
74 GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY

Egy orvos hosszabb cikkben foglalkozik ve
lünk. Egész egyszerűen, de annál nagyol) I) 
határozottsággal, „Kuruzslók“-nak nevez ben
nünket. Nem kíván egyebet, csak azt, hogy 
orvosi vény nélkül, semmiféle gyógyításra 
szolgáló anyagot se szolgáltassunk ki, vagyis 
magyarán: a kézieladás megszűntetését kö
veteli. A vajákos asszonyokkal tehát egy ka
tegóriába kerültünk, ők is kuruzslók, mi is. 
Ezt a titulus már megszokhattuk, nem először 
kapjuk, bizonyára nem is utoljára. Nyugod
junk tehát bele és ne keseregjünk miatta.

Egy teendőnk azonban nekünk is lenne és 
pedig az, hogy pályadíjat kellene kitűznünk 
egy olyan jő magyar szóra, amely hűen fe
jezné ki az olyan orvos ténykedését, aki a

gyógyszerészi hivatásba avatkozik bele oly 
módon, hogy a mintául kért és ingyen kapott 
injekciókat és sok egyéb gyógyszert a bete
geinél pénzért értékesíti s ezzel az egész 
gyógyszerészi kar, amúgy is szűkös megélhe
tését megtépázza.

Az orvosok már ősidőktől fogva rendelkez
nek a „kuruzsló" jelzésű sütővassal, amelyet 
kéjjel és izzóan szeretnek a gyógyszerészek 
testére nyomni; nekünk is szükségünk volna 
egy ilyen sütővasra, az eddig még hiányzó 
jelzéssel, amit mi is odanyomhatnánk az 
olyan orvos homlokára, aki a mi száraz ke
nyerünkből jogtalanul szeli le a minket meg
illető karajokat.

A kézi eladás megszüntetéséhez.
— I r ta : Márkus Dezső vámosmikolai gyógy szerész. —

A Gy. Értesítőből tudtuk meg azt a nyilt 
hadüzenetet, amelyet dr. F  1 e s c h Nándor, 
az orvosszövetség volt főtitkára üzent meg, 
ha nem is az orvosszövetség megbízásából, 
de az orvostársadalom egy tekintélyes tábo
rából. Első pillanatra a rövidke hír homályos 
érzést váltott ki belőlem és csak jól átgondol
va e közlemény tartalmát, vettem fel igazi 
értelmét e rianónak. Igaz íeliet-e, megtörtén
hetik-e, hogy egy orvos, a mi testvérünk kí
vánná e harcot felvenni. A gyakornokaink 
kezdő álmát, a gyógyszertár patináját, az év
százados „Handverkauf“-ot akarja tőlünk el
venni. Hát nem veszi észre a nagytekintetű 
főtitkár úr azt, hogy mi a  békés együttműkö
dés reményében nem hadgyakorlatozunk és 
némán szemléljük az orvosi táskák megna
gyobbodását, azok rejtett zúgait és a posta 
megnövekedett forgalmát, mely az ingyenes 
orvosi mintákat szállítja, scat. et. lag. origi- 
nal. (lehetőleg) magnam és nem minorem- 
eket. Nem látja az igen tisztelt főtitkár űr, 
hogy mi állandóan a sa ját házunk előtt sepe
rünk, hogy az tiszta legyen és folyton sepe
rünk, mert a mai erős szél sok piszkot hoz 
magával. Kuruzslással vádol minket, akik a 
fentemlített jóviszony kedvéért naponta kül
dünk el embereket, hogy mi nem vagyunk or
vosok, keressenek az orvosnál gyógyulást. 
Nem látja a cikkíró úr, hogy az aranybá

nyánk kifogyott, helyébe a speciálitások mil
liói költöztek, amik itt rothadnak a nyakun
kon és e rothadás baktériumai megfertőznek 
mindenünket és hogy ezen a híres kézieladá
son borbély, szatócs, hangyaszövetkezet, illat
szerész, drogueria osztozkodnak? Minket vá
dol kuruzslással, amikor ma minden ember 
kuruzsol. Nem ütközik meg a szentté avatott 
sókon és a mindent gyógyító keserűvizeken, 
a csokoládéruhába öltöztetett, ezerféle, dob
szóval hirdetett gyógyszereken.

Mi legyünk a szálka a főtitkár úr szemében, 
kik évszázadok óta a legnagyobb harmóniá
ban éltünk az orvosokkal és büszkék vagyunk 
a világ előtt kivívott közös jó hírünkre. Min
ket vádol kuruzslással, kik az élet Golgotáját 
keservesen járjuk, mindenkitől megsebezve 
és jóbarátoktól elhagyatva. Minket, akik a 
háború utáni gazdasági háborúban az első 
fronton vérzünk? Rossz húrokat penget im
már másodszor az igen tisztelt főtitkár úr. 
Mi, akik pályánkat rajongásig szeretjük és 
féltjük, sokkal jobb és nemesebb harcot aján
lanánk a főtitkár úrnak. Ez pedig a régi jó 
öregeink által megalapozott béke. Fogjunk 
kezet főtitkár úr és kéz a kézben, verjük ki 
a közegészségügy szentélyébe betolakodott kő
tárokat; meglátja, hogy könnyebb és neme
sebb harcra pazarolja erejét!
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