dor gyógyszertár megnyitása irá.nt a szükséges intézkedés(>]>:et 
megtette. 

A Sz. gyógyszertarban tapasztalt blftn-yok kíegészitése és panaszra 
okot adó alJapatok mezszüntetése céljából a leltározással kapcsolatban a 
gyógyszertart tová.bbí 2 napra becsukatta. 

Az A. gyógyszertárban tftJlasztalt szabálytalanság ügyét átt~ttc a 
t-örvénvszékhez 

~~ ~ulszter úr rendeletére- G gyúgy::;zertArat nwg\·izsgált. 
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Előterjesztést tett arra, hogy a száJlitasi nehézsCgek követke-ztéb-en a 
vidéken szükségelt gyógyszerek és kötszerek a gyógyszertárakhoz eljussa
iták, ezeknek szállitása Blelmiszervonatokon, illetve az élelmiszerért men-ö 
.garnitmákon eszközöltessék kí az antant bizottsagtól. 

, A hónap folyamán beérkezett 2b*) ügyirat elintéztetett. 
Budapest, lSHl. szeptember l·én. 

Korit.sár.szky Ottó, s. k."' 

* * * 
A minisztérium ujjászervezésére vonatkozó rendelke>;és a 

gyógyszerészeti ügyekről a következőket tartalmazta: "a mimsz
téríum 5 főosztálya közül a J. főosztály 2 szakosztályába osztották 

a gyógyszerészek képzése és gyakorlatá"-t, a Hl. (betegellátási) 
lőosztály 3. szakosztályába pedig: "gy ágyfürdök ügyei: jellegado
mányoz is, kedvezmények, egészségügyi felUgyelet és ellenőrzés 
gyakorlása. Fürdőhasználat engedélyezése, közalapok terhére. 
- Ásványvizek forgalma és felügyelete. - Gyógyszertá1•ak és 
gyógyszerek vizsgálata. Gyógyszerrendelés közalapokra. Gyógy
szerészek és ayógyeljárások szabadalmi és engedélyezési ügyei. 
üyógyszerkülÖnlegességek engedélyezése. Gyógyító, sebkötöző, 
lertőtlenftő és méregtartalmu szereket tartó üzletek és kereske
dések ellenőrzése és feliigyelete. - Draguista üzletek engedé
lyezése. - Gyógynövények termelése és forgalombahozatala" 
tartozik. 

A rendelet még nem osztatott ki a minisztérium személy
zete között, amikor indiskréció folytán tudomásul jutott aug. 21-én 
az "osztály"-on, hogy a gyógyszerész osztály az új_ rendezés 
szerint nem marad meg és hogy csak egy gyógyszereszreferens 
lesz a tervezett gyógyszerészekből álló osztály helyébe. Koritsánszky 
diskréció mellett jelentette ezt a korporácíók vezetőinek; l<özölte, 
hogy bár kineveztetett, mihelyt kézhez veszi <,§endeletet, tiltako
zik az osztály megszüntetése ellen s hogy min·&~n személyi o'!J&t 
távoltartson, megbizatását visszaadja. ··,. 

Másnap a rendeletet kézhez kapta, s akkor a testületi helyi
ségbe egybehívott bizalmas értekezleten felolvasta a rendelet 
kézhezvétele után írt tiltakozását és lemondását tartalmazó bead· 
ványát: 

.,Nagyméltóságu }tiniszter Ur J 

Tiszteletteljes köszönettel vettem 3776,/Eln. sz. f. hó 18-án kelt és ma 
kézbesitett rendeletének a.zon intézkedéseit, hogy magas vezetése alatt i1Uó 
minisztérium Ill. föosztályftban alkalmazni méltóztatott. 

Hivatkm::Assal azonban az alftbbi indokokra, méltóztassék ezen alkal· 
~zt.atasomat hatalyon kivül helyezni. 

Amikor az elmult év novembe-r hó 26·án harctéri szolgálatból sok 
milliót érő és általam mentett egéRzségügJ'Í anyaggal vis:;zaérkeztem, az 
akkori Hadügyminisztérium VIB. (ó7) osztalyában nyerten: elhelyezést_. E~ 
az osztály az egészségügyi leszereléssei f?glalkozott .és ke~öbb a .~épJólétl 
Minisztériumba szerveztetett be s vele én lS ennek kötelékebe kerultem. Az 
elsö_ pillanattól fogva azon dolgoztam, hogy gyógyszerészeti üggyel az ön:ren
déikezési jog - és az egész gyógyszerészkarnak hivatalos ~s illeték~s 
fórumok ftltal is jogosnak elismert évtizedes törekvései - alapJán a gyógy

-Szerészi ügyek intézését gyógyszerészek szamara tudjuk biztositani. - N~y 
-s&j_nalattal kell azonl'an megállapítanom, hogy az erre nym1 biztatás ellenere 

*) Juliusban 780. 
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a. fenn hiYatkozott rendelet ezt nem biztositja. Nem biztositja dacára annak~ 
hogy a rendkivül nagyfontosságú közegészségügyi érdekek mellett az ország
jelentős intelligens ·társadalmi osztályról kb. 2000 gyógyszertár tulajdonosról 
és 3000 gyógyszertAri alkalmazott és azok családjának sorsáról volna hivatva 
a gyógyszerészekböl 'álló ügyosztály intézkedni. , 

Elóttünk áll a közegészségügyi reform, (ennek egyik jelentős fejezete 
lesz az; amely a gyógyszerészettel foglalkozik); a gyógyszertári vizsgáintok 
régi avult módjának korszerü reformja; nemkülC'q_~~l1,._ sok olyan kérdés, 
amelynek megoldásámU gyógyszerészek szakszerű köZ\:~~hüködése szükséges. 

A gyógyszerészeti ügyek intézése ma már olyan" specialis szaktudást 
igényel, amivel sem orvos, sem jogász nem rendelkezik. A hivatkozott reri.~ 
deletből azt kell megállapítani,_ hogy e speciális szaktudást nem kívánja a 
jövőben teljes mértékben és a szükséghez képest igénybevenni, hanem jel~n
téktelen formai intézkedéseikkel véli a gyógyszerészeti kar évtizedes 
törekvéseit és {sérelmeit kielégíteni és vele mega.kadályozza, hogy a müye,lt 
nyugat gyógysZerészetBben elsők között helyt foglaló magyar gyógyszerésZet 
a fejlődés további útjára lépjen. · 

Olyan sérelmeket tartalmaz tehát az intézkedés az egész gyógysze
részka-rrH, amely állandó elégületlenségnek lesz a kútforrása, s amelynek 
káros kihatása a magyar egészségügyet is köZelről érinti. Már a rendetet 
t:>gymagáqan is igazolja, hogy milyen hiányos intézkedés az, amely szakkö
zegek meghallgatár:>a nélk-ül történik. Hogy csak e~rynéhányra mutassalc rá: 
az I. föosztá!y ':.-'. szakosztályába sorozza a gyógyszerészek képzésének és gya
korlatának kérdését, jóllehet ezen főosztályban gyógyszerész el ö adó nincs. A 
lll. főosztály 3. szakosztálya a "Gyógyfürdők és gyógyszerellátási szakosztaJy": 
Ide sorolja a g-yógJ'szerek szabadalmi ügyét is, holott minden szabadalmi 
eljárás a szabadalmi hivatalhoz tartozik, gyógyszerekre szabadalom pedig 
egyáltalán nem adható. Ellenben nem ölel fel sok olyan kérdést, aminek 
megoldása égetően szükséges. Régi stlblon szerint "Gyógyszerellátási"-nak 
nevezi magát a szakosztály. holott a gyógyszerellátás ügykörébe vágó tárgy 
a legszükebh keretekbe korlátolt; azonban idetartozik minden gyógyszeré
~zeti ügy, tehá-t új gyógyszertá.rak felá.-llitása, a gyógyszerkönyv, a gyógy8z8-
rek árának meghatározása stb. stb. amiről mü;tdröl nincsen a rendeletben 
szó Bs amelyek a szakosztályt nem gyógyszerellátó, hanem ;yógyszerészi 
szakosztálynak iminösitik. 

Mindezeknek szem előtt tartásával. de egyébkent is egyedül képtelen" 
nek érzem magamat arra, hogy az előttünk álló nagy feladat közmegeló"ge· 
dést keltö megoldására közreműködjem. Erőt sem érzek ahhoz, hogy az ilyen 
módon történö reformokért a_ gyógyszerész kar előtt felelösség{'t vállaljak. 
Egy pillanatig sem vezetett egyéni érvényesül ésí vágy, hanem hogy karom
nak és vele a magyar egészségágynek hasznos szalgálatára lehessek. EZen 
törekvésemet az itt írtak szerint biztositva nem látom, miért is mély tiSz~ 
telettel kérem állásomtól való felmentésemet 

Budapest, 1919. augusztus 28. Koritsá~>szky Ottó, s. k. 

Az értekezlet elhatározta. hogy másnap dr. Tauffer Gábor 
vezetésével az osztály fenntartása érdekében killdöttséget szervéz, 
melyben '' in den kari képviselet részt vesz. A küldöttséget 30: ára 
jeleritették be. Azonban fölöslegessé vált a miniszterhez járulása,, 
mert előzőleg 29-én a keresztény szociáiista-párt gyógyszerész
szakcsoportjának*) mintegy !2 tagja tisztelgett e tárgyban s nel<ik 
már pozitiv igéretet tett a Miniszter az átmeneti állapot után 
egy önálló gyógyszerészosztály megalakítására. Nemkalönben 

*) Ugyanaz a szakcsoport keretén kivül álló tekintélyes szakembereK 
pevonásával szeptember végén a gyógyszereszet jövőjére vonatkozó érté..:. 
kes programmot dolgozott ki. Ennek ismertetése azonban meghaladja e munka 
kereleit s ez a magyar gyógyszerészet történetének egy másik fejezetére :tar
tozik, atrii t remélhetőleg a magyar gyógyszerészet -reneszánsza névvel jelöl
hetUnk majd. 
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Kontsánszkynak is állá~ától kért felmentése után szepieruber 
i6-án történt lejelentkezesekor. 
· A UL főosztályhoz a gyógyszerés;ügyek . referenseként 

. Kovács Ödön gyógyszerész-szá':'ta~a~~os h1vato\t v1ssza aK. Gy. 
ÜAől,, ahol munkája az !iz em Ilkvidalasa következtében közben 
feleslegessé vált. * • • 

Szeptember l-én az osztályban működött gyógyszerészek, 
valamint a felügyelők elbocsáttatta~. <I?r. T~fl,le~ P.ál szabadságra 
ment) Koritsánszky pedig az ?s~t~ly hkv1d~la~a: 1ntézte. E~!".ek 
során az osztályon annak felalhtasa óta mukodöttek munka]ara 
vo.natkozóan a következő érdekes adatok összeállítására nyilott 
alkalom: 
Uyil~Y Má-tyás 
Térl'Tlbor 
Dénes JOzsof 
Wittonberger Henrih. 
Vámos Rrzsébet 
Steiner Miksa 
Pollák Ákos 
dr. Andriska Viktor 
Bermann r.ajos 
dr. Forgács Rezső 
dx. Tuffier Pál 
'ftscliler_ János felügyelő 
Wirth Károly 
ltorit.>Ansz.ky Ott6 

ápr. 16-tól 1náj. 17~ig (ill. juu. ll-ig) 

23 " 
Hi " mij. 5-ip; 
29 " " 7-ig 
16" 
17 " 
22 ,, 
22 " 

,, (\-ig-

19 " aug. 6-ig 
16 ,, ,. 

" 16 " szepL 1-!g 
aug. 6-tól 
jun. 17-töl 

" 1.:! ,. 

* * * 

13 aktát imézeit elmint refere~ 
12 Ebböl i kérelem elutasitás,L 
82 

4 
6ö6 (a legtöbbJét lörzsl. képe zték$ 
115 

14 
44 

362 ebből Yl. 12-ig 62 ü. {péMtá.ri 
4.99 idmutatással.) 
60\! {ju.n. 12. 151) törr.sl. egyiitt 
32 
25 
~96 

A mikor a szksz. vezetöi (Kéler János és Holezer Jenő. inté>; ö 
bizottsági tagok kivételével) megszöktek anélk!il, hogy .az li~y- ~s 
pénzkezelést bárkinek átadták voln.a, ~ szksz: fels:amolasa IS 
napirendre került. Steiner M1ksa a penztar-kulcsat egy~k - q!zo: 
nyára 5zökésekor útbaesett - patikába adatta, ahonnet Nemeny• 
Jenőhöz juttatták. 

Aggodalomra volt ok, hogy amennyiben az alkalmazottak 
érdekképviselet nélk!il maradnak, a sz~sz. ré,széröl elszenvedett 
sok attrodtás következtében, ebben teljesen a.rtatla~ alk}llmazo_t
tak is ki lesznek téve némely helyen az embenleg ertheto, edd1g 
a kényszerkövetke.ztében fék~n. tar~ott felháb~rodásnak, amely 
itt-ott esetleg méltanytalan eljarasra 1s vezethet.) 

Ennek megakadályozására a már;c. 21-ikén. felos;~~!o!t Gya
korlók Szövetsége - a jogfolytonossag b1ztos1~asa _ceiJa~ol ':'eg
kezdette működését - és Ország?s Gyógyszeres~sz?v~ts~~ c1met 
vesz lel. Ideiglenes vezetősége! valaszt és a műkö?.eset UJból lel
vett Testülettel· és Országos Egyesülettel karöltve J~r el .az. alkal
mazotti érdekek szemelőtt tartásával a kari ügyek rntézese ben. 

A szksz.-ben felveendő leltárra a két intéző-bizottság,i tag~n 
kívül Bontita Jenő, Perin Béla és Szász Tihamérból b.1zottsa.g 
alakult. A bizottság az akták at, azoknak zavaros össze-v1sszasa-

_- -.. ) Aug. 8-án d. e. 1 t-kor G. üzembiztos ielenti az osztályon, hogy a 
gyógyszertárba menet reggel a gyógyszt!rtár~s mc;gp?fozt~. a __ kas_s~akulcsot_, 
mielótt elszámolhatott volna, elvette és fizetese kmdasa nelkul k1rugta. 

\ 
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gára való tekintettel, a le- (és ef)tünt szereplők szerepének ti$.ttá~ 
zása céljából a rendörségnek adta át.*) 

• * * 
A gyógyszerészek igazoltatására paritásos alapon igazoló

bizottság is alakul, amelynek elnöke Ember Elek, jegyzöje Bontha 
Jenő, tagjai: Kosch Artur, Kasztner SándQr, T auffer Gábor dr., 
dr. Bolgár Imre, Filepp Béla és Viola Lajottr~;,Póttagok: Szabady 
János, Szilvássy Gy. László, Reinhardt József é)!!r5zékely Jenő János. 

A bizottság átiratban értesitette az országos egyesOletet, a 
bpesti testületet és az orsz. gyógysz. szövetséget, hogy György 
Mátyás, Téri T1bor, Wiltenberger Henrik, Neuwald Aladár, Nádas 
lajos, Székely Jenő, Hönig Zsigmond, Steiner Miksa, Vámos 
Erzsébet, Györi Magda, Prihoda János gyógyszerészek és Szöllösy 
István gy. gyakornok, Magyarország gyógyszertáraiban nem alkal
r,nazhatók, s ennek megfelelőleg a tagok sorába ne vétessenek fel. 
· Ez a súlyos határozat az utolsó akkord, amely azt a rette
netes hangzavart elnémítja, amit ez a maroknyi csoport hiszékeny, 
könnyen félrevezethető, lázálmú emberek elkábítására csapott. 
Utána néma csend ... Csend 1 Vajjon mikor töri ezt meg az igazi, 
a nem hamis jelszavakkal kicsihol!, hanem céltudatos, becsületes 
munka egészséges zaja, amit semmi meg nem zavar és aminek 
eredménye megelégedést, békét és áldást jelent! 

~) Négyszázezer korona értékü egyleü vény egy le nem zárt szek:-
'J!!ényben szanaszét hevert. 
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Gyógyszerellátás. 
(Központi gyógyszerüzem-l 

A múltban. -- A háború hatása. - j(irendeltség megszervezése és le\
<>data. - Nyilvántartott Gyógyszerek.- Ertekezlet a gyógyszerellátásrót.
Átszervezés K. Gy. ü.-mé. -Bevásárló-bizottság. - Dócziék Wienben. -
Blokád. -Csempészet.- Pénzkivitel aruvásárlásra.- A tervezett kegyelem
<!öfés. - Szervezet és vezetök. - Politikal változáskor. - Testület bead
vanya. - Értekezlet a míníszternél.- Rendelet a K. Gy. ü.-röl. - Anyag-

beszerzés. - Likvidálás. -üzemmenet. - összpontositásí kísérlet. - Csendes szabotálás. -
Adminisztráció kiépítése. - Nehézségek. - Anyagígénylés. - Kiadás. -fővárosi müszerüzem.- Csempészés\ telepek.- Ha az oroszlánbőrt szögre-

TermeléS prémiumos rendszerrel.- Osszeütközések a vegyészeti cso-. akasztiák. - .. 
porttaL - Gyógyszerbevásár\ásí engedélyek. -Tudományos és kísérteti osztály. - Gyűlései. - Pótlék a gyógyszer-
könyvhöz. - Kü\önlegességek kérdése. - szellemi munkások \ebecsüléSC. _c 

Taksa. - Ráfizetések. - Arvizsgiüó-bízottság véleménye. - Nép
gazdasági Tanács döntése. - Kommunista gazdjükadás !okméröje. - Az 

Gyárak nyersanyaggal ellátása. -- Termelésfeletti rendelkezés. -államosítás következménye. ·--
Katanal leszerelés\ anyag.- Egészségügyi anyagraktár. - Leltározás 

-e\húzása. - Utalványozasi jog. - · · ·-· Statisztikal adatok a kommunízált patlkákról, gyógyszerUvegekrál és 
gyógyszerárukró1. 

A háború e\ött a gyógyszertárakat gyógyszerrel minden 
kü\Mösebb korlátozás nélkül a nagyban való gyógyszerkeres
kedésre teljogosított kereskedelmi házak látták el. E házak az 
>évtizedeken át szerzett kitünő külfö\di összeköttetéseik révén, 
mindenkor kellő mennyiségű anyagkészlettel rendelkeztek, sa gyógy· 
szer ellátás, illetve utánpótlásban sohasem állt be szakadás és hiánY· 
A magyarországi jóhírű cégek Hamburgon, Londonon, a hollandi 
és egyéb európai drogpiacokon kívül, tengerentúlról is szereztek 
be közvet\enü\ árút és nemcsak a hazai szükség\etet látták el, 
hanem a Balkán-piacol is legnagyobb részben kezükben tartották. 
Mikor azonban a háború hosszú elnyulása kő vetkeztében nem· 
(:sak, hogy az ellenséges, hanem a semleges küllö\ddel is meg
szakadt a kereskedelmi összeköttetés, sőt amikor a va\utáris és 
egyéb, a háborúval járó pénzügyi, szállítási stb. viszonyok folytán 
a magánkereskedelem még a szövetséges Németországból (a 
világ legjelentösebb vegyi-ipari piacáról) sem tudott árút szerezni; 
vagy ha igen, csakis dugottan, a legnagyobb nehézségek árán"' 
amile rettentő mód felszöktették a beszerzett kevés árú egyébként" 
is jelentösen felemelt árát : az á\\am segitségére sietett a magán
kereskede\emnek. Nem p\atónikus célok vezették az államot ennél. 
Az állam szempontjából talán me\lékes \ett volna az, hogy néhány 
nemzet- és közgazdasági szempontból igen ielentős munkát végező kereskedelmi ház működése szünetel, s ezze\ eseileg a 
tönk szélére jut (mi \ett volna ez a háború okozta egyéb károk-

hoz viszonyítva!) . 255 
ban · azonban t.t , , az ország egész é . re en tő veszed· 

1 
szer utánpótlás megask g~!(Y1 ~elyzetére nézve"' m7t rejtett. magá-
P?nton kezdette volna \rsa eppen azon az ~k~mth_ogy a gyógy-
vJ,szonyok esetle es az ország né ét or. Igen érzél<e 

"'t"' i"'''''· .' kó,:;;;,·"~· '""'~"' ;, ~'''"" ~ .,,.,,;J:! r nJ;' .anyágutánpótlása" a erllltekke] megfo az elesettek, fog-
. enne vált volna • s vele a hábo . gy_ott katonai a· Ilo · · A · ru tavabb · . -

· beszerzés k' .. vttele lehetet-

a. lelketlen kufárok ö;ul . !elmerült nehéz ~Jába és Oroszor ~eszeröl mindinkább ségek leküzdésén kiv JObbá~ a katonai. ra~tá;~~;óltrány_ított gyó~isasztalt, s _főleg Ga. n~ 
valammi az itt-ott f törvenyellenes . zercsempeszés, ~áonzc~etresked~lem ~~:;!~~~~1tt gáy~gyszer~~k:le~~~ystekthez ~eim:-

az aliarn b yoz sara is a ott zug é 
ményeként a A eavatkozása H szakségesnek t s 
1918. június z . u~ztriában is élet osszabb tárgyalások mu at-
.tel Gyógyszerf~~~~i _kel~ttel 2600/l~~I~pt%ett szervnek máe::r~-~~~~~:~. g~~gyszerek~1to~;~~~~ltséésg alapÍttat~tt,E;r:!fm~ rendel~!~ 
rriüködött k .. ügyek mtézésében az ezzel kapcsolatos"n.ytlvan
kérdésében ozn;. me.lynek feladata gfógyszerforgalmi szakb?gyeket gyógyszerellá~i!e~;;l~l~Iván!tás v~ltg~~~~f;tzerzés, sz~~~~~~~~ 
t l . ~ nem nyilvántartati . Jav asiattétel a 
.~/ Ira nt. a ;en delet tartam gyógyszereknek vámk.. .. . g a nylivantartottak t a alatt a kirendelt é ulfoldről behoza-. 

Kórház k a csak a kire d 
8 

g adott vél é · 
ség útj' án a af 1'. gyógyíntézetek nyil va~ teltség hozhatta be em nyt, 

. e Jogosított n artott s k · 
.gyarak pedig közvetlenüll)'Yógyszerárú keres::~~ et a kirendelt-
ké ~tt?e?eti intézkedé Jks beszerezhették. oktöl, vegyészeti 

szitesenel n .
1 

• se voltak. ~~tók, azután r'a~a~~:;~~~k gyógrsze;e,~ ~~~~6::e~különlegességek 
lzonyos megkötött . . . és allatorvosok el nem használ-~~ár~s~tge~gedetteke~eg~~~Jf)rltakt~ak csak, val:m~~~:e~ ren91elésénél 

1 am. ez1 eladásban ne. ogy t yeneket 

k d A beszerzési árh . m volt szabad 
. e ö 33"/o-ot számft oz a vtszonteladó . iolyt, kiadásainak f ~attak: aJ?iből 5"/o }k?gyszerá;ú nagykeres-

Vámkülföldr e ~ze~ere.*) trendeltseg pénztáráb 

ményeit csak a :- nytlvantartott gyó s a 
(:Satlakozó 2601/l~rt;ct~ség ala~jángyl:he;:e~:t :.a~y ~zek készit-
.gyógysze:t**) jelölt ki . E. szamú rendelet ;~mm .. Az ehhez 
alkal A kirendeltség ~űköd. é O nytlvántartott 
·~ mazottainak száma 9 es l 1918. július l-én k ') Ez vo t. A fölszerelés 60 ~zdette meg 

350,949.87 K ·~alt/~ többletkülönbsérr 1918 ·.OOO kóronáb~ 
'Ván~artott szerek~él a1g/ yis. a. ?zabadk;reskect" l szept. 5-tól 1919 · ") . ' mlll!o k e em meg .. · aug. t-él 
uóval 01)~rlvántartásba vétett~~o~~ drágábbadást a'L"o~"~f?se csak a nyil! 

anyagok~ amelyeknél agyatékban lévő neh . az állami támogatásra ez:n beszerezbeté szukség volt. . • 

1 
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Gyógyszerellátás. 
(Kózponti gyógyszerüzem.) 

A múltban. -- A háború hatása. - j(irendeltség megszervezése és fel
-adata. - Nyilvántartott Gyógyszerel<.- Ertekeztet a gyógyszere\látásrót.
Átszervezés K. Gy. ü.-mé. - Bevásárló-bizottság. - Dócziék Wienben. -
Blokád. - Csempészet.- Pénzkivitel áru vásárlásra.- A tervezett kegyelem
<!öfés. - Szervezet és vezetök. - Politikai változáskor. - Testület bead
ványa.- Értekezlel a miniszternél.- Rendelet a K. Gy. ü.-rö\. - Anyag-

beszerzés. - Likvidálás. -üzemmenet. - összpontositási kísérlet. - Csendes szabotálás. -
Adminisztráció kiépítése. - Nehézségek. - Anyagigénylés. - Kiadás. -
Fövárosi müszerilzent.- Csempészés\ telepek. -Ha az oroszlánbőrt szögre-

TermeléS prémiumos rendszerrel.- Osszeiltközések a vegyészeti cso-. akasztiák. - .. 
porttaL - Gyógyszerbevásárlási engedélyek. -Tudományos és kisérleti osztály.- Gyűlései. - Pótlék a gyógyszer-
könyvhöz. - Különlegességek kérdése. - Szellemi munkások lebecsülése. -

Taksa. - Rálizetésel<. - Arvizsgaló-bizottság véleménye. - Nép
gazdasági Tanács döntése. - Kommunista gazd_álkodás lokméröje. - Az 

Gyárak nyersanyaggal ellátása.- Termelésleletti rendelkezés. -anamositás következménye. ---
Katonai leszerelés\ anyag.- Egészségilgyi anyagraktár. - Leltározás 

.,lhúzása. - Utalványozás\ jog. - · ··· Statisztikai adatok a kommunizált patikákról, gyógyszerüvegekről és 
gyógyszeráwkró\. 

A háború előtt a gyógyszertárakat gyógyszerrel minden 
kUlMösebb korlátozás nélktil a nagyban való gyógyszerkeres
kedésre teljogosított kereskedelmi házak látták el. E házak az ~vtizedeken át szerzett kitUnó kül!öldi összeköttetéseik révén, 
mindenkor kellő mennyiségű anyagkészlettel rendelkeztek, sa gyógy· 
szer ellátás, illetve utánpótlásban sohasem állt be szakadás és hiánY-
A magyarországi jólürü cégek Hamburgon, Londonon, a hollandi 
és egyéb európai drogpiacokon kivül, tengerentúlról is szereztek 
be közvetlenUl árút és nemcsak a hazai szukségletet látták el, 
hanem a Balkán-piaco\ is legnagyobb részben kezUkben tartották. 
Mikor azonban a háború hosszú elnyulása kö'etkeztében nem· 
.:sak, hogy az ellenséges, hanem a semleges küllölddel is meg
szakadt a kereskedelmi összeköttetés, sót amikor a valutáris és ~gyéb, a háborúval járó pénzügyi, szállítási stb. viszonyok folytán 
a magánkereskedelem még a szövetséges Németországból (a 
világ legjelentösebb vegyi-ipari piacáró\) sem tudott árút szerezni; 
vagy ha igen, csakis dugottan, a legnagyobb nehézségek áránr,, 
amik rettentő mód felszöktették a beszerzett kevés árú egyébként~ 
is jelentösen felemelt árát : az állam segitségére sietett a magán
kereskedelemnek. Nem platónikus célok vezették az államot ennél. 
Az állam szempontjából talán mellékes lett volna az, bogy néhány 
nemzet- és közgazdasági szempontból igen jelentős munkát végező kereskedelmi ház működése szünetel, s ezzel esetleg a 
t5nk szélére jut (mi lett volna ez a háború okozta egyéb károk-

hoz viszonyítva!) . 255 ban . azonban t.t , az ország egész é . re entö veszed ·1 
sze r utánpótlás megask gg?YI ~e ly zetére nézve~ me t rejtett magá-
P?nton kezdette voln a !!sa eppen azon az ' mtnth_ogy a gyóg -
VJ;szonyok esetle es a kl az ország né ét ekkor Igen érzéké y 
sagba jutottak, sg kór~~obmlása ~övetkfztéb~~elynél az egészsf~ 
mán);' .anyagután ó ti. z" a kerilltekkel me az elesettek, fo _ 
-lenne vált volna p asa • s vele a ha'b _gfog~ott katonai a"llg • . oru tavabb . o-

" beszerzés kö .. VItele lehetet-

a_ lelketlen kufárok ru! . f:'lmerült nehéz · ~lába és Oroszor ~észerol mindinkább ségek lekűzdésén kiv 
JOblbá:a katonaira:tá;~~~óllrány_ított gyó~:sasztalt, s főleg Ga~~ 
:va amm t az itt-ott f torvenyellenes . zercsempészés, ~;cktetreskedelem ~l:ga!~~J?ltt gyógyszer~~ok:legrlsel<hez ke:nii 

zo az állam b a yozására i 
0 

ytatott zú é' 
ményeként a A eavatkozása H 

8 
szakségesnek gt 

5 

1918. június z . u~ztriában is éJet o~szabb tárgyalások mu at-
tel Gyógyszerf~~~~im·kel~ttel 2600/l~~l~pt~ett szervnek máe;:rt ~~;~~lt g~ógyszerek" 1to~;a~~d.~Its.ég alapÍttat~tt E;~:fmú ren~elet~ mükö~ött ~--ügyek intézéséb~n es az ezzel kapcsolat~s"n.yllván
kérdésében ozr~, melynek feladata gl'ógyszerforgalmi szakb?gyeket gyógyszerellá~i~e~i;l~tlvánitás v~lt~g~s~e;b;s{e~zés, sz~~~~~~~ 
tala i~n~em nyilvántart~Í gyóg . mm Javaslattétel a 

. a rendelet t t yszereknek · k .. · 
mJg a nyilvántartottak a~ ama alatt a kirend~~~ ulföldről behoza-

Kórházak a csak a kirend 1 . 
8 

g adott véle é 
ség útJ· án a f l'. gyógyintézetek nyil va' te ts eg hozhatta be m nyt, 

. e Jogosított n artott s k · 
.gyarak pedig közvetlenni !iyógyszerárú keres::~~ et a kirendelt-
ké ~lf!Ieneti intézked. lks beszerezhették. októl, vegyészeti 

szitesenél n .1 . ese voltak. --~-ftók, azután r1a~a~~~~~~k g~ógrsze;e~ ~~~f6::e~kflönlegességek 
zonyos megkötöttsé .• s allatorvosok e nem használ-~~ár:fs~gte~gedetteken g~7;Jf)rltakt!ak csak, val:m~~~~e:~ ren9elésénél 1 am. ez1 eladásban ne. ogy Ilyeneket 

k d A beszerzési árh . m volt szabad 
. e ő 33'/o-ot számí oz a VISZOnteladó folyt, kiadásainak f !~attak: a'!·Jiből 5'/o a gk?gyszerá~ú nagykeres-

Vámkülföldr e ~ze~ere.*) Jrendeltseg pénztáráb 

ményeit csak a :- ny1lvantartott gyó s - a 
esatlakozó 2601/lg!e;ct~ség alapjángylez;:~e~~t ;.a?y ~zek készit-
.gyógysze:t**) jelölt Ú . E. szám ú rendelet ll~mm .. A~ ehhez 
alk I A kirendeltség működ. • O nyJ!vantartott 

. ~-mazottainak száma 9 eset !918. július 1-, k ~ volt. A fölszerelés en ezdette meg 

350,949.87 'K a~olt/~ többletkillönbséa 19 8 

60

-000 kóronáb~ 
'Vántartott szerek~él alg/yts .a. ~zabadk;reske' ct' lszept. 5-tól UH 9 · ") ' mtlllo k e em me ·· · aug I-éi ~zóval oli~tt;;ntartásba vétett~~o~~odrág~bbodást ~t"o~~fttése csak. a nyil~ 

. yagok, amelyeknél gyatekban lévő neh az állami támogatásra ez~~ beszerezheti szu.Kség volt. . ., 
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került, mig a szemelyzeti és adminisztracionális kiadások az első 
félévben 40.0GO.- korona, míg 1919. január l-től március ::'l-ig 
49.000.- korona volt. 

1918. december 24-iki kelettel a Magyar Népköztársaság 
6565/1918. M. E. számú rendelete feljogosította a kirendeltsége!, 
hogy a 2600 és 2601\1918. M. E. rendelettől eltérő rendeleteket 
is kiadhasson és hogy továbbra a gyógyszerek árait is megálla
pithassa időnkint. Ennek alapján kiadta az 17G0il919. számú 
rendeleté!. amely a nyilvántartottak közül kihagy 8 és felvesz ta 
újabb gyógyszert, mint amelyeknek beszerzése akkor nehézsé
gekbe ütközött. A kirendeltségnek ez a rendelete márciusban 
jelent meg. Ugyancsak a rendelet alapján elkészíti a gyógyszer
taksál az újabb beszerzési árhoz viszonyítottan (lásd később.). 

A kirendeltség az első forradalom után túllépte eredeti ha
táskörét: maga vásárolt gyógyszereket s ezzel teljesen megköHltte 
az engedményes gyógyszernagykereskedők kezét, anélkül azonban., 
hogy ilymódon az ország gyógyszerhez jutott volna. 

Ez volt a helyzet márc. <:l. előtt. 

* * * 
A tanácskormány az eredetileg ellenörzőszervként működö

gyógyszerforgalmi kirendeltsége! a gyógyszerellátás centrális szer
vévé kivánta kifejleszteni. Április !0-iki kelettel Dóczi Imre dr.-t, 
a kirendeltség vezetőjét, felhatalmazza a népbiztos arra, hogy a 
P. K. T. XLVI!. sz. r. végrehajtásaképpen a gyógyszerárúnagy
kereskedéseket az 5. M. N. N. sz. r. értelmében .átvegye és a 
gyógyszerárúkereskedés kommunizálá.sát egy megfelelően szerve
zett • Központi Gyógyszerüzem be" mielőbb indítsa meg." Egyben 
felhatalmazza, hogy csoport és osztályvezetöi megbízásokat adjon 
a gyógysz. és draguista sz!<sz. meghallgatásával arra alkalmas 
Fzakembereknek, akiknek megbízása ideiglenes jellegű és amennyi
ben valamely szocializált cég alkalmazotta volt, fizetését annalt 
terhére kapja. 

Dóczi dr. előadása mellett a népbiztosság egy értekezletet 
hivatott egybe, amelyen Goldzielter Miksa dr. elnökölt s a kor
mány részéről rajtakivül a Népjóléti és Belligyi nb. egy-egy 
!őcsoportvezetőhelyettese vett részt. Jelen voltak a többi közölt 
egyetemi tanárok (Bókay, Vámossy, Matolcsy,) Deér, Bayer, 
Zolíán, Szántó, Alberti, Koritsánszky gyógyszerészek, Kereszthy, 
Wolf vegyészek, azután a vegyészek orsz. szövetségének titkára 
és a szocializált cégek képviselői. Az értekezlet tárgya a gyógy
szerellátás, a gyógyszerek uniformizált alakban gyári készitése és 
minden a K. Gy. ü. felállltásával és szervezésével kapcsolatos. 
kérdés. Az értekezlet megállapodott azokban az alapvető irány
e!vekben, amelyek alapján a K. Gy. Ü. megszervezése megindu!.t 
és amely irányban ahogy látni fogjuk, kifejlődött.") 

*) Ezen az értekezlete-n vélte Szántó a kifejlődés irányát megszabai 
{l.U'-l a kijelentéssel : nthert ki merné gondolni. hogy itt még egyszer vissza...._ 
j~u a magántulajdon." · 

- '··~ .. 

257 

Ismételt megbeszélést folytattak a vezetilknek kiszemeltek és 
megbízottak az organizálásra vonatkozóan s e megbeszélések 
eredményekép több- kevese bb változás után a K. Gy. ü. köz
pontja a következő osztályokat ölelte fel: 

a) Elnöki csopo,-t (általános igazgatás) ármegállapítási osztály. 
b) Temtelisi csoport (szintetikus gyógyszerek és tápszerek, 

galenikus gyógyszerek és gyógyszerkűlönlegességek termelése, 
gyógy· és ásványvizek osztálya, tudományos és kisérleti osztály.) 

c) Anibeszerzési csopo>·t (anyagbeszerzés és árkalkulátió, 
kivitel és behozatal.) 

d) Omnviteli csoport (árúkiutalás, anyagkezelés, könyvelés 
és revízió. anyagkészletnyilvántartás, gyógyszertárak anyagkezec 
lésének ellenőrzése, pénztár.) 

e} Segédhivatal. 
Aprilis 29-én az üzemvezetéssei Dóczi Imre dr. és Szántó 

Sándor. bizatnak meg együttesen és az üzem részére ötmilliós 
folyószámla nyitását rendeli el a P. N. az M. N. N. megkeresésére. 

Dóczi és Szántó egy politikai megbizott (Flamm Sándor) 
kiséretében még április folyamán Wien.be utaznak a nb. megbízása 
alapján gyógyszerbevásárlás céljábóL*) E vásárlási csoport. eredeti 
terve az volt, hogy a klilönbözö országokban a K. Gy. U. fiók· 

· jait á_llitja fel, amelyeknek útján fogja egyrészröi a szükséges 
gyógyszeranyagat bevásárolni, másrészről a hazai termelés keresett 
fölöslegét elhelyezni. A csoport tagjai 100 K napidíjban részesül
tek. Az M. N. N. kérle a népgazdasági:tanácstól, hogy e díjat 
Ausztriára napi 250 K, Németországban 250 M·ra emelje fel, 
amihez a· N. T. nem járult hozzá. -

Az osztály javaslatára a nb. júniusban megkereste a Pénz
intézeti Központo t, hogy a csoport pénzkezelését szakközeggel ellen
öríztesse, minthogy a bizonytalan postaközlekedés mellett a yásár
lási viszonylatokat nem merte beküldeni. Szántó júl; 9 én Guth 
népbiztoshoz levelet ír, amelyben leírja azokat a nehézségeke!, 
amivel a gyógyszerbevásárláshoz szükséges pénzt kicsempésztette 
s közli azt is, hogy miután nagy ügyleteket bonyolítottak le, a 
wieni rendőrség, alkalmasint kommunista üzelmeket sejtvén e 
mögött, Dóczit már ismételten kihallgatta, Egyben tudatja, hogy 
teki!llettel a fennforgó veszedelmekre, történjék gondoskodás a 
pénznek más úion való kijuttatásához. 

Tudnunk keH, hogy ezidőben Tanács-Magyarország Ausztria 
részéről is blokkirozva volt s így az egész legitim-kereskedelem 
ís a csempészeire volt alapítva. Pénzt bevinni tilos volt, mert a 
németausztriai kormány több-kevesebb jogg~l attól tartott, hogy 
a Szavjett-Magyarországról bekerülő -pénz nagyrészt a kommunista 
agitáció céljaira fordíttatik. Emellett azonban pénzpolitikai háttere 

*) Úgy Dóczi, az orvos és miniszteri ·tisztviselö, mint Szántó gyógy
szerész, nemkülönben az ismeretlenségből elóbukkant, alig 20 éves F!amm~ 
teljesen járatlanok voltak a gyógyszerbevásárlás terén és-azzal azelőtt nem 
is foglalkoztak. Dóczi még a kirendeltség idején próbált vásárolni) de ezek 
a vételek javarészt papiron történtek csupán. 
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is volt e tilalomnak. Szántó május és . ju~lus elején, v~llal~ozott, 
mindkét !zben 3'/z millió koronának ktszallitására, amt mmdkét 
esetben nagy nehézségek'árán. és ravasz tal~lék~nyságga!Jtehe.r
auton zsákok alatt éjjel a halaron át stb.) stkeru!t. Azutan m~_g 
e . !~ben július végén küldött a nb. ugyancsak a K. qy. U.·. 
p~~zéből 3 millió K-t a bevásárló csoportnak, ekkor egy Idegen 
követség futárjával lehetett szállltani. E JO millió .• k?tonának 
egyrészén sikerOlt árút vásároini a csoportnak, m!g mastk ~~szén 
.részben idegen valutát vett s mint i!yet: részben .. en;det.tjében 
deponált. Az elszámolások fe!Ulv!z~galatara a pol.t!!~at .valtozás 
után Matolcsy profeszor k!ildetett kt s vele szakerto közegként 
Sefcsík László utazott Wienbe. . • . • 

. A .bevásárló csoport több ízben összesen 6 waggon arut ) 
k!ildött a proletárdiktatura idején, qmelyben a~onban -. mert a 
vásárlásoknál nem támaszkodtak sz~go:úa!l a hiányokra es szük
ségletekre, de meg mert azok a w;em ptacon sem volt~k kap
hatök ~ ritkább és. értékesebb anyag mell,ett nagymennyt~égben. 
volt olyan, amit a tninden adatot egybevető szakembe! nel!l veJt 
völna meg.**}. Achilles-sarka pedig az v?lt ennek a v~sárlasnak; 
hogy nem volt meg a szaros össz~k?tt~tes a buda~,es.ll K. Gy.Ü. 
egész szervezete és a wiei]i bevasario csoport ko_zö.tt. már~sak 
azért sem mert a K. Gy. ű.-be • beszervezett szoc1allzalt ·. cegek 
volt vezetŐinek politikai ~s érthető magánjogi oko~ból ér:~en ~z 
volt !ontós, hogy a gyógyszerellátásnak ezt. az uj módJat ~ls
kreditálja.***) A tehete.tlenségtöl, a gyógyszerellát~sban beall_ó 
csődtől remélte ugyanis a proletárdiktaturának errol az <:)lda!rol 
adható- kegyelemdöfést s vele .kapcsolatban a .g~ógyszerel~atás 
ú" rendjéről a régire visszatérést, amely a megbemtolt sa ~1kt~

-· tJra gazdálkodás által gazdaságilag is erősen megrendített, ~md1g 
szolid algpokon ny?gv? • gyógyszer nagykereskedelmet U)ból a_ 
magántulajdonba adja vtssza. • . . . . .. 

. A szksz. ismételten támadas b~ 1~ részes;te~e. a .. K. Gy. U.-et 
"fehér alakulatnak", "ellenlorradalmt tar~asá.gnak 1elolte m,~gés a 
szerkesztök •és. gyógyszertárosok r;ofuglllmanak, . 

· Az üzem ugy~nis a már emlitett ·s_ .csoport- es osztályveze~ 
tő ik sze ri nt itt következő. szervezetet kepezte: . · · · 

- :\Te;etök: Dr. Dóczi Imre, Gyó'rgy M~tyá~s (eg~rú,tta~, a M. N. N. gyógy. 
- szeréSzeti sza.kosztit1yának vez~töje) és Szanto Sándor. · 

A) Elnöki csoporf: TV., Hajó-u. 2. _ . . 
Csoportvezető :- KoritsánszJ~.Y Ottó és __ Polld~ Ákos Je ... ~ be~:- vezetöh~~ 

1 ettesek). 1. Elnöki oszt~lyve?'etoJe·:, -Dr. Toffler .P~l. ?· Tltkarsáe; _a ye~eto. .br. Wilhelm ~áfoly.: 3:- Armegálla.pf_tó_ (taksakészl~Ö) oszt~-ly: __ Kovac~_Ödon. 

~)>ÁPrili~ végén~ május eli~ j éh- f~t, 'július végé.n ( \~.aggo.nt _. . - . 
. '*) 1000 kg. acid. tannic .. tárolt a K. Gy. O.-nel, amil n;.mt ny!lvan. ·. 

tartott szert JOHO K"ért adott tovább s ugyanekkor Wwnbol !65 K-val . 
vásárolta.t küldöttek. , - . . . ·. · · " · · t lőtt. 

_ ***) -A~kálmazottait jele~_tösen- _magasabban kellett 11Ze_1nt,~ mm c:~:z~. ~ __ 
·nt cé ne!ll vásárolhatott . uzletet nem bonyolithalott le, 4 h ~avt töve 

~~lem limaradi 1 a raktárak- kiürültek . Sőt egyiket-másikat állandoan fenye- . 
gette a 'teljes megszüntetés veszedelme. 
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B) Termelési csoport. 
Csoportvezető: Dr. Tifolff Emil. 1. Sinthelikus gyógys:/trok és láp· 

-szerek: osztályvezető: Dr. Andriska Viktor. 2. Galenikns gyógyszerek és 
~·yógyszerkülönlegességek: osztályvezető: Alberti Andor. 3. Gyógy· és ásvány· 
vizek: (\l., Andrássy-út_ 3.) osztályvezetök: Gecsó' Sándor és 8axlehner Ödön. 
~- Tudományos és kisérleti osztály (VIII., Aggteleky-n. 8.) : osztályvel!<ltö : 
Dr. Deér Endre. 

C) Árúbeszerzési csoport: V., Bank-utca 5 . 
Csoportvez~tö: Z_oltán Bél~. l. Anyagbeszerzés és árkalkulátió, osztály

vezetök: Dr. Kleao LaJOS és Feu;tl Ferenc. 2. Kivitel és behozatal osztálv
-vezető : Dr. Seitz Ottó. ' • 

D) Üzemviteli csOport: Y., Zrinyi-utca 3. 
Csoportvezető: Reichart Emil. l. Árí1kiutalás : osztályvezetö : Oberlan

-d~· Rezső. 2. Anyagkezelés: osztályvezetö : Zunft Kárdy. 8. Könyvelés és 
Tevizió osztály h. vezető : Sefcsik László. 4. Anyagkészlet nyilvántartás és a 
gyógyszertárak anyagkezelésének ellenőrzési osztálya: h. vezető: Kocsis Imre. 
.5. Pénztar: vezeti Kelen Lajos. 

· Km·lovszky Geyza és Lukács István szerkesztőket, Fattst1' 
Géza dr., Tattffer Gábor dr., T.Véber Dezső dr., Kerpel Vilmos, 
Rácz Jen ö gyógyszertárosokat is foglalkoztatta.- Zoltán Béla még 
állásának rendelkezésre bocsájtásával is fenyegetődzött arra az 
esetre, ha a két utolsó helyen említette!, továbbá Faísztl-t és 
Héderváry dr.-t nem adja a szksz. me!léje. Csakis e fenyegetésre 
lehetett György Mátyásék makacsságát megtörni, amellyel napo
kon át tj!takoztak nevezcltek foglalkoztatása ellen, részben "kon
servativ politikai felfogásuk", részben más, nem közölt okok miatt 
De így is csak úgy járult hozzá az osztály és a szksz. (amely 
nélkül nem lehetett senkit sem alkalmazni), hogy Héderváry dr. 
elleni kifogást érvényben tartja s ő semmikép sem alkalmazható. 

Koritsánszkynak kívánsága ellen, hogy- a többi közölt - · 
Réthelyi József, Ember Elek és Varságh Zoltán dr.-t alkalmaz
lJassák az üzemnél, ellentmondást sem tűrően tiltakoz!ak. 

* * * 
Mikor Zoltán került a nb.-i osztály élére, Pollák Ákost akarta 

az üzem vezetésére megnyerni .annak az elvnek megvalósítására, 
hogy gyógyszerészi szaküggyel gyógyszerész foglalkozzék. Pollák 
nem vállalta. Különben is Dóczi megérkezett Wienből és ő ragasz
kodott üzemhez törlént kinevezéséhez, amely állásból még el· 
bocsájtás! egyébként sem kapott. A népbiztos erre továbbra is 
meghagyta vezetőnek, de mert ismét állandóan távol volt, helyet
tesítésével Pollák bízatott meg.•) 

Már az első politikai átalaku!ással,,. illetve a 13. kormány
rendelettel .. ) illuzóriussá lett a K. Gy. U. működése, minthogy 
a belekapcsolt, szocializáll narykereskedések visszaadattak a ma
.gántulajd<;>nba .. Egyirendeletet adott ki erre aug. 6-án. a minisztérium 
a K. Gy. U.-re, amely szerint a~dig, míg rávonatkozó külön intéz-

') Eddig Pollák, Alberti és Koritsánszky együttesen intézkedtek; 
Koritsánszky visszahívatott az osztályba; ettől kezdve Pollák vezette az 
,iizemet, mig a termelési ügyekben Alberti intézkedett. 

") Lásd 236~237. oldalon. 
17''' 
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kedés nem történik, változatlanul folytassa a beleszervezett cégek-
kel a gy8gyszerbeszerzést. A főcél az volt, hogy a zavaros 
viszonyok következtében meginduló zugspekulációnak gátat ves
sen s a gyógyszereilátást a cégek magántulajdonjogának elisme-
rése me!Iett ~gy szabályozza, hogy amindenkori (esetleges irreális) 
spekuláció a1tal a gyógyszerre szoruló beteg közönség ne legyen 
minden állami ellenőrzés nélkülözése következtében veszélyeztetve_ 
Nem attó! t'l:to!t, -hogy a~ előnyösen ismert JSYógyszerárú nagy
kereskedo cegek einek v1ssza a zavaros v•szonyokkal, hanem 
hogy ezek pénziigyi erejükben meggyengűlvén, veszedelmes és
zug ~~~~on dolgozó _dvá\isaikat*) ·nem tudják legyűrni s a gyógy
szereilatas, hogy csod e,e ne JUSSon, a beteg közönség kizsaro
lására helyezkedhetik csak. 

* * * 
j5tt az újab b pol. fordulat. A Testület aug. 8-án beadvánnyal 

fordul a minisziériumhoz. Az érdekes adatokat tartalmazó bead
ványt teljes terjedelmében ideiktatom: 

..,Nagyméltóságu NépegéSzségügyi Miniszter úr l 
A Budapesti Gyógyszerész r_restületnek mély tisztelettel aiulirt elnök~ 

sége kizárólagosan a közegészségügy fonto.s érdt>kének- szemelőtt tartásával 
a_kűvetkezö jaYaslatot, illetőleg kérelmet terjesztjük a Miniszter Ur el-é. 
kén:e a1m_~k -~1ölcs mérlf'~-e~ését s ennek eredményeként a szükséges intéz_: 
kede.sek sm_·!2·os focannt02ltasát. 

E ,jaY"iíslatm.:k_. Wetülel? tiszteletteljes kérelmünk _lényege az, hogy 
méltóztn;,.:stJ;;: a Ji:öz és az tiltalanos köz('gészség-ügy érdekében a voJt. ,/l'a
nácstöztarsaság'· q . .::ylk jellag-zetes szervének, a Közpomi Gyógyszerüzemnek 
halaclél;:tv.hm fPlsz:.ünolá~át el.rendelni, ennek megtörténte uUm azt feloszlatni 
s. a. g~-~Jg}'t·zel·kerC'skedclD~ct az arra lllvatott nagykereskedelem akctószabad
ságánaJ..: Yissza:J.da.:;ftvnl mindcn eddigi mesterség-es korlátozast ól mentesíteni. 

TisnelcHc''je:-:J eliAeljeszté:3ünk leg-nyomatekosabb indoka az, hogy e 
.hatósági lntézk·eub"'- szolg{tina elsö lépésként a no.gyközönség által igényelt 
gyógyECZC'l'('k szinte szemérllletlen magas árainak a normálishoz közeledő 
c·sökkc n té::: ére. · 

_ 'Cgynnis a Kr;;cponti Gyóp-yszertizem, amely csecsemö-korliban a kül
földröl lwszerczllPli'l gyüg-~·szenmyagok egyszerű ellenőrzö-szmvének indult 
a boJsrvitmalc-m ós guzdúlkucbs alatt egyszeriben hatalmas aránJ·okat öltöt~
:-::- a józan ~t::z f.lko.;;;k.:;da:':'lt mf'glmJadó "·üzemköltségeivel'' rfmehezedett Ugy 
~1. gs(•é..:YSZt~rti'tn;l;.J·rL m:m ::: g~-{,;_;yszerkereskedelemre és a gyógysz~?rterme
Je~re., s czzet ve~·cred.UH"llYi.Jl'n úgy felc··igázta a közönség kezébe keriilö
g-yúg-ys2ctek .<"traitJ hogy una ·soha, sem itt, sem külföldön :példa még 
nem ·-ro1t. . 

Az 1818-ban élTéTiyes gyóg-y·szenir.szahás még arányban á.llt a kŐzép
cnrópai gyóg~."?:0J1)iaeon ,iegyzeH arakkaL Ez árakat akkor még "Kirendelt~ 
ség·net-" neYE'Zf'Ü Gy6,2yszetüzem 1fJ19. jumlár hó l~ével felemelte. 

_ Cvyanezt egy h:~Jnd h:.<~·"''~'bhe11, YBf2-yi.s 1910. február l1ó 1-én Ujabb emelés: 
követte, ugyanekkor a ·mc:n!;_aJijtddek 1000/o-al emelkedtek. 1919 junius 
4-én újalJb·aremelés, július 4-én a szeszes készitmények tvvábbi 15ÓOjo-al, 

"') N>ég .. a TanácskOrmány idején egy Központ útján ,egyik semleges 
országban ;évó követségi mágnás-tisztviselő- ajánlatot tesz gyógyszerek 
szállh2,s.~ra. Ugyanezen listát ajánlja közvetJe·nm onnét egy szállító cég a 
K. C.y. U.-nek. Az előbbi b0°/c-kal magasabb árat szab meg ugyanabból a 
forrásból való e·gy és ugyan<,zon árúkra, mint nz utóbbi. Már aug. 7-ike . 
után volt, amikor hasonló eset fordult elő s leg-magasabb össze~öttetések 
mozgóslti~tiak J z üzlet .Jealizálására. Az ugyanakkor 'keit árajánJatok közti. 
küiönbség akkor az "50°/o-ot is meghaladta. - -
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~nlius 14-én a gyógysz;erkíszolgA:aatáshoz szükséges edénYzet árai emelked
~ek:, végül julius hó 21-én egy általánosan alkalmazott 200°/o áremelés kö
vetkezett be. - Ez magyarázza meg azt, hogy 1918. _augusztushoz viszo
n vit·m a gyógyszertarakból kiszolgált gyógyszerek árai immár kb. -350-600°/o-al 
<Ú:águltak meg. 

A gyógyszorr.e szoruló betegek rovására menö ezen hallatlan gazdál
kodás leo-főbb tényezőjeként a Gyógyszerüzem szerepel, amely mértéktelen 
.sz-em ó ly{' és adminisztrációs kiadásai me ll ett csal>::ís o vámszedéssei tudott a 
felszínen marallni. Eredéti · célja tulajdouképen a gyógyszerek gazdaságos 
beEzerzése és azok ará-nyos elosztása lett voína, azonban e célját ugyszálván 
f!ZY :pillanatig sem töltötte be. Ez állitásunkkal egyidejllleg a következő 
bizonYítékokat szoJgáltatjuk: 

~L A Gyógyszerüzem (kirendeltség) fenná1}ása. óta sokkal , nagyobb s 
ennélfogva tiirhetetlenebb a gyógyszerhiány, mmt volt a háboru 5 eszten
deje alatt. Ennek magyarázata abban rBj_lik, hogy surbadkereskedelem a~ 
árukat felkutatta, régi összeköttetései réven megszerezte s a kereskedelmi 
yersenv szabályainál fogva a legmérsékeltebb haszonnal hozta. forgalomba. -
Yiszoni a Gyóo-vszeriizemnek csak alkalmi ös.:::zeköttetései voltak, a belföldi 
piacon versen)~·nóikül állt s e monopólium birtokában drág;1n szerzett árúit 
tetszés szerinti félárakkal terhelve adta tov-á.bb. 

2. A gyógyszertárak gyógyszerellátása a legkomplikáltabb1 bürokra.· 
tikus -rit.alványozási rendszer alapján történt, amely a lassu és nehéz be· 
;;zerzés mellett a.i üzemi alkalmazottaknak egész légióját kellett, hogy fog
lal1::oitassa, illetőleg eltartsa. 

. 3. 'A Gyógyszerüzem egyik kifejezett célja a zugkereskedelem letö· 
réi:ie volt, s a tapasztalat megis a.zt mutatta., hogy a zugkereskedelem 
tovább virágzott, sőt nemsokára maga a Gyógyszerüzem is kénytelen V?lt a 
zu[.f'kereskel!elmet beszerzési forrásként legalizálnL Ennek viszont termesze,. 
te; következménye volt, hogy a zug- vagy csempésik~reslredelem árai az 
igr megnövekedett kereslet folytán még magasabbra szoktek, a Gyógyszer
i.J~om a felha-jtott- árakon vásárolt, :-3 ezt megterhelve, a fentebb emlitett 
adl.llinistritciós költségekkel, adta tovább árúit a gyógysz~r~áraknak. _ , 

4. A szabadkereskedelem mozgékonysilgát., elörelatasát, áttekmtöke
-J.•4~_ségét - öriként érthetőleg - sz_intén nélkil,lözi a bürok~atikus alapokon 

j·vezett Gyógyszerti.zem, amelyre nézve legJellemzöbb pelda az,, ho~Y:. a 
.-;o-utóbb behozott s valószínüen méregdrágin vásárolt 4 vnggon áru kozott 

alT~· lelhető olyan, a.ri:J.ely a kereslet tárgyát képezné, de anná..l több az 
olyan1 arnelv abszolut nem volt keresett- cikk. 

Mind9zen fonálisagak orvosiása rövid ídön belül 'megtöl~énhetik, ~a a 
gyógyszerkereskedelem minden további halogat~s nélkül,_ visszanyeri- -:4;. 
szabad rendelkezési jogát. Természetesen e~ a_kCI~~szabadsagot. csa~ arra a
:!lagy kereskedelemre értjük, amelynek ~epv~selm m.ár a ha~orut meg~ 
elözöen is, évtizedek óta e téren fejtettek kr eredmenyes teyekenységet. 

_A sürgősséget pedig az indokolja., hogy o eégek haladéktalanul _hoz.zál~thas· 
;,;anak korábbi külföldi összeköttetéseik felújításához, mert e teren mm_den 
na'Ji késedelem annyival is inkább kárt jelent, miv-el rendelkezéseiket 
&ddig nem hajthatják végre, mig a G;yógyszeriizem fitggelékeként lehetőség 
alatt allanak. 

Mindenesetre eddigi sajnálatos közlillapota.inkb!in kell keresliünk 
annak okát, hogy tiszteletteijes kérelmünk tárgya ma; még ~z e_lintéze_tlen 
Ngyek között szerepel. De - ligy véljük --: hogy JBleD: fo~terJe_sztésünk, 
valarnint az a körülmény, hogy Xémet-Ausztna a konsz?lldá?l? első lépés~
'kónt ~,Arzneimittel-Centrale"-jat sietett szintén feloszlat~l, M1mszter Urat lS 
.&rra foO'ja késztetni 1IOO'Y e téren a kivánatos rendet su.rgösen megteremtse~ 
.Amely;ek reménvében ~;agyunk 

Budapest, 1919. augusztus hó 8-án 
mély tisztelettel 

A BudapeSti Gyógyszerész Testület elnöksége 

Rét-helyi József, s. k. Dtér Endrt, s . .1; 
ügyvezető tftkár. elnök" 
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Az osztály előterjesztésére a miniszter elrendeli e tárgyban 
egy értekezlet egybehívását s hozzájárul ahhoz a javaslathez, 
hogy Lippay Károly ezredes-gyógyszerész neveztessék ki a K. 
Gy. Ü. liquidálását vezető közeggé s nevezettet ki is nevezi. 

Az értekezletről pedig a gyógyszerellátás nagyfontosságú 
kérdése szempontjából teljes terjedelmében közlöm a .Jegyzö
könyv"-et: 

"Felvétetett 1919. évi augusztus hó 14-én"a népegészségügyi miniszte
t~rinmban tartott értekezletr61, malynek tárgya. a Központi Gyógyszerüzem 
és Gyógyszerforgalmi Kirendeltség felszámolásának, illetve átalakitásának 
kérdéJle. 

Jelen vannak: Elnök: Dr. Csilléry András miniazter, késöbb Ka.:inpiF~ 
János államtitkftr, a gyógyszerészi osztály vezetője : Koritsánszky Ottó;. 
továbbá Dr. Matolcsy egyetemi_ magántanár, Lippey KáJ.'oly ezr,edes-gyógy
szerész, Dr. Deér Endre, Zoltán Béla., Réthelyi József, Pollák Akos gyógy
szerészek, Dr. Seitz Ottó, Reichart Emil, Seftsik László, Dr. Klein Lajos a 
gyógyszerárú nagykereskedő cégek képviseletében. 

A mim"sztet üdvözli a megjelenteket, örömének ad kifejezést, hog;r 
·egy szakkérdésnek elintézésa előtt szakemberekkel konferálhat Reméli, hogy 
ezen meghallgatása következtében is bizalommal vannak a letünt anarellia 
után az ügyek olyun intézése iránt, amelyből a megelégedés és boldogság 
s ennek a sokat megpróbáltatott nemaetnek felvirágzása fog következni. 

Az értekezlet tárgyáról szól és kivánatosnak tartja, hogy addig, amig 
a külfölddel azon régi relációban leszünk, amelynek alapjáu az ellátás 
egyébként is biztosítható, az államnak valami ellenőrző és támogató befolyáBa 
maradhasson meg a szabad kereskedelemnek biztositása mellett, hogy a 
gyógyszerpiac szükséglete mindenkor fedezhető legyen. Amíkor a valutalis 
kérdés ' elintézödik és külföldről nemcsak az á11amhatalmon ketesztül de,_ 
egyébként is majd ellátnak bennünkek mindennel, akkor semmi akadály, 
hogy továbbra a.z átmeneti időre támogató szervül meg-hagyandó átalakitott 
Gyógyszerforgalmi Kirendeltség is megszünjék. 

Koritsdnszky rámutat, hogy a Központi GYógyszerüzem a folyó hó-
kelt 13. számú kormányrendelettel megszünt, mivel a szarveit képező sv. 
Uzált nagykereskedések magántulajdonba mentek at, ennél tehát az az e~ 
len feladat, hogy mennél gyorsabban, egyszerUbben és minden jogos éi 
kielégitő módon történjék a Központi Gyógyszerüzem liqnidálása. Megvilát. 
hogyan keletkezett a Gyógyszerforgalmi Kirendeltség vagyis a tanácskorn. 
alatt gyógyszertízemmé fejlesztett ellenőrizni és a gyógyszerellátást bizt{, 
t_ani hivatott szerv. Fejtegeti, hogy mennyiben felelt meg feladatának l 

mennyiben tette az apn-bb kiutalványozások útján nehézkessé a gyógyszer 
beszerzést a gyóg-yszertárak szám<ira. A jövőben a feladat egyrészről, hogy· 
az egészségügyi helyzetet biztositó gyógyszerekben hüiny ne legyen, másod
szor ezeknek olyképen való megszerzése, hogy a közönség minél olcsóbban 
jusson·· a maga gyógyszereibe z* Amennyiben ezt csak a Gyógyszerforgalmi 
Kirendeltség fenntartásával lehet biztositani, úgy találkozni fognak a vélemé
nyek abban, hogy ez a szerv fenntartassék, elltmben, ha más jobb módon 
biztositható a kétdésnek megoldása. akkor épen ez a.z_ értekezlet van hivatVa 
jaVaslatot tenni erre. A miniszter Ür avégből hivtn. -egybe az érdekelteket~ 
hogy a tárgyra yonátko.zó véleményeket tájékoztatás céljából kö.i:ivetlenlíl 
maghallhassa. . . 

Dr. ]fatolcsy Niiklós nem tart-ja szükség-esnek a Gyógyszerforgalmi 
Kirendeltségnek .a fenntartásil t sem, amennyiben. a szabad kereskedelem a.z 
egé-sz vonalon máris biztositva van. 

Az elnöklő minisztcr közbevetőleg megjegyzi, hogy a külfóldrbl va:ló 
&nyagbehoza.talllál az entent bizottságokra vagyunk utalva. addig, amig a 
kontinense1,1 felgyülemlett és a le_szerelésekböl származó hadianyag teljesen 
e1 nem használtat-ott. Ezen átmeneti idöre tehát elkerülhetetlen~ hogy a-z 
entent bizottsiigokkal maga az -1\llam tárgyaljon az anyagok -behozataláró1, 
mert éppen abban látja garanciáját az entent1 hogy az anyag rendelt~tés-i 

) 

1 



, .-,i 

264 

hatalmak ne bíztositsáJ.;.: magulmak a teJjes kereskedélmi szabads.lgot, s így 
a belföidt gJ·ógyárú nagykereskedők kénytelenek volnának üzemüket be
szüntetni. 

Végül még azon közbúnert körülményre biitorkodunk hivatkozni, hog~r 
a gyógyszeró.r(t-zugkere.skedalem éppen azóta . ért el soha el n~m képzelt 
virágzást, ,!p-ikor a Gyógyszerforgrumi KirendoHseg a régi g:yógyszeráiú
nugykereskedö cégek ü?Jemeit me-gbénította, maga pedig :nem volt képes 
kellő mennyiségú gyógyszert betzerezni, úgy hogy közt:udo!Iuis szerint az 
utolsó óv ben a G-yógyszerforgalmi Kirendeltség hatásk:ör6b(t tartozó gyógy
árú-nagykereskedések birtokában alig volt fontosabb gyógyszer, de a zug, 
kereskedelemben mir1den gyógyszerG:;z beszerezheHe szükségletét, de termé
szetesen rém magasra felhajtott Urakon, mort hiszen a zugln:~reskedók nag:,' 
anya.gi és szemGlyi rizik6vt:rl dolgoztak, amit meg kellett úzetni. A Jegutolsó 
hóua.pakbrm már maga a G;'>·ógyszerforgalmi Kirende!ts<!g bs kúsóbben a 
t\:öz_ponti Gyógysze>rüzt:ml is kényte1 en Y olt a zugkereskedökhöz és esem pé· 
:"Zekhez fordulni árút:,rt, c;::,u.thog;y árúhoz jnthasson. 

l\,lindezekböl l útba tó, hogy :s.emmíféte úllami vagy közérdek nem kíván
hatja n Gyógyszerforgalmi KireJJdeitsl±g további fenntartását. 

Dr. Kan<pía úJlamtitkúJ.' közli; lJOgy Párisban nagyértékú gyógyszer 
tárol, amelyet az: entent készséggel áta.d a;;; osztrák-magyar monarchiából 
alakult orst:ilgok ellátása céljára. Azonban az így iltvett anya.gnál 11 speku
látiónak teljesen ki kell %árv&, lennie. A kirendeltsöget nem Jövanjulr állan
dósítani, azonbau arra. az atmeneti ldör.e, amíg jóformán mindent esak a0_ 
entent bizonyos jóakaratából fogunk kapni, szükst'~g va.n arra, hogy az állam
~ ak legyen egy szerve, amely biztosit,ía az ilfúnak a ·rendeltetése céljára. 
való jutását a spekulátíó kihasználása nélkül. A Kirendeltséget megteremtő 
szabályrendeletnek bizonyos reYi:dőn ke.ll átmennL amely a mai körülmé
nyekhez fogja arra az. átmeneti időre is ·anra1masEá tenni, amig az emlitet- _ 
teknél rá ~z ere p vár. · 

Seitz Ottó dr.-nak az útmeneti idő ~latt ~emmi kifogása nincs az olyan_ 
_szerv múködése ellen, amelyet a mbliszter é-s ;;\llamtitkár urak eroHtettek, 
azonban a régi fenntartásában oly· _gátat látna, amely a szabad kereskede-· 
lemnBk állja útját A cégek sok ideig összeköttetésben ::\lloitak közvetetlenül 
Francia- és AngolországgaL A -viszonyok· helyreálltával bizonyos, hogy ezen 
ős,szeköttetúsek újból feléleduek 1 ami esak hasznot fog jelenteni az ell8Já5 
tekintetéből. 

A min·iszter megjegyzi, hogy a. külfőld a13g- vát•ja a Yaiu'takétdés ren
clezésót, hogy uztán bizonyos Iwmpenzációs árúforgalom induljon meg; a 
külföldnek ezt a kívánságát a gyógyszerellátásnál is fel lehet és fel kell 
majd hasz-náJni. 

Kam1Jis államHtkár kifejti, hogy fontos kérdés, mikép lehBt biztosítani 
A· gyógyszereknek az országban maradását, illetve a csempészésnek meg· 
~.kadályozásAt. Szükséges volna~ l1 •gy gyógyszerekne-k ldyítele engedély 
nélkül a batárou túl ne történjék, ezt a kiviteli engedélyt természetCsen 

_valamilyen államszervnek kell mega Uni. " 
Dr. Se-itz Ottó megjegyzi, hog-y a háború alatt a német cégek minden 

ég·yes rendelesnél külön revcrzálist kiYántak arról, hogy az általuk szállított 
gyógyszerekből a nngykcreskedöi cégek ·az ország: g-yógyszerszükségletéí 
fogják fedezni. Kljelenti, hogy- ezt mindig pontosan be is üu't.ották. - -

Reiclwrt_ Emil hivatkozik arra, -hogy a ,deni e0.gek ügynökei máris 
erősen dolgoznak. Félü, hogy a magyar kereskedelem nagy kárt. szenved éi:i 
t.eljesen. ei lesz nyomva, ha gyorsan nem történik valamilyen )ntézkedés. 

Klein d-r,, megemlili, hogy a wieni cégek képviselö-i csetl~g a kis 
drognerüikat fqgjil.k ellátni gyógyszerekkel. 

KoriL.6nszky_ kőzli, hogy egy rendelettervezet van kidolgozás alatt, 
amely szeriut gyógyszereket a. nagykQzönségnek c.sa.k gyógyszertárak adhat· 
nalt és ennek -szigorú betartása biztositani fqgja a zuggyógynzeránísitáii 
mcgakadályozását. 

A- miniszteT mcgjeg~·zL hogy a kis drogui~ták megélhetéséről is gon· 
doskodni kell majd 8.% egészEégügyi törvény megszerkBsztéséuél. 

Zoltá-n Béla a gyógy:<:zertárak gazdasági helyzetét ismertetí, amel~'be 
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a prolet~ ... ~diktahua követkBztél)!m jntottak. Olyan intézkedésre van szükség, 
amely a-'patikat: é~etképess0gót, ílletve normális uu'iködésülwt blzk ',itó talpra.-
állitásukat- lehetövé te;:;zL 

Amellett, hogy a gyógjszerárú nagykereskedöknek a teJjes szabad~ 
:;ágot és vele a szabsd kereskedelmet biztosítani kivánja~ szükségót látja a 
Gyógyszerforga-lmi Kirendeltség fenntartás<inak, a grógyszeresempészet csak 
ott folyhatik, ahol bóségben van gyógyszer és bü.r ez nálunk nem igy van, 
a gyógyszerek kh'ítel8t miudanképptm mog kell akadáJyozni. A Gyógyf:ZeP.. 
forgalmi Kirendeltség hatásköret a :régiher. viszonyitottan ld akarná böYíteni. 
Továbbá egy gyorsan mozgó élű .szer'i'nek kellene enne:t lenni, amely a 
gyógyszerészet gazdasági részé;r napról·napra beáll6 változásokhoz mórten 
alalr.ítnná- és igazgatná, 

A -m.inisz·ter átadJa az elnök1ást E:ampis államtitkárnak, mlnthogy neki 
mluiszterümá.csba kell mennie. Köszöni a megjelentek rószéról az érdek· 
lódést 63 I..:·éri, lJOgy az ügr fontoss3.gáiwz mertcn lelletöleg egyöutdúen 
állapodjanak meg B-nnal-:: elini.t·Lésében. 

Deér Endre dr. Zoltán B'éiával ellent-éten állá:->pontját. könronalozza, a 
kb droguerláknak IDEI-q,-élhetését legálls formábau biztosítani kelL A régi 
rendeletek szigorU meg ··artá~a már egymagában is biztositja __ azOn anomálíák , 
megszünését, amelyek a múitlmn elófordu.ltak. Ha. a köziga-zgatásban törvé~ 
nyeink_ védöjét fogjuk a jövőben tudni, akkor mDg úJab b rendeletek nélküi 
is biztositva van ax a helyzet, amely az összeköttetéseknelc és a iní ga~da· 
~ági biz:lonságuuk: .aláakn::izá.sat }ohetetJenné t0szL 

A Gyúgys:zerforga.lmí Kironde1tségct feleslegesnek tartja és csat1akozik; 
a miniszter úr kijl;!lentóséhez1 amely szerínt arra az átmeneti idör8, amig a 
rendes Viszonyok megint he.lyreáUuak, átm~neti szarvként a. liquidálás alatt 
<:\Jlö kirendettség a mostauj körülményekhez szabottan szerepeljen. Mihelyt 
azonban nem kell az entent bizottságokkal és hasonló szervekkel állami 
tárgyalás útján az auyageUátAst biztositani, akkorra teljesen feleslegesnek 
ta.rtja fi kirende1t.3égn~k bármilyen formábim varó fenntartását. 

Pollák A~os a szabad kBreskedelem biztosítása. mellett nem tartaná 
lre.iresnek, hu- a gyógysz~rkereskodés speciá.lfs ága valamiképen megbénit
·tatuók. A kirendettségnek oly értelemben való fenntartását az átmeneti 
időr?, ahogy azt az előtte szólók kífejtették, a meglevő gazdasági es poli4 

tika-l okoknát fogva. szüks:égesnek tn.rtja. Biztositani kell B. sima átmen-etet. 
~·'e_lemlitl azokat a hibákat,. ame-lyek a kirendéhség régi szervezete alapján_ 
eszlelhet-ök voltak. H.amutar, hogy az egészségűgyi minisztóriumnak gondja 
tárgyát kell hogy k0pezze, hogy a szenv6dö betegek mínél olésóbban és 
g:rorsabbrm juasanak gyógyszerszük:ségleteíkhez. úgy híszi, hogy kompeu
xti.ció Utján sikerülni fog mindon szükséglet\ink fed-ezése. 

A mi Központi Gyógyszerüzem 1ii}nidáJását illeti, a-z. jóformán csak: 
an.yagj lesz:á.molftsban fog állani és mint az üzem helyettes minösó.gMn való 
vezetője megállapítja, hogy a sima lebonyolitáshoz szükséges jóindulat mind4 

-e:-;Tik félben teljes egészében megvan. Kl vAnja. még, hogy a kis_ drogueriák
tot elvett- .gyógyszerárú, ame1yelt:er ·még a régi törvónyek értelmében sem 
volt szabad" tartaniok, illetve a -21300/1918. AL E, szá.mú rendelet értelmében 
be kellett jelenteniük~ semmiképpen sem ada-ssauak azoknak vissE"a., me:rt 
.ezzel zugpatikákat létesítenénk újból. 

Dr. Klán a kirendeltSég beszüntetése mellet.t emel szót, majd ZoUáu 
Béla a félreértett szaYait igazitja l1elyre, amennyiben nem ahhoz ragasz
kodík, hogy a Jeirende-ltségnek legyen széleskörű intézkedési joga a gyógy· 
szerészet gazdasági Ugyének intézésében, hanem ő-egy szervet kiván, naYez
zék azt bárhogy és székeljék az barhol, amelJ7 hez a gyógyszerészek ügye:a:
baj•)S dolgaik biztos elint-ézésének tudatában fordulhatnak. 

Seftsik László annak okát keresi, hogy míért játszott-ák ki a mú.Itl}a.lt 
a- legit.ini gyilg-yszorkere~kedést. A Icirendeltség fenntartására vonatkozólag 
az a nezetB, hogy annak a kifejtettek szerint is az átmeneti időn túl semmi 
sz-erepe sem l&lH:lt. -~·-

Kampís államtitkár a:z elötte ~zóló megnyugtatására kijelenti, hogy 
az egésE:sé~ügyi t-örvény lssz hiyatva al'l'ft,, hogy a gyógyszBrészekkBnt nem 
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Semmiféle t-éiitést nem igényelhetnek a. be~.zolgilltató cégek Dly sz~.
rekért és készitmények ért, amelyek hivatalos úton elrendelt vegyvizsgálat-tal 
lusznavehetetlennek minősittettek és megsemmisittet,tek. 

5. §. Ez a rendelet augusztus 5-i joghatállyal lép életbe.· 
Budapest, 1919. augusztus 27. 

Dr-. Csilléry, s. k. miniszter." 

A rendelet 2. §.-a a 40. M. N. N. sz. r.-tel a drogériákból 
elvett anyagra vonatkozik. Ugyanis, a behazatali lehetőségtől 
teljesen el voltunk zárva s így az anyagbeszerzés ebben az idő" 
ben csakis abból' állhatott, hogy az országban feltalálható kész
letek egyenletesen eloszlatnak. A kis drogueriák, továbbá egyes 
jobban felszerel! gyógyszertárak anyagkészletei szalgáltak az 
egyes gyógyszertárak igényeinek kielégítésére és a rend az volt, 
hogy azon anyagért, amelyek a nagykereskedésekben nem voltak 
beszerezhetők, az ilzembíztosok a K. Gy. ü. anyagbeszerzési 
osztályának v~zetéíjénél jelentkeztek és a feltalálható készletekból, 
amelyek a beszolgáltatott leltári adatók alapján kartotéken voltak 
kimutatva, történt a kiutalás. Mint jellemző korléneli adatot föl 
kell jegyezni, hogy amig egyes gyógyszertárosok, akik bennmarad
tak gyógyszertáraikban, a legtermészetesebbnek találták az igények 
ilymódon való teljes kielégítését, addig saját "volt" gyógyszer
táraik feles készleteinek kiutalása miatt méltatlankodtak. 

A drogériákból bevitelett anyago! a K. Gy. Ü. tud. szak
osztálya megvizsgálta tisztaságra és azonasságra s a rossznak 
találtat megsemmisítették. · 

A K. Gy. ü. liquidálásávat megbízott Lippay ezredes gyógy
szerészt szeptember végén Deák Lajos őrnagy gyógyszerész vál
totta fel s az ő vezetése mellett folyt tovább a felszámolásnak 
pénzügyi és jogi tekintetben egyaránt érthetően komplikált eljárása. 

A K. Gy. Ü. Központi személyzetének létszáma augusztus
ban a felszámólás előtt 67 alkalmazott volt. (Ebből március 21. 
után 58 nyert alkalmazást). E személyzet heti fizetése 32,380.
korona volt. 

Ezenkívül voltak a szocializált Thallmayer és Seitz, Koch
meister Frigyes utóda, Török R.-T. (a Központi Gyógyszerüzem 
telepei) alkalmazoltaí, akiket az egyes szocializált cégei!: ~saját 
számlájuk te.rhére fizettek. 

Az alkalmazottak létszámát a központ a felszámolással kap
csolatban, de már azt megelőzően fokonként csökkentette. 

* * * 
Maga az üzemmenet a következő volt A 3. számú telep 

(Zrinyi-u. 3.) volt az elosztó-telep. Ugyanis a kommunizálás után 
az volt a rendelkezés, hogy a raktárakat központosítani kell. 
Elsőbben a Chínoin-gyár raktárhelyiségeit nézték ki e célra. De 
Klein Lajos dr. irásban közölte szakszerű kifogásait az ellen, 
hogy az egész ország gyógyszerkészletét egy tnzveszélyes 
faalkotásu helyiségekbe összpontosítsák. Erre tervbe volt véve a 
.Hangyá"-nak épülőfélben lévő telepének elkommunizálál>a, majd 
valamelyik dohánygyárnak raktárhelyiségeí. Szántó és Dóczi Wienből 
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írásban és !e1efonon egyre &ilrgették a raktárak (a három szoc. 
cég készletenek) egyeoítését, amit a vezetőség lehetetőleg huzott 
halasztott s abban a formában, ahogy a nevezettek kívánták' 
nem is valósította meg soha. Míkor azonban a !anácsrendsze; 
a május elei bukáshoz közelség után megszi!árdulni látszott átme
netileg a Zrinyi-u!ca 3. sz. a. hármasszámú telepre hordatta át a 
Wtenből ekkor parnapra megjött Dóczi dr. úgy a Kochmeister 
ut.~). mint . a Török r.-~·**) c~gek gyógyszer~észl~tét. Az expe
dtctó csak t~t folyt. -r:ekmtet nelkUl, hogy melytk eegnek alkalma
zottJa valakt - egytk vagy másik telepre helyezték ahol ép 
szükség vol! reá. Fizetését ~zonban. annak a telepnek a folyó
s:ámla_ ~.erhere kapta, amelynel eredettleg dolgozott. JV\inden telep
n",k klilon mun~ástanácsa volt. Amely - azelóttről, hat 'ár egy
masmellett baratságban meglévfo konkurrensekről volt szó -
lehetőleg kellemetlenkedtek a másik "cégtől" átjött munkásnak. . 

A 3. elosztótelephez a rendelések a központból tétetnek át. 
. Felillbfrá!tatnak a kiutaJási osztálynál s aztán effektuáltatik a ren

delés. Az elosztótelep jelenti a deffektusokat a bevásárlás! osz
tálynáL Ez szélosztja a sznkségleteket s amit itthon termelnek 
~z~ a termelés_i osztályon át szerzi be, mlg a tl.lbbít a ktilföld5n 
tdozött bevásarló csoport tett volna hivatva beszerezni. A terme
lés_! osztály viszont azoknál a gy_áraknál rendelte volna meg a 
szUks.égle!et, ame~yhez a s>;erv~zeskor kiosztatott. Ugyanis a K. 
Gy. Ü. b~szerve~esekor lelszóhtá;; ment a klilönböző gyógyszer
vegyészeti, ffalemkus gyárakhoz es nagyobb laboratóriumokhoz s 
tervszerűen Kerlll t ezek k5zött felosztásra minden szfikségleti cikk
n,ek készltése (tinkturá~, ext;aktumok, kenócsök, tapaszok, ampu
lak stb. stb., - Chlnotn, R1chter, Qal e n us, Labor, gyárak Bayer 
~gger, Róz.savölgyi st~. laboratóriumok) T5bb gyár és l~borató~ . 
n~m nem ts adott va:.a~zt. vagy. h_a . valaszolt - bizonyára ne-· 
hezséget okozandó po.tttka! okokG<Jltgy próbálta siettetni a rend
szer bukását - kitérő határozatlan választ adott a rendeléseket 
nem effektuáita pontosan, szóval csendes szabotálAst folytatott. Ez 
·egyébként az egész voualon tapasztalható volt. A telep nem tar
totta be .az Ugymenetet, hanem többé-kevésbbé - érthetően ~ 
mmt 'önalló cég mtiködött. A levelezés a régi cégjelzés mellett 
ment. Idegenkedtek minden új árú tartásától, (pl. aze!ott nem tar
tott ken?csök és. egyéb galenikumok). Ennek a húzódozásnak is 
ann~k btzony!tása volt a célja, hogy a K. Gy. ü. nem felel meg 
... varakozásnak s a gyógyszerellátást nem lehet centralizálni. 

Az Uzem összevágó eredményes munkát biztosító szerve
zete net;t yolt k_i~pí_t_ve. Marakodások, kellemetlenkedések, tyuk
szemrelepe~ poltitkaja _l?lyt. S így sok helyról panaszok merUltek 
fel. a késeaelmes szal!ttas, a rossz ellátás, a Iliányos kiadás miatt, c>" 
howtt nagyrészt a rossz viszényokban rejlett ennek oka ( vasuton 
postán nem lehetett szállítani stb.) ' 
-----

'l 624.062 K. értéküt. 
") 601.115 K. értéküt. 
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.·· Végül, mikór Zoltá~ került az, osz!á_ly él_ére s a K. Gy_. 9-
18 milliót kapott dtspo_ztctó,ra. F~he~, ~~tana tg.az_gató megbtzast 
kapolt az egész admmts.ztracró ktépt:es_e~e. Peter tgazgató e rr:un
kájáért havi 5000 K·t kert azzal a ktkotessel, hogy a kapott ösz
szég 15.000 .K-nál nem lehet kevesebb. Az egységes Központi 
szervezet amelyben a szocializált pa\ikák adminisztrációja, egész 
anyag és' pénzkezelése bekapcsolódott volna, nem épült ki annál 
az egyszerft oknál fogva, mert a diktatura megbukásával erre 
semmi szüh:ség sem vo)t. 

Az anyagigénylés először szintén- decentralizált volt. Cukrot, 
szeszt és edényzetet (s hasonló kellékeket: doboz stb.) a Hajó
utcában, gyógyszereket a Zrinyi-utcában, kötszereket pedig a 
Várban, a népbiztosság Vlll. osztályánál (ahol a szakreferens 
Peres Ernő gyógyszerész .és Deák Lajos őrnagy gyógyszerész 
volt) kellett igényelni. Később mindez a Zrinyi utcai telepre téte
tett át. Az Uzem lelállitott egy desztilláló telepet, mivel - tekin
tettel a nagy tuzelőanyag hiányra - házilag sehol sem lehetett 
lepárJani; a desztillált vizet a Hold-utcában osztatta ki. 

Intézkedés tőrtént az ugyancsak hiányzó mosószappan be
szerzése iránt is. A szksz. foglalkozott azzal az Uggyel, hogy a 
telepek munkásai a gyógyszertárak számára érkező olajat (ol. 
maidis), ·valamint szappan\ a maguk számára tartják meg. Ez az 
!igy júniusban a vezetőség erélyes intézkedéseit teszi szük-
ségessé. · 

A Neosalvarsan hiányra való tekinteltel csak . kórházak. és 
rendelő intézetek kaptak. A behozatal lehetetlen volt, mert gyár. 
tási .telepe francia megszállás alatt voli. lllegitim úton (alkal
masint katonai eredetű) a zugárúsok útján került litkos eladásra. 

Nagy nehézséget képezett a vidéki gyógyszertárak cukorral 
és szessze! ellátása, minthogy sok helyen az illetékes kiutaló 
hely, vagy ahonnét kiutaitatott, a megszáilás következtében elér
hetetlen voll. tlyen gytr.-ak részére kiadható szesz és cukor 
felett a Oschwindt gyárnál, illetve a Cukorhivatalnál szerzett az 
üzem dispozíció jogot. A szksz. gazdasági tanácsa juJ. 3!·iki 
ülésén elhatározta, hogy a fővárosi patikákat a szesz és cukor 
felvételezése tárgyában 3 kategóriába osztja. S ennek megejtésére 
kiktildi Griinwaid Elemért és Kéler Jánosi. Ugyanekkor a K. Gy. 
ü. kézi eladási taksa me.gszerkesztéséről tárgyaló bizottságba 
dr. Bátorit és Grünwaláot delegáíja. 

A főváros gytr.-aínak eilátása ís késedelmes volt, mert a 
központosítással egy tel~pre bízott elosztás helyszűke miatt .is. 
nehézségekbe litközölt Ep ez -okból szlikséges volt az anyag
igényléseket rajonirozni: 

Csütörtökön: az l., II., UL ker. és a budaloki --
Pénteken: IX ker., erzsébet!alvai, kispesti és pestszt.-lórincl,. 
Szombaton: V. és VI. ker. 
Hétfőn: VII. és X. ker. 
Kedden: IV. és VIH. ker. 
Szerdán: ujpesti és rákospalotai gyógyszertárak adhatták; 
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be igényelésUket, amire ugyanazon sorrendben három napoR 
helU! effektuáltattak a rendelések, amiket a 3. sz. telepházhoz 
!lzállíttatott. 

Sok panaszra adott okot, hogy az üzembiztosok az anyagat 
szállító kocsikat soká váratták vagy mert az üzembiztos nem 
volt a kiszálliláskor a patikában, visszakl:ldették. Ugyszintén az 
anyagok ármegtérilése körlil is panaszc '· . merUltek fel. A rende· 
letek értelmében 500 K-ig készpénzze•, ezentúl folyószámlára 
való átutalással kellett fizetni. ·· 

Sok Uzembiztos a legnagyobb hanyagsággal intézte a pénz
átutalás!, ami sok esetben arra indította az üzemet hogy a ki· 
szállított árút ne hagyja ott, vagy hogy 500 K·án fellli is kész
pénzt követeljen. Nehézség volt annak következtében is, hogy a 
legtöbb patika delicittel dolgozván, nem rendelkezett folyó
számlán semmiféle pénzzel, a befolyó! pedig felemésztették a 
személyzeti kiadások.*) Igy pl. a szeszgyár csak készpénz elle
nében volt hajlandó a kiutalt szeszt kiadni. 

A galenikus-készitmények köz ül i dönként közzélette az 
.üzem a Gy. M. L.-ban az elkészülteket s kaphatókat Ugyanis 
ezek elkészítésének folytonosságát, illetve, hogy állandóan raktá
ron legyenek, gyártási nehézségek (rettenetes munkásviszonyok, 
nyersanyag és lűtőanyaghiány) következtében nem lehetett biz
tositani. 

Zoltán a programmban kifejtett elosztó-telepek szétválasz. 
tását akarta keresztülvinni, ami ellen a szksz. élénken tiltakozajt 
és amit nem is lehetett a proletárdiktatura alatt már meg
valósítani. 

* * * 
Zoltán jun. !2.én leír a K. Gy. Ü.-hez s a t5bbi között 

elrendeli, ho gy a b pesti kórházi p atikáinak gyógyszerszükségle
tét a jövőben ne a Műszerlizem központi gyógyszerraktár. kapja,. 
hanem a gyógyszertárak közvetlenill. E téren ugyanis sok olyan 
visszaélés történt, amelynek a magánbetegek látták káros követ
kezését. Ugyanis a Műszerüzem. gyógyszerraktár.a oly nagy
mennyiségű gyógyszert. igényelt, amit a .. K. Gy. U. nem tudott 
teljesiteni. A Műszerüzem - a K. Gy. U. megkerülésével köz· 
vetlenül akart a külföldről gyógyszereket vásárolni s csempésze
ket hajtott feL Hazard·ilgyletek voltak ezek, mert a vizsgálat 
során· csak olyan kisérleteknek bizonyultak, amelyeken - ha 
sikerülne - keresni lehetne. Természetes, hogy a.c:1erinyiben 
reális ügylet lett volna valamelyik és valóban remélni ··lehetett a 
gyógyszerek behozását, akkor annak megvásárlásában a K. Gy. 
ü~lt az egyedül illetékes. jeUemző esetkép érdekes feljegyezni 
azt, amelynél az az aggodalom lépett előtérbe, hogy az egész 
gyógyszervásárlás-száilitás csak ürügy az ügytetet szargalmazák 
hátamegett állók vagyonának kicsempészésére. 
-----

*) A- gytr.-ak, kórházak, gyermeküdülő tf:lepek és hivataloknak szállí
tott gyógyszerek ellenértékekép fentállt 1.108.715'05 K-át nem lehetett 

,-inkasszálni. 
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Amennyiben az anyagbehozatal már emiltetten nagy nehéz
ségekbe ütközött, az egész külkereskedelmet a Hírvényellenes és 
csempészalapra lektelte ez időben maga az államhatalom. A K. 
·Gy. U. is megpróbálkozott ezzel. Egyrészt Köszegen, másrészt 
Sopron mellett. A népbiztos rendeletére a soproni egészségilgyi 
biztosság vezetője félmillió! :kapott rendelkezésre, hogy kisé
relje meg a gyógyszer és kötszer becsempészés!. Maga ajánlko· 
zott erre s eljárása jár! is némi eredménnyel, azonban elgondol
ható, hogy milyen összegekbe kerOlt az igy behozott, de kíosz-. 
tásra a szovjett alatt nem kerOlt anyag. 

Kőszegen át a Szántó pénzszállitmány kicsempészésével 
kapcsolatban merült fel a terv gyógyszerek becsempészésére, 
ami azonban végig csak terv maradt. Budapestről egyízben 
rekompenzációs gyógyszerárút · (Purgót) erre. csempésztek át. Ez 
akció körül munkálkodók napi csekély 200 K díjat számitattak 
lel összes költségeiknek külön megtérítése mel!ett. A többi közölt 
résztvett ennél a szksz. megbízásából Lengyel Mór s ugyancsak 
megváltoztatott érzelmekkel azok iránt, aklket még néhány nap 
előtt is ádáz gyűlöletet mimelve támadott.: l.'euwald Aladár is. 
Sápolni akart e zavaros ügyböl s megtagadva múltját, kijelentette, 
hogy alkalmasint tévedett, s helytelenül cselekedett, amikor 
támadta a gyógyszertárosokat és éllikön Zoltánt. Kérle kikülde
±ését csekély !OOO korona költségmegtérítés és másik !OOO korona 
elszámolás fejében kért és kapott ö.sszegek ellenében, (hogy vaj
jon ezenkivül nem kapott-e több pénzt, azt bizonyítani nem 
lehet, de nagyon valószínűnek látszik, hogy igen.) 

Érdekes és megörökíteni való ez, merl ebből láthatjuk, hogy 
hogyan festettek a "meggyőződésböl"magukat "patent bolsevikiek"
nek hirdető gyerek-politikusok, arrdkor apró üzletecske kinálkoz
ván, levetették félelmetes burzsujtevő álarcukat s dörgő: szenyt, 
bűzt, golyót és akasztófát bömbölő deklamálás helyébe csábos, 
.szelid hangon fuvolázták ei könyörgő kéréseiket - egy kis hasz. 
.nocska irányában. 

* * * 
A rendkívül nyomasztó gyógyszerhiány enyhítésére a ter· 

melési csoport a termelés lehető magasra fokozása céljából azzal 
a tervvel foglalkozott konkrét megkeresés alapján, hogy a szavjelt . 
fizetés mellett a pramiumos rendszert vezetik be. T. i. a gyártás! 
Dly irányba kivánta terelni, hogy amennyiben az itthon !evő 
nyersanyagok azt megengedik, elsős<Jrban elsőrendű szükségleti 
.anyagok termeltessenek A K. Gy. Ü.-nek így leszállitható gyógy. 
szerek értéke után a termelésben kíváló szakembereknek meg
állapítandó 0/o.os részesedés volna fizetendő. A konkrét megkere· 
sés alapja viszont az volt: egyik gyár termelési biztosa .havi 
.5000 K·t kap. Kutató és irányító-vezetöje évi 100.000 K·t. Ezen' 
kivf.U speciális készítmény után három részletben egyenkén .50-50 
ezer, összesen 150.000 K külön honorárium. Mind ez összegek 
,kékpénzben fizetendők. · 

Guth népbiztos a tárgy első elreferálásakor a forradalmi 

l 
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. tö_rvényszé~et emlegette. S mikor a .. k.onkrét .ajánlattevőt magához: 
k~r~tt;, mar ne:n f?g.ad.hatta, mert JUliUs 25-Jkén az F. K. T. meg
bizasaból TokaJ ·v1dekere kellett utaznia a katonák beszéddel' 
frorttontartását megkísérelni , .. 
. A szovjett 'államforma ellen való ilyen szábotálás ·a továb-

biakra pedig - annak bukása folytán ~ fölöslegessé vált. 

· · A }erm~Ié~. ~ér désénél a Sz, N. vegyészeti csoportjával 
ál!an~ó. osszelitkozes~ _volt a K; Gy .. l!--nek. Ott a gyógyszergyártás. 
kerdeseben te!;esen Jaratlan es tajekozatlan emberek intézték e 
kérdést, akiket mindennél csak a teknikai szempántok vezetlek 
Ismételten . olyan kicsiny dolgokat kellett hosszan megvitatni; 
hogy pl. p1l. lern carb., ferri jadat-ot fiziológiai stb. okokból kelL 
Tol u- baL;sammal bevonni, hogy ezt a Gykv. írja elő, ennek így 
kell lenme s ezt nem lehet a vegyészmérnöknek tisztán teknikai 
de elmellőzve az orvosi és hatástani célokar-és érdekeket . ~ 
rnáss~l _hel?.'e.!tes!teni vagy egyszerűen elhagyni. Ezeket a ~eg-

. ne~e21to. korul.m~nyekel megszüntetendő tette meg az osztály a 
mar emittett lepes.eket .a g~ó.gyszeq~yártás autonóm irányításának 
a K. Gy. Ü. reszere ·biztositasa tekmtetében. 

~ '* $ 

. Ugyancsa.k sok kellemellenséget adotf.a Sz. N. kül!lgyi hiva-
tal~n.ak. az a hivatalos, de meg egyes hivatalnokainak önkényes. · 
e)Jarasa, amellyel Időnként külföldre utazóknak gyógyszerbevásár
lasra engedél~t a.do,tt. Ga_Hciai és orosz csempészek, nagyon gyá" 
n~s .alako~ ISmete,ten Jelentkeztek ilyen megbízásokkal .Guth 

· n~p~lztosna_I, vall'y Madzs~r főcsoportvezetőnél költségei)r jegy~ 
zekeiVeL Veiiül IS . aug, 2-an . közölte az osztály a külügyi hiva
tallal, ~o.gy J!y.d~biózus szalgaiatokra nem reflektál, s amennyiben 
eze~ ~~~;<r~dnalJak a. K Gy. Ü.- nek hivatalos és egyedlll jogos 
b.evasan~sat; _am.ely_n~I az enient-bizottság is. jóindulatú támoga• 
tasban reszes1t1, ken, hogy e· megbízásokat. vonja vissza s a 
jövőben ilyet ne is adjon ki. · . · ' 

• ~ !udom~nyos éskisé:l~liosztály, melynekelnökeDeérEndre dr,, 
eloadaJa pemg a terme les! csoport vezetője Alberti ·Andor volt 
tagadhatatlanul szép és céltudatos munkát végzett. Időnként ülése: 
ket tartott, amelyen minden érdekel! bevonásával az esetenkint 
szüks.ég~sne~ látott imé~kedéseket tárgyalták meg. E gyűlésekre 
meghiVtak Vamossy, ,W,n,der egyetemi, Zemplén Géza mfiegyetemi 
Augusztin Béla,,Darvas Ferenc; gyak. tanf.-i tanárokat. HahnDezső 
munkáspénztári vezetőorvost és mindenkor azon speciális orvo-

. sokat, akiknek szakismerete a tárgyalásra, kerülő kérdésnél nél
külözhetetlen ; Seitz Ottó nagykereskedő, Wolf Emil_ és Reitmann 
":án~oy, to~ábbá M.ezei Albert vegyészeket, az titóbbL.a Sz. N. 
res~erol, m!g a gy.ogyszerészek köréből: Andriska, Bayer Antal, 
De er, Bonath Jen o, Fa user, Forga cs, Kazay Karlovszky. Mohr· 
Gyulá, W éb,er Dezső és Zoltán Bélát ' · ' 

gyűlést tartott. Máj. 30-án a gyógyszappanok, gyógy, 
d]korr<!k, n1va•auJo készítményekkel azonos gyógyszerkülönleges

helyett domborúan préselt tabletták, fogorvosi 
egyéb vegyszerek g~ártá~a, vala~in.t egyes gyógysz:r

kfllönlegességek további gyarlasanak kerdese kertilt megtar-
gyalásra. . · ·k · k t 1 'It 6 es Június 20-án a gya:tam szti segesne a a gy ~ys;e; -
sza an tipusokat beszeltek meg,_ valammt. a M ... N .. K alta! ~ 
K ~J\ ü.-nél megrendelt fogorvos! gyakorla.ban szukseges wmo 

· agigyártását amelyek közűl a jövőben az arsyi-;·paszta, s alta- · 
any ' l · k b · ''" 'l d l t Jában erőshatás ú anyagat torta m.azo at a n . 'IJ.!fSzta y ren e e e 
alapján a gytr.-ak adtak volna kl. i~f . 

Július 29 én tartott gyűlés tárgya a magyay gyögyszerkön.yv 
h'vatalos kiadásában megjelenő pótléka volt. Eszennt a "be{foldt 1 

ógyszertermelés megszervezesének bonyolult folyamata. s. a 
glföldi behozatal akadályai míatt ~nutatkoz?. zavarok". eJharitasa 
céljából 52 hivatalos. sze: ~észiteset a~y.agh!any .m•att atmeneilleg 
besztintet, 40 szer kesz1tesenel módosJtast ailaptt meg, 19 szerre 
pedig új előiratot közöl. . . . . . . . 

Ez a nagyszabású munka,. daca~demn;lf~le. pol>IJkal val~o
zással el nem évülő nagy értékenek ~'&'Jelentosegs,.nek, a proletar-
diktatura bukása következtében nem jelent meg!' •. . • 

A különlegességi rendelet (21. M. N. !"}ben elolft wtez
kedések végrehajlásával a gyógyszetés~osztaly a .K; Gy. Ü.· ~et 
bízza meg és f~ladatá~,~ teszi_a Tu,domanyos es klse.rlt;tJ osztaly
nak, hogy döntesett megfelelo Sc;f%!<emberek bevonasaval h9zza 
meg és felhatalmazza, hogy az igénybe vett s;akember~k m~kö
dése megfelelöképen honoráltassek. E _megbJ~as al~pp~ ~ü.ön~ 
Jegességi bizottságot' alakít, amellyel relülVJZsg!llat tar~yava te~zt 
a forgalomban lévő készítményeket. E bt~ottsag. tagJal Dr; Deer, 
Alberti, Dénes józsef, Mór Gyula gyogyszereszek, Vafl!ossy 
Zoltán, Lévy Lajos, Biró Gyula, Dr. Gusmann József, Dr: Silnyey 
József, Dr. Hahn Dezső orvo~ok és Mez~y Albert .veg~e~z .. 

A gyógyszerkűlön!egessegek. a külonfele eges:segugyi ké
szitmények és piperecikkek forgalcmbahcz~t~la koru! tapa~zt.alt 
rendszertelenség megszüntetését, s azok. aranak meg~za~asara 
szilkséges egységes rendszer n;egalapo_zasat .tan ott~ sürgos fel
adatának, amelyre vonatkozó 1argyalasaba tobbeket lS bevont. 
E tárgyalások eredményekép a külön!eges készítményeket 3 cso-
portba osztották: . 

L Gyógyszerkülönlegességek. Ide tartoznék mmdazok a 
készitmények, amelyek orvoslás céljaira készüln. ek, eg) sze ra V3!j_Y 
összetett alakban gyógyszereket tartalmaznak es a na.gyban elo
állító eredeti csomegolásban fogyasztásra kész;n kerülnek for~a
lomba. Ilyenek: Gyógyborok, gyógtcu~orkak, ~;v?gysz~rp~k, 
gyógykenőcsök, kupok, fluidumol<:, ifti;ekctók, paszt1llak, plfulak, 
serum ok tabletták, tablionok, tabloid~; teák, sebtapaszok, gyógy
szeres ;agtapaszok és gyógyszerta~;almú tápszerkészitmények: 

U. Egészségápoló készitmények csoportjába azok az orvo~' 
H 
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gyakorlatban használt, nagyobbrészt kfilső használatra szánt kü
lönleges készitmények iartoznak, amelyek inkább hygienikus, 
mint gyógyító rendeltetésűek. Ezek: Szájvlztable!ták, gyógysze
res szappanok, hintőporok, fertőtlenítő szerek, ásványtermékű 
és szénsavas !iirdősó. gyógyflirdő készitmények, kéz- lábizzadás 
és nátha elleni szerek, ragtapaszak és a tápszerek. Idetartoznak 
még az állati bectörzsölő szerek, az állati tápszerek. 

Hl. Piperekészítmények csoportjába soro>tatnak mindazok a 
k !ilönleges készitmények, melyek gyógyítóhatás nélkül csupán a 
rendszeres és mindennapos t€stápolás vagy szépségápolás cél
jaira szolgá!nak, mint ilyenek közszlikségletet képeznek. És pedig: 
Fogporok, fogpaszták, szájvizek, arckenőcsök, crémek, haj, kéz 
és körömápoló szerek, champonok, pouderek, borotvakrémek és 
szappanok, pipereszappanok, i!latszerek. 

Az l·ső csoportba tartozó gyógyszerklilönlegességeket kizá
rólag csak gyógyszertárak árúsitanak. Természetesen az erősebb 
hatású szereket tartalmazó készitmények csak orvosi rendeleire 
adhatók kl A ll-ik csoportba tartozó készítményeket vegyszer
kereskedők, illetve kötszerészek is árusithatják. Piperekészitmé
nyek szabadon lennének árúsíthatók. Az árakra vonatkozó meg
állapodást a taksarendeletek tiEgyalásánál találjuk. 

A forgalomban lévő kü!Oíilegességek közlil aug. l-én tesz 
jelentést a minisztériumnak, amelyben ll készítmény betiltását kéri. 
Részben mínt teljesen felesleges, részben hatástalanok, részben 
mert emellett még kuruzslást is űz egyikkel-másikkal készítője. 

* * * 
Nem szabad szó nélkűl elhaladni azon szomorú kortörténelmi 

adat mellett, amely a fentiekkel kapcsolatban a K. Gy. Ü. veze
tőségéhez intézett alábbi levélben foglaltatik. A szeilemí munkás 
munkáját minimumra becsülték - politikából avagy kicsinyes 
tűszúrások okozása céljából: teljesen mellékes - és bűnös módon 
a legkiválóbb szellemi férfiak elk~dvetlenitésén dolgoztak, hogy 
aztán ezeknek epigonjai fölibilk keJ$lilhessenek. 

A levél a következő: 
,.Kedden esti órtekezletünk alkalmával igéretet tettem ugyan, hogy az 

üzemben tartandó speciá.litások elbírálása szempontjából tartandó mai érte
kezleten résztveszek, e szándékomtól azonban elállok-· és kijelentem teljes 
tisztelettel a p. vezetöségnek, lwgy ezentúl semmiféle értekezleten részt nem 
veszek. E ma.gatartásom indoka részben a már kedden este magánbeszél
getésben kifejtett amaz eljárása fölöttes batóságomnak, amelyből csak az 
tünbetik ki, hogy képzettsógem és sza.kér:elmem assistenseimnéi, sőt ba széle
sebb körben teszek összehasonlítást, még sokkal alacsonyabb -~0\g:0~Ségú 
munkásokénál sem becsültetik többre, mert hiszen mindenkinok tg'{}'iid±"'i,'becse 
keresményéből, munkájának eredményéböl, illetve annak anyagi elismeréséből 
ítélhető meg. ~1egorősit ebbelí szándékomban a közokt. népb. tegnapi napon 
kézhez vett leirata, amelyben értesít, hogy a gyóg-yszertani tanszéknek veze~ 
tése és Bókay profeEszor helyett a rendes kötPlPzö előadások megtartása 
honoráriumaképen 1!119. április 1-töl fögva havi 500 koronát utalt ki számomra. 
A t. vezetőség belátására bízom annak megítélését, ho)?y ebben egy rendes 
egyetemi tanár szellemi munkájának és fizikuma túlerölteMsének mílyen 
elismerése nyilatkozik meg; a magam részéről azonban abból csak azt a 
következtetését vonhatom le 1 hog:r· szakértelem és reátermettségem e~-y közön-
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·.f'.l},ges, nem is szakkCpzett fizikai munkásénál i's sekkal alacsony-abbra 
bécsültetik. -

Ily köríilmények között elkeseredve bár, de kötelességszerlien és szó 
'!.tólkül véqeztem n, tanszékeimmel járó- súlyos mnnkát, de ~J zenkivül fizikn
-"moínat, azt valóban meahaladó túlrnunkával terhelni nem vagyok hajlandó 
.es széo-venletesen alacsonyra bélyegzett szakértelmemet föltolni nem fogom. 

~\taradtam a t. vezetőségnek irányomban eddig tanusított mindig meg· 
;f;Lsztelö bizalmáért őszinte köszönettel, Bpest, július 30. dr. Vámossy, egyet. 
nv. rend. tanár!' 

· Ennek alapján a sérelmet teljesen magáévá téve, a K. Gy. ü. 
1elirt a nb.-hoz és Vámossy és Winkler professzoroknak június 
1-től visszamenőleg 650 korona heti fizetést és szakülésenként 
'iüO korona megállapitását kéri. 

A közbe beállott rendszerváltozás következtében a gyógy
szerészosztály ilyértelmű javaslatát nem tudta rendeletileg kiadatni. 

* * * 
A gyógyszerek árának megváltóztatása ahogy említettük, 

még a népkormány rendelete következtében a K. Gy. Ü (Gy. F. 
:kirendeltsége) tárgykörébe tartozott. 

Ennek megfelelően még a kommunista-puccs előtt kidolgo
zott árszabás kiadását szorgalmazta áprilistól kezdve a nb.-i 
gvógyszerész-osztálytól, minthogy nem volt tisztázva az a körül
n{ény, hogy márc. 21-ike után is megilleti-e a taxa kiadás joga a 
K. Gy. Ü.· et. Az osztály nagyon húzódott az emelt ta x a kiadásátóL 
Az üzem vezetősége pedig egyre szorgalmazta amielőbbi kiadását, 
hogy a nagyfokú deficit valamivei eliminálható legyen s az át
menet következtében ne legyenek a gytr.-ak nagy megrázkódta
tásnak kitéve. György Mátyás (teljes joggal) a kommunista hirdetett 
elvekkel szembe helyezkedő intézkedést látott abban, hogy a 
:kommunista termelés, a gyógyszerellátás köztulajdonba vett állami 
ellátása folytán a beteg jelentősen drágábban jut a maga gyógy
·szeréllez, mint ahogyan ez a magántulajdonon alapuló rendszer 
mellett s magán kézben levő gyógyszertárakból történt. Azonban 
Hevesi népbiztos (akihez az üzemvezetőség az osztályon tapasztalt 
idegenkedés következtében fordulni kényszerült) nem volt oly 
skrupu!ózus a hirdetett elvek ellenkező megvalósításával szemben 
és utasította Györgyöt a feleme!ttételű taxa kiadására. 

A taxa, mint a F. K. T. CX. sz. rendelete június 3-án 
meg is jelent: 

,.l. §. Eg;,: es gyógyszereknel<, toYáb1lá al.::ötöszerelmek és edén~'zetnek 
lQ'Ógyszertárak áltai 1\::-lszámitható új árát a Forradalmi kormányzótanács a 
mellékclt árszabas ~zcrint állapítja meg. 

A' gyógyszerel.;: és kötőszerek árszabás szerinti árához azonban még 
'SOO/B pótdíj járul. 
· 2. §. Az államkincstár, a közala.pok, az orszagos betegápoJási alap, az 
-1-9-17. évi 'xrx. t.-e. alapján alaknit betegsegélyzö pénztárak, bánya-, kohó- és 
vasmüvok tarsládái, valamint a dohánygyári betegsegély:zö pénztárak terbére 
-kiszolgáltatott gyógyszereknek árából- addig js1 míg más rendelkezés nem 
'történik - 300/o levona.ndó. Ezt az engedményt a számlák végösszegéből egy 
-összE>gben kell levonni. Ezen rendelkezés folytán az eddigi szerzödések érvé-
nyessége -megszünik. , 

3. §. Az <illatok szá-mára gyógyszereket, pgyszintén sebészeti köti)sze-

18'" 
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s.zer:ket és odényeket is az emb~l'ek részóre >; .,. .•"_ .~ ••• · 

i.zermt, levonás nélkül kell számítani d _"zd~,o gJ.oc.J :-z_N~li:: arszabá.sm, 
.,expeditio simplex" kiszolgáltatássái. ' 8 mm lg a legegJsz~lllbb módort 
. 4. § LIIindazon szerek áraira nézve amel • k · 1 · · 
_foglaltatnak, további intózkedésig az ársza.b~sra \::y e .t: J~ ~no·:'itszáb<-~~ban ne~ 
!'endeletekben és a bővitett á.rszabásban llH*állonait lotz. eö~t?bh kJbocsá.tott 

,\ v'cr"' ,' ", "" ap o arak Jranvadók 
. _ ~ g J 0 0 Jszera.rszabás tárgyiban kiadott 183 546/191G · :- . i· -
_a Jelen rendelet által nem érintett részei Y · . _ • ~zam_u rem eletnek 
körrcn~eletben megálhipitott munkaclíjak to~rába~a_mn:~ -~ l~~ .. t~itl918. sz:ámá 

~- S- Abban az esetben is . 1 • d Js enen;ve_~ek. 
1:eH alkalmazni, ha a. rendelés a'z a1J;i3enevte~O ~loedn~e~ B,Icgfelelö árszá.mitást 
Yenymi.nták szerint történnék. · · · ::;zamu szabályzatban előírt 
. G. §. A gyógyszertárba visszahozott és m (? .• 't 1 • f 1 · · · 
ep üvegeket és tégelyeküt a. ayóo·yszorész"~.,. ~'::.~ be~l~e e a~an_Io~t flszta és 
visszavenni köteles. "' "' · · u_- hza a::, Herm tr ar 70'Jwért· 

!!-"a az orvos a vényt "vltr. adlatum" ·elz'!';, · · _ · felelő tisztitásért szArnitható 30 fillér J e~sel latJa cl, c:-supan a m-eg-

7. §. Ez a rendelet 1919. júni~s 6-án lép életbe. 
Budapest, 1919. június 3 A J? · ~ · .J.•on·adalmt Eormányz6tanács."' 

, Ez ár~k m_elle~t azonban úgy a K. Gy. O., mint a 7 e . 
gyogyszertarak ts rafrzettek. Mire a-- ocszágos közp · f , ~ gy,es 

Nbi~ottság "; ~övetkező elaborator;m~t terjeszti 1'~i~sar~:!sga,óepgazdasagt Tanács elé: Jen a 
,.A rég:~ ársz~bás l.::övetkezö alapon t·örtént: 
l. Az- uzemnel a beszerzési árhoz a·-'o; . . 

a ~agykereskedőt, 50/o :pedig az á!lampénzt~r"t·~i ~dtak. hoz~n.r mely?.ül 2c.Dja 
gyogysz:erforgalrni fede-zése. ' 1 e e, ezen V

0,o·ból tortént a, 

2. A gyógyszertáraknál a jelenleg; • k k.. • 
békealapár hozzáadva 40o;0 "YÓO'ySzeii-"r· l. ·~ 8? a ·ov~d~c~ökóp adódik ld: 
adva egy 600/o-os háború" pÓiJek Az e~l·~le;J~ e~ -~z ~gesz osszeghez hozzá
bér alapulvételével számÍ-ttatnak 'fel. ' ·"- SZI t)S ...::oltscgei. 2.20 koronás óra-

. . A gyógyszerüzem jelenlegi személyzeti k"Jt ~o· · • r · 
ln, mmthogy a hivatal és elosÚótelenek ld Tt lse",m l).?· -LD/0-0t tesznek: 
zetének fizetése emelkedett Valutár/'3 di{r · ~ :~ ~ayer es Seitz személy
t~vábbi 100/o·ot tesznek ki. ·A nycrsa~va.,.o~~t~cta .:r e~:. b_;:;ásárló költségei 
4?0/o nak, úgy hogy a naO'ykl;)res'?edelmi .. ;.-:me ~e _se <-<-IJfigb~n felvehető 
reszére történő átadási <'-r;kat 10Q~,~0 ·al k 1'1Lakaft,l Illotm a gyogyszertárak 

A o- ó . "'. ' ' - e en o e emelni 
..,y gyszertarak JBlEml.eo· e()'yré;;;zt az all·al 1t j . , 

lL:edése következtébPn másrészt"' a ~·vór::- " \ ". ma.zo a z flzo:etesúnek emer
csökkenése követke~t~ben főJe o· p~~r ~ysz~r~e { ~s piperecikkek forgalmának 
nagykereskedélmi ára má; a h1ború J~~~~e~ ., t nu vel a legtöbb gyóg-yszernek 
ezt az á.remelkedé~t nN'f;, rek:ompenzálta. az ~~~~,;.s~n ~~Ielked_ett, 'jJ-g~r lwgy 
gyógyszertárak ezen 'Okol;: ból átlao-ban szint. áf~s t GOk~o os !:aborus felár &_ 

JelenJen- a o- ÓG' sze-·· l"> en r. 1_ze ne az uzemükre. 
zöl a ~ülföldö~, ~JY~k ha_,_~~e~sz~~r~~bme1~f~'lSegll. b~v_ál"árJá.sotat eszkö
~edezm fog,i,ák ~~ ország gyógyszer ellát~1~. l ~:~n e~~l~latlm~?1~1? "6 hónapm 
b~~ ~~.Y--~fcl~!'l U6J gy?gyszertaksa összeállitása ••állk Jszü~~~';;:sé.:.~ ara~ alap-

om e u hett rnunkát vesz i()'Cmybe Add. . l 't> • ' ami azon-
saság· a gyógyszerellátásra rá ne fizeosse · - rg 1~· 1?gy a Tanácsköztár
szükséges, r.neiyre vonatkozóJaa a J·avasi~·t eagyk __ ~rotkvlzf~r~kus mogoldás lonne 

A <J>noo·y. k · l . "' _ _ O\ e E'ZO • 
.. "''! ".. ::;zere .le enleg-1 nagykereskedelmi · , 't f 1 . . 
uze~ 120Uio-al. A gyógyszertáraknak békebell tak al~\ e emel_t a gy?eyszer
ár T 400fo __ r~gio + elkészítés költsé(l'ei: ezen tak~á]~ÓO~ely ~ll. a bokeala~· 

A kulonlegességek közill : b ~ /O·al l •. e!lene emeln~. 
l. a gyógyszerkülönleo·esséO'eknól é oé é .. ' . 

(pld. Lysoform) soo;o lenne feiszámitandó a s ~;;. ,szs ~ugyi ~és~ltményeknét 
szertár pedig az ö be vásárlási ár. h é gy o~ szeruzem reszere, a gyógy--. 
s.zerkülönlegességeJ.:: gyógyszert.tri ~r~~ ~9~11:

0/0óft ad~a.- hozzá. (a gyógy •. 
séges, megs:zabott eljárts.J oz ag_ e d1~ nem. volt egy-~" 
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2.· Pipere-cikkeknél a gyógyszerüzem 'az elö<illitasi' árhoz óüt·,-\~·ot á 
gyógyszertár IJedig az ö \'"ételárAhoz lOOOfo-ot adna hozzá. Minthogy háború 
alatt és a gyógyszertarak rentabilitását főleg a piperecikkek árúsítása biz
tosit.otta. 

Betegsegélyzö-pénztá..rak tagjai minden gyógyszertárban 300je-os á.rked-. 
vezményben rószesíilnek. 

Tovftbb feldolgázó gyárak a gyógys,zerészeti nyersanyagat önkölts.égi 
aron kapják (beszerzési ár + regie.) . 

Itthon elöállított gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek kült'öldi 
arait a gyógyszerüzem esetröl-esetre minden kötésnél a rekonpenzáció mér
tékChez képest állapítja meg és erről a Népgazdasági rranács VHI2. főosztálylit 
-4!rt-esiti." 

A K. Gy. Ü. vezetősége a nagykereskedelmi árhoz JOO'Io, 
a gytr. 60'/o-os felára helyett 150°/o:?Sat ajánlott A Népgazdasági 
Tanács döntése alapján a K. Gy. U. kidolgozta a taksál, amely 
mint 68. N, K. N. rendelet július 26-án kiadatott 

E rendelet kimondja: 
.,A szesz kereskedelmi irának felemeló~o folytán a szesznek é!_ a 

--s:t.esszel ké~.ztüt.gyógyszereknek az F. K. T. CX. sz. r.·ben a g·yógyszertár3.k 
Jrészére megliilapított alapárai 1919. jún. hó 4-étől kezdve*) 1500/o·al maga
t~abban számitandók: 

{66 készítmény árát közli Ht.) 
, Ezen árakhoz július 16-ig 6011/o·os pótdíj, július 16·tól bezárólag július 

20-ig a Központi Gyógyszerüzem 3.97011919. sz. rendeletének megfelelöen 
200°/o- pótdíj számítandó hozzá. 

A Képgazdasági Tanács VH. föosztályafiak 2.06711919. sz. alatt kelt 
rendelete folytán július lló ~1-töl kezdve a szesznek és az összes szeszes
ké$zitménJ-'eknek árai 1500/o-al alacsonyabban, vagyis az eredeti arszabásbeli 
alapáraknak megfelelöen számítandók. A jelzett időponttól kezdve a Forra
italmi Kormányzótanács CX. szarnú rendeletében, illetőleg amár régebben 
kjadott és még érvényben lévő hinltalos és bövített árszabásokban, azok 
:tög:gelékeiben meg<!Jlapított árak tekintendők alapárakuL Ezen árakhoz a 
Nóvgazdasigi Tanács; idézett számú remlelete ért.elmébon július hó 16·tól 
1tezdödől0g a fentiek szemelőtt tartásival .~ a Cógnac és Vinum Toka-jense 
kiyét,elével - zouoj(l pótdíj számítandó . 

A Cognac ára. 100 gmmmrmkint lí korona, a Vinum Tokajense ára 
100 grammorrkint 12 korona, mely összeghez pótdíj nem számítható. 

A kötszereket, betegápolási cíkl~eket, gyógyszerkülönlegessCgeket, 
e{lészségügyi, pipere és ko:zmetikai készítményeket a gyógyszertárak a 
sZá.mlaE-zerinti árnál 500fo-al magasabban lirusíthatjúk; kivéYe azokat a ké
szi~ményeket, amelyeknek legmagá3abb vagy tájéko~tató arat valame_ly 
b.at<Jsig mt'l.r megállapította, ez utóbbiakat az illetékes hatóság által megal
~a.pit.ot t áron kell árusitani. (Tápszerkészitméoyek, serumol;:- stb.) A detaH
eladási árakat a Központi Gyógyszerüzem ~zámláin feltüntetni és azokat a 
,gyóh~·szertár köteles a cikkek átvételekor a csomagolásorr feltüntetni; a 
köH::zetek detailárait a gyógyszertár ugyancsak köteles a csomagoláson 
fel~üntetni. 

A gyógyszerek kisiolgá\tatasá.hoz szükséges edényekért é~ dobozokért 
a ?~·ógyszert<irak a Népgazd'asigi Tanács .28. számú árrendelete (L a Tanács
kö:r.tci'rsas_ág" július 15-én megjelent 92. számában) alapján az alábbi árakat 
~Z:lmithatják fel": 

(Itt köz li_ az árakat) 

A továbbiakban kimondja, hogy az edényzethez a 200°/o os 
'Póldíj nem számítható. Megszabja, hogy inilyen áron kell vissza-

0) Ekkor ugyanis csak kommüniké aJakjában jelent meg az #r~mel-és ~ lapok· 
ba-.n, s a Tánácskőztársaság nem közölte. 

i 
l 

li 
li' 
l 

l 
li 

l 
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venni a vissza vitt tiszta és ép üvegeket és tégelyeket Eiren~ 
deli, hogy 

"a volt magyar Belügyminisztériumnak 183546/916, illetve 1658971191B..: 
sz. rendeletében megállapít-ott és ezidöszerint érvényben levő összes mun.ka..;._ 
díjak szintén 2000/o-al magasabban szá.mitandók. Ennélfog\ra a Yények árszab
vánvozása a követke-ző lesz; a) gyógyszerek, b) munkadíjt6telek, összeg, 20C0

/G

és edényzet felár nélkül. Majd a végösszeg. 
Megállapítja az ásványvizeknek és forrástermékeknek a 

gyógyszertárak által pótdíj <>dikiil felszámítható legmagasabb nelt(j, 
árait. És végül, hogy a F. K. T. CX. sz. r.-ének 2. és 3. §-ban 
foglalt rendelkezések továbbra is érvényesek. 

A kommunista gazdálkodásnak fokmérője ez a taksa é& 
egyben kellő igazolása a bizonyos kari oldalról éveken át hirde
tett azon elvnek, hogy a gyógyszerellátás államosítása olyan nagy· 
pénzOgyi megterheléssei jár, hogy azt még a konszolidált gazda
sági viszonyok közölt élö ország sem birja ki. Követeli pedig e· 
nagy pénzügyi áldozatot a gyógyszerészet államositása akkor, 
amikor ezáltal sem jobb, sem olcsóbb ellátása. a gyógyszert 
igénylő betegeknek nincs biztositva. Mert ha levonjuk is a korn
rnun alatt az államasitás Jegdrasztikusabb formájában történte 
tudatos visszaéléseket és azokat az üzemvezetésnél észlelt ano
máliákat, amik abból eredtek, hogy a politikában és nem szak
képzettség tekintetéhén "megbizhatónak" mondottak, látták azt el, 
akkor is meg kell állapítani, hogy minden államosilás nélkül, 
egyszerűen a rendeletek pontos betartását szigorúan ellenőrizve 
a legfokozottabban lehet bizto>itani a jó és ponto> ellátást, ami 
úgy az állam, mint a beteg közönség, mint az általános egész.;_ 
ségi helyzet elsőrendű érdeke. 

A Népgazdasági Tanács 20t7. sz. leirata elrendelte, hogy 
a K. Gy. U. a tovább feldolgozó gyárak részére nyersanyagat 
önköltségerr adja tovább. Ezzel szemben szükségesnek mutatko
zott, hogy a termelvények leleti az iizem rendelkezzék. Az osztály 
a már emlitett*) s a Népgazdasági Tanácsnál történt eljárása, s a 
csoportvezető Pfeiffer professzor hozzájárulása alapján kidolgozta. 
a következő rendelettervezetet: 

"1. §. A közszükség'letnek gyógyszerrel, gyógyszerkülönlellességekket·, 
egészségügyi, pipere Cs kozmetikai készHményekkel va.ló zavartalan ellátása. 
szempontjából felhatalmaztatik a Központi Gyógyszerüzem, hogy ezen készit:
mén-yeket a készítő gyáraknál, laboratóriumoknál lefoglalhassa és azok ará
nros eloe;ztásáról saját hatáskörében intézkedjék 

2. §. Ezen J,:észítményekot elö~1litó gyárak vagy laboratóriumok köte
lesek heti termelvényeikről a Központi Gyógyszerüzemek jelentést li:üldenL 
Kétzitményeiket csakis a Központi Gyóg-,yszerü_zem útján és annak rendel
kezései szerint és az általa megállapítandó eladási árban hozhatják forga,.. 
l omba. 

3. §. Ez a rendelet megjelenése napján lép életbe ós aki e!le.ne vét,, 
a l!1orradalmi Tör".·ény.szék' elé kerül. 

Budapest, 1919. évi július hó 2~-én. 
A ~Vépj6léti és Kii::egist:sé._.qilgyi Nipbiz,os6>i,q, "'-

') Lásd 219. oldal. 
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A rendelet azonban Guth népbiztosnak már emlitett távolléte 
következtében nem jelenhetett meg, mert a hozzájárulása bár 
nem, de aláírása hiányzott az előadói !vröl. Közben beállott 
a ht.lyzetváltozás s igy fölöslegessé vált a rendelet. A K. Gy. O. 
még augusztus l-én leiratban kap felhatalmazást arra, hogy az 
összes gyógyszerészeti, gyógyszervegyészeti gyárak, laboratóriu
mok, gyógyszer, gyógyszerkülönlegesség, egészségügyi, pipere és 
kozmetikai készítményeit lefoglalhassa és azok felett kizárólagos 
joggal diszponálhasson. Egyben felhatalmazást nyer arra, hogy a 
gyógyszerfizemen kívül bárhonnan beszerene. 

• * • 
A gyógyszerellátásról szólva, ha csak röviden is, érinteni 

kell azt a nagy visszásságot, amely abból származott, hogy a~ kor, 
amikor a katonaság, a forradalom és a fegyverszünet! szerzédés 
megkötése után, leszerelőben volt, a harcterekről s katonai intéz
ményekből hazamentett gyógyszerek és egészségügyi anyagok 
nem kerültek a polgári szükséglet fedezésére. A katonai vezetők, 
vagy a katonákból lett polgári vezetők, mint azon társadalom (a 
katonaság) kfilön és saját tulajdonát, amelyhez ök maguk még 
most is (vagy azelőtt) tartoztak, féitve elkülönítették és kiilön kiván
ták kezelni. 

Még a háború tartama alatt megállapítható volt, hogy inkább 
pusztulni, veszni, romlani engedtek a katonaságnál nagy és fel
becsfilhetetlen értékű tartalékban lévő olyan anyagat is, amit a 
polgári ellátás régen nélkülözött, mintsem hogy az osztrák kato
nai copf, akár egy szemernyit is átengedjen btlöle.•) 

Mikor aztán Odesszából, Máramarosszigetről s más katonai 
egészségügyi raktárakból, kórházakból stb. felmérhetetlen becsü, 
itt régen elfogyott s nélkülözött gyógyszerkincs került rnint men
tett árú Budapestre, az érvényesült kicsinyes szempontok követ
keztében elkallódott, elveszelődölt jórészben, mielött tetö alá, őri
zetbe kernit volna. 

Amikor végre a !6- os helyörségi kórháznál berendezendö 
egészségügyi raktárba került, egy igen jelentős része a hajóból 
és vonatokból, akkor napir<nden volt betörések útján elveszett, 
vagy csempészek és zúgárusok kezére került. Nagynehezen meg
indult aztán a megmaradt anyag biztonságba helyezése. 

Késöbb az emlitett helyről a honvéd ruharaktárba költözött 
át a gyógyszerés egészségügyi anyagraktar. Az akkori viszonyok
ban kell keresnUnk annak magyarázatát, hogy fel merjük tenni, 
hogy e költözés sem volt az anyag előnyére. Valószínű, hogy 
nem szaporodott ez meg. Köztudomásu volt akkor, hogy az emlí-

~) Koritsánszky Ottó, aki bizonyára nem volt az egyedüli, aki efölöttí 
megbotránkozásában, hogy a_ polgári ellátásnak szalgálatot tegyen, még 
1918. jutius 3.0-án beadvánnyal fordult ez ügyben a közös hadügyminiszté
riumhoz, amelyben a többi javaslata mellett a pusztuló anyagoknak a pol~ 
gári hiányok kiegés_zitésére fordítását javasolta. Felterjesztését eljuttatta 
másodlatban a belügyminiszfériumba, :~z Országos Gyógyszerész Egyesült t 
elnökéhez és a Pharmaceutische PoSfhoz; interVeniálás céljából. 
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tett ruharaktárban óriási arányú lopásoknak jöttek nyomára. 
Nagyszerenese volt, ha ennél jobban lehetett megőrizni a pol
gán részről nem kevésbbé, de talán tárgyilagosabba n, mint katona 
részről - féltett gyógyszeranyagat 

E raktárnál szolgálatot teljesitett gyógyszerészek Sebestyén 
Imre és Li>tger József vezetése mellett szinte lehetetlenné tették, 
a parancsnokló orvosok működését. Folytonos torzsalkcdás, sza
botálás, küldöttségjárás folyt, ahelyett hogy az anyago! elren
dezték s leltározták volna. Igy történt meg, hogy az anyag leltá
rozása még 6 hónap mulva sincs meg és Júniusban is ésak 
hozzávetőleg volt meg. 

A gyógyszerész-osztály, hogy rendet teremtsen, az ositály 
akkori helyettes vezetőjét, Térit bizta meg az egészségilgyi anyag
rakiár gyógyszerosztályának vezetésévt L Azonban Téri sem 
ment semmire s az anyag biz leltározatlan maradt. 

A gyógyszerészeknek ez a - hogy gyengéden fejenük ki 
magunkat -- nem kellő lelkiismereti munkaja ölelkezett azzal a 
nagyioku 11atásköri féltékenységgel, ami az innet kiutalandó 
anyag utalványozási jogát illetve. Amikor a V. H. operációjával 
kapcsolatban mint több is több gyógyszert igtn)eltek a katonák, 
az utalványozási jog a M, N. N. katonai osztályát illet1e. Az 
utalványozás! jog személyekhez volt kötve s amikor egy óányá
nál fellépett járvány preventív_ leküzdésére a népbiztassági lőcso
portvezető felhívta a K. Gy. U.·t, hogy mivel a sziikséges anyag 
csak a Katonai Egészségügyi anyagraktárnál van meg, onnét 
szállittassék sürgősen a szükségelt mennyiség, akkor a gyógyszer
osztályt akkor vezető Sebestyén azon az alópon tagadta meg a 
kiadá_J;t, hogy sem a íöcsoportvezetőnek (államtilkár), sem a K. 
Gy. U.-nek nincs rendelkezéii joga az anyaggal. 

Ilyen és hasonló kiabáló példák szóloltak amellett, hogy a 
gyógyszerkészlelet a K. Gy. O. vegye át. Mikor Zoltán az osztály 
élere került, bizottságilag megtekintette a katonai készlelet és ott 
igen sok nagymennyiségű olyan gyógyszert is talált hónapok 
óta teljes érintet!enségben, amiket a polgári ellátásban egy évnél 
is hosszabb idő óta teljesen nélkülözni kellett. 

Még ez az érv sem volt eléggé meggyőző arra, hogy milyen 
kár származik ezen anyag kü.Jön kezeléséből. De a népbiztos és 
föcsoportvezető a kellő szakbelátással volt s a gyógyszerek feletti 
rendelkezés jogát megadták a gyógyszerész-osztály vezetőjének, 
aminek következtében több gyógyszer átkerfilt a K. Gy. Ü.-hez. 
Csakhogy sajnos későn, mert a raktárban tárol§ gyógyszerek, mint 
egyéb egészségügyi anyagok is, teljesen elvonattak a hazai ellátástól, 
minthogy a megszálló románok magukkal vitték. 

* * * 
A K. Gy. ü. máius végén statisztikai adatok egybeállitása 

céljából a következő kérdéseket intézte az üzembiztosokhoz azzal 
a meghagyással, hogy a válaszokat úgy a "volt" tulajdo·nosnak, 
mint az llzembiztosnak alá kel! irni: 
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__ "l. A gyö~•·yszertat -neve -és helye~ :2. ·Mennyi \•olt a g:yógysZéttá.r forc 
galma: 1919. január, február, március, apri!ís, május havában? 3. Mennyi '\'Olt 
az -állandóan foglalkoztntott alkalmazott gyóg:yszerészmunkások száma; 1919. 
február l-én, 1~19. május l-én? 4-. Mennyi volt az állandóan foglalkoztatott 
5egédmunkások száma és milyen nünőségben: 1919. február l-én, 1919. máju~ 
1-én? 5. Mennyi volt a személyzeti regie: 1919. február l-én, 1919. május 
1-t'm? 6. Mennyi hitelt és honmm.vett a gyógyszertár jgénybe árúra? !o."iennyi 
hitelt és honnan vett. a g-yógyszertár igenybe személyzetre? 7. \1enny1 újabb 
hitelt vesz igényl)e az 5. Cs 6. pontokban körülírt célokra? 8. Ha deficit van, 
mí az oka az üzembizto::: véleménye szeriJlt? 9. Ug-yanez a volt tulajdOnos 
véleménye szerint? lU. Hogy lehetne a deticltet mcgszüntetni az üzem bizto~ 
véleménye szerím? 11. Ugyanez a volt tulajdonos véleménye sze r int? 12. Van·• 
a. gyógyszertárban felesleges gyógyszeró8zmunkás, segédmunkás (munkakörök 
szerint részletezve)?" 

A rendkivül sokatmondó, ianulságos válaswk összefoglalva 
itt következnek: 

Összesen l! l gyógyszertár küldött csupán választ, még
pedig 40 vidéki és 71 fővárosi. 

Ezekben febr. l-én 329 gyógyszerészalkalmazott volt, mái. l-én 
393 (54-gye! 16·3% al több). A segédmunkások száma 363 volt 
februárban, mig május l-én 38-al több és pedig: 5 csomagolóval, 
4 teknikával, 16 penztárosnővel, 6 laboránssal és 7 takarilóvaL 
A személyzet fizetése február l-én 396,721 korona, május J én 
1.143,245 K. Havi többlet 746.524 K. Vagyis maga a többlet csak
nem kétszerese annak az összegnek, ami februárban az egész 
személyzeti kiadást képezte. Az igénybe vett hitel anyagra 
132,087·22 személyzetre 590,!19 62 K. volt. 

Felesleges munkásként 6 gyógyszerész!, 2 gyakornokot, 
9 csomagalót és ll teknikát. jeienienek be összesen 15 helyróL 

A többi kérdés (7 -ll.) javarészt válaszolatlan maradt vagy 
teljesen közömbös, érdektelen válaszok érkeztek arra. A forgalmi 
kimutatás bennünket itt nem érdekel s elég ha annyit jegyzek 
meg erre, hogy a forgalom sehol sem mutai emelkedő tendenciát, 
dacára a magasabb taxának. (Ekkor még nem volt a ~00% életben.) 

Meg kell még azt jegyezni, hogy a személyzeti fizetés később 
még emelkedett s így hozzávetőlegesen képet alkothatunk ma
gunknak, hogy június és jú!ius hónapban mi!y óriási összegébe 
került a,.. országnak az államosítási kísérlet, amikor májusig csupán 
J ll p afikánál kereken 'l• milliót fizetett rá, amikor pedig meg 
voltak még az egyes patikáknál a tulajdonos vásároita anyag
készletek*) 

* * * 
A .gyógy.szerGdényzet árait eg-ymúshoz -riszo:oyítnl· és azt s~ázalékban 

kife,iez\'e szintén érdekes képet kapjuk arról, hogy a kommunista garázdál-
kodas hova vezetett:~*) . 

SzerulJe állí va az 1919. rnárc. 1. megelőző idöböl származó -g-yári be
'SZéf'zél'li':'árakat a. jelenlegi (júl. Yóg-el) átí~éteH {gy*ri)- árakka.l, ez ntóbQ1 1500fo 
emelkedést mutat. · 

Az 1919. :mirc. L megelözöleg .érvényben. volt. gyári beszerzési ár· SZi:Wint 

*) Vesd össze 136. oJd.-lal. 
"") Az összeállitás Békefy Béla_a K. Gy. ü. volt tivegr.eferen.&e adatai 

alapjin való. 
:\ 

,'J L. 
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~,s az 1919. márc. l. szabad (magán) kereskedelem rószére enged~lyezett árak 
mellett az eltérés Atlag soo;o. 

A szabad (magán) kereskedelem részére 1919. rnárc. 1. engedélye·zett 
és a jelenlegi köztulajdonba vett üvegraktárak részére megállapitott eloszté 
árak közötti emelkedés kb. soo;o. 

A szociálizált gyárak részére 1919. júl. 15. megállapított áral:: és a szo~ 
üiálizált elosztó üvegraktárak részére 1919. júl. 19. engedélyezett árak lrö
zoitti különbözet 25Dfo. 

A szociálizált gyárak részére 19HL júL lS. mapállapított árak alapján 
ktilföldön vásárolt gyógyszerüzemek 40°/o-al olcsóbbak, ajánlott kenöcstégelyek 
fémfedövei 500/o-al olcsóbbak. 

A taxa árak a ma.gántulajdont képezó gyógyszertarak részére 19Ut 
márc. 1. megállapítva és a ta.1>:a árak a köztulajdonba vett gyógyszertárak
részere 1919. júl. 15. megillapítva átlag 600/o emelkedést mutatnak. 

A szoci<tlizált üvegraktárak részére 1~19. júl. 15. engedélyezett üveg
llrak és a taxa árak a X. T. 1919. júL 1CJ. megá.llapitva, közöt.t az átlago....:;;. 
elt-érés 400/o. 

Nem kevésbbé tanulságos az alábbi két táblázat: 

Eeszerzé~i ár Eladási i r Beszerzési úr 

191\J júliusában .:::_zovjett ~d2jén l l.l19m:irc. 21 előtt 1919 júliusá.bau 
------

Korona Koron:; Korona Korona 

l l Németorsz. hú 

Acid. acet.-salicyl. 133-200 301 110 105 
Aethyl morph. IDUl'. 14.000 • 15.000 "*"' ;;_~00 Rtíderféle44..J..~ 

Domopon !ö . 19"50 7·40 
llmpl. Diachyl spi. 30•38 . 45·50 25 

l HydrargyrL 48•50 . t:>·- 32"40 • Morphium mur. 13.000 • 16.500 . .. l'tolsó ár SOOO Németor&z. 700{ 
{néhány kg-ot gyartottak) 1n8-l)an: 

OL Hyoscíami fol. S0·93 . 121'50 25 
Papaverin 12.000 ' 18.000 7.120 Wimd 5.4fl0 

Tinct gallar. '" 92·80 ' 1:J9·20 :18 80 
opii spi .. 181"40 ' 272·10 111"90 

Cngri Hydrarg cin. l 68·50 . 10g·61J l 40 

"'Szocia.lizált gyári üzemben l.:észült. ~'"A szesz ára 30 Król 71 Kra 
emelkedett. *"**Ha a taksa (detail) áron felül esne az angró·ár, akkor a 
rendes kulcsot nem volna szabad alkalmazni az ár kalkulációnál. 

l Nagy kereskedeln1i ár l P.ladá~i a • 
m:irc. 21 riött 1- jll\iusb:m jUliusban l régi ár 

l Korona Korona. l Koron:!. KorOD.ll. 

Arsarobin 10·40 . lB 20 20 13 
Arsotonin 20" 70 ' 27 40· 50 25 
Bromlecitin 4"9-'i 6 10 (}·65 l Cadogel 7-40 . 21. ::n·so 1t 
Egger sy.rup 3"70 4•70 7 G 
Rlixir Polatsek 4"80 L~·75 23• 6() 6 
Pl~rgo " 

.. 4·50 6 .:t·G-1.,) 

"&:ociaUzált g)'!Íri ü.zemben készült . 

••• 

HARMADIK RÉSZ. 
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Gyógyszerész-kiképzés. 
Gyógyszerészi szakbizottság. ~ Tanulmányi reform. - Ap1ó ügyek. -

Főiskolai rendelet. - Szervezet és tervezet. 

A szksz. mindjárt a prol. diktatura kikiáltása után eltiltotta 
gyakornokoknak felvételét. Részben a már említett okokból tet
ték ezt, részben azonban előhírnöke volt ez egy olyan kiképzési 
reformnak, amelynél a gyakornokok nem a gyógyszertárban 
nyerik az első kiképzést. 

A közoktatásügyi népbiztos~ág máj. 16-án "a gyógyszeré
szeti egyetemi tanfolyam, valamint az egyetemi gyógyszertár 
figyeinek intézésére az orvosi karon gyógyszerészeti szakbizott
ságot" szervez. Ennek tagjaiul kinevezte: Liebermann Leo, Vá
mossy Zoltán, Winkler Lajos professzorokat, Matolcsy Miklós 
• gyógyszerészvezetől'", Augusztin Béla. Darvas Ferenc, a gyak. 
tanf. vezetőjét, Deér Endre megbízott előadókat, Tiscbler János, 
Wiener Jenő tanársegédeket és Téri Tibor gyógyszerészt 

Elrendeli ebben, hogy "a hallgatóság szociálís vonatkozású 
ilgyeiben, valamint tanulmányi. refurmkérdésekben" Lengyel Mór 
és Rákos Gyula. gyógyszerészhallgatók meghallgatandók. 

A bizottság felterjesztéseit a dékáni hivatal útján intézte a 
nb.-hoz s ezúton is kapta a rendelkezéseket A rendelet azt is 
kimondta, hogy a bizottság kéthetenként ülést tartani köteles és 
felhivást tartalmazott a rnűködés azonnali megkezdésére és a 
gyógyszerészeti tanfolyam meg az egyetemi gyógyszertár ügyé
ben szükséges intézkedésekre haladéktalan javaslattételre. E rem
velet után tette meg Matolcsy professzor a már emlitett s az 
egyetemi patikára vonatkozó tiltakozását. 

A bizottság egy albizottságban, melynek elnöke Vámossy, 
előadója Darvas volt, kidolgozott egy tanulmányi reformot, 
amely az alább ismertetendő főiskolai tervezet alapját képezte. 

A nb. Winkler Lajos professzort a gyógyszerész főiskola 
elnökévé, Darvas Ferencet pedig igazgatójává nevezte s megbizta 
öket, hogy tervezetet dolgozzanak ki. 

A tervezetet kidolgozták s e terv a nb.-nál tartott értekez
let elé került, amelyen a többi köz! a gyógyszerészeket oktató 
tanárok, s kívültik Tóth Lajos, Deér Endre és Fqrgács Rezső vet
lek részt Az értekezlet módosltotta a tervezetet, majd a nb. részé
ről Kármán csoportvezető eszközölt javításokat. 

A tervezet mint rendelet a hivatalos Iapban a proletárdik
latura. bukása folytán nem jelent meg, hanem a Gy. M. L. 
aug. 6-dikí - utol.;ó száma közölte. 

Mielőtt e tervezetet közölném, röviden megemlítendőnek 
tartom, hogy a tanácskormány a gyakornaki tanfolyamnak fő
iskolává való átalakítására 20.000 K· t utalt ki, amely összegen a 
helyiségei renoválták és rendbehozták 
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A Testilleti helyisége! a szksz. átengedte, a közp. gyógy-. 
sZerraktár helyiségei átadásának kérdése pedig folyamatban volt. 

Amikor megjelent a rendelet, hogy minden magániskolát 
be kel! jelenteni, a nb. a tanfolyam átvételével és irányításával 
Jeszenszky Sándor dr.-t és Magdó Márton gyógyszerész szám-. 
vizsgáJát bízta meg. 

A szksz. a szaktanfolyamon szociológiai előadásokat kívánt 
rendes tárgyként felvétetni. Darvas arra hivatkozott, hogy az 
}rarendbe sem illeszthető, mire Lengyel Mór gyógyszerészjelölt 
hetenként egy délután tartotta meg ezen előadásait, amelyeket 
- bár a szksz. kötelezőnek mondotta ennek hallgatását - alig 
Látogattak néhányan. · 

Darvas Ferencet és W essel Flóra dr- t megbízta a Közokt 
nb. a gyakornaki oktatás ellenörzésé' el, amit úgy oldottak meg, 
hogy hetenként behivták a fővárosi gyakornokokat és előadást 
tartottak számukra. A vidéki ellenőrzést - a megbízatás a~ 
ország tertiletére szálolt - még nem kezdették meg. 

A polltikai változás után a közokt. miniszterium ugy dön . 
töt~ hogy az 1912 es kiképzés marad életben. A főiskolai terve
zet módosítását, életbeléptetését vagy teljes elejtését pedig egy 
tágabb értekezlet határozatától teszi függővé. Végül a rendelet 
szept. 16-iki kelettel 174971. sz. V. és K. M. rend.-tel hatályon 
kivíll helyeztetett. ,. 

A rendelet már alá volt írva, de a "Tanácsköztársaság" 
megszünte kövelkeztében még nem publikáltatott. 

,Rendelet a Gyógyszerészi föískoláról. 
Közoktatásügyi Népbiztostól. 173673/1919. VI-I. st. A gyógy~zflrószi 

pályára való kiképzést illetőleg a következöket rendelem: 
A buda.pe~ti tudományegyetemmel kapcsolatos !'Zervezés !'!.Jatt áH& 

Gyógyszerész .Főiskola folyó évi október hó l-ével megnyilik. A gyógyszerész:· 
főiskola alantabb közölt tanulmányú és szervezeti szllbtlyzatát jóváhagyom 
es kiadását elrendelem. 

A gyógyszerész főiskola. tanfolyama 8 félévbúl áll. A föiskola.ItJ. haH~ 
gatója lehet, ha a gyógyszerészi pályára egészségileg (látás, hallás stb.) 
alt:almas: 

a) aki a volt 8 gymmi..sinmi osztályt e-lvégezte, vagy pedig bármely 
más középisko!a vagy azzal egyenrangunak elismert m&s intézet végzett 
növendéke abban· a.z esetben, ha a volt 4 gymnaslumi osztá.'ly végz9ttségé7 
nek megfelelő latin tudással rendelkezik, amit vagy hivatalos iskolai bizo
nyít\cánnyal, vagy· a kGzoktatásügyi_ népbiztosság által kijelölendő valamel-y 
középiskolában tartandó vizsga letételével lgazol. · Amennyiben az illető 
megfelelő latin tudássv.l nem rendelkeznék, ezt elsajátit.hatja a főiskola tan
folyamának elsö féléve alatt, de köteles a második félév megkezdése előtt 
t~ t.árgyból vizsgát tenni. 

b) A gyakorlatban kiviló gyógyszertári vagy más gyógyszerüzemi 
~egédmunkás ttflchnikai s~géderö) .kiYételesen. a közoktatásügyi népbiztosság 
és·. a népjóléti n.épbizto~ság együttes engedélyével abban az esetben, ha,~ 
gyógyszerészi pályár·a lépéshez szilk.s.éges mennyiségtani, természettudományi 
é:t; latin tudással és megfelelö intelligenciával rendelkezik, aminek megálla
-p-itására a közoktatásügyi népbiztossi.g által k.inm·ez.endö és a népjóléti éfi. 
a közegészségügyi népbiztosság, valamint a munkássá.g delegáltjaival k.iegé~ 
szitet~ bizottság hiYatott. E bizottság köteles pontosan- körül~rt :vi_~;sgapre~ 
grammot terjeszteni & k:öwlrtlltímügJl népbiztos11ág jéví.ha..gy~sa. rJá .... 
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. ~z a) pontban soroltak fel':ét-eléhez nem szükséges az előzetes gyógy
szertari. gyak~rlat, enn~k ~U~neben kö~elező 2-2 navi gyakorlat az első 
~~ro~ ev~t ko.vetö nyán szumdö_kben, m1kor is a gyógyszerészjelölt az erro 
•OJelolendo gyogyszertárakban mmt externista fog mű.ködni meafelelő munka· 
idöben ,és munkabérrel. e 

A főiskola hallgatója a tanfolyam elvégeztével gyógyszerészi oklevelet 
;tYe~. Az oklevele~ gyóg-yszerész .asszisztensi minösógben köteles Iegahi.blJ 
2, év1 gyógys~ertár1 gyakorlatot szerezni, mely után apprubatios vizsga letéte
level approbalt okleveles gyógyszerészi minősitésben részesül. E minösité:-> 
a gyógys~ei'tár önálló vezetésére jogosít. 

A Jelenleg már a. pályán levő? de tanulmányaikat még el nem végzett 
gyógyszerészekre (gyakornokokra és nem okleveles gyór:ryszerészekre) vonat-
kozólag a következöket rendelem el: · o · 

· Minden legalább egy évi gyógyszertári gyakorlattal bíró gyógyszerész
gyak_ornok ~olyó .év szer:tembel' h? 15-ig bezárólag gyakomoki" ·vizsgára 
bocs~tandó es a ~Izsga Sikeres. letetele után az eddigi kiképzési rendszer 
szermt folytathat~a tanulmányait. A hátralevő o-yakornoki idő a kötelező 
3 éví segédidöhöz csatolva az approbatios vizsga ~lőtt tölt.endö ki. A katona
víse1t~k idöelengedésí kedvezménye továbbra.~ is érvényben marad és pedig
oly modon, hogy a katonai szolgálatból beszámitott e~v évi idön túl leo-alább 
~· havi gyógyszertári g-yakorlattal bírók bocsttandók~ a. fentjelzett Ídőben 
gyakarnoki vizsgára. 

A régi kiképzési rendszer egyetemi tanfolyamának elsö éve 1990 
,ilin~us havá.ban: má.s~dik. éve 1921. június havában, vizsgáinak határid;j~ 
pedtg 192~. oktob~~ ~·en zarandó le. Amennyíben a gyakarnoki vizsgát letett 
.gyógyszere.szek. ko z ott akadnának ?l_Yanok, akik a tanfolyamot az itt előírt 
ldöben elvegezm nem tudnák, azok Kivételes indokolt esetben a 1rözoktatás~ 
Ugy! ~épbiztosság engedélyével beiratkozbatnak a gyógyszerész '"főiskolá.ba 
:a r~g1 tan~olyan;nak .me_gfel~lö tárgyak előadása.inak hallgatására és gyakor
l~ta_m~k ve~z?sere, Illetve Jülentk~.~hetnek a vizsgák letételére. Azonban a 
reg1 lnképzest rendszer vizsgái az a 1:';érobatiós vizsga kiYételével ]eo-később 
19~3. okt~ber hó l-ig végleg· beszUntetendök és a-zon túl a. nem oklevele~ 
gyogyszereszek már csak a gyógyszerész főiskola megfelelő féléveire rende~ 
hallgatókként beiratkozva., illetőleg a megfelelő vizs<Yákat letéve yéo-ezhetíl
el tanulmányaikat. b ,,~ '=' ... 

A ~olyó évi .szeptember hó 15·ig gyakorooki vizsglit le nem tett, ille
tőleg gyogyszertán gyakorlatból egy é\·et l.;:i nem töltött gyógy.szeiészg-ya
.kornokoknak a gyógyszerész főiskola 8 féléves tanfolvamát ke.ll~ elvéo·ezrliök 
EzBknek az eltöltött gyakornaki jdejük az extPmista. ~illetőle~! az ass;ísztensi 
,gyakorlatba szám~ta.ndó. be. A katonavisPltek idöélengedéSi kod:...,ezménye 
·('bben az esetben 1s tovabbra meghagyandó. 

Budapest, 1919. júliu:: hó 29·én. A népbiztos rendeletéből: 
Antal, s. ~k. föcsoportvezetö. 

A Gyógyezerészi Főiskola szervezeti és tanulmányi szabályzatának 
tervezete. 

l. A ]?(;iskola feladata és vezetése. 

. . , .. l..§:, A Fő.iskola gondosko~ik arról, hogy a g-yógyszerészi pál:{ára 
ke$.zulö IfJuság hivatása S.?;cmpontJából és továbbképzése érdekében szüksé
.ges szakszerü gyakorlati és tudományos képzettséget .tervszerű tanulmá.nvi 
rend keretében megszerezhesse. "' 

2. §. A Főiskolai ta,nítás céljára sz0lgálnak: a) a Főiskola. intézetei· 
fl) a ,tudo~~~?egy~tem~_ek , a gyógyszerészi~épzés eidjára eddig ís igényb~ 
ve~t es a Jo~ob~n IS szukseg:~snek l!l~tatkozó intézetei mindaddig, ami.2 a 
rÖISkoJa ez ;n~ezeteke.t a ~~J~t he~~'lS~gébPn Jét0Sítendő jntézetekkeJ pótolja; 
-c) a gyógys_zer?S?,k~-pze.s cel.!a.~ra kiJelolt gyógyszertárak; d) a gyógyszerész· 
lta.Jigatók roszert.'l letesltendo mternátus és könyvtá.r. 

3. §. A Főiskola üg~Teít intézik: a) az elnök· b) az i<Yaz()'a.tó · c) a titkár· 
4) a tanitótestület. ' ~:::o e ' • 

l 
~l 

287 

4. §. Az intézök kötelességei és jogköre : a) Elnó"k. A Főiskola élén az 
-elnök áll, aki az intézetet vezeti, a hatúsá.gokkal szemben képviseli és. a 
Közoktatásügyi népbiztosság intézkedéseinek végrehajtásáról gondoskodik. 
b) Az igazgató. Az elnököt minden múködésébon támogatja, akadá~yozta~sa 
-esetén helyettesíti, a Főiskola egész ügyvitelét és a tanulmanyi vezetes-t 
közvetlenül intézi. c) A titkár. Az ügyvitelben és a tanulmányi ügyek veze
té~úben az igazgató által kijelölendő ügykört ellátja, a tanitótestület ülései
nek jerryzökönyvét vezeti. dl A tan1t6testülei. A tanítótestületet alkotják: a 
_Főiskola elnöke, az igazgató, a Főiskola tanitól és a Főiskolán taJJító egyf'
temi professzorok. Fela-data: A) megállapítja az órarendet; B) gondoskodik 
a gyó<ryszerószképzésnek általános jrányitásáról és a Főiskola keretén való 
Jegere

0

dményesebb keresztülviteléről ; C) __ névszerinti cl_öterjeszt~st. ~esz a. 
Közoktatásüo-vi Képbiztosságnak B rueguresedett tanszekek betolteseröl, a 
főiskolai tanÍfás szempontjából szükségesnek látszó új tanerők alkalmazásá· 
ról, továbbá bete2·ség stb. esetében szüks.éges helyettesítésekről; D) havGuta 
legalább egyszer,~ szÜkség esetűn a% (\lnök összehívAsára többször is ülést 
tart. Ülésein a Főiskola elnöke elnököl. 

ll. A Főiskola. hallgat6i. 

5. §. A Főiskola hallgatója lehet: l. a rendeletet. 
ü. §. A felvétel és beiratkozás rnódja: A jelentkező tskolai végbizonyit

\'ánvával a beiratásra kitözött napokon a hivatalos órákban jelentkezik a 
FőiSkola irodájában, ahol a szükséges adatokat a jelentkező laporr kitölti, 
okmá.nyilag igazolja, a nevére szólo Jeekekönyvet (indBx) átveszi s fényképét 
beilleszti. 

A leckekönyv kiállitása és lebélyegzése utan a Főiskola illető szak
tanítójántil személyesen jelentkezik, aki a jeJentkczést tudomásul veszi, a 
jelentkező nevét a sajat néYköny~~é~e \k~üalógu~). ~e~·ezet_i, a l_eckekön}'"vbe 
pedig a jele_ntkezést,. a dá_tum feltunLet~sevel,_ aJarrasaval ~gazo lJ a. J:.. tamt?k
nál történt Jelentkezes utan a hallgato az 1gazgatónáJ Jelentkezik, aki a 
jelentkezőt véglegesen felveszi. ús a felyétel igazolását feltüntető leckeköny
vet az elnöknek aláirá.s végett bemuta.tp1. 

l\Iinden új félév elején a tanítóknál Yaló jelentkezé.- és beiratkozás 
ufryanily módon történik, azonban a jelöltnek a felvétel alkalmával minden· 
];:~~· igazolnia kell, hogy az elsiJ félt'ncekben a tanulmányi és fE'gyelmi szabály
zat k"Ovetelménycinek eleget tett. A félElv végén a hallgató az egyes tanítók
nál a leckekönvvével jelentkezik s amennyiben a hallg-ató a. tanulmányi é::; 
feo-yelmi sza.bá(yzat.ban előirt követelményeknek eleget tett, a. tanítók ezt 
né~'aláirásukkal igazoljálc Azután r~ fr~lév lezárása végett a l1allgató R Fö· 
iskola iaaz.zatójD.ll~ál jelentkezik. A kötelező tárgyakon kh·ül a Gyóg-yszerészi 
Főiskola~ luillgatója az eg-yetemen. vag-y más főistahin egyes tárgya~at ~Ja.l!
o-athat, amnnnvibcn óra.összeütkzef:l e:-3ete n0m forog fenn. Bzen eloadasok 
}átoo·atása a lé"ckekönvvben szintén felttintetendö. 

~ A főiskolai tamilmányokat indokolt esetben legfrljobb 2 féléven át 
szakíthatja meg a ht~llgató s E>nnél hosszabb me~szakltás esetén, a Főiskola 
az első éví"olva.mtól kezdödöteg· újból ha1lg!lta.ndo. 

7. §· ...1· Főiskola. hallgatÓinUh hf/ieles~:;é_qe a főiskolai tanulmán~·i rend~t 
megtartani, a kijelölt előadásokban és gyakorJatokban szargalmasan rcsztvenm. 

lll. A Fó"iskola tanulmányi rendJe . 

8. §. A Főiskola tanu1m3nyi ideje 4 évfolyam, amelybe belelmpcsolódik 
3.z l·SÖ é~'folyam végén 3 hónapi gyógyszertári gyakorlati müködés ÓS kiegé
szíti a IV-ik évfolyaroot követö gyógySzertárban megszerzendö 2 esztend'ei 
üze'mi gyakorlat. 

9. §. A négy év folyarnban a tanulmányi rend a kó·vetkező: 
I. évfolyam. 1. félév: Gyakorlati gyógysz~rószet, heti 6 óra. ~9'\'ezetö 

kémia, heti 2 óra. Növénytan (külsö alaktan es rendszertan), hot~ 5 óra. 
Növénytani gyakorlatok kirándulásokkal, heti 8 ó~a. Gyógy~zerészotr gyako~~ 
latok, heti 20 óra. 2. félév: Gyakorlati gyógyszereszet, heti 6 óra. Bevezeto 
kémia heti 2 óra. Növénytan (külsö alaktan és rendszertan), heti .·5 -óra. 
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~övényta.ni gyakofi<-,~-ok k:iránd:.tlásokkal, heti 8 óra~ Gyógyszerészeti gyakor~ 
lat4llr~ heti 20 óra. · 

II. iL'folyam. :l. félóv: Kisérleti fb:ika, heti 5 óra. Aitalános kémi'm,• 
lwti 5 óra. Állattan, heti 5 óra. Kö~·énytan, heti 5 óra.. A.sványtan és geológia, 
hdi 5 óra.. Fizikai gyakorlatok, hetenkint l délutftn. Aliattani gyakorlatok, 
Ilotenkint l délután. Növ-énytaní gyakorlatol.;:, hetenkint l délután. Ásvány
tani gyakorlatok, het~?nkint l délután. 2. félév: Kisérleti fizika, heti ;J óra. 
Auorganilms kémía., heti l) óra. :\"ö\'énytan, heti 5 óra. XöYénytani I"Yakor
l<itok, heti 6 ór ... Fizikai ~tyakorlatok, hetenkint 1 délután. Anorganikus 
1:.árniai gyakorlntol>:, hetenk:nt -i délután. 

Ilf. évfolyam. 1. félév: Organilms J::érnia, hc•ti 5 óra. Qualitativ és 
quantitatiY kémiai nnalysi~. heti :) ófa. Gyógyszeréf:zi kémia, heti 5 órBt. 
Analytil;::ai kémiai gyakorlatok, heti 15 óra-. 1-'lmrmakognosia, heti 5 óra, 
Drogtermclés, heti ~ óra.. Drogüzemek -m0gtekintése hetenkint 1 délután. 
2. félév: Gyógyszmészi kémia. heti 5 óra. Gyógyszerészi l\émiai gyakorla
tdl;:, -heti lil óra. Pharmakogno.sia, heti :} óra-. ~harmakognosini gyakorlatok; 
heti 10 óra. Drogtermelés, heti 2 óra. Pharmalwbotanilmi kirándulás heti 
1 délután. 

l Y. él)fO!ya.m. 1. fél ú v: Orga.nil\:us p;yógy.Szerek synthezliOe, heti 5 6r<1. 
Oi'g. a.nalyt Cs pra0p. org. kémiai gyakorlatok, heti iJ ór;;i,. IYrogviis:Iálati 
e;:; mik.rokémiai gyakorlatnl;::. heti 6 óra. G-yógyszerészet, heti 5 óra .. Gyógy
szerészeti gyakorlatol{', heti 10 óra. 2. féléY: G-yógyszPrészot, heti. 5 óra. 
Gyógyszerészet) :ryalwrlatok, hetí 10 óra. :\lé,regtan, heti 4 óra. Közegészség~ 
t:Jn, heti 5 óra. tc;lelmis?-ervizsgá.lat, heti:;! óra. Ele! miszorvízsgálaü gyakor l a tak:, 
heti 6 óra. Bal~terio!ógia, hE<ti R óra. Bakterlologiai gyakorlatok, heti 3 óra.. 

10. §. A tanulmányi ülö alatt a jelölt a köveU;::ezö vizsgákat köteles 
l Ptenni: 

a:; első évfolyam. _'C~qén: a) gyakorlati gyógyszer(,szet; b) elemi kémi~t; 
c) növénytan (l~ülsű a-laktan és rendszertan); 

a) ll. évfolya-tn L félév vé.g0n: o) á~ványtan; b) állattan; 2. félév végén: 
ff) fizika; b) általános és ánorganikus kémia : (') növénytan. 

Ill üf'olyam. 1. féió\' vúgén: Organikns l~émia. 2. félév végén: a) 
finalitikai kémia; b) drogtermel és. 

l V. év(OlJiam. l. félév végén: Orgnnilms gyógyszerel;:_ synthesise. 2. 
féióY végén: a) gyakorlati gyógyszerészet; b J g~'ak.orlati pharmakognosia és 
méregtan; c) közegészségtan, é!elmiszPnizsgá.!a.t és bakteriológia. 

Ezen vizsgák sikerPs letevése 11tán a jelölt a Közoktatásügyi és Nép· 
jóléti Népbiztnsság kiküldötteinek f>lniildéso alatt tartandó összefoglaló elmé
leti záróvizsgát tesz, amelynek tárgyai : n) gyógyszerészet; b) kémia; c) 
pharmakognosia. 

ll. §. Az L, Il. és llL é·Ffolyamot köw~töleg a jelölt a \·'izsga letétele 
után a Fői-skola tanítótestülete á:tal 2 hónapi gyakorlatra valamely gyógy
szertárba osztatik be (externista) s csal>:: a 2 hónapi gyakorlati idő kitöltésé
nek a gyógyszertár üzembiztosa által törtönt igazolasa alaiJj<Ln iratk:ozhatik 
b-e a következő é\·folyamra. 

1:!. §. A jelölt csak az évvégi, illetőlrg félé\·végi vizf'ga sikeres leté· 
tr-le után iratk'ozhat.ik be a következü fé!évro. 

la.- §. Hn, a jolölt egy va.gy több, ta'nt:irgyból a vizsgán nem felelt m.eg, 
úgy a. következő félév elején javítóvízsgálatot tehet, aaonban, ha a javító
vizsgálat alkalmával esupán egy tárgyból is elégtelen készültségünek is. 
bizonyul, a következő félévre nem íratkozhatik be. Amennyiben a jelölt tt 

gyakorlati vizsgálaton nem felelt meg, a. szakta-ni tó javaslatára a tanitótes
tület által egy vagy két félévi laboratóriumi gyalcorlatra is utasítható. 

14. §. A IV. évfolyain, bevégzése és a ·ztLróvizsga sikeres letétele, után. 
a gyógyszerészjelölt mint .assistens-gyógyszerész valaml;:lly nyilvános gyógy
szertárban 2 esztendeig múködni tartoznak sa 2 eszlendö ala.tt a gyógyszer
tiri üzemet teljesen el kell sajátitanía. A 2 esztendő elteltével a gyógyszer· 
.tá.r felelős 've.r.etöjG által a 2 évi idő kitöltését igazoló bizonyitvány ala'pjáa 
a Fői.sk:oláoan sr:ervezett kélJesitő rusgá!óbizottság előtt al&-;§"t~Wrlati gyógy· 
.s-zerésze~böl (üzemtan, törvények: és rendeletek) képesitö (a--pprobatio) vizsgí.t 
tesz_ le~ -melyn!!k 1iik:er-es _ letétele utÁn -részére az a.pprobá.lt gJÓiJS!ieNM. 
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oklevél kiadatik. Ha a jelölt ezen Yizsg-a all;:l\lrmí>nl nem felelt meg, úgy 
a vizsgálóbizottsá,g által eg~~ félévi, vagy ú,!Q" es,.;tendei újabb gyakoriatm 
utasítható. 

15. §. a) A félév Yógén ta.rtandó Yizsgálatok a vizsgálóhízottság előtt 
a- KözoldatásOgyi Népbiztosság álta.l kinevezett vizsgáJóbiztos jelenlétéhen 
történnek. a vizsgalatokon a Főiskola elnöke elnököl, vagy annak megbízi
sából az igazgató, tagjai az illető tárgyak előadó szak.tl\nitói. 

b) A képesítö vizsgálóbizottság a Főiskola elnökének elnöklete alatt a 
Rözoktatasügyi Népbiztosság által kinevezett két képesitett gyógyszerészból álL 

16. §. A főiskolán előadandó tár~yakból az illető szakek tanítói által 
összefoglaló tanulmányi áttekintés (sillahus) készítendö, mely a jelöltnek 
tanúlmányaib!l.n és a vizsgához irányadóul szolgá:L 

J 7. §. A főiskola hallgatói a ta-nulmán:· i rendben felsorolt előadásokon 
és a laboratóriumi gyakorlatokon szorgalm3san résztvenni tartoznak, epnek 
ellenőrzése az egyes sza.ktanítók és a tanítótestület feladata. . 

18. §. Amennyiben a szakta11itó azt észlelné, hogy valamely hallgato 
az előadásokat vagy gyakortatokat rendszeresen mulasztja, vagy 1Jedig 
komolytalan magaviseletével tarsainak elörehaladás&t zavarja, elsö izb<-'n a 
hallgatót meginteni, ismétlődés esetűn Iledig az igazgatónak jelenteni tarto
zik. Az igazgató a vett jelentés alapján, amennyiben a hallgató mulasztása 
vag·y vétsége nem- súlyosabb természetű, azt ismét megintésben részesíti, 
súlyosabb természetú ügyekben pedig- a Fő iskoláról való kizárási javaslattal 
az ügyet a tanítótestület elé terjeszti. A kizárás fel öl minden esetben a tanító
testiilet llatároz. 

Ugyancsak kizárással sújtandú azon hallgató, aki a fennlilló törvényes 
ri'ndelkezések ellen oly súlyos vétséget köYet él, amely a büntetőbíróság 
elé tartozik. A kizárlis megtőrténtéről a J{özoktatá5üg-yi Né:pbi.l:!.tosiágnak 
mindenkor jelentés teendő." 

• •• 

'9 
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ÖSSZEFOGLALÁS. 

Mielőtt' a proletárdiktatura gyógyszerészetét, annak intéz
ményeit, irányító és végrehajtó tényezői!, s ezek intézkedéseit ismer
tettem volna, szükségesnek tartottam a gyógyszerész-társadalom
nak, a kari életnek és a gyógyszerészet állásának általános képét 
megrajzolni. Szükség volt erre egyrészt, mert ennek ismerete 
nélkül nem volna lehetséges az összehasonlítás megejtése, ami 
a tanusággJoz levonásának szempontjából elengedhetetlen; másrészt 
mert i4'0\?n munka nemcsak a gyógyszerésztársadalom tagjai 
részéré készült, hanem töbhrendű általános kortörténeti adatai 
következtében is talán szélesebbkörű érdeklődésre számíthat. 
Mindenekelőtt azokra a tényezőkre gondolok itt az egészségüggyel 
szorosabb kapcs.Jlatban állókon kívül, akik az egybehívandó 
nemzeigyülésen az egészségügyi rég szükségessé vált törvény 
megalkotásáná!, annak gyógyszerészérde.kü részénél az itt felso
roltak ismeretével, kell, hogy birjanak. Epp erre tekintettel nem
csak az osztatlan gyógyszerésztársadalom közös, hanem egyik és 
másik rétegének külön-külön feláilitott és sokszor egymással szem
ben á!ló törekvését is ismertettem. Vonatkozik ez főleg az egyes 
rétegek szociális helyzetét szolgáló törekvésére, amit aztán álla-

szempontból is megvilágítottam. . 
Ezenkivül elengedhetetlennek tartottam a kar évtizedes óha

jának és követeléseinek taksaliv· ismertetését, nemkülönben az 
országgyűlésnek, mint törvényhozó testületnek a gyógyszerész
érdekű ügyekben in!erpellációk, javaslatok, avagy törvényterveze
tekkel kapcsolatos állásfoglalását. Mindenütt csak rámutatok 
ezekre és csupán a lényegél ismertetem s annak nyomán úgy 
az akkori országgyülisi naplóban, mint a szaksajtóban lehet -
szükség esetén - az ismereteket kibővíteni, illetve a mi szem
pontu·llcból ehelyütt fölösleges részletet megismerni. * 

Mbdeze.knek s az általános helyzetképhez tartozó ott talál
ható egyéb adat beállítását annyival is szakségesebbnek találtam,, 
mert amikor tíz évvel ezelőtt*) a magyar gyógyszerészet történe
tének megírására buzdítottam, ezt kellett írnom: 

.,Ha végiglapozzuk azokat a. nagy, gyógyszerészi szempontból érdekes 
történelmi munkákat, amelyek a kü!földön jelennek meg, sajnálattal kell 
tapasztalnunk, hogy bizony alig találunk azokban valamit a magyar gyógy
szerészetrőL ·.·J óliehet felölelik azGk a. világ minden, a homályha veszett és 
meglóvö aUamának, népének gyógyszerészetét: a magyarról vagy semmit 
sem találunk, vagy azzal, amit róla l;::özöinek, teljesen hamis képet nyújtanak 

No csodlilkozzunk ezen! Ismerjlllr-e mi magunk a magunk történetét ?" 

* * * 
Magának a munkának tulajdonképpeni tárgyánál sok helyen 

talán mélyebben hatolak a részletekbe, mint ahogy azt egy kró-

*) L. Gy. H. 1909. 29. oldal. 
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•nikástól elvárnók. A történetíró azonban nem elégszik meg az 
.általándsságokkal, s ·így sokhelyütt e kor majd eljövö tisztára 
oknyo·mozó történetirója számára egyik-másik tárgy megvilágitá
·saval a kulisszák mögé is be kellett pislantani s a gyökérig le
hatolni, hogy már itt okát adhassuk egyik-másik olyan dolognak, 
amit ennek elhagyásával nem értenénk meg sem most, még ke
vésbbé később. 

Hogy a bolseviki uralom alatt az óriási ráfizetéseket a meg
swritott ·kézi eladás, a receptek mindenkori újabb aláiratási kény
·szere mellett az óriási mód megnőtt s az összforgalmat sok helyen 
meghaladó rezsit főleg a személyzet fizetése okozta, továbbá 
hogy a gyógyszertárak, mint gazdátlan ~utyák, _elbitangol_nak, le
züllenek, hogy a nemtörődömség (néhany ktvetellel) mmdenútt 
nyomot hac-y: arra a következtetésre juttat mindenkit, hogy nem 
elegendő ao kuruzslás eltiltását. a minden anyagi érdekeltségnek 
távoltartását, a gyógyszertárak tisztára etikai szempontból vezetését 
hirdetni Ez tartalom és példaadás nélkOl még nem erkölcsi erő 
s igy nem is bizonyulhatott elegendőnek az anyagi érdek ambi
cionáló erejének pótlására. 

A ~főnök" hiánya a személyi kérdésekben volt legjobban 
érezhető. Veszekedés, marakodás, féltékenység szabad teret nyer
nek a jogos és kiérdemelt tekintély aláásásával é~ a fegye_lem 

:hiánya folytán*). Ebből alakul ki aztán az erkölcst helyzet IS a 
gyógyszertárakban: . . 

A felizgatott, gyengé b b itéletképességű segédmunkas az "úr'·, 

"') Kazay irja <'gyit: jelentésében júl!nsban : , , 
_ "Mint legszembeötlő bb jelenség tümk fel a szemely_zetnek .ugy a. pu.b-

likummal szemben tanúsitott (magánúton szerzett adataírn szermt) peldat
lanul. arrorráns sőt szemtelen modora mint pedig az alkalmazottaknak egy

'ltlásközöttf sz~mélyeskedése, amit semminemű elv, morál nem fékez, úgy 
hogy az embrri lélek minden. gon?szsá_ga szabad ~tat talál, holott a kornf!lu
nizmus mindig az ?>'ntwtatot h;rdetJ. ami a~onban mnc.~ meg. Szerén~ vel~
ményem az, lwgy azok, akiket a kommumzmus es~met, emel!ek a .. mai pozi.
·döjukba, ha nem tudják azt, a reájuk nézve előnyös y~I!o~ast a_zalta loerdemeln_J, 
hO!!Y kiszipolyozó burzsoa fegyelme helyett ellene~lekul a,z ontndr;:t feg}relme~ 
adják, nemcsak hogy nem érdemlik meg a kommunizmus alta~ reajuk _haramlo 
·etőnyöket, hanem valóban alapjdban ássák alá a kommp.mzmus lutelét~ .s 
bizony ily példák rdndenkiben meggyűlöltetik azt, mert epen nem szolgalja 
a sokat hanaoztatott közérdektt, ailli a sokat szidott kiszipolyozó bur~soá 
idejében, hab nem is sokat, de valamit mégis kap olt.- Szigorú, a.zonn~l ~og

... hatályba helyezhető fegyelmi rendszabályok szükségesek, mert a paükak a 
, -gorombaságok fészkei Jt:sznek. . , . , . 
· Visszás he!vzet az is. Iwgy a gyogyszertarak tulajdonkepent rendel
tetése harmadre·ndű kérdesSé sülyed az önző személyi ügyek után s így esik 
meg az, hogy azok a gyógyszertárak, amelyek a legnagyobb forgaimat bo: 
nyoHtják le, .elegendő személyzet miatt mu~kával túl vanna~ h~lmozva, amt 
miatt sem a köz érdekei, sem a receptura figyelmesebb elvegzese ~~-e~ lehet 

. ·elsörangú módon megvéd ve. biztositva, másrészt gyóg~szertárak~folos sze

. 'l.'nélyzettel réndelkeznek. (Az igaz, hogy ennek ellenere 2; legpts~kosabb
-legrendetlenebbek.) Tapasztalatom szerint a gyógyszertán szemelyzetnek 

'személyi és politi~ai iúlzó felfogás és bosszúlló ~élok n:iatt ,v.aló ?lyanfel
·fargatása, amint azt Székesfehérvárott látom, telJesen tlluzonussa tette az 
~-annyiszor· hagoztatott .,salus reipublicae supraema lex·· esto" a kommun 
-társadalomban is ~lapvetö törvényt". 
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~ gró_gyszerés~~~~tmmi, a p~blikum pedig kutta s az egészség
ugyl erdek? . ''. Eh, Ilyen ugyszálvan csak -- a bolseviki dek
lamádókban volt ekkor 1 

Igy fest a helyzet. És a több munkával járó recepttel pali
ká;ól . patikára klil_dik a be.teget, a~on a eimen, hogy a hozzá 
szukst;ge~ valamelyi~ aikatresz --: ~mcs. S ez a .nincsen!" foga
l_omrna vahk a szovJelt alatt a patlkakban a lelkiismeretlenség. az 
er:ttienség, a b:~stelenség k_övetkeztében. Államosítás volt, amely 
a Jelzettek alapJan sok erkölcstelenségnek kútforrásivá vált és 
amiböl az államra semmi haszon, a betegekre pedig kár és nagy 
megterhelés származott. 

És mégis, a felmérpetetlenül sok bűn, mulasztás, kivetni való 
dacára nem szallad míít'~~~nt-mindent egy kalap alá venni, ami e 
rabló· gazdálkodás idején'~valósult meg. Komoly és fajsúlyos szak
emberek nem törődve a politikai kurzussal, mint mindig, most is 
azon voltak, hogy tekintet nélkül bármíly meliékkörillményre, a 
m.a15yar gyógysz_eré_szetet. s vele az ország egészségügyét szol
galJak. Sok oly mtezkedes valósult meg a forradalom idején, ami 
az osztatlan karnak évt1zedes törekvése volt s ami a :mostoha 
bürokratikus hosszadalmasságok és kűlsö tényezők ellenakciója 
k!)vetkeztében nem voltak a jogállapot idején megvalósithatók. 
(Onrendelkezés, önálló, osztály, felügyelet stb.) Helytelen és bűnös 
körülmény volna ezeket csak azért. mert "forradalmi vívmányok" 
megsemmisíteni és a jogfolytonosság helyreálltával megszüntelni. 

-"§J':Ilenkezőleg, ki k_~n ég)J,;.!'i és ú&Y kell alakítani, hogy amit alt 
·'*"esetleges bolsevlkt polltríl:~r befoly as vagy ellenőrzés következtébe"' 

nem. tudtak a polit!kam~ntés sz~~k?zege~*) telje.s t5kéletességge! 
k1ép1tem, az most Jobba. sőt Jóva es egesz tökeletessé tétessék. 
Mert ugyan akkor, arnikor néhány teljesen elvakult felöletlen 
l~lkiismeretlen s erkö.lcsileg zUllött kalandor és egy pár rajongÓ 
tarsuk a rablógarázdalkodast valósflotta meg hamis jelszavak é& 
hazug cégér alatt, - az évek óta etikai szempontból a gyógy
szerésze_! ?_~egreformá~ásán dolgo~ó vezetöl~rfiak az elöbbkk jel
zett akcióJanak lehetoleg szük terre szorítasa s megakadályozása 
mellett mmdent elkövettek, hogy az évtizedes politikamentes szak
törekvések valósuljanak meg a.i.cctemlitettek fantaszta-tervei helyébe. 

Megállapitható az is, hogy a gyógyszertárosok úgy általá
nos és _targy1lagos, mint a maguk szubjektiv szempontjából is 
sokkal JObban, sokkal becsületesebben megállották a kommun 
idejfn a maguk helyét, mint a gyógyszerészek Jegnagyobb része.**) 
És nem gondolom, hogy tévednék feltevésemben, amikor ennek 
magyarázatát abban kerese~, hogy bár sok jogos kifogás lehe
te~! a multban a gyógys~ertarosokna~ konzervatív szakpolitikájá
nal fogva. az alkalmazo.ttt kar helyzeljav!!ási törekvése ellen kifej
tett akclóJánál, nem kepezhetett ez valóba.n o!l;ot (bármennyire 

*) Mert ezek vég.azték ezt a kar évtizedes törekvé$ének nagv erkölcQ 
hajtó e:r.ejévet s nenl Györgyék a. nagyromboló~. ·" 

•j Vesd össze az öreg szakképzett alkalmazottak elke!ivetl.enité•érli! 
irtakkal. 
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irtheló ~ett volna is) olyan gazdasági alapra helyezkedésre, amelybe 
szervezesnél az alkalmazotti kar szaktekinteteit és törekvéseit 
kénytelen volt alárendelni a gazdasági ilyen ujjat húzó beszerve
zéssel járó nagy politikai tekinteteknek és céloknak. 

És itt hivatkoznom kell \!á.sonyi Vilmosnak !907. március 
l·én egy gyógyszerésztársaságban mondott ilyen irányú beszé
dére, amelyben kifogásolta az alkalmazotti kar mozgalmának 
.akkori irányát és az alkalmazottak szocializmusát perverz és torz 
szocializmusnak nevezi : 

"Szocialista jelszavakkal indulnak a gyógysz. segédek - úgymond -
-h~reba, holott köztük és az igazi szociálizmus között még csak hasonlósáP 
smcs. A mindennapi kenyérért küzdö munká..s a szociit.lis jelszavak hango;
tat&sá.val_ az ö~ gyakran kizs~kmányoló nagytöke ellen küzd, melyben ellen
~égét látja ; ~-Uzdelme tehá.t Jogos, mert helyzete javítására törekszik ; tudva 
aztp hogy belole munkaadó, nagytőkés és nagygyáros sohase _lehet. A munkás 
~s a nagytőkés között tehát athidalhatatlan ür van. Ellenben egész más a 
gyógysz. segéd helyzete. A segéd kvalifikációja, söt sokszor vagyoni hely
):lete is teljesen azonos a tulajdonosévaL A segéd utódja, követője a tulaj
-tiqnos~?-ak:, -~kinek idö_~ .!llultá~ örökébe lép; a viszony tehát egész más, ruint 
a mun~ás-·és töke kozott. Ezert vagyok kénytelen a magával egvenlö kvali· 
fikámóval biró fönöki kar elleni küzdelmet a szociálizmus tol-zalakjanak 
l!l!evezni."' 

Szó sem róla, annak a régi helyzetnek, amelynek köztudat 
szerint szomorú kisérője az igazságt3lan és protekciós jogado
mányozás, nem a szaigálati idö és teljesítmény arányában álló 
fokozatos (visszaesés nélküli) fizetés, birtokon belűl és kívül 
állókról _szociáli~ gondoskodá~ elmulasztása betegség, öregség, 
munkakeptelenseg esetére, es ugyancsak gyógyszertárasi és 
gyógyszerészi karr_a, egyaránt vonatkoztatottan az egészségügyi 
·•endelkezéseket k!Jatszó, vagy figyelmen kivül hagyó, erkölcsi 
defektusú tagjainak bántatlanul hagyása, esetleg mentése, , -
többé visszatérnie nem szabad. És ezzel elejét keil venni a fék
telen és bárdolatlan izgatásnak is, mert bárki gyújtja is fel a 
közös házat, míndnyájunk vagyon a és közös kincse: a magyar 
gyógyszerészet pusztulhat bele. 

Megértéssel kell lenni kölcsönösen a külön-külön érdekele 
·és törekvések iránt, legyenek azok etikaiak, avagy gazdaságiak, 
mert ezeknek keretét is a közös érdek s osztatlan gyógy
özerészet érdeke szabhatja csak meg. Mihelyt túlhajtott akár 
<!gyik, akár másik követelés, vagy esetleg a régi helytelen álla
;pot melletti. ,kitartás: elbilleník a mérleg s kárát a köz ös kincs, 
a gyógyszerészet látja. Nem SZ<\bad erő és hatalmi kérdést csi
mlini a változott viszonyokhoz 3;zabott gazdasági kérdések ke
resztülvitele. vagy megakadályo;cisa körUI sem; ezek megvalósí
tása vagy v1sszaszoritási fokát is. a közös érdekbenrejlő igazság 
oés magasabb szempont szabhatja· meg. 

' Az· államosításról beigázolódott, amit ellenzői következmé
nyekép beállítottak: oly súlyos pénzngyi következésekkel és 
megterheléssei jár anélkül, hogy az egészségilgyi helyzetet foko
aottabban és jobban szolgálná, hogy ennek megvalósítása sem 
az állam (egészségi helyzet), sem a megterhelt nagyközönség 
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(sokkal drágább a gyógyszer), sem a gyógyszerészet (etikai) éso 
gyógyszerészek (gazdasági) szempontjából nem kívánatos. Igaz, 
hogy a multénál sokkal nagyobb és pontosabb lelkiismerettel kellene. 
eljárni és akkor - itt.ott letompíthaták volnának azok a rette, 
netes kinövések, amik a bolsevizmus alatt az államosítással jár
tak. Ennek dacára minden tárgyilagos szemlélö előtt nyilvánvaló, 
hogy az államosítás gondolata meddő és elejtendő. 

Vi~zont a mull koncessziós rendszere nagy módosításokra 
szarul. Es bármely irányban tesszük is vizsgálat tárgyává e kér" 
dést, az egyedül .helyes, méltányos és minden igényt kielégitó 
megoldásnak a patikákkal való spekuláció! kizárá Karlovszky
féle*), a meglévő gylt:ak jogait a Szászy. Schwarz jogi fejtegetés 
értelmében vér(o.S, ái;i~J\'llázhatatlan egyéni jogot megvalósítÓ rend, 
szertrkell tartanom. Ha annakidején ez megvalósítható lett volna,. 
vajjdh hol Jennénk ma már?! 

A gyógyszerellátás maradjon magánkézen s érvényesüljön 
a Jegszélesebb értelemben vett becsületes és tisztességes sza" 
badkereskedelem, de úgy ai import, mint az exportnál az államo 
nak a legmesszebbmenő ellenőrzést kell a maga számára fenn
tartani. A központi gyógyszerüzem csak kifelé alakult meg, be~ 
felé sohasem volt kellőképen megorganizált egységesen és össze~ 
vágóan működő központi szervezet. A változott viszonyok mellett 
nem is arra van szükség, hanem olyan állami ellenőrzésre, amely 
a gyógyszertáraknál azok egészségúgyi műkl\dését a legszigo
rúabban ellenőrzi, a gyógyszerárú nagykereskedőknek pedig 
megkönnyiti az árúbehozatalt s egyben ellenőrzi az árkalkuláció!, 
hogy minden reászoruló számára minél előnyösebben legyen a 
szilkséges gyógyszer biztosítható. 

Ezekre tanítanak azok a történelmi események, amelyek oly
sok szomorúsággal jártak, de ami kiegyenlítés! talál, ha tanul
tunk belőlük és a levont tanuságok szerint járunk el a jövőben 
a magyar gyógyszerészet s vele a sokat szenvedett és lerongyolt 
magyar haza és nemzet jól átérzett érdekében. 

'') Az a véleményem, hogy sokkal helyesebb e 12 év e!ött 
készitett, akkor nagy megértéssel . és helyesléssei kísért s azóta teljesen 
igazolt, lényeges részeiben még ma is helyes s részleteiben i~ az azóta tett 
tapasztalatok alapján a haladottabb követelményekhez könnyen módosit
ható tervezet mellé állani, mint erők szétforgácsolásához vezető újabb é& 
újabb tervez$:tekkel előhozakodni. -

' 
••• 

l NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
(A nevek mögött álló szitmok az oldalt jelzik.) 

Abn.hám Dezzö dr. 16. 
Alsenpre:is Dezső 72. 
Alberti Andor 41, 42, 77, 78, 84. 

ll6, :!56, 259, 272, 273. 
Államosítás 38, 42, 49, 50, 53, 

54. 60. 
Alapszabálymódosit.ii.s 20, 25. 
Alkalmazottak mozg-alma 18-22. 
Alkotmánytervezet 83, 

Ancienit-ás 23, 56. 
Andrássy Gyula gróf 16, 69, 
Andtásy József SJ. 
Andriska Vik'tor dr. 41, í7, 78, 

84, 160, 162, 163, 16S, 208, 
239, 241, 246, 2.')1, 209, 272. 

Angyal 1stván 164.. 
Anyagpocsékolás 35. 
Aradi testület 34. 
Árs:::abás lásd 1'a1:sa. 
Astoría-szálló 3ti. 

Átalakulis az osztályon 184-205. 
Átrnházis 56, 70, 225, 243. 
Átruházhatatlanság 17, 38, 49, 60, 

225. 
All\!,USZtin Béla dr. 78, 84, 160 

162, 272, 284. 

Baradlai Jti.nos dr. 164. 
Barta J.ászló 125. 
Bársony Elemér 41, 115. 
Bayer Antal 40, 70, 185, 256, 202. 
Bayer Antal dr. 84, 117. 
Bátori Ferenc dr. 83, 84, 118,269. 
Ba.t!yé.ny Tiva.dar gróf 41. 
Beck Károly 57, 88. 
Berkovlts M.ór 83. 
Bermann Laj011 76, 84, 149, 1!3, 

l Hi, 238, 251. 
Beteg ápolási egyesűlet -56. 

Bezárandó pu.tikák 103. 
Bíró Gyula.' dr. 27&. 
Bíró László 49. 
Bi.schoJI László 72. 
Bizalmilik 65. 
BokAnyi Dei!<SÖ 64, 75, 
Bontha .Jenő 50, 241, 251, 25?. 
Bolgár Imre dr. 252. 
Bozó Gé<~t~. 131. 
Bosnyá!.: :to!táll dr. n. 
Bóay Tiva.(htr dr. 29. 
Bóka~· Úpá.d dr. 256. 
Böekt>J Ramyl 118. 

Ytlmo~ 65. 67, T0. 

Budai Mária 226. 
B pesti Gyógyszerész Testület 13, 

27. 30, 38, .53, ül, 71, 247, 
260. 

Buzátit Ferenc 13. 
Buzinka)" TAí.szló IS. 

Csempészés 35,271, 2;2. 
Csilléry András dr. 240. ~4-5. Z-16. 

262, 267. 
Czukor Li-GL:ló 40, 
Csupor Ferenc dr. G3. 

Darvas Jrerenc dr. 17, 3'?., 78,84, 
160, 162, 215, 272, 284. 285. 

Deák Lajos 267, 2GG. 
Dcér Endre dr. 17, 21, 2.7, 2.8, 

40, 42, 61, 63, 73, 97, 131, 
133, 146, 156, IGO, J62, 169, 
179, 185, 191, 193, 208. 22'3, 
~40, 256, 259, 261, 262, 272· 
273, 284,. 

Jlebreceni gyógyszertárosok 32. 
Debreceni nagygyűlés 13, 15. 
Demeter J,ászló 87. 
Dénes József 41, 76, 82, 86. 121. 

124, 173, 251, 273. 
Dér lfiksa 83, l 24. 
Dentsch Ilona 57. 

Dóeú Imre dr. 66, 67, 73, 74, 7ti, 
79, 119, 256, 2.')7, 258, 267. 

Don:l,th Jenő dr. 84, 272. 
Dovcsák Antal 219. 
Drágasági pótlék: 21, 32. 
Drog.?ria címe 139, 244. 
Drog&r.ia ellenőrzés 183, 243. 
Drogui.sta ügy"k 12, 15, 28, 

215-217. 

Egós;:ségügyi Anyagütézet 14fl. 
Bizotrság 146. 
Tanács 146. 

Egyetemi gyógyszertár 99, 160, 
284. 

Egyéni jog lásd Karlo\'SZh"J'·léle 
tervezet 

Éjjeli ügyeJet 28, 30, 10~. 182. 
Ellenőrzés 164, 173-179. 
Elöl-éptettség 19. 
ElilkéFzít6 iskola 91. 
·Ember Rlek 115, 252, 2:>9. 
Engedélydíjair IB. 
f:rényi Béla 114. 
Rrdős ..irpád 239-. 

Ernyüy József dr. 183. 
Ernyey Ödön dr. 163. 
Érettségi HL 

Fáczányi István 185. 
Raistl Ferenc 259, 
Fantel Sándor 85. 
B'auser Géza dr. 61, ~i:i9, 272. 

Fáy Ala déi' dr. 244. 
l<'ederation internat. pharmac. 30. 
Fegyelmi biróság 84-85, 
Fellér igazglltÓ 232, 269. 
Fekete Lajos 65, 66, 82, !)3, ll 7, 
Felfüggesztés lásd kilJnlyezó;;. 
Felrnentésck 34, 103, 
Fe!mond:b 28, 175. 
FeHlgyelet 156-172. 
Fi!epp Béla 252. 
Filó János 15, 28. 
Filó Jinos dr. 40, ~3U. 
!<'izetések 20-21~. 53, üti 

Fizetésrendezés 20, :!!), SD 57, 

67, 91, f!6-10G. 
Plamm Bándor 257. 
l<'lóderer Jenő 49. 
Fodor Jicnyllér·t 12G. 

Forgács Bemát 125. 
J?orgács Re:!"SÖ dr. 17, HJ, 4J. 49, 

76, 84., 152, 157, 160, 162, 
179, 183, 193, 200, 251, '2.7'2.. 
2R-t. 

ll"orradalom 36, 52. 
Forradalmi csoport 1\J4, :2tí. 
Forradalmi Kormány.::ó 'l'anáol! 

63, 64. 

ftiedm&nn Zoltán 125. 

Pried l::iándor 41. 

Frlt!!< Sándor Sli, 105, 1~4. 213. 
Fuzió 38, 51. 

Gaál Endre dr. 18, 92, l J;\ 

Gaber István 82. 
Galilei Kör 26. 
Gálosi Ferenc 173. 
Garbai Sándor 200. 
Gazdasági cllenőn:és 1&1, l'i<l·I79. 

Gazdasági Tanács 83, &L 97, Jl2 
Gergye Béla !73, 2{)8 . 
Gecsö Situdor 259. 
Hiskán Rezső 83, 12'.i. 
Glück Ferenc 82, 87. 
Gmitter Lajos 85, IJ3, 227. 
Goldzieher Miks.a dr. 2:6. 

, 



296 

CifoldsclJm!ed Pál 124-. 
Grossinger Antal Ottó liK 
Grünwald Elemér 84. 
Gnssmann József dr. 273. 
Guth Antal dr. 75, 184, 180, 195, 

198, 2-01, 204, 215, 221, 271, 
279. 

GyakorlóJ~ Bzövetsége 26, 29, :ls, 
50, 55, 61, 66, 71, 251. 

Gyakornokok 15; 56, 98, 98. 
Gyarmati Imre 163, 208. 
Gycrmeitápszcr 149. 
G-yógynöl·ény kirendeltség 2!5. 
Gyógyszereladás 137, 
Gyógyszerellátás 38, 51, 56. I8fi, 

254-282. 
Gyógyszercsempészés 255. 
Gyógyszerész Ujság (később: 

Gyógysz, !lfunkások LapjaJ 
49, 61, 75, 115-!lS, J{;O, 
201-202, 238, 270, ~84. 

Gyógyszerész Tanác~ BS-50, 52. 
ií5, 56, 70, 74. 

Gyógyszer forgalmi kilendeltsé;: 
36, 66, 255. 

Gyógyszerész Otthon 19. 
Gyógy"zerész Egyesület lásd Or

szá~os Gy. E. 
Gyógyszerész Testület lásd Bud~

pcst.i Gy. T. 
Gyógyszerész-osztB.Iy 68-80, 11B-

2b2. 

Gyógyszm·ész Í~rtesitö !5. 
Gyógyszerészi Hetilap lf;, 19, 20 .. 

32, 290. 
Gyógy:;zerósz Közlöny 21, 32, !l;':. 

Szernle 37, 39. 
Gyógyszerészi ~>tátus 22G. 
Gyógyszergyártás autonom irá. 

nyitása 218, 272. 
Gyógyszertakarékossf,g 13'<1-142. 
Gyógyszertárak átadása 63, 64. 
Gyógyszertár bozánis 10~- lOB. 

!!UB. 

Gyógyszertár ellenöné~ 164, lífi-
17\J. 

Gyógnzertár felügyel& 157. 
koncentrálás 207. 

, 1 vizsg-álat 159-Ií2. 
tib, 243. 

GyógyszeMár re\"idlálás 209. 
Gy6g:y szertárosok kihelyezé~e 10'2. 

151-156. 
Gyógy~zertárosok visszahelyezése 

207. 

Gyóg_1·szerüzem Jásd Küz,onti 
Gy. Ü. 

György Mátyás 40, m. 63, 65, 
üD, 67, 74, 75, 81, 86, 101, 
119, ISI, Hl2, 152, JOO, 184, 
193. 203, 207, 239, 25!, 252.. 
:_:·,", 27~-

GyOrbiró Jenö 86. 87, liS. 

Györi Magda 252. 

Haas Miklós 64. 
"Háború 34, 254. 
IIa-dügyminiszterium közös 35,219. 

magyar 50. 
Halm Dezsü dr. 272, 273. 
Hamburger Jenő 75, 200. 
HankoYitS Ferenc UH. 
Harnik Lajos 41, 43, 84, 85, 86, 

105, 124. 
Ban: általán:y 205. 
Héderváry Hugó dr. 17, ~, 4G, 

131, 207, 259. 
Helyiségváltoztatát~ 100. 

ne...-esi nb. 65, 67, 75, 275. 
Hitel 12, 136. 
llódtbzy Miklósné özv. 49. 
Holc!ier Jel!Ö 63, 6f~ SJ, 83. 84, 

101, 199, 206, 25L 
Horvá1h állarntitkár 29. 

Ho:rn'lth Bóln dr. 77, ö2. 
IH:irk Dezső 85. 

Hönig- Z~igmoJJd 57, (-\1, 65, 83, 

86, 124, 154, 173, .201, 214, 252. 

lfjmnunkésok CSOIJOrtja 82, 83. 
86-88. 

Igazoló Nzottság 2&2. 
Illés Ent:ln~ 86. 
Inspekciós ::<zolJák 18, 28. 
lute-rJ.mtus egyesillet SO. 

l!Jt{!z{ibizottság 66, 81. Sfi, IO:J, 
113, 223. 

h:s:i.J;; h. nb. 191, HIG, 205. 

Jakabfulvy .hpád 117. 
Jimna~' Gusztáv 22. 
Jilszai Samu 200. 
Jeyenszky Sándor dr. 28.). 
,Joanovíts SándOl" lS. 
Jogadományozás 12, 16, 20, 22, 24, 

28, 33, 38, 56, 71, 225, 227. 
Jogfolyamodás 22. 

Jogvirom.i.nyosolr szakosztálya 24, 

Kaíser Károly t:lr. 160. 
!{aiJós Arnold dr. 72. 
Kálmán Béla 84. 
Kamara 12, 17, 1U, 2ú, 26. 
Klilllpis Jinos dr. 17, 74, 237, 240; 

2-U, 262. 

Karlovszky Geyza 15, 18, 39, 41, 
42, 61, 73, 100, 115, ·118, lBS, 
185, 193, 241, .259, 272. 

Karlovszky-féle reformtervezet 15, 
294. 

Károlyi llihály gróf 37, 

Károlyi kormblynyilatkozata 51. 
Kasztner Sándor 252. 
Katona Jó:~sef dr, 17. 
JUt-onai anyag 35, 279. 

Katonai lJeosztások 34 14:7. 
Katonai egészségligyi anyagralrtil' 

218, 279-280. 
Xazay Endre 128, 163, ;l&S, 272, 291. 
Kéler János 27, .50, 84, 117, 1~9, 

199 221, 222, 251, 269. 
Kele11 Lajos 259. 
Kemény Jenö 41. 
Kercszthy György dr. 2M. 

:Kiolrpel Vilmos 40, Ull, iSG, Hl2, 
259. ej 

Kertai Xándor 182. 
Kerilleti biztosok 124, UT. 
Kézi eladás 35. 
illhelyezés ll9, 102, 151-15G, 257. 
Kihelyezett gyógyszertárosok l 53. 
Kiképzés 12, 15, 26, 28~-289. 
Kine~esy Péter ~3!1. 
Kintlevő11égel;: 131, 1S6, 212. 
Kiss (Kis) A. Andor 173, 177, Wt. 

Adolf t\5. 

Ferenc 226. 

Kliroly 20, 41, 61. 
Miklús (zilahi} 173. 
Vilmos 80, 100, 116. 

Kisérleti laboratorium 179. 
Klein Imre 164. 

Lajo~ dr. 259, 262, :.167. 
Kocsis Imre 209. 
Kollelrtivszcrzödé~ 53. 
Kommentár 183. 
Kommunista csoport 56; 62, 6~, 

65, 67' 70, 77, lfl2, 119, 1!!5, 
::!-02, 217, 230. 

Kmwessios rendszer 38, :.>~l!. 

KolJgTesszus 12, 17. 
1\:or:inyi LtJ.jos 185. 
Korányi liirta 99. 
Kórhá~ellátó s~1:iwtség SO. 
Koritsánszky Ottó 40, 72, ?B, 76, 

77, 116, 177, 192, 199, 204, 
205, 217, 221-233, 234-2>'52, 
2-öt:, 258, 262, 279. 

Kormánynyilatkozat 51. 
h:orpótlek 21. 

Kosch Artur 252. 
Kováes Aladár 85. 

Ödön 226, 251, 2i:>-'l. 
KOhalmy Mikló"s 49. 

Kövér Erzsébet HIS, 233. 
Kölliegészségi Tanács 21, 30, 32• 

6U, 157. 
Kőzépe:!rópai Gyógyszúré-$z Sv.ö-

vetség 31. 
Köl':jogú gyógyszertárak H>, 6!l. 

Központi Gyógynövénytizem 215. 
Központi gyógyszerraktár 00, 67, 

182, 186, 254. 
Kö2ponti Gyógyszerlizem 79, 99, 

100, 136, 140, 143, J4i:>, lBO; 
1831 JSS, 254-...:.282. 

Köz~egi gyógyszertárak 13, 16, 

Köt.szer 148, t«. 
Kllztniajdon 5ll. 
Krebsz Htcl 85. 
Kunfi Zsigmond dr. 41, 50, 75, 23-!. 
Kt111 Béla 75. 

.., Fereno 88. 
Kut!;era .{gost 226. 
KtilOnlegessé;ek 12, 15, 145, 243. 

273. 

-Laborinsok csatlakomisa 66. 
Lakbér 135. 
Lánckereskedelem 35. 
J.re.ngyel Jenő 72, 7S, 200. 

:Arór 86, 91, 100, 113. 117, 
1:14-, 239, 271, 284, 

:tlb. 75. 
Lé-vy Lajos dr. 273. 
Mebermann Leó dr. 28,1, 

Ljnger József 280. 
Link .József 85. 
Lippay Károly 241, 262_, 2G7. 
Upták Pál 162. 
Lukács György 75. 

_ István 19, 6!~ 269. 
Vakacsics Géza báró S-7. 

-Máda_y László 41, 42, 86. 
lia-dzsar József dr. 72, 74, 79, 15~, 

16~, 184, 219, 221, 223, 231, 
234, 240, 

Magántulajdon yisszaáll. 236, 258. 
Magdo Márton 285. 

Magyari. Kóssa Gyula dr. 157. 
Magyar Hageda 30. 

"~Jagyar Király" gytr. (hibás sze-
DésseJ M. Korona) 57. 

lfalczovich !Jászló 76, 198. 
liann Géza dr. 40. 
Maros Tibor 87. 
Marmaros Rezső 125. 
U:arsonzky J~ászló dr. 78, 193. 
Marton Mailll 64. 

llatolcsy !>íiklós dr. 41, 99, H6• 
100, 162, 185, 256, 258, 262, 
284. 

.U:anrer Armand 41, 84, 101, 160. 
162, 185, 193, 196. 

ltemorandum 37. 
llezei Albert 272, 273. 

Elek 41. 
ltezibroczky lgmio 4l. 
Yésl!láros Melanie 226. 
llihalol'ics Jenö 40. 
lfiklós Ala-dár 49. 
Ylklóssy Géza. 41. 
lfillner Gy1írgy 20, '11:1 ;4,2. 

MintagYógyszertár 181, 182. 
lfiskolczi értelrezlet 15. 
Hohr Gyula-272, 273. 
lfurkaer{) hiány 34. 

'Uunknidő i&'l, 200. 
Mnnkafegyelem lll2, 151, f'87. 
Mnnkajelentés 219, 282, 253, 248. 
Munkakényszer 105. 
Munkaprogramm 186-191. 
Mnnkanélh"iili segély 57, 114. 
llnnkaügyi és Népjóléti MiniS:i>-

térium 50, 51, 72. 
AfunJ~ásbiztosítási törvény 13. 
~runk:'ispénztár 17, 32, 99. 
ThiutJkáspén:d:lri házipatikák 58. 
Munk:i>tanács 54. 73, 122, 132, 

135, 268. 
i.iuz.eum 183. 
Uuzeum kávéhá~ 35. 
lluz~a Gyula 12, 17, Hl, 28, 6ll. 
llliiller Vilmos 41, 42. 

Nádas J,njos 51, 6ö, 82, NJ, 88, 
89,90, US, 101, IJB, 114, J96, 

201, 239, 252, 
~ádasky Sziiárd ö3, 125. 
"Kádor"-gytr. ügye 208, 2.(G. 
Nagy Emíl dr. Hl. 

Os'lkár 57. 8"2, 83, 8!, 87, 
HJ9, 206. 

Sándor 85. 
Nagykörösi ügy 227. 
Neményi Jcnö tS, l'l7, 4B, öti, 72, 

75, 77, 81, 83, 86, 101, 112, 
113, 124, 173, 196, 221, 222, 
251. 

2\eill.Zeti Tanács il7, 52. 
Népgazdasági Tanács 9fl, l7B, 219, 

224, 270, 27R. 
Nf'U"fald Aladár 57, 11'3, 65, 66, 82, 

86, 92, 100,101,117,177,197, 
199, 2{' 6, 255, 271. 

Neuwirtil Béla 41, 82, 83, &'i. 101, 
173. 

Névtelen levelek 218. 
Nobel Erzsébet 86. 
Nyiivántartás 128, 158. 
Nyiregyhá.zai értekezlet 15. 
Nyugdíj és ny.-intézet 12, 15, 27, 

28, 56. 

OberHinder Rezső 259: 
Oklevél érvényessége 2':S. 
Orosz ]_,aszló 116. 
On•o1ü hirdetés 14~. 
Ország:tJS P.gészségügyi 'l'an:ks 

169. 
-i.Jrszágos Gyógysz. Sliövetség 2úl. 
Országos Oyógyt;zerész Egyesiilet 

1-3---16, 19, 20,-22, 25, 'Sl, SiJ, 
38, 50, 52, 53, 61, 69, 71. 

Oswald Kálmán 226. 
O:xllorn Gyula 87. 
Önkénykedések 2i8. 
ösvegyek és· árvák -ellátása 60, 

I lll, un, Hl7, 190; 2~. 

Paksy Béla 12, 61, 215. 
Pandnla Jenö 2lfl. 

297 

Pályá~ók ~fcltigye10i lúhi..IQ"a.) HU, 

162. 
Peidl Gyula 51, 78, 74, 2M, 236. 
Pénzintézeti Központ :WO. 
Pénzkezelés Hl5----1fl7, 17t-17t, 

189. 
Pénzkiutalas ISb. 
Pénztári l!ázipátikák Hl. 
Peres Ernö 40, 269. 
Perin Béla 251. 
Pest-környéki Gyógysz. 'l'e!tl.ilet 2.-5. 
Pfeiffer Ignác dr. 278. 
Pikó Zoltá.n 87, 88. 
Politikai megbízott 193-195, 208, 

204. 
PolJák .Üos 41, 42, 61'!, 67, 77, 'N!, 

81, 84, 222,241, 251, 258, ~!. 
Pongrácz laboráns 84, l!f.l. 
Porj<'U ,János 117, 124, 12G. 

Pótdíj 33. 
Prensz !'lór 53, 5-l.. 
Prilwda János 252. 
PrO]Jaganda bizott~ác- 8~. 

Paccs 54. 

Rácz ,Jenő 25U. 
Raditz fgnfte 1:31. 

,Rákos Gyn1a 284. 
Rakovsz1.-y Iván 16. 
Rázsó 1llklós "86. 
Relchart Emil 259, 262. 
Reinhardt József 41, 252. 
Rcitmann Nímdordr. 27'2. 
Rekvirálás 143. 
Ret~key Gyula dr. 84, 118. 
Rendkívüli közgyülések 26. 
Réthelyi József 13, 17, 21, 28, 3!, 

49, 61, 100, 162, 177, 182, 185, 
215, 241. 259, 261, 2~. 

Riadó-rendelet 231. 
Roboz Vil-tor 124, 239. 
Rónai Zoltán dr. 74, 75. 
Rosenberg Sándor dr: 4(l. 

Rózsavölgyi Imre 40, 131, 18-'l. 

Róth Manó 40, 42, 185. 
R öm er Róbert 17, 29, 41. 

Rwddetek _(t-örvény stb.): 

1876: X l V. t.,-c. l3, 69. 
1903: ffil.OOú. B. M. KOrr. -1.i:ilöl:l.• 

legességekről 144. 
HIS: 7 L P. ü. rend. szat.-t-anul

mányi -pótlék 225. 
1918: 2600------2601. :\L E. gyógysz_ 

forg. kirendelt::;ég ·255. 
1919: 6565. M. E. sz. i". 'Gyógy

szerok árnlegállapítálb 256. 
1919 : 21.934. P. ü. r-end. Dyógysz; 

okleV. Í3l"Yónye 5125. 
IY. Né-pti.irvóny 5o, -72. 



29 ö 

11. F. K. T. :Munkakénj'SZer.l05. 

47. " " " Gytr. szociallzálása 
120, 213, 214, 224, 235, 237' 
242, 256, 

64. F. K. 'l'olfunkaMrreJJdezés 9ö. 

70, " " " Egészségügyi bizott-

68. N. K. Y. Taksa 145, 242, 277. 
12. L N. Régi követelés 137, 213. 
57. F. N. GyógynövényUgy 216. 
28. N. T. 'J'aksa 145. 

Szabó Imre 236, 238. 
Sándor dr. 230. 

Szabotálás l 02, 176, 218, 268, 27:1. 
Szablender Lajos dr. 35, 162. 
l:lzakatics Kornél 197. 

ság 146. 

83.1>'. K. T. Fizetés 97. 

75. " " Gyermektápszer 141J. 
90. " " .Munkafegyelem 151. 
99. " " Bérrendezés 151. 

97 • ., " " Népgazd. Tanács 149. 
106. " " " Fizetés 98, Bt!. 

14. P. N. Sacllarin 148. 
29. Sz. N. Szeszfeldolg·üzás 143. 
48. " " Laboratóriumük szocia-

Szaksajtó 17, 26, 28, 37, 39, 51 
53, 61, 115-118. 

Szakszen·ezet (gyógysz.) 18, 25, 

52, 55, iJ7, 59, 54, fi5, 68, "1"3~ 
74, 81-115, 119, 135, 136., 
152, 175, 17ü, 184, 196-202, 
205, 225, 238, 259, 269, 284. 

110. " _., " Taksa 145, 242, 275. 
120. " " " Bérrendezés 151. 

lizálá.sa 149, 179. 
71. Sz. N. Fizetés 79. 

5. M. N. "N. Gytr. szocializálá.s 
121, 123, 131, 132, 213, 214. 
22-t, 235, 237, 242, 256. 

84. ,, " Laborat. ~zoCializ, 140. 
Szakszervezeti Tanács 18, 152, 54, 

96, 200, 205, 238. 
7. :lf. N. N. Gyógyszereladás és 

üzemyitel 123, 131, 137, 23G. 
242. 

13. Kormányrendt>let a magán~ 
tulajdon \iSsza:'illítá.sáról 236, 
237, 25D. Számvevök 76, 179, 225. 

Szántó Sándur 18, 26, 39, 40, 41, 
i'.i2, 54, 65, 57, 59, 63, 66, 
67, í3, 75, 77, 78, 79. 81, 117, 
118, 119, 155, 185, 239, 2513, 
257, 258, 267. 

R :U. N. N. Orvusi hirdetés 146. 
ll. " " " Mllszerek árúsitása 

1{6. 

1819: 17.315/VIL Gytr. vis~za
szocializálása 237, 245. 

15. lL~- N. Üzemi kiada~.fizett'·~, 
lUUnkaidő 96, 104, 135, 235,242. 

Hl19: 18.420/VIT. A szovjott ren
deletek lw.t:lJytalanítá.sa 245. 

19.19: 18.412(\'JI. K. Gy. ü. fel
számolása 260. 

Szász Alfréd dr. 182. 
.!ifihály 83. 

18. Y. N. N. Gyógyszertakarékos
ság 139, 142, 242. 

Sacharin 148. 

Sajtó-bizoíts:ig SD. 
Sándor János 16. 
Saxlehner Ödön 2G!I. 

21. k. X. N. Küiönlege.'iség:ek 145, 
273. 

23. " " " Egészségüg;,i igazga
tás 215. 

2;J. :U. N. N, Gytr. szocializá]ás, 
gyógyszereladás, dro;:.o:éria eim 
126, 139, 214, 224, 21.!5, :!Hí, 
24::t. 

27. M. N. N.· Kötszeré'l!!.dás 146. 
30. " " ., GyógynövényUgy 215. 
35. " " " G)i·r. vizsg-álat 163, 

164, 229, 235, 242. 
38. ~1. N. N. Orsz. Egószst>güg_;i 

A.nyagintézet 146. 

40. M. N. N. Gyógyszert.k rekvi
rálása 143, 144,217,:235, 242. 
:.'67. 

(l. M. N. N. Gyógy;<;zertak:trékos
ság 140, 242. 

43. M. N. N. Kötszertakarélwsság 
148. 

4ú. li. N. N. Sósborszesz, tápszer 
144, 242. 

47. M. N. N. Egészségügyi Tanács 
146. 

.ro. M. N . .N. Gyógyszertakarékos
ság Ul, 242. 

52. M.N.N. Voltténylegeskatonai 
gyógyszerészek 14.7. 

53. M. N. N. Gytr. ellenőrzése 14<, 
229. 

55. :\LN. N. Gyógyszertakarékos
ság 143, 242. 

68 . .ld. N. N. Diabetikusok i.Jor
szük:séglete 139. 

61. N. K. V. Yörl!s őrség gyógy
su!lN.i 14[)., 242. 

Sebestyén Imre 41, 50, 86, 230, 
280. 

Sefcsik Ijászló 258, :2~9, 262. 
Segédmunkások csoportja 66, 82, 

84, 88-9-i, 111-112. 
SegédszöYetség 20, 25, 36, 38, 42. 

50, 52, 7ü. 
Seitz Ottó dr. 259, 262, :272. 
~it>gler János dr. löS, 233. 
Simon Arnold 226. 
Borozás 101-103. 

8ugár István 86, 10:;, IlS, 118, 
200, 217. 

Sustentálii.s 97. 

Sümegi Vilmos 16. 
Schaffer Sándor 53. 
Schitrer Elemér 12-4, 239. 
Schranz ];énárd 41. 

Schwarz ,hmin 83. 

Schwarz Endre 57, 53, 86. 
Statisztika gyógyszertárakról 22. 

2Rl. 

jogfolyamodásról 23. 
sztrájkról 29 . 

Steiner Miksa. 57, 65, 75, 76, 82, 
86, 92, 117, 133, 195, 2-o4, 207, 
221, 222, 238, 239, 251, 252. 

Stinyey József dr. 273. 
Szabadság 18, 27, 28, 53, 104. 
Szabadipar 38. 
Szabady János 92, 252. 
Szabados Sándor 115. 
Szabó Béla dr. 41. 

Dezső 40, 43. 
Dénes 57, 83. 

0/o-engedmény 15, 17, 21, :!8. 
Szászy Schwartz Gusztáv dr. 52., 

29 .J:. 

Szegedi Jmgygyülés 13, 10. 
Székely Jenő 1'3, 86, ll ü, 117,252. 
Székely Jenő János 252. 
Szentiványi-Szász TH1amér 50, 81, 

251. 

Szentmiklósy Sándor 41, 4:2, 66, 

75, SI, 82, 86, H:O, 173, 221. 
Szeszfeldolgozás 14S. 

Szilvássy Gy. László 252. 
Szlávik István dr. 65, 66, 67, 86., 

95, 124, 125. 

8zocializálás 65, 66, 76, 119·-128. 
Szocialil':ált ·patikák 126. 
Szolgála1f idő IS, 20, 24T. 
Szöllössy István 41, 252. 
1:3ztrájk 25, 28-29. 
Szüsz Jenő 84. 

Takács Ist-ran .U. 

Taksa 15, 17, 20, 31-83, t-J,"'!, 56, 70. 
275-278. 

Taut'fer Gábor dr. 40, 4.:!, 18-.:i, 250, 
252, 259. 

Te!Jei-Iapok 17. 
Teliiikák 35, SS. 

Téri Tibor 41, 50, 57, Bö, G6, 75.. 
76, SI, 82, 83, 84, 94, 96, liS, 
ll7, 119, 131, IGD, 195, HB, 
239, 251, 252, 280, 284. 

Térképek gyógyszertárakról 209. 
Természettudományi Társulat 118. 
Termés.zet\•izsgálók vándorgyij. 

lése 70. 
I'ischler Jlinos H13', 2.'51, 234. 

Testillet lásd Budapesti Gyógysz..1'_ 
helyiség 100. 
.l1önyvtár 100. 

Toffler Pil dr. 72. 13, 76, 185, 
193, 217, 241, 251, 25S. 

Tomcsanyi Lipót 54,125, 173,239. 
Tóth Lajos dr. 284. 
Törzs Kálmán 239. 
Tllnslap 127-137. 
Tulajdonosok (kihelyezett) 15~. 

kihelyezése 151-156 
vif;szahelyezéso 20<· 

TólórizlÍS 104. 

ÚjéYi ajándék 34. 
mtimátum 28. 
Üzembiztos (vezeti)} 00, 95, 99, 

103 105-111, 122, 123, 127, 
131: 133, 176, ISB, 207, 247, 
270. 

tzemrend 105-111. 
vitel105-Ill, 135. 

~ kiadás 131, 135. 

Vadász Gusztáv 72, 116. 
Vágó Béla 75. 
Vakreceptpör 34. 
Vámos ErzsélJet (Domokosné) 65, 

76, 83, 86, too, 124., t26, 239, 
251, 252. 

Yámossy Zoltan dr. 14.0, 160, 162. 
185, 256, 272, 273, 275, 281. 

Vármegyei (városi) direktóriumok~ 
hoz távirat 209. 

Varga Jenő 200. 
V arság-h Zoltán dr. 17, 18, 92, IlS, 

218, 259. 
Vasárnapi munkaszü.net 30, 104. 

Vázsonyi Vilmos dr. 13, 293. 
Végh János dr. 16'.), 161. 
v égrehajtó-bizottság 66, SI, 84. 

86. ' 
Vidéki gyógysz. orsr.. szóvtotsego 

31, 37, ss, 52, 6l. 

Viola Lajos 41, 83, 84, 2.{1, 252, 
Vitalis Iaborám.>'-66. 
Visszaélések 218. 
Yisszas,wcializálás 178, 214. , 
Vizsgálati jegyzöklinyv 164-168, 
Vörös hadsereg tol, 280. 

Weber Dezső dr. 40, 162, 18"2, 
259, 272. 

W eber Ernö 239. 
Werner Jenö T:>. 

••• 

\\o'essenszl.J' Gyula. dr. 11 7. 
Wessel FJóra dr, 162, 285. 
Wieland József dr. 239. 
·wilhelm Károly dr. 258. 

299 

Wiener Jenő dr. 160, 162, 2St. 
\Virth Károly 193, 197, 25 l. 

Winkler Lajos dr. 160, 161' 162~ 

185, 272, 275, 284. 

Witto:;nberger Henrik 65, 7,'{, 86• 
87, lOI, 117, 124, 251, ~52. 

Wolff Emil dr. 78, 186; 19:!:1, 
219, 256, 2i'.i9, 272. 

Zalay Dez;;ö dr. 162, 163. 
ZárOra 20, 25, 27-30, 53, 104, 2«.. 
Zemplén Géza dr. 272, 
Zimmermann Ferenc 85. ' 
Zoltán Béla 17, 28, 34, 40, 6S, Bt. 

84, 104, 131, 133, 185. 186, 
. 191-205, 208,_ 209, 221-223, 
229, 234, 246, 256, 21:19, 262, 
269, 270, 272, 280. 

Zúgkereskedelem 35. 
zunft Károly 259. 
Zw:ick' Kiroly 41i\. 



T ARTALOM]EGYZf~K. 
Ajanlas ...................... . 
RöVidítések ....................... . 
.lllöszó .............. . 

ELSÖ RÉSZ. 

3. öld. 
5. ctd. 
7 . .old . 

l. Az általános helyzet képe márc. 21. előtt. 
Szakpolitika iránya - Személyi torzsaJkadások - Kong
resszusok- Próblémik- Javaslatok- Törvényterveze
tek - Reform eszmék - Sze!'vezetek, egyesületek -
Gazdasági harc - Alkalmazotti kar mozgslma - .Fize
tések - Jogadományozások -· zaróra - Sztrajk -
Taksa. - Techniktik - Zúgkereskedelem, láncosok -
Forradalom - Gyógyszerész Tanács - Forradalmi elha
tározások- Kollektiv szerződés- Csatlakozás a szak-
szervezeti Tanáeslloz- Kommunista l'SOpOTt. fellépése... 11- 58. old. 

U. A proletárdilttatura kikiáltásának hatásaagyógyszerészetre. 
A hatalomra jutottak - Szá.ntó St\ndor - Kloaka -
Züllés mindenfelé - Anarkia. - Kari kiválóságok fog-
lalkoztatása- Megszünt karitényezők-Szakszervezet-

Hombalás ... . ................... . 

m. A proletárdiktatura alatt: 
A kialakulás. 

59- 62. old 

Tárgyalás a gyógyszertárak átadásáról - Három. napos 
ülés - Küldöttség a népbiztosnál - Szakszervezet 
intézöi - Az elsö bizalmi ülé;; - Megkezdödnek az 
intézkedéselr - Az elhelyezúdések boszorkánykon;.:-
hájából ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63-- 67. old. 

1. A gyógyszerészeti osztály keletkezése és első megszervezése. 

Régi sérelmek, régi törekvések - ::\ieruorandum az 
Esz~rházy kormányhoz- Az orvosi kar antagonizmusa-
Akció a.z osztály érdek_ébm1 - Első ~csetvon!l-sok -
Designátás ai osztáh'·Vtzetésre - KU.tbaesett tervezés -
Trárgyalások az osztály mt.>galakitásá.ra - Györgyék 
politikai barátai - GJ·örgy megbizAsa - 3 alosztfl.lyból 
Alló osztily - Referensek - Irányelv : a rombolás -
\Vittenberger Henrik ell~nőriz Ügyköti beoszt:ls -

A ~ermelós és ellátás alosztályának életképtelcmsége-
Szantó termelési ten-~ezete Szánalmas lüvatalnolros-
kodá:-:; ........... . 

2. Szakszervezet. 

Ver.etóség - Ellentétek - Cimniltoztatás - Lemon
~á.sok, változások - Köszönet a kommunistáknak _ 
~~er<:cez~t- Gazdasági tanács- Alkotmány ter\'ezet
\-egrell~Jtó bi_zottság- Fegyelmi biróság - Sajtópropa
gan.~a bizot~sa.g- Szakosztályok- Ifjúmunkts csoport
Segedmunkas csoport- Ná.das Lajos- Elökészitö iskola 
a .segéd~unkásoknak- Bizalmatlanság Neu\vald ellen
T1tko~ cel: . a gy?g:yszerészelr: majorizáJása - Útban a 
an<'lr~la fele - Izelítö Kádas neveléséből - Eo-y kom-
mumsta kritikája NádasróL ~ 

. Belépési kényszer- Megbizhata.tlan: \'Öröskereszt
tel belyegzettek. 

~. I<'izetések- Bizalmatia'nság a szakszervezetnek-
2.\epgazd~sági Tanács a" volt'" tulajdonosok fizetéséról
Egyetemi gyógyszertár alkalmazottjának fizetési kurio· 
zu~a. -. ~ielyiség változtatás - ,. Fehér pa.tlkárusok" 
taialkozasr hel~'e - Könyvtár rendezés - A szakszer
vezet hattyúdala. 

Sorozás - "Be a vörösbe" 5\ZavalUk és kivül 
J:m~-a~:ak - Gyógyszertárosok kihelj'ezése - Drukk a 
16nokol.: szabotá.lásától- Csalódás az üzembiztosokban _ 
Patiká.k bozár~sának terve - Katonai felmentések -
:\lunkaidö ~ Hjjelt szo!gálat - Vasárnapi szolgálat _ 
Szabadság - Munkakénys:ier - üzemrend _ Lesujtó 
tapasztalatok - Közös étkezés - Vidék beszervezése _ 
Apró ügyek - Guru! ó pénzek- Az utolsó ülés ...... ·--

3. Szaksajtó. 

301 

81-114. olO., 

Altalános _helyzet a sajtú terén -Szaklapok megszün· 
nek ~-· A szerkesztök - Az egyetlen lap ............... 115-118. a-aL 

4. Az osztály mííl>ödése. 

A) Gy6gyse.e1-iárak szocia.lizálása. Rendeletek is azok 11égrehajtá 
,. Volt" tula.jdonosok kihelyezése: - sa-. 

A szecializálás e!gondolói - Gyógyszertárak köztlllaj~ 
do~ba vé~ele -:-:-- Üz_embiztosok - Nyilvántartás _ Törzs-
lapok --: Munkást~nács.- ELvi hat:Arozat a gyógyszertár 
v~zetéseröl - Penz kmtahis ~ Gyógyszertárak régi 
kovetelése - 10 Volt" tulajdonosok kihelyezése _ Ren· 
::le~~.k a _sz~.cializálá.sról, gy.ó.gyszereladásrói, "ijzemvitel-

1, uz.eJ;J.ll k;ra;dáso.kro.l, gyógyszertakaréko.!ságról, külön
legesseg-~kröl" _-egész:;;ó~y.i köziga,.z_g~tasróll kAtona 
gyógyszeréS7.tekröl"_ saccharinról,- gye_rme . .-:tápszerröl és_ 

• 



::302 

minden gyógyszerészet érdekü, vagy vonátkozású lwr-
mányzótanácsi és népbiztassági rendeletek 119-156. old. 

B) Felügyelet és ellenőrzés: 

A gyógyszertár vizsgálat kérdése - Hamís presztizs 
li:érdés ~ Közegészségi Tanács határozata - Forgács 
Rezső dr. - Tárgykör .................................... 156-183. old. 

a) A gyógyszertárak nyil vántartUsának ujjászervezése : 

Régi nyilvántartás - Uj nyilvántartás megszervezése -
Gyógyszertárak megszámozása ... ... ... . ........... 158-159. old. 

b) Gyógyszertárak tudományos ellenőrzése, szakszerű 
felügyelete, gyógyszertárak vizsgáJata: 

Vizsgálat a multban- Gyógyszerészek alárendeltsége __;___ 
Eredeti terv - Pályázat felügyelói állásra - Értekez
let a vizsgálat kérdésében- TUmadás orvosi részről -
Felügyelői tanfolyam - GyógyszertUr vizsgálati ren· -
delet - Felügyelök-Vizsgálati jegyzőkönyv-Kazay 
észre\rételei - Vizsgálat módja -- Gyógyszertárosok 
véleménye a szakszerű felügyeletról -Lélektani oka -
Egy kis összehasonlilás ............ 159-172. olrl. 

-c) A gyógyszertámk gazdasági ellEinőrzése : 

Politikai cél - Etlenőrök- tgykörök- PénzkezeJós
Pénzügyi c::;öd az á.llamositás nyomán - rrellermente
sítós - SzaboUtJás - 'rapasztalatok -- "Politika.i meg
bízhatóság" - A gazdasági anarkla ukai - Hajsza 
Réthelyi ellen- Havi forgalmi kimutatás- Ellenőrzés 
irányelve ................................................... 173-179. old 

d) Gyógyszervizsgáló és tudomltnyo.s kísérleti labora-
torium ....................... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

-R) A gyógyszertári üzemek rendezése, fc>jlesztése és 

módosítása : 

179-180. old. 

A gyógyszertárak lezüllésének oka. - Restaurálás -
Tervezetek - 1\Unta. gyógyszertar~k - :fljjell ügyelet 
jelzes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 180-183. old. 

j) ·Gyógyszerészek tudományos képzésének ellenőrliéBe 
és fejlesztése: 
Előadások - Kommentár-- Muzenm 

.g) Drogériák ellenőrzése ...... 

5. Átalakulás az osztályon. 

~hért kellett az átalakulás - Anarkia. az egész vona
lon- Zoltán Béla megbizása -- Hogy fogadj ál;: a SYógy
:szertarosok- Zoltán programja- Az osztcLl y átvétele....:....... 
Munkatársak megválasztása - Politikai megbizott -
Györ(iy'"Mátyás - Forradalmi csoport ._ Intrikák -

183. old. 

183. old . 

/ 

Kiélezett harc - Guth és Izsak nópbiztosok - Szak
szervezeti taggyűlés-Tiltakozó hatarozat- A válasz
Átirat a -szakszervezetekhez - Határozat - A szak
szervezeti tanács átirata a F. K. T.·hoz - Hajsza a 
lapban- A további rombolás megakadályozása- Zoltán 
felmentését kéri - György helyett Steiner - A revol-
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ver - Zoltán lemondása és távozása. 184-20ó. old. 

6. Az osztály müködése az áfafakulás után. 

A szakszervezet havi általá.nya - ?ifunkaidörendezés -
Üzembiztosok megszeliriti.1éso - Tulajdonosok vissza" 
helyezése - Gyógyszertarak koncentrálásának megaka
dályozása - "Nádor" patika bezárása - Körtávirat. a 
a gyógyszertárak tárgyában - Özvegyek, árvák ügye
Nyugdíjintézeti ílleték- Kommünikék- Kintlevőséo·ek b 

kezelése ~ Gyógyszertárak vissz>lszocü.ilízálása -
Droguísta ügyek - Látogatás· a fővárosi patikákban --
Apró esetek- Gyógyszergyártás autonom jrányítása --
1-funkajolentés 

7. Zoltán távozása után. 

'l'iilekedés a. vezetósért -- Korítsánszky Ottó- A szak
szervezet ujabb okvetetlenkedése - Folyó ügyek -
Kisérlet egy jogadományozásra - Gyógyszerész·szam
vevók fizetése - Köztisztviselők idegenkedése a gyógy
szerészektől - Nagykörösi ügy - Tiszti főorvos kifo
gásolja a patikaYizsgálatok új rendjét - Válasz a 

205-221. old. 

kifogásra. - Riadó-rendelet - Munkajelentés .. 221-233. old. 

IV. Politikai átalakulások. 

l. Augusztus 2-6. 

Osztályközi értekezlet - A prol. diktatura bukasa Cs 
következmónye - Rendelettervezet - Az osztály to
vábbi vezetéSe - Visszaszocializálasi rendelet - A 
rendelet megjelenésének története- A Szakszervezet-
Apró szémélyi ügyek .... ... ... ... ... ... ... 234-239. old. 

2. Augusztus 7-ike után. 

Ujabb átalakulás - Karhatalmi szelekció -Az osztály 
tovább müködik - Osztályközi értekezlet - A tanács
kormány alatti rendeletek elintézésa.- Rendeletterve
zet a kari értekezleten - .. Fötörekvés az önrendelkezésí 

. jog. megtartása ~ A miniSzter álláspontja - "Nádor" 
gytr. ügYének befejezése -Egy patika ujabb bezá"rása 
rendezés céljából - Felfüggesztett gyógyszertárás -
Szolgálati idő utólagos igazolása- Gáncsvetés- MuÍJ.ka· 
jelentés·- Minisztérium ujjászervezése· - Az osZtály 
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me.gszilntetése - Korltslinszky kinevezCse és Jemon
dáEa - Az osztaly liquidálása ~ i766 ügydarab. 

Országos Gyógyszerész Szövetsóg - Jogfoly
tonosság az _eg-yesületi életbon - A sza}{szervezet fel-
számolása - Igazoló biwttság - Az utolsó akord 240-252. old. 

lviÁSODIK RÉ;SZ. 

Gyógyszerellátás. (Központi Gyógyszeriizem) 

A moltban - A háborll hatása - Iürendeltség meg
:;zervezéss és feladatil.- Nyilvántartott. gyógyszerek
l~rt9kezlet a gyógyszerellátásról - Atszervezés K. Gy. 
Ü.-mó - Bevásárló bi;Zottság - Dócziék Virienben -
Blokád - Csempészet - Pénzkivitel ftrúvásarlásra -
A tervezett kegyelemdöfés - Szervezet és vezetök -
Politík:d változáskor -- Testület beadványa - Érte
kezlet a miniszterllúl - Rendelet a K. Gy. Ü.-röl ~ 
Anyagbeszerzés - Likvidálás. 

tzemmenet- Üsszpontosításí lösérlet ~Csendes 
szabotálás- Adminisztráció klépitése -Nehézségek
Anyagigénylés - Kiadás - Fővárosi müszerüzem -
Csempésúsi telepek - Ha az oroszlánbőrt szögre 
akasztják. 

Termelés prémiumos rend~zerrel - Összeütkö
zések a_ vegyészeti csoporttal - GyógySzerbevásárlási 
angedélyek_. 

Tudományos Gs kisérleti osztály - Gyűlései -
Pótlék a gyógys!<erlcönyvhöz - Különlegességek kér
dése - Szellemi munkások lebecsülése. 

Ta-ksa - Ráfizetések- _.\rvizsgáló bizottság véle
ménye - Népgazdasági Tanács döntése - Komnmnistll. 
gazdAikadás fokmérője- Az államasitás lcövetkezménye. 

Gyárak nyersanyaggal ellátása- rrerrnelés feletti 
rendell-=ezés - Katonai le~zerelési anyag - Egészség
ügyi anyagraktar - Leltározás ell1úzá.sa - Utalványo· 
zási jog. 

Statisztikai adatok a kommunizált pa.tikákról, 
gyógyszerüvegekrö_l és g-yógysieriuúkról 

HARMADIK RÉSZ. 

Gyógyszerész kiképzés. 
Gyógyszerész SZfLkbizottság - r11anulmá.nyi reform -
Apró ügyek- Főiskolai rendelet - Szervezet és tervezet 

Összefoglalás •........... 
-Tárgy é-s- névmutató .................... . 
l~rtelsmz"va.ró sajtóhibák: ......... - ..... . 

254.-282. old.. 

284-289. ol;!. 

290-294. old. 
295-299. e!d, 
30~. ol••· 

Értelemzavaró hibák: 
Kqmmunista forradalom helyett mi d .. . . __ 
~3. ·old: felülről 15. sorhoz tartozó nj:gynutt t k;~mdnmsta puccs ért(' n dó.. 
o7. old. álultól 15 so b y ze 8 s 45. oldalon. 
G3.. s: r"' an,.,és agyar Korona" helyett ?lvasd .,Magyar Király'' 

83. • 8 és 12. " Nádasdy . " ~~ , 
1;}5. " 7. hadszarveze Nád_asky 

10!. felülról !4. ,., tözp9gek - t sz_akszerveze-t 
1_2.1. Jent eső jegyzet állampole-ára "' ",ezetök 
136. - alulról 13. sorban reá:tlzetéS- seiteszi " ádampo1g-ál'rá . 
)«. ·- "_ 13. rendeléthez r, áfizetéssel tes-1..1 

14p:. ·" .. 2 r. kihirdetése r~ndel,etben 
-:~9. "-Je~yz?t r_. T. K. T. htrdet·-·~e· 

o 7. " fe1ul~öi 22. közigazgatási ,, ~:. K. _'J. - . 
193. ,. alulról, H-. mellett·mlnt " l._ozegeszsé~.p 
203. " felülről ll. rombolás " mellé 

,, rombolás meú'aka
dály;'aZ:ása. · e, ~22. " 

2'46. 
11. 
l. 

" 
Kóler János 
belyzete\Jen 

" 
K. J.-ssl szembm.J 
l:lelr•elbe~ 



Koritsánszky Ottó eddig megjelent nyolc 
szépirodalmi könyve közül néhány pld. még 

kapható a következőkből : 

Ára 20 K Jáva szigeten (1905) 
"' .... Minden !orából valami csodálatosan vonzó, a maga egy

szerüségében megható élet árad ki. Egyaránt szórakoztató, m·egkapó 
és didaktikus munka .... Ez a 176 oldalu kötet az első terjedelme
sebb eredeti roae-var leírás. nép-és földrajzi ismertetés Jáváról •... ~ 

-· · Budapesti Hirlap 

Ellenséges lelkek (1911) __ ___ ___ __ Ára 20 K 
(Színmú-í'Oi'dítás francia eredetiböl) 
"Párisban nagy forrongást okozott erős koncepcióju mú vérbeli 

iró; btitorszav"fi ember munkája. A forditás ötletes írói készségre vall. 
Xyelvezete magyaros .... A forditó határozott szalgálatot. tet~ az 
irodalomnak . . " Pestt Htrlap. 

Üti tarisznyámból (1913) ____________ Ara 20 K 
" .... írói hivatottsága és lelkes természete vezeti, amikor 

hazajövén érzi, hogy minden,-- amit ö ta.nult, ne legyen csak DZ övé, 
lássa hasznát más is, mindazok, akiket a tudás vágya a haza szeretete 
vezérel abban, hogy mindent, ami .ktllföldön hasznos és nálunk meg4 

honosítható, h-ozzuk 'ide, gazdagitsuk vele magunkat .... .; 
Budapesti Hirlap. 

,;Kitünöen meglátott 1.·uhúrális, gazdasági1 ipari, oktatásügyi. és 
tár~adalmi stb. ismertetések, leirások, összehasonUtá-sok a levelek 
könnyed, előkelő elbeszélő formában tartva •.. • ftiagyar Hirlap. 

.,K. kellemesen megirt tS-rcalevelei többek, mint puszta impresz· 
sziók feljegyzé•ei. Okos, intelligens magyar irások ezek, amelyek csak
nem egész Európán végigvezetnek , . _ . Sok hangulattal, müvészi 
kvalitásokkal és izzó magyar érzéssel rög:dti meg ritka éles meg
figyeléseit .. , .• Az Ujság. 

Láng és pernye (1918/19) ____________ Ara 20 K 
.,Szépprózában, mégis gyönyörö.- költői nyelven trott ~kis képek 

a nagy időkből." A könyv a világháborúban a magyar hősi vitézség 
és győzelmek dia.dalmas:, majd gyözelemböl vérbe~könnybe fulladt, 
gyászba borult, veszteségnek könyve .... Megkapó, megható, }laza-
sze-retett.öl izzó prózában irt költeménnyak ... , « Evang. Órálló . 

.,Olyan emberirásai, ki nemosak átélte & nagy idők minden 
szenvedését, borzalmát és azokat az élményelt:et, amelyek kitörülhe
tetlen nyomot hagynak a lélekben, de bevonva öket a poézis zomán~ 
oával meg is tudta az olvasóval éreztetni. Képek vonulnak el sze~ 
münk előtt, szinesek, érdekesek, amelyek megkapna.k, szórakoztatnak 
... Adalékok egyszeni emberek, jó magyarak lelki életéből , ... • 

Uj Idők. 

A szemelvények bizonysága szarint a szerz6nek úgy a felsorolt, 
mint a többi teljesen elfogyott·munkájat osztatlan eliemeréssel fogadta 
3z egész sajtó. 

A felsorolt könyvek még meglévő néhány példánya 
megrendelhet/í a szerzlínél Kölesden (Tolna megyel 

KORITSÁNSZKY OTTO: 

VISSZAEMLÉKEZ.ÉS 
- Ahogy én láttam 

eimen };~lemoárszerüen egybefoglalt feljegyzéseimet és 
vísszae~lékezéseimet akarom könyvalakban közzé adni. 

A háború és forradalmak idején szolgálati és magán 
érintkezésben állottam számos érdekes és kimagasló 
egyéniségget Sok egyéni megfigyelésre nyilott alkalmam. 
Nemkülönben több olyan feljegyzésreméltó és érdekes 
eseménynek voltam szem- és fültanuja a politikai változások 
idején, amiket érdektelen rajtam kivül nem tud. Ezeknek 
gyűjteménye lesz a késöbb kiadandó könyv, amelyre 
ezúttal is felhivni kivántam a figyelmet . 
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