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magántanárt, dr. Winkler Lajost, a népszerű 
egyetemi professzort, dr. Széli László gazdasági 
akadémiai tanárt, dr. Baradlai János szakirót 
és több mint harminc esztendőn át hű társamat 
Ember Elek kartársam at és jó barátom at emli- 
tem meg.

Negyvenharmadik éve folytatom immár a 
szerkesztői munkát, amelyet csak a kommuniz
mustól diktált kényszerű szünet szakitott meg 
egy félesztendőre. Folytatom pedig kedvvel és

szeretettel. Csak a legutolsó esztendőben ked- 
vetlenitett el némiképen annak az áldatlan harc
nak a szemlélése, mely a magyar gyógyszerészet 
nagy családjának tagjait egymással szembeállí
to tta  és amelynek folytatása jóra nem vezethet. 
Ámde optimista voltam mindig és az is maradok. 
Épen úgy hiszek a magyar gyógyszerészeinek, 
m int Szent Hazámnak a feltámadásában. Ámen!

Karlovszky.

A gyógyszerész hivatása a közegészségügy fejlesztése körül.
— Irta : Scholtz Kornél dr., államtitkár. —

A magyar gyógyszertár nem üzlet vagy 
iparüzem, hanem törvényeink értelmében köz
egészségügyi intézmény. Mint ilyen, a kormány
zat felügyelete alatt áll és annak különös védel
mét élvezi, sőt bizonyos privilégiumai is vannak, 
eltérően az olyan államok gyógyszertáraitól, 
amelyekben a gyógyszerészet az üzleti verseny 
esélyeinek kitett szabad ipar. Ennek a jogvéde
lemnek ellenértékeként, a gyógyszertár tulajdo
nosát a gyógyszertár felszerelése és üzemben 
tartása  tekintetében, a törvényes rendelkezések
ben közegészségügyi okokból megszabott kötele
zettségek terhelik, amelyek az orvostudomány 
fejlődésével és az egészségügyi szolgálat újabb 
igényeihez képest, időközönkint módosulnak. 
Csak példaképen említem meg, hogy az utóbbi 
időkben különösen az egyes fertőző betegségek 
(diphtheria, vörheny, hastífusz) elleni védeke
zés előbbrevitele tette szükségessé, hogy a 
gyógyszertárak az egészségügyi szolgálatnak eb
be az ágába is bevonassanak azzal, hogy külön
böző készítmények, (oltóanyagok, vizsgálati 
anyagok szállításához szükséges tartányok) 
készletben tartására köteleztettek. Nyilvánvaló, 
hogy újabb szükségletek felmerülésével, az ily
nemű igények kielégítésére újból csak a gyógy
szertárakat, mint erre hivatott és sok helyütt 
egyedüli egészségügyi intézményeket kell majd 
igénybe vennünk a gyógyszertáraink ezen a ré
ven is jelentős tényezői az egészségügyi szolgá
lat fejlődésének.

A lakosság egészségügyi viszonyai nem 
mindenütt egyformák. A nép egyéni sajátossá
gai, táplálkozási és lakásviszonyai, foglalkozása 
igen különbözőek és ehhez képest igen változók 
azok az ártalmak és betegségek is, amelyek őt 
érik, s változnak azok az igények is, amelyek az 
egyes gyógyszertárakkal szemben felmerülhet
nek. Ezt a tényt figyelembevéve nem elégedhe
tünk meg azzal, hogy a gyógyszerész tevékeny
sége gyógyszertárának szabályszerű vezetésé
ben kimerüljön. A jó gyógyszerésznek, mint az 
egészségügyi szolgálatban az orvos társának,

ny ito tt szemmel kell figyelnie körzetének egész
ségügyi viszonyait. Különösen házi és népies sze
rek vásárlása végett hozzá forduló emberek pa
naszaiból, ezek kikérdezésével sok oly bajnak 
akadnak nyomára, amelyekről az orvosoknak 
tudomásuk nincs és bizonyára 'módjában áll, 
hogy ezekre főképpen a közhatósági orvosok fi
gyelmét felhívja. Ugyanily módon a gyógysze
rész erős fegyvertársa lehet az orvosnak, a ha
zánkban sajnálatos módon begyökeresedett ku- 
ruzslás leküzdésében és az egészségre káros nép
szokások megszüntetésére irányuló ténykedés
ben is.

Ugyancsak a gyógyszerész az, aki leghat- 
hatósabb támogatója a kábitószerekkel űzött 
visszaélések mindenfelé mutatkozó elharapozó- 
dásának. Az első gyanutkeltő morphium és co- 
cainreceptekkel űzött visszaéléseket ők gátol
hatják  meg elsősorban, mielőtt még a szeren
csétlen áldozat az ily szereket illegálisan forga
lomba hozó üzérek kezébe kerül. Mindezek oly 
ténykedések, amelyeket nem lehet rendeletekkel 
előírni és szabályozni. Ezek kifejlesztéséhez jó 
szándék, elhatározás és akarat kell. Éreznie kell 
a gyógyszerésznek, hogy ő nem üzletember, ha
nem fontos tényezője az egészség ügyét mívelő 
apparátusnak; éreznie kell, hogy neki hazafiui 
kötelessége, hogy annak ténykedését a rendel
kezésére álló módon és eszközökkel elősegítse.

A közszolgálatba való ilyetén önkéntes be
kapcsolódás még további hasznos eredményeket 
válthat ki. Tudvalevő, hogy a modern egészség- 
ügyi szolgálatnak egyik mindjobban előtérbe 
nyomuló ága, a betegségek elhárítására irányu
ló törekvés, az. u. n. egészségügyi prophylaxis, 
amelynek viszont egyik leghatásosabb eszköze 
az elemi egészségügyi ismeretek terjesztése a la 
kosság széles rétegeiben. Egyes államokban — 
nem gyógyszerészek között — felmerült az az 
erősen egocentrikus aggodalom, hogy az ilyen
féle tevékenység az orvosok érdekeit veszélyez
teti, m ert miből fognak megélni, ha nem lesz
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beteg. Sajnos, ettől nem kell tartanunk; az em
beri szervezetet a betegségektől teljesen megóv
ni nem lehet s a prophylaxiás eljárások igen 
nagy része főképen a rra  irányul, hogy a m ár 
megbetegedett ember m inél korábban forduljon 
orvoshoz, nem pedig akkor, amikor már nem le
het ra jta  segíteni. A tapasztalat pedig azt m uta t
ja, hogy minél erősebben indul meg valahol a 
józanul vezetett egészségügyi prophylaxis, mi
nél jobban felvilágosítják az embereket az 
egészségüket veszélyeztető ártalmakról, annál 
sűrűbben keresik fel tanácskéréssel orvosaikat. 
Az orvosok s ezzel kapcsolatban nyilván a 
gyógyszerészek keresete is az ily helyeken nem 
csökkent, hanem növekedett. Az egészségügyi 
ismeretek terjesztése népszerű előadások ta r 
tásával, megfelelően szerkesztett olvasmányok 
szétosztásával, mozgófényképek bem utatásá
val és főképen ügyesen készített faliképek, pla
kátok közszemlére tevésével történik. Van-e 
ilyen képek és nyomtatványok elhelyezésére al
kalmasabb hely, m int a  gyógyszertár, amely 
különösen kisebb községekben, a lakosság sze
mében az egészségügyi vonatkozású dolgoknak 
centráléja? Sok beteg ember fordul meg a 
gyógyszertárakban; sok olyan, akinek valakije 
beteg, akinek sorsáért aggódik és mert a patika 
mindenütt forgalmas helyen van, igen isok, 
még egészséges ember megy el előtte. Semmi
féle nagyobb megterheléssel nem járna, ha  úgy 
bent a gyógyszertárban, mint különösen annak 
kirakatában, vagy u tcára  nyíló ablakában, az 
ily ismeretterjesztő plakátok egy-egy példánya 
elhelyeztetnék. Az alkoholismus veszélyére fi

gyelmeztető, a házi légynek tífusz-terjesztő 
szerepét bemutató, a tuberculosis elhárítására 
alkalmas életmódot ismertető képek és sok más 
ügyesen megrajzolt, erősen szembeötlő színes 
falikép kifüggesztése, legalább is felhívja az 
emberek figyelmét ezekre a kérdésekre, ame
lyek létezéséről eddig jóformán fogalmuk se 
volt. Szó lehetne arról is, hogy a gyógyszertá
rak készletben tartanának egyes ingyen, vagy 
olcsó áron szétosztható egészségügyi propa
ganda-nyomtatványokat is. Néhány év előtt a 
volt népjóléti és munkaügyi minisztérium kez
deményezésére történtek is ily irányban lépé
sek és igen kívánatos lenne, hogy ezen a téren 
is tovább haladjunk.

Az elmondott példákat ragadtam  ki annak 
az illusztrálására, hogy gyógyszerészeink, mint 
nemzetünk sorsát, javát és jövőjét szivükön vi
selő, egyetemi képesítésű intelligens és köz
egészségügyi szakismeretekkel is biró magyar 
emberek, szorosan vett hivatásos kötelességeik 
teljesítésén felül, mily tereken kapcsolódhatnak 
be szorosabban abba a munkába, amelynek vég
ső célja a nemzet életerejének biztosítása és fo
kozása. Kiragadott gondolatok csak ezek, ame
lyekhez ennek a tiszteletreméltó testületnek 
tagjai bizonyára újabbakat fognak fűzni.

Több éve folyik már a fiatalabb gyógysze
résznemzedéknek bizonyos újabb egészségügyi 
ismeretekben való kiképzése és nagyon kívána
tos, hogy a gyógyszerészképzés küszöbön álló 
megreformálása keretében, a kiképzésnek ez az 
ága is tökéletesbíttessék.

Történelmi távlatból.
— Irta: Múzsa Gyula gyógyszerész, m. kir. udvari tanácsos, a Felsőház tagja. —

A lefolyt fél évszázad gyógyszerészi törté
nete és a „Gyógyszerészi Közlöny" között, lehe
tetlen fel nem ismerni azt az összefüggést, mely 
a lap és pályánk között ötven év a la tt kifejlő
dött. Az első három évtizedet a magyar gyógy
szerészet tudományos előtörése jellemezte; az 
utolsó két évtized a világra szakadt kataklizma 
jegyében folyt le, mely a magyar gyógyszeré
szetet se kímélte meg.

Nincs módomban beletekinteni néhai Csur- 
gay Kálmánnak a lap megindulása alkalmából 
ir t  beköszöntőjébe, de midőn a lap a nyolcvanas 
évek végén, szerény és zajtalan munkásságom 
előtt hasábjait megnyitotta, bár e működés az 
intellektuálitás nagy világ-központjában, Páris- 
ban kezdődött, toliam at a lap szelleme és iránya 
vezette abban az objektív kritikában, amelyben 
hazai gyógyszerészi viszonyainkat a nagy nyu
gati metropolissal összehasonlitottam. Monda

nom se kell, hogy akkor még a mérleg a mi ja 
vunkra billent, s ebben hatalm as része volt an
nak a tudományos iránynak, amelyet éppen e lap 
képviselt.

A gyógyszerészet tudományos evolúciója 
egyik oldalon, etika gyakorlati munkásságunk
ban voltak a másik oldalon, a vezető eszmék. 
Pályánk és hivatásunk sajátossága, hogy tudo
mányos képesítésünket és gyakorlati munkán
kat csak hajszálnyi szubtilis vonal választja el 
egymástól; szervezetünkben valóságos vékony 
idegszál az, mely az egyénben, mentalitás sze
rint más és más módon nyilatkozik meg. Csűr- 
gay Kálmán a tudományos és gyakorlati irányt 
oly módon hirdette, hogy az magasztos hivatásá
nak, az ember legfőbb kincsének, az egészség
ügynek szolgálatában maradék nélkül tegyen 
eleget. Pályadíjnyertes gyakornoki tankönyve, 
mely ötven év előtt jelent meg, ma is irányitóul 
szolgálhat a pályánkra lépő új generációnak;


