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A  beteg falu és a magyar gyógyszerész
Irta: Lázát* Ernő, az 0. Gy. 0. E. igazgatósági tagja

Néhány évvel ezelőtt néhány törhetetlen akaraterejű, 
szegény sokat szenvedett magyar népünket határtalanul 
szerető ember nagy célt tűzött ki maga elé. Ez a szent, 
nagy cél a beteg falu meggyógyítása volt. Elhatározták a 
beteg falu magyarjainak: meggyógyítását, hogy ezáltal 
számukra a jelen nehéz életet könnyebbé, a következő 
magyar nemzedéket pedig erősebbé, egészségesebbé tegyék.

Elkezdték a munkát, elindultak az úton, ha ugyan 
útnak nevezhető a Szahara homoktemgere vagy a Karsz- 
tok sziklája. Tarsolyuk tele volt hittel, szeretettel és ki
tartással, de csengő aranyak nem voltak benne. Küzdöt
tek a magyar közöny ellen, gyomlálták a magyar egész
ség vetésének átkos pusztítóit: a babonát és a kuruzslást. 
Nem rettentek vissza attól sem, hogy néhol több volt a 
gyom, mint a buzakalász. Ma már igen nagy útat tettek 
meg a kitűzött cél felé és munkájukra felfigyelt az ország. 
Avatatlan toliam nem tud méltó dicséretet, mondani arra, 
amire egy nemzet hálája is kevés lenne; azok azonban, 
akik ezt a munkát végezték, nem is pályáztak senki dicsé
retére. Számukra a legnagyobb dicséret a sok-sok megmen
tett magyar élet szívedobbanása.

A cél azonban még nagyon messze van, sok-sok ember 
kitartó, lelkes munkája szükséges még az eléréséhez. Itt 
az ideje, hogv a magyar gyógyszerésztársadalom ás részt 
kérjen a küzdelemből. Nemcsak az eddigi becsületes mun
kájával, mert a becsületes munka nem érdem, hanem kö
telesség. Részt kell vállalnunk abból a munkából is. amit 
nem a törvény, hanem a magyar szívünk ír elő. Segíte
nünk kell a beteg falu meggyógyításában..

A munkaterület szinte kimeríthetetlen, elvégzése 
azonban mégsem jelent különösebb megterhelést. Küzde- 
nünlc kell és ez különösen a falusi kartársakra vonatko
zik — a babona, a kuruzslás és az öngyógyítás ellen. A 
betegeket, akik a szomszéd, vagy a javasasszony tanácsá
ra a legfantasztikusabb szereket kérik tőlünk, fel kell vi
lágosítanunk tévhitükről. Meg kell magyaráznunk, hogy 
egyedül az orvosi kezelés gyógyíthatja meg őket, vagy be
teg gyermekeiket. Tudom, hogy ezt csak leírni könnyű, 
de elérni nehéz; mégis akarattal és szeretettel mindent el 
lehet érni. A módszert és a szavakat mindenki maga vá
logatja meg az adott körülményekhez képest. Olyan he
lyeken pedig, ahol nincs még megszervezve az egészség- 
védő szolgálat, útmutatást, tanácsokat kell adnnnk az 
egészséges csecsemők ápolására, gondozására, a beteget pe
dig minden rábeszélőképességünkkel orvoshoz kell irányí
tanunk. (Az Országos Közegészségügyi Intézet minden 
bizonnyal szívesen fog útbaigazítást, tanácsokat és egysé
ges irányítást adni.)

■ Igen értékes szolgálatokat tehet a falusi gyógyszerész 
a közegészségügynek — havonta eigyszer-kétszer tar
tandó — népszerű egészségügyi propaganda előadásokkal 
is, amelyek természetesen nem a gyógyítás, hanem a meg
előzés eszközeit ismertetnék. Ezek az előadások felölelhet
nék népünk kétségbeejtően rossz táplálkozásának problé* 
máit is, hiszen tudvalevő, hogy a szervezet egészségesen- 
tartásához szükséges táplálék komponenseinek egyes vidé
keken életveszélyesen rossz arányát nem minden esetben 
a szegénység, hanem igen sokszor a tudatlanság okozza.

Ezek lennének tehát nagy vonásokban a falusi gyógy
szerész munkaterületei. Az ellenszolgáltatást e munkáért

azonkívül, hogy az egészségügyileg kulturáltabb nép 
gyógyszerfogyasztása megnövekszik — a társadalom meg
becsülése és egy egészségesebb magyar nemzedék által ki
épített szebb magyar jövendő adják.

Azt hiszem minden magyar gyógyszerész nevében fel
ajánlhatom munkánkat és segítő kezünket azoknak, akik 
mar évek óta e munka apostolai. Nem lesz egy sem közü
lünk, aki nem örömmel vállalná e feladatot, mert aki et
től elzárkózna, az lehet kiváló gyógyszerész, de nem ma
gyar gyógyszerész. —---------
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M Á TR Á I GUSZTÁV ÜDVÖZLETE
M á t r a y Gusztáv pesiszenterzsébeti gyógyszer

tártulajdonos, a régi ,,Magyar országi Gyógyszerészsegé
deit Országos Szövetségé“-nek Esztegár Béla után évekig 
elnöke, majd később az egyesületnek hosszabb időn át 
ügyv. titkára, és a Gyógyszerészek Lapja szerkesztője, 
akinek az alkalmazott gyógyszerészek érdekvédelmének 
Mélyítésében már az egyesület és a lap megalapítása körül 
is és azóta, harminc éven keresztül úgyszólván állandóan 
döntő súlyú szerepe volt, akinek neve elválaszthatalan az 
alkalmazotti kar mozgalmának történetétől, a jubileum al
kalmából levelet írt lapunk szerkesztőjének. Levelében azt 
kéri Mátray Gusztáv, hogy a jubileumi lapszámban az ö 
nevét is említsük meg azok között akik a Gyógyszerészek 
Lapja jól teljesített és a legutóbbi időben hála Istennek 
eredményes munkájának örömünnepe alkalmából együtt
érzésüknek, ragaszkodásuknak és egy jobb jövőben bízó 
hitüknek adnak kifejezést.

Az alkalmazott gyógyszerészi kar nevében hálás kö- 
szönetünket tolmácsoljuk Mátray Gusztávnak a jóleső üd
vözlésért és a harmincéves jubileum alkalmából szeretettel 
köszöntjük Mátrayt, az alapítót, akinek neve és munkája 
alkalmazotti egyesületünk történetének legszebb lap
jait ékesíti.


