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gyógyszerészi ügyek elbírálásánál felhagy s méltá
nyos törekvéseink sikerét maga segíti elő, — akkor, 
kegyelmes urunk, valóban nem érhette a magyar 
gyógyszerészeket szomorúbb meglepetés, mint aminőt 
ez a 4332. sz. körrendelet számunkra készített.

A rendelet hivatalos közlése után rövid idő 
múlva, rendkívüli központi igazgatósági ülésen tár
gyalta a rendelet sérelmességét a magyarországi 
gyógyszerészegylet s a vita 'eredményeként jelen 
felterjesztéssel bízta meg az egylet elnökségét.

Egybefoglaljuk tehát mindazon érveinket, me
lyekkel a körrendeletnek nemcsak sérelmességét 
igazoljuk, hanem a melyek Nagymóltóságodat is 
meg fogják győzni arról, hogy e rendelet megvál
toztatása éppen a közegészségügy érdekében elen
gedhetetlen.

Az 1876. évi 14. törv.-cikk XVI. fejezetének 
131. §-a szerint, személyes gyógyszertári jog átru
házása csupán a törvényes qualificatió hiánya vagy 
bebizonyított erkölcsi megbizhatlanság esetében ta
gadható meg. A kérdéses körrendelet e törvénynyel 
ellentétbe helyezi magát s egyéb feltételeit Írja 
elő az átruházásnak, a mi szerény nézetünk szerint 
a törvénynek rendeleti úton való megváltoztatásával 
lenne egyértelmű. Azt hiszszük, a törvényes gyakor
lattal ellenkező ezen megoldás pedig Exellentiádnak 
célja nem volt s már ezen az alapon is a rendelet 
kegyes visszavonásához hozzá méltózlatik járulni.

Ezen előzetes megjegyzés után bátorkodunk 
tételezve felsorolni azon érveinket, melyekkel a ren
delet célszerűtlenségét és sérelmességét kimutatni 
véljük.

A „Gyógyszerészi Hetilap“ tárcája.

A házi gyógyszerekről.
Mihalovies Jenő ű rtő l*

Igen tisztelt hallgatóság!
A midőn azon megbízatást nyertem, hogy a 

házi szereknek nevezett gyógyszerek értéke, haszná
lati módja felől önöket felvilágosítsam, a minő örö
met okozott nekem ezen megbízatás, épp oly kétely 
támadt bennem, váljon meg tudok-e felelni felada
tomnak a nélkül, hogy a kuruzslás tanításának bűnébe 
essem ; pedig korántsem azért bízattam meg e 
kérdés tárgyalásával, hogy a már városunkban is — 
fájdalom — nagy mértékben elterjedt kuruzslás

*) Örömmel közöljük a debreceni orvos-gyógyszerész- 
egylet ezen felolvasását, melynek értékét, bár szakemberek előtt 
ismert dolgokat tárgyai, megadja az a körülmény, hogy átte
kinthető képét nyújtja a háziszerek összességének, másrészt az 
előadás népszerű és élvezetes hangja. Mihalovits Jenő colle
günk szivességéért pedig, meiylyel a közleményt rendelkezésünkre 
bocsájtotta, ezúttal isköszöne;et mondunk.

Az idézett körrendelet az eddigi gyakorlattól 
eltérő módon megkívánja, hogy a személyjogú 
gyógyszertárak átruházására nézve 1883. évi 12370. 
sz. belügyminiszteri szabályrendelettel előirt közös 
folyamodvány egész szövege az átvenni szándékozó 
gyógyszerész által sajátkezűleg írandó es úgy az ő, 
mint az átruházó sajátkezű aláírása a kérvényre ve
zetett közjegyzői hitelesítési záradékkal igazolandó.

Van szerencsénk erre nézve kiemelni azt, 
hogy igen fontos jogi ügyleteknél szerepelnek a 
gyakorlatban nyomtatott formulák, a minisztériumok 
elé terjesztett kérvényeket pedig általában szép 
írással szokás írni, holott sok ember Írása egyenesen 
olvashatatlan — a kérvény szövegének sajátkezű 
leírását tehát egyáltalában nem tartjuk indokoltnak.

A közjegyzői hitelesítést első pillanatra nem 
lehetne általánosságban difficultálni s mégis olyan 
intézkedés ez is, a mely a jog szellemével homlok- 
egyenest ellenkezésben áll. Célja a körrendelet szavai 
szerint visszaélések megakadályozása lenne. De 
kegyelmes urunk, minő visszaélések fordulhatnának 
elő, a személyjogú gyógyszertárák átruházása körül ? 
Mert az a visszaélés, hogy az átruházó fél aláírását 
esetleg valaki meghamisítaná, semmi törvényes in
tézkedést nem tesz szükségessé: hiszen a belügymi
niszteri döntés egyértelmű lenne ilyen esetben a 
csalás és hamisítás kiderítésével, vagyis a hamisítóra 
nézve a büntetőjogi következmények elkövetkezésével. 
Ilyen visszaélések ellen védekezni tehát nem kell, 
mert józan észszel a haszon teljes és bizonyos ered
ménytelenségének körülményei közt, ilyen visszaélést 
úgy sem követ el senki.

ügyét tovább fejleszszem, hanem azért, hogy felvi
lágosítsam önöket, melyek azon, a háznál található, 
vagy könnyen beszerezhető gyógyszerek, melyeket 
könnyebb bajoknál, orvos nem lakta helyeken, 
(tanyán, pusztán), sürgős esetekben jó sikerrel hasz
nálhatnak, miképpen kell ezen szerekkel elbánni, 
hogy azokkal a szegény szenvedő hasznára lehes
senek.

Bevezetésül mindenesetre ki kell fejtenem, mi 
a gyógyszer, mi a háziszer, mi a kuruzsló szer, mi 
ezek között a különbség és el kell mondanom a 
háziszerek történetének rövid vázlatát, mielőtt a 
dolog lényegébe behatolnék. Ezen kérdések eldön
tése végett vissza kell mennünk jó pár száz eszten
dővel, egészen ama korig, midőn a betegség ugyan 
már ismert kellemetlen állapot, de a Doctor s patika 
annál ismeretlenebb fogalom volt. S ez a boldog 
idő bizony jóval Krisztus születése előtt és bizonyára 
az emberi nem bölcsőkorában lehetett, a midőn a 
betegség okozta fájdalom s szükség érzete kénysze- 
ritette a betegeket, hogy bajaikban fűben-fában 
keressék a gyógyszert, a segedelmet. S azt hiszem, 
a gyógyszer eredetét, ha nem is a szentírás útján, 
vissza lehet vinni egész Ádám és Éváig, mert hiszen
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Minő visszaélés volna tehát elkövethető ? Talán 
csak nem nevezi visszaélésnek senki azt, midőn egy 
szemólyjogu gyógyszertár tulajdonosa súlyos betegség 
esetén a családi vagyon megmentése érdekében a 
gyógyszertár átruházása végett lépéseket tesz ? Egy 
élet munkájának gyümölcse az a legtöbb esetben, 
kegyelmes urunk s egy család kenyerszerzésének 
egyetlen eszköze. Ha a családfő netán beteg, ha 
netán úgy érzi, hogy kilobban csakhamar élete 
mécsese, ne lehessen neki megadva az a jog, hogy 
családját megmentse a koldulástól ? Visszaélés-e, ha 
esetleg egy haldokló övéiről rendelkezik ? Miért 
legyen az tilos egyes egyedül a gyógyszerészeknél ? 
Nem elég veszteség-e a családra, ha a kenyér
szerző keze örök pihenésre merevedik meg ? Nem 
elég veszteség, hogy a halálveszély percében oda 
kell dobni a haldoklónak a gyógyszertár jogát, a 
hirtelen talált első vállalkozónak, még ha a gyógy
szertári felszerelés és készlet értékét meg sem ígéri 
is, csakhogy az egész el ne vesszen. Mert elvész 
nagyon sok minden körülmények között, de elvész 
minden mindazon esetekben, a hol segédtartásra 
kevés volt a gyógyszertár jövedelme, a hol tehát a 
tulajdonos elhunyta a gyógyszertár törvényesen 
megkívánt kezelő által való vezettetése folytán a 
jövedelemnek felemésztését, más szóval a család szá
mára a koldusbotot jelentené. S hatszáznál több 
olyan gyógyszertár van Magyarországon, a hol segé
det soha, egy percre sem tarthat a tulajdonos. 
Nagyméltóságod 1896. évi közegészségi jelentése, 
a melyben 1413 nyilvános gyógyszertárral szemben 
csak 600 működő gyógyszerészsegéd van feltüntetve,

ők voltak az első emberek, őket érte az első nyomo- 1 
rúság, ők lehettek az első betegek. Ő nekik kellett 
először arra a gondolatra jutni, hogy keressenek 
valami szert fájdalmaik enyhítésére. Avagy nines-e 
megírva a bibliában, hogy Ádám apánk beleharapott 
a savanyú almába, Éva anyánknak pedig fügefalevél 
volt az uniformisa. Hát most már ezen hagyomány
töredékből állítsuk össze az egész históriát. Ádám 
beleharapván a savanyú almába, bizonyosan elvásó- 
dott, megfájdult a foga. Kínjában mit csináljon ? 
Hideg vizet vett szájába, hogy az hűtse kínzó fáj
dalmát Bizonyára el is múlt a fájdalom (legalább 
nincs bizonyság az ellenkezőre). S ekkor Ádám 
megjegyezte magának, mi használ a togfájás ellen 
s a midőn Évának a fügefalevél-toilettere megfájdult 
a foga, Ádám már „biztos hatású" s felette olcsó 
háziszerként ajánlhatta kedves nejének a hidegvizet.

Ennél ősibb s meg nem cáfolható kútforrást a 
gyógyszer eredetére nem tudok, de azt tudom, hogy 
Ádám ezen tapasztalata az idők folyamán annyira 
fejlődött, hogy ma tessék mutatni egy emberi lényt, 
aki fogfájásról nem tud valami biztos gyógyszert, ho
lott az egészen biztosat, senki sem tudja.

Ilyenformán próbálták ki különböző betegségek

— pedig egyes gyógyszertárak egynél több segédet 
foglalkoztatnak, — mindennél jobban igazolja, 
hogy ez a szám nem túlzás, hanem a helyzet valódi 
képe. Visszaélés-e az, ha tulajdonosaik a halálféle
lem kétségbeesésében családjuk számára menteni 
próbálnak valamit abból, a minek nagy része úgy 
is együtt pusztul el önmagukkal? Nem visszaélés 
ez kegyelmes urunk, de a közjegyzői hitelesítés 
megkövetelése visszaélés az emberi méltányosság 
törvényei ellen, mert megnehezíti a hirtelen elhaló 
gyógyszerész rendelkezését vagyona felett. Különösen 
olyan helyen, a hol közjegyző nincsen helyben s a 
hol annak megérkezéséig a^beteg gyógyszerész régen 
meghalhatott.

Milliókról lehet rendelkezni végrendeletileg
jogérvényes 4 hiteles tanú vallomására a szóbeli 
végrendelkezés is, jogérvényes hiteles tanúk ellen
jegyzésével még az olyan végrendelet is, melynek 
az aláirt tanuk esetleg a tartalmát nem is ismerik.

Az emberi élet legfontosabb szerződését, a 
házasságot, a mit szentséggé avat a vallás, azt is 
megkötheti a súlyosan beteg vagy a haldokló, ma
gyar törvényeink szerint az alakiságok mellőzésével.

Másrészről az eddigi törvényes gyakorlat a 
szemólyjogú gyógyszertár tulajdonosának hirtelen 
elhalálozása esetén is, megengedte mindmostanáig 
az átruházást akkor, ha hitelesen beigazoltatott, hogy 
az elhalt gyógyszerész az átruházás iránt lépéseket 
még életében tett.

Ezért kérjük Nagyméltóságod kegyelmétől, 
hogy az átruházási kérvény sajátkezű leírásától és 
a közjegyzői hitelesítéstől ezentúl is tekintsen el ;

ellen a különböző szereket, és a mi jó volt, megje
gyezték, hogy szükség esetén máskor is használhas
sák. Sok gyógyító szer hatását állítólag az állatoktól 
lesték el az emberek, nem egyszer maga a véletlen 
játszotta a tilkot kezükre. Például a hagymaszagu 
Tatorjáu rothadást gátló tulajdonaira úgy jöttek reá, 
miszerint észrevették, hogy a csatában elesettek kö
zül azok, kik véletlen eme fű között hevertek, sokkal 
későbben mentek át a felbomlásba; vagy a cickóró- 
nál észrevették, miszerint, ha a katonák kínjukban 
vérző sebeikre feltépett füvet nyomtak és véletlen a 
cickóró került a sebre, megállott auuak vérzése.

A régi művelt népeknél törvónyszabta kötelem 
volt a beteget nyilvános piacra kirakni, hogy az 
arramenók azok hogyléte felől tudakozódjanak s ha 
betegségükre gyógyszert tudnának, azt javasolni el 
ne mulaszszák. A ki ezt nem tette, embertelennek 
tartották. Ma próbálná meg valaki kitenni betegét a 
ház elé s kipróbálni rajta, a mit a jő emberek java
solnak, először is a sok gyógyszertől másvilágra 
költözne a szegény beteg, másodszor embertelennek 
tartanák ápolóját. Pedig ekkortájt ezen szokás nem 
volt éppen helytelen. Doctor nem volt. Egyik ember 
tudott e felől valamit, másik más bajról, kicserél-

11*
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hogy az eddigi eljárást méltóztassók érvényben 
tartani továbbra is; s hogy azon esetekben, a hol a 
közjegyzői hitelesítés, ha ehhez ragaszkodni méltóz- 
tatnék, lehetetlenné vált volna, méltányossági okok
ból 2 tanú feltétlenül helyettesíthesse azt, a mint 
azt az eddigi gyakorlat szentesítette s a humanitás 
törvényei előírják.

De még ezen első részénél a 4332. sz. kör
rendeletnek is súlyosabban érinti a gyógyszerészi 
kart e rendelet második pontja, mely szerint szemé 
lyes gyógyszertári jogosítványok kérelmezésekor, még 
átruházások alkalmából is, a folyamodó gyógyszerész 
az illető gyógyszertárra nézve illetékes tiszti főorvos 
bizonyítványa által tartozzék igazolni, hogy egész
ségének teljes birtokában van és érzékszervei a 
gyógyszertár személyes kezelését gátló, semmiféle fo
gyatkozásban nem szenvednek.

Mély tisztelettel kérdjük Nagyméltóságodat, 
van-e a gyógyszerészi pályán kívül csak egyetlenegy 
másik is, ahol a pályára lépéskor, a gyakornoki fel
vételt szabályozó rendelet szeriut egészségi bizonyít
vány kivántatván a jelentkezőktől, a jó egészség ga- 
rantiái oly mértékbén lennének meg, mint pályán
kon ? Teljes testi épségünk orvosi bizonysága nélkül 
gyógyszerészek tehát egyáltalában nem is lehetünk. 
Nem méltánytalan-e eszerint később újabb bizonyí
tástól tenni függővé a kiérdemelt önállóság, a gyógy
szertár birhatás jogát?

A gyógyszerészi pálya részben tudományos 
működést feltételez, amit végezni testi hibák mellett 
is lehet. A gyógyszertártulajdonos működése meg álta
lában az^esetek többségében a közönséggel való érintke-

tettek az észleletek s terjedt a gyógyszerek általános 
ismerete.

A régi görögök a templom falaira írták fel a 
gyógyszereket, mely betegségben s mi módon kell 
azokat használni s azokat, kik értettek a gyógyítás
hoz, az Istenek közzé emelték s tiszteletükre temp
lomokat építettek. Mig végre Hippocrates, az orvosi 
tudomány atyja, ki Krisztus előtt 460-bari született, 
összeszedve a közkézen forgó ismereteket, észlelete
ket, a templomok falain bevésett tudósításokat, 
öregbítette azokat saját észlelete s kutatásaival, meg
vetette alapját az orvosi tudománynak, nagy hasznára 
s örök hálájára az emberiségnek.

Eleinte leginkább a növónyország terményeit 
használták gyógyszerül, majd az állati s ásványi 
eredetűeket, illetve ezekből készítették a gyógysze
reket Voltak egyesek, kik igen nagy jártasságot 
tanúsítottak a gyógyításban s hírük messze földön 
elterjedt. Ezek tanították is a népeket, mit mitől 
haszáljanak. Végre az arabok belátták, hogy az 
emberiségnek mily nagy szüksége van a közegész
ségügyre, iskolát alapítottak az orvosok kiképzésére 
s felállították az első gyógyszertárt. Ezzel letűnt
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zésre kevésbbé terjed ki, mint az alkalmazott segédeké. 
Hol van már most logikai következetesség ahban, 
hogy testi épségünk és érzékszerveink fogyatékos
sága esetén, mint segédek működhetünk, de szemé
lyes gyógyszertári jog birhatására alkalmatlanok va
gyunk. Elég szerencsétlenség a betegség annak, aki 
beteg. Ha üzleti érdeke megköveteli, egészséges se
gítő munkást minden kényszer nélkül maga fog az 
alkalmazni, aki arra rászorult. Még gondnokot is 
tarthat s azt szakértelmével súlyos betegen is segít
heti, tehát a közegészségügy támogatása inkább 
módjában áll, mint pl. egy gondnokot tartó özvegy 
asszonynak. De nem vagyunk képesek belátni, hogy 
amig a rendelet értelmében példáúl egy süket vagy 
rövidlátó, vagy mellbeteg gyógyszerészsegéd a gyógy
szertár közönségével szabadon érintkezhetik s gyógy
szerészi működését háboritatlanúl folytathatja, miért 
jelentse a közegészségügy veszedelmét az, ha pl. 
egy köszvényes lábú gyógyszerész tulajdonossá akarja 
magát felküzdeni.

S ha meggondolja azt, hogy testet, lelket ölőbb 
munka a gyógyszerészi foglalkozásnál nincsen, mert 
a közegészségügy kötelező szolgálata a pihenés 
joga nélkül, az étkezés félbenhagyásával, az éjjeli 
álom megszakításával, az egészséges állapot állandó
ságát általában kétessé teszi, ha figyelembe vesszük 
azt a folytonos veszedelmet, amivel a méregszei ék
nek, az explosiv gyógyanyagoknak kezelése jár, ak
kor a gyógyszerészi pályán a valószínűség minden 
esélyét megállapíthatjuk arra, hogy egészségi álla
potunk az idők folyamán kifogástalan nem marad, s 
akkor a személyes jog megszerzésének feltételéül a

ugyan fénykora a házi gyógyszereknek, azok készí
tése s használásának, de azért fennmaradt a mai 
napig, mint szükség okozta kényszer, legyen annak 
oka akár a szegénység, akár hirteleni veszély vagy 
orvosi segély hiánya. Tehát gyógyszer alatt általá
ban értjük mindama szereket, melyeket valamely 
betegség meggyógyitására használunk orvosi tanács 
folytán. Házi szereknek mondjuk ama szereket, 
melyeket súlyosabb természetű betegségeknek nem, 
ugyan a teljes meggyógyitására, csupán azok terjedésé
nek megakadályozására, első segély nyújtására, vagy 
apró, könnyen múló bajok megszüntetésére használunk 
fel. Főkellékük, hogy a betegnek kárára soha ne 
legyenek, azaz ha segíteni nem tudnak, de ne is 
ártsanak. Olcsók legyenek, hogy a legszegényebb 
osztály is megszerezhesse őket.. Állás közben meg 
ne romoljanak, hatásukból ne veszítsenek és min
denkor kéznél legyenek. Kuruzsló szereknek pedig 
nevezzük ama, a tudatlanság, a babona által terem
tett s az emberek hiszékenységének kizsákmányolását 
célzó kotyvasztásokat, melyek a beteg hasznára soha, 
csak kárára lehetnek, a mellett, hogy a szenvedő 
anyagilag is tönkre tétetik a kuruzsló által.

Ily kuruzsló szerekről más alkalommal lesz
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kifogástalan egészséget tenni oly követelés, melyet 
indokolatlannak, igazságtalannak, túlszigorúnak kell 
kijelentenünk.

Es fel sem sorolhatjuk számszerűit mindazon 
jogi képtelenségeket, melyek a második egészségi 
bizonyítvány bekövetelése okából előállhatnának.

Valamely gyógyszertár birtokosa például gyógy
szertárát másra rúházza át, s azután egy más gyógy
szertár jogát kívánja magára ruháztatni. Szívbaja 
miatt nem engedik meg ezt, míg ugyanezen bajával 
a sokkal nagyobb gyógyszertárt akadálytalanul bírhatta.

Kedvezőtlen éghajlati viszonyok egy gyenge 
szervezetű gyógyszerészt arra utalnak, hogy más 
vidékre költözzek. De nem teheti ezt. Mert épen 
gyenge szervezeténél fogva újabb önállóságának útja 
végkép el van zárva.

Választania kell tehát a keresetképtelenség, 
vagy a lassú öngyilkosság között !

Egy falú gyógyszerésze és orvosa egymással 
áldatlan harcban élnek — a kornak szomorú, gya
kori példája ez. A közegészségügy érdekében más 
vidékre vonulna el a gyógyszerész. De nem lehet, 
mert a legkisebb egészségi fogyatkozás végleg lehe
tetlené tenné újabb gyógyszertár szerzését.

Magas qualificátiót a közönségesen felül emel
kedő minősítést szerez magának évek hosszú során 
folytatott segédi működés útján egy szorgalmas 
gyógyszerész. S ha hosszú idő után jutalmúl kérné 
végre az önállóságot, elegendő annak reménységétől 
is örökre megfosztani őt, a legkisebb, épen hosszú 
munkája következményéül fellépett érzékfogyatkozása.

Kegyetlen tárgy ez, kegyelmes urunk s minden

egyes'póldánál a jogérzet felsajdulását érezzük. Aggődó 
félelem szállja meg lelkünket, s úgy érezzük, hogy 
ezzel a rendelettel a gyógyszerészi pálya haldoklása 
vette kezdetét.

Látnoki tehetséggel kérkedni nem célunk. De 
minden prófétaság nélkül, csak a meggyőződés igaz 
erejétől bátorítva, elmerjük mondani, hogy a magyar 
gyógyszerészetet élethivatásául nem választja senki 
többé, ha a személyes szabadságot, az önrendelkezést, 
az önállóság megszerzését ennyire megszorító kör
rendelet érvényben marad.

Nagyméltóságod jogérzetét ismerjük, Nagy
méltóságod jóakaratát többszörösen tapasztaltuk és 
abban ezúttal kérésünk teljesedésének zálogát látjuk.

Alázattal esedezünk tehát: méltóztassék az eddigi 
gyakorlat visszaállítása mellett a 4382. számú ez idei 
belügyminiszteri körrendeletét teljes egészében visz- 
sza vonni és hatályon kivűl helyezni.

Kelt Budapesten, 1898. márc. 10.

1895. 14,315. szám.

Belügyminiszteri körrendelet.
A  közalapok terhére rendelt vényminták beküldése 

tárgyában.
— Valamennyi törvényhatóságnak. —

Az állami vagy más nyilvános felügyelet alatt 
álló alapok költségére rendelt orvosi vények felül
vizsgálása alkalmával többszörös nehézséget okozott 

! azon körülmény, hogy a kórházi rendelvényezésnél 
az úgynevezett „formuláé nosocomiales“-ok haszná-

szó, itt csupán azt kívánom megjegyezni, hogy a 
hírlapokban hirdetett ama csodaszerek, melyek szőrt 
növesztenek a tenyéren, egyúttal jók rekedtség, 
fejfájás, gyomorfájás, tyúkszem, benőtt köröm, ko
paszság, stb. ellen, inkább ide sorozhatok, mint a 
tekintélyes ősökkel dicsekedő, tűzpróbát kiállott s az 
orvosok által is elismert jóságú haziszerek közzé, 
mint pl. a viz, bőr, ecet, melyek szintén jók ugyan 
igen sok betegség ellen, de aztán tényleg jók, mig 
a fenntemlitettek tényleg rosszak.

Hogy mai napság van-e létjogosultsága még a 
háziszereknek, arra a rövid felelet az, hogy igen, 
van, — ott, hol orvost, gyógyszertárt kapni nem 
lehet, pl. tanyán, pusztán, utazás közben. Sürgős 
szükség esetén bárhol is és azon apró, mindennapos 
nem annyira betegség, mint inkább kellemetlensé
geknél, melyek az emberek életében mindig előfor
dulnak Sokszor az orvos maga is él háziszerrel, ott, 
hol rendes gyógyszert hamarosan nem kaphat. Tehát 
azok használata éppen nem elitélendő, sőt jogos, 
csak ne menjen át kuruzslásba, mely veszélyessége 
mellett haszontalan, értéktelen s valóságos torzszü
lötte az emberiség babonás szellemének.

Ezek után áttérhetünk arra, mely betegségek

s apróbb bajokban, miféle háziszert használhatunk 
jó sikerrel. Miként kell azokkal elbánnunk, ha velük 
eredményi akarunk elérni; mindenütt felsorolom 
úgy a gyógyszertárból beszerezhető, mint a minden 
háznál kapható szereket. Önként érthető, hogy min
den egyes háziszert ily rövid felolvasásban felsorolni 
lehetetlen, azért csupán az általánosan ismertekre 
kellett szorítkoznom, a melyekről a következőkben 
szólhatok.

A háziszerek nagyobb része a gyomor- beteg - 
ségek ellen használtaik, a mi vagy annak jele, 
hogy a legtöbb embernek a hasa az első, vagy 
annak, miszerint az emberi nem nagyobb felének 
legérzékenyebb testrésze a gyomor. Kezdve Ézsautól, 
a ki egy tál leneséért becsapja az apai just, egészen 
addig a kis gyermekig, ki azért akar mindig vendég 
lenni, mert az kapja a legjobb falatokat, minden 
ember szereti a jó ételt s italt s egy jól elköltött 
ebéd után szebb színben látja a világot még akaor 
is, ha ebéd előtt kedves anyósa érkezett meg ; mi
sem természetesebb tehát, hogy mindenki sürgősen 
igyekszik javítani megromlott étvágyán, büfögő 
gyomrán, csikaródzó hasán, a mi egészségi szem
pontból is egészen helyes dolog. Ezen betegségek
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latosak, melyek nem egyeznek mog a 16.971| 93 
számú itteni körrendelethez esatolt „általános sza
bályzat" vénymintáival. Ezen nehézség elhárítása 
csupán úgy lehetséges, ha ezen vényminták szak
közegeim előtt ismeretesek lesznek. Ennélfogva fel
hívom a törvényhatóságot, hogy ha a törvényhatóság 
területén levő kórházakban ilyen vényminták használata 
szokásos, azokból két példányt f évi március hó 
31-ig. hozzám terjeszszen fel.

1898. 7,410. VI. b. szám

Belügyminiszteri rendelet.
A diuretin theobromintartalmának meghatározása 

tárgyában.
— Selmee- és Bélabánya szabad királyi és bánya

városok közönségéhez. —

Dr. Sztanlcay Aba városukbéli lakos okleveles 
gyógyszerésznek a Magyar Gyógyszerkönyv II. kia
dásának függelékében foglalt Diuretin gyógyszer 
gyógyértékének tárgyában hozzám intézett beadvá
nyát és mellékleteit azon felhívással küldöm meg a 
város közönségének, értesítse a folyamodót, hogy 
teljesen méltánylom azon buzgalmat, melyet neve
zett ezen téren kifejt, mindazonáltal az említett 
gyógyszer gyógyértékére vonatkozó észrevételeit nem 
tehetem magamévá, mert az említett pótfüzetben 
foglalt mennyileges kimúlása a diuretin theobromin 
tartalmának csak megközelítő és nem pontos elemzés,

javarésze olyan, melyet háziszerekkel is könnyen 
meg lehet gyógyítani, azonban igen ajánlom min
denkinek, hogy komolyabb természetű vagy régi 
gyomorbántalomnál vegye igénybe az orvos tanácsát, 
mert a gyomorbajok általában a nehezen gyógyítható 
betegségek közzé tartoznak s ha sokáig tartanak, 
vészit a test erejéből s a hiányos tápcsere folytán 
vészit a szellem frisseségóből, komorrá lesz, óletúnttá 
válik a legvidámabb kedély s a szenvedések hosszú 
láncolata lesz az igy meggyötrött élet.

Legtöbb a gyomorbeteg talán a csecsemők 
között, mert részint a kényszerűség, részint az 
anyai szeretet, részint kényelemszeretete az anyának 
már pár hetes korukban megtömi mindenféle jóval, 
kezdve a tejbe áztatott piskótától, a pálinkába már
tott zsemlyétől, kenyértől, a tejbe főtt rizsig. Mert 
bármi baja legyen is a kicsikének, ha nyűgös, rá
fogják hogy éhes, ha ordít s kínjában kezét rágja, 
megint csak éhes, ha nem alszik, akkor pláne éhes 
s ilyenkor okvetlen meg kell etetni; szegény isten
adta eszik, gyomra még jobban megromlik, a szelek 
bántják, székszorulást kap, akkor ismét ordít, a 
mikor újra megetetik, mert szegényke — éhes.

(Folyt, köveik )

mivel utóbbira gyógyszerészeink berendezve nincse
nek, sőt legtöbbször azt véghezvinni nem is tudják, 
s ezeu megközelítő elemzés, ha jól vitetik véghez, 
tapasztalatig jó diuretint illetőleg nem ad 0 ’8 grm. 
szűrő maradéknál többet. Elismerem, hogy ha kivá
lóbb készültségű s organikus kémiával sokat foglal
kozó kémikus laboratóriumi berendezés mellett pon
tos vizsdálatot végez, több theobromint, a theorere- 
tikushoz (mely 0'994 g rra j közelébb álló mennyisé
get kapna, s ebbeu igaza van a folyamodónak. De 
mivel teljesen szárazzá alakítani az erősen vízszivo 
diuretint nem fogja a gyógyszerész, s ezt nem is 
kívánja meg a gyógyszerkönyv, mert a kereske
désbeli nedvességet tartalmazó készítményt kívánja, 
hogy megvizsgáltassék, elegendőnek tartom a magyar 
gyógyszerkönyvben foglalt theobrorain-meunyiség 
kimutatását. Hogy több mint 0 8  grm szűrőmaradó
kot nem enged meg a gyógyszerkönyv 2 grm diu
retin feldolgozásánál, ez arra vonatkozik, hogy egy
részt fölös szalicilsavat ne tartalmazzon a készít
mény, a mi a diuretin pontatlan készítésénél előfor
dulhat, másrészt, hogy az elemzésnél fölös sósavat 
és ammóniát ne használjon a gyógyszerész, a mi 
szintén növelné a szűrő maradékmennyiséget, a 
mennyiben szalicilsav maradna kicsapott állapotban 
s igy a diuretin jóságának megítélését meghiúsítaná.

Egyszersmind felhívom, hogy értesítse arról, 
miszerint 2 grm kereskedésbeli s nem szárított 
diuretin feldolgozásánál a 0 ’8  grm. theobromintar- 
talmat a jóságot illetőleg irányadóéi kell venni, 
melynél kisebb mennyiség, feltéve hogy azt nem az 
elemzési módszer tökéletlenségének kellene felróni, 
a diuretin rossz minőségére vallana.

Budapesten, 1898. jan. 25-én.

A minister megbízásából :

Chyzer Kornél s. k. 
miniszteri tanácsos.

Elvi jelentőségű miniszteri határozat.
Az ásványvizek elnevezése nem esik hatósági engedély 

vagy jóváhagyás alá.
(A belügyminiszternek 122,019/97. sz. a. B. város közönségé 

hez intézett rendelete )

Értesítem a város közönségét, hogy a keres
kedelemügyi miniszter urnák általam is oszlott felfo
gása szerint az ásványvizek elnevezése, épúgy mint 
bármely más árúcikk elnevezése egészen üzleti kér
dés. Az ásványvíz ugyanis, ha iparszerüleg árusit- 
tatik, épen olyan árúcikk, mint bármely más forgalmi 
tárgy, és valamint ez utóbbiaknál az elnevezés nem 
esik hatósági engedély, vagy jóváhagyás alá, épen 
úgy nem szükséges ez az ásványvizekre nézve sem. 
Az ásványvízforrás tulajdonosa tetszése szerinti elne
vezés alatt hozhatja forrásának vizét forgalomba';


