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Mégegyszer a gyógyszertárak szanálásáról.
Irta: Thúry Andor, kiskunfélegyházai gyógyszertártulajdonos.

Pár nappal ezelőtt felvetettem az eszmét, 
hogy az adósságaik miatt bajbajutott gyógy
szerészek mai kétségbeejtő helyzetének javí
tásán, a nagykereskedők és gyárosok segítsé
gével, valami elfogadható megoldást keres
sünk.

Én akkor az öt évre terjedő és egyenlően 
megosztott havi részletfizetést ajánlottam 
olyanformán, hogy a Magyarországi Gyógy
szerész-Egyesület felügyelete mellett és ren
dezésében mindenkiről pontos kimutatást ve
zetve, ott a törlesztéseket is ellenőriznék és 
szorgalmaznák. A terv a kerületekben történt 
bemutatás után az Országos közgyűlés elé is 
került és ott olyan hangok is hallatszottak, 
hogy mi főleg a hitelezők érdiekeit védjük, s 
fő célunk az, hogy ők 100%-ig megkapják kö
veteléseiket.

Bevallom, az én egyik célom tényleg ez volt, 
sőt a moratórium idejére még kamatot is aján
lottam a hitelezőknek. De hiszen ez természe
tes és mind a kettő a becsületességhez tarto
zik. Enélkiil nem is kívánhatjuk, hogy hala
dékról, szívességről az érdekelt hitelezők ve
lünk egyáltalán tárgyaljanak.

Amikor mi a hitelt igénybevettük, bizonyá
ra tudatában voltunk annak, hogy azt vissza 
is kell fizetnünk. Csodálatos dolog, hogy most, 
amikor a visszafizetés könnyítésén fáradó 
zunk, mikor az amúgy is régen lejárt tartozá
sok rendezésének a mai, súlyos gazdasági vi
szonyokhoz alkalmazkodó, méltányos keresz
tülvitelét akarjuk megkísérelni, akkor még 
szó lehet arról, hogy tartozásainkból 30- -40 
százalékot engedjenek el. Hiszen ez nem kény- 
szeregyességi tárgyalás! Itt a lényegesen meg
hosszabbított terminus mellett, mely a mi elő
nyünk, arra törekszünk, hogy a bizalmat ré
szünkre továbbra is megtarthassuk, mert ez

a legelső és legfőbb feltétel pályánk erkölcsi 
színvonalának megőrzésére.
__ Nem tudom még, hogy mit hoz a jövő és 

látva nagy bankok, sőt egész országok pénz
ügyi összeroppanását, nem tudom, jó időben 
jöttem-e szanálási terveimmel? Engem min
denesetre az vezetett, hogy a súlyos és szoron
gatott helyzetben lévő gyógyszerészek nyu
galmának megszerzését elősegítsem.

Amikor még szó se volt a különböző mora
tóriumokról, én már akkor láttam, hogy ná
lunk is csak ez a mód, a hitelezők jobb belátá
sával létrejött kényszersegités hozhatja meg 
zilált pénzügyeink rendezésének lehetőségét.

Mert most már az egész világon látják, hogy 
a hitelezőnek is az az érdeke, hogy az adós is 
élni tudjon. Ha ez boldogul, lassan erőre kap 
és J á r ja  fizetni kötelezettségeit, ha hosszabb 
idő alatt is, de 100%-ban. Mig ellenkező eset
ben, ha a rossz üzletmenetei és az elviselhetet
len gazdasági viszonyok mellett még régi tar
tozásának forszírozott kifizetésére is szorít
ják, nem jöhet más, mint az, hogy a hitelező 
is vészit, no meg az adós is.

Nyugodtan várom a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület bölcs vezetőségének intéz
kedéseit, melyek a E a r l o v s z k y  és 
L ö che r e r - f é l e  tervek figyelembevételével 
bizonyosan a legjobb megoldást fogják ka 
runknak hozni a hitelügyek rendezésére.

Mindenesetre jó lenne, ha minél előbb sza
nálnánk a bajban vergődő gyógyszertárakat; 
mert a. mostani pénzügyi káoszban, amikor a 
jövőt senki tisztán nem láthatja, esetleg erre 
alkalmunk sem lesz már többé. És bekövetke
zik majd az az állapot, amelyet egyik kollé
gám a, közgyűlésen olyan melegen óhajtott, 
hogy a, 30—40%-ot. elengedik ugyan a hitele
zők, de nekünk meg mindenünk odavész. Ami
től a jó Isten óvjon meg bennünket!

Két deci ricinus szomorú története, a vasárnapi munkaszünet
és egyebek.

Irta: Losonez Dezső, somloszőllősi gyógyszerész.

Egyik dologtalan délután kint sétálgattam 
a patika előtt és élveztem a tavaszi verőfényt. 
A friss tavaszi szellő játszi könnyedséggel 
osont el mellettem, maga után hagyva a ki
kelet, a tavasz jól eső illatát. Méla csend ülte 
meg a falut, amit néha-néha egy átrohandó 
autó zavart meg. Elmerengve gondolkoztam 
azon, hogy miként lehetne megtenni, hogy sem
mire ne gondoljon az ember1? És a semmire 
gondolás problémája között — ritka dolog 
ugyan, — egy asszony sietett hozzám. Kezében

egy félliteres üres üveg, s nagy izgatottan kér 
két deci ricinust. Arnig beöntöm, megkérdem, 
hogy mit akar vele? Elmondja, hogy pár nap 
óta beteg egy tinójuk s ma reggel megmutat
ták az álattorvosnak és az azt mondta, hogy 
„vegyenek két deci ricinust“ s azt öntsék be 
az állatba.

Ekkorra éppen lebillent a mérleg. Leveszem 
róla az üveget s átadom az asszonynak, ami
kor egy férfi szól be az ajtón, hogy nem kell 
már az orvosság, mert elpusztult a tinó. Az
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asszony kérésére visszavettem a ricinust, ő 
nagy bocsánatkérések közepette eltávozva, itt 
hagyott a valóság kínzó gondolataival.

Az állatorvos élőszóval rendelt orvosságot, 
takarékoskodott, s nem engedte, hogy az expe
díció díját felszámítsam; az állat gazdája pe
dig nem rögtön, hanem csak jó pár óra eltelte 
után, amikor az elpusztulás tünetei kétségkí
vül megjelentek az állaton, jött az orvosság
ért, mert nem volt rá pénze és azt gondolta, 
hátha anélkül is megmarad majd a tinó.

Az élőszóval való rendelés közismert szokás 
és ez a rossz szokás a szülőanyja az orvos el
kerülésének. Mert ha karlsbadi sót, szódabi
karbónát vétet az orvos páciensével, hasonló 
liinetek esetén, úgy egészen biztos, hogy nem 
megy orvoshoz, hanem a már általa ismert sze
reket beszerzi a patikából. És itt kezdi érni 
karainkat a kuruzslás gyanúja.

A sokféle tabletta, pilula, szirup, solutio, 
ezek a szép ruhába öltöztetett divatos gyógy
szerek szintén aláássák mind a két kar jólétét. 
Az orvos, mert nap-nap után kapja őket, olyik- 
ból rendel is néha; a gyógyszerész pedig, hogy 
nincset ne áruljon, megszerzi azt. Telik-múlik 
az idő és szép sorjában ráborul ezekre a cso
daszerekre a feledés és munkátlan óráinkban 
gyönyörködhetünk elveszett filléreink érték
telen szimbólumain.

Egy bizonyos hányada pedig, részben az or
vos  ̂rendelése folytán, részben a reklámozás 
hatása alatt, átmegy a köztudatba és kéziel
adási cikk lesz, amikor ismét a kuruzslás Do- 
mokles-kardja lebeg fejünk felett.

Artin, darmol, citolax, athenstaedt tinktura, 
Egger-szirup és a többi, mennyi mind köz
ismert szer, amit egymásnak javainak az em
berek. Talán a sajtóban való reklámban való 
reklámozást kellene jobban megszorítani; hi
szen kissé furcsa dolog, hogy egy, a nép számá
ra készült naptárban tizenhét gyógyszerféle
ség sokat ígérő hangzatos reklámját találtam; 
ami szintén egy út az öngyógyítás felé és gya- 
nuok a gyógyszerész kuruzslására.

Ha gyógyszerész teszi az ilyen közönséget 
félrevezető hirdetéseket közzéí, miint esküjét 
meg nem tartó egyént, bojkott alá kell venni.

A két deci ricinus szomorú történetével el
érkeztünk az anyagi nincstelenséghez. Nincs 
pénz, hanyatlik a forgalom, haldoklik a keres
kedelem. A falu népénél nagy a nélkülözés és 
mert bevételi lehetősége alig akad, tízszer is 
meggondolja a kiadást. Takarékoskodik és ha 
valami baja van, egy-egy aszpirinnel igyek
szik meggyógyulni, vagy ráhagyja szervezete 
ellenállóképességére a baj legyűrését. Ez már
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Minden nagykereskedőnél kapható.

rajtunk kiviil álló ok, szomorú világjelenség, 
melynek kórokozó bacillusait felfedezni és élet- 
képtelenné tenni, nem a mi feladatunk.

Az egymagukban dolgozó falusi gyógysze
részek vasárnap délutáni munkaszünete na
gyon lassan halad a megvalósulás felé; pedig 
az eszme magja, ami zavartalan pár órát bizto
sít majd kevés dolgú receptur rabjainak, rég
óta elvetve hever már a kar köztudatában, 
agyoncsépelve, megvilágítva minden oldalról.

A félezer falusi gyógyszerész vasárnap dél
utáni munkaszünete, amely nem a heti agyon- 
dolgozás szükségessége volna, nyugodt pihe
női biztosítana a közegészségügy permanens 
szolgálatot teljesítő közkatonájának és ilyen
kor, mint ember, kit társas lénynek teremtett 
az Isten, zavartalanul eleget tehetne a min
denkor annyira fontos társadalmi kötelezett
ségeknek, s a faluján kívül élő rokonokat, isme
rősöket meglátogatva, ápolhatná ő is a barát
ságot és az annyira exkluzív „patikus élet“ sok 
ügye-baja, nehézsége is ismertté válna a ba
rátságos összejöveteleken, a sorsunkat irigylő 
ismerősök, barátok előtt.

Egy társas kirándulás testet-lelket feliidítő 
szórakozás üdítő fluidumként hat mindenkor 
az emberre; de mi ezt anélkül nem tehetjük ma 
még, ihogy a feljelentés, kihágás Damokles- 
kardja fejünk felett ne függene.

A sok tervet, amelyek napfényt láttak már 
a szaksajtóban ez eszme valóraválása érdeké
ben, nem célom most ismertetni, hanem csupán 
olaj akar lenni szerény kis írásom a törekvés 
szunnyadó tűrése, hogy újra szőnyegre ke
rüljön a vasárnapi munkaszünet kérdése, a 
melynek megvalósítása elől sorsunk intézői 
nem fognak elzárkózni és általuk valóra válha- 
tik sok száz ember jogos törekvése: a zavar
talan vasárnap délutáni pihenő.
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