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A korpótlékpénztár kérdéséhez.
Badics Elek békéscsabai kartársunk cikket 

írt a korpótlék pénztárról, amely cikkben eset
leges „szocialista-kommunista" megoldás ellen 
tiltakozik. A megjegyzésre lapunk 3 héttel ez
előtti számában pár szóban reflektáltunk, meg
jegyezvén, hogy ilyen felforgató rendszerű in
tézményt senki sem tervez. Nyomatékül meg
jegyeztük még azt is, hogy a kötelező korpótlék 
fizetési pénztár csakis törvényhozási vagy kor
mányintézkedéssel valósítható meg. Ezzel is 
megnyugtatni akartuk aggodalmat tápláló kar
társunkat arra nézive, hogy ez egymagában iis 
biztosítja, hogy semmi körülmények között 
sem fog „szocialista-kommunista11 rendszerű 
fizetőpénztár létesülhetni.

Bladics kartársunk erre a megjegyzésre a 
Gyógyszerészi Értesítőben reflektál. A többi 
között arról szól, hogy „ha a tervezett módon 
csinálják és nem az alapfizetéstől független 
tiszta korpótlék pénztár lesz, akkor, ha kor- 
mányrendeletileg létesített, akkor rendeletileg, 
ha pedig törvényhozási úton, akkor törvényi
leg létesített szocialista-kommunista megoldás 
lesz belőle. Szocialista azért, mert uniformi
zálja a fizetést, kommunista azért, mert köz
pontból adja." ■— Nem tágít tehát a t
tól a, feltevéstől, hogy ,,szociia 1 iist a-ko mnn u- 
niistai" szellemű vagy rendszerű ipélnztár 
kéiszül. Mi mindenkinek egyéni véleményét 
i,s nemcsak tiszteletben tartjuk, de1 köszönettel 
is vesszük, mert ilyen módon tisztázódnak egy- 
egy kérdésről táplált különböző felfogások. — 
Azonban alig hisszük, hogy p)l. az állami tiszt
viselők fizetési rendszerét akár szocialistának, 
akár kommunistának jelezhetné a cikkíró, csak

azért, mert azoknak folyósítása központból 
történik és mert azok uniformizáltak.

Anélkül, hagy részletbe ható vitába bocsát
koznánk, most, az adatgyűjtés és feldolgozás 
nagyarányú munkál a tini köziben, amikor a rend
szer, amely szerint a pénztár megvalósítható, 
még nem is lehet ismeretes, csak arra az egy 
tévedésére mutatunk rá aggodalmaskodó kar- 
társunknak, amely .szerint „a tervezett módon“ 
létrejövő pénztárról ír. Még semmiféle terve
zet sincs. A tervezet ezután fog csak elkészül
hetni. Éspedig az ölslszes tulajdonom és al
kalmazott, fcartársla'k véleménynyilvánításánate 
biztosítása és tekintetbe vétele mellett. Ne le
gyünk tehát se előítéletesek, se fölöslegesen ag
godalmaskodók, m ert a legszebb és mindenkire 
áldást hozó intézmények megvalósítása is ha
jótörést szenvedhet, ha a legjobb szándék ál
tal vezetve bár, esti rájálban támadjuk meg,

Egyebeikben két kartársunknak e kérdésre 
vonatkozó cikkét közöljük az, alábbiakban.

I.
A korpótilék pénztárról sok .szó esik mosta

nában. Természetes is ez, ilyen mélyreható, pá
lyánkra, nagy befolyást gyakorló reformnál. 
Minél többen szólnak hozzá, annál jobban tisz
tázódik a kérdés, aminek végeredményében a 
pálya látja hasznát.

Badics kartárs úrnak a korpótlék pénztár
ral szemben aggodalmai vannak. H a isoraim- 
mall őt és a vele ebben (biztos hitem .szerint 
kevés) együttérzőket ellenkező véleményre bí
rom, avagy ha csak aggodalmuk eloszlatásá
hoz segítem: célomat elertem.

A Pharmacopea margójára ...
Kuruzslás. Jókai Mór egyik regényében 

tréfásan említi meg, hogy a debreceni piacon, 
az összes foglalkozások között, az orvosi fog
lalkozás van legerősebben képviselve, mert ha 
egy felkötött állú ember végigmegy a civisek 
piacán, 100 ember közül 99 bizonyosan ad neki 
valamilyen jó tanácsot, ami a fogfájást elmu
lasztja. Ha jól meggondoljuk a dolgot, Jókai 
nem is túlzott. Sőt! Keveset mondott. Annyi
ban keveset, hogy ez nemcsak a debreceni pia
con volt és van így, hanem szerte az egész or
szágban és nemcsak a fogfájásnak vannak 
ilyen fogadatlan orvosai, hanem az emberi 
nyavalyák, úgyszólván mindenikének. Ezek a 
többé-kevésbbé ártatlan, de minden esetben jó
indulatú tanácsok, természetesen nem merítik 
ki a  kuruzslás kriétriumát, azt,, amelyiket a 
törvény üldöz, mert. hiszen ingyenesek az or
vosi tanácsot adó nénémasszonyok és bátyám- 
uramok, még megköszönni ,sem engedik a 
konsultációt, mert akkor „nem haszhál!"

Veszedelmesebb — de a büntető paragrafu

sokon még innen levő — fajtája a kuruzslók- 
nak az a nőszemély, aki valamikor egy orvos
nál szobalánykodott és most szemrebbenés nél
kül meg meri kritizálni az orvosi utasítást; az 
emeritált gyógyszertári laboráns és a kiszol
gált „szanitéc", akik vakmerőén hajigálóznak 
jódtincturával és Xeroformmal és ibseni nyu
galommal állapítják meg a luesről, hogy az 
scabies. Ezek, ha kártékonyak is, de még min
dig altruista állápon dolgoznak, pénzt nem fo
gadnak el a tanácsaikért. A csaknem minden 
faluban fellelhető csodaállatorvos ákom-bákom 
receptjeit mindenikünk ismeri. Működésükre 
— amelyet azonban már megfizetnek, még pe
dig .sokszor búsásan — még mindig van valami 
mentség, mert elvégre legfeljebb malac dög- 
lik, tehén vagy ló hullik.

Ha a világ nemzeteit a kuruzslók nagyvona
lúsága szerint, osztályoznák, akkor mi igen elő
kelő pozíciót biztosíthatnánk magunknak, hogy 
a sok között, az óbudai füvesasszonyt és a 
csorvási csodadoktort kitermeltük magunkból. 
Ez utóbbiak már tökéletes iskolapéldái a ku- 
ruzslóknak, csak épen hogy még mindig menti
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A szervezés alatt lévő pénztár humánus, 
nagyjelentőségű asz egész gyógyszerészeire. — 
Annak megvalósulása mindkét oldalra meg
nyugtatást fog hozni még akikor is, hogyha 
akkép alakul meg közhatározat alapján, hogy 
az egész adminisztrációt központhói intézik és 
ha a fizetéseket uniformizálná is.

Régi igazság az, hogy csak megelégedett al
kalmazottakkal lehet 'eredményes munkát elér
ni. Ez a gyógyiszerészetre is áll. A körülmé
nyek inostohasága miatt, a rosszul fizetett al
kalmazott energiáját lassan felőri i a gond, jö
vőjének teljes reménytelensége; munkájában a 
-szépet, jót nem látja, s kiélesíti a 'helyzetet a 
tulajdonos és alkalmazott között. Ideális álla
pot megteremtését segítené elő a pénztár meg
alakulása, ha a tulajdonosi kar nem rózsás ál
lapota miatt, annak minden megerőltetése nél
kül, alkalmazottait anyagi gondoktól — úgy- 
ahogy — mentessé tehetné.

Nagy változás lenne ez, mely pályánk rene
szánszát emelné s mindkét oldalon megnyug
vást. hozna.

Nézzünk látó szemmel a jövőbe a pénztár ál
dását élvező alkalmazott szempontjából.

Rettenetes nagy, egész életére reá fekvő 
nyomástól szabadulna fel: — a jövő gondjától. 
Nyugodtan családot alapíthatna, annak és a 
maga jövőjének zavartalanságát biztosítva 
látná, legalább iis annyira, m int egy jobb ma
gánhivatalnok; nem kell a m ár családos alkal
mazottnak egész energiáját azzal kimerítenie, 
hogy valahol (ha az Isten háta megett is) egy 
gyógyszertárjogot szerezzen, mi neki egyedüli 
megoldásnak tűnik problematikus helyzetiében. 
Ezt az energiát (mivel a jogfolyamodásra utal-
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va nem lesz, jövőjének „jobb“ biztosítása cél
jából) a köznek adja vissza tsnebből közwetlen. 
munkaadójának is haszna lesz; de haszna lesz 
a közegészségügynek is nagy mértékben. Meg
alapozott jövőjű ambiciózus munkásai lesznek 
a közegészségügynek és nem agyonfáradt em
berek. A tulajdonosnak pedig —■ mivel meg
elégedett, biztos egzisztenciában levő munka
társak nem fognak falusi kis patikák után 
futni, vagy annak felállítását kérni, — tőkéjü
ket nyugodt, biztos helyen tudva, a megelége
dett kartársakkal karöltve, sokkal nagyobb 
odaadással fognak az egészségügyi szolgálat 
terén működni. Egyedül talán az egész kicsi, 
megélhetést alig nyújtó falusi gyógyszertárak
ra lesz némi hátránnyal, mert értékük talán 
süllyed, minthogy nem lesz ezekre vállalkozó, 
mert mint alkalmazott jobb helyzetbe ju t a 
pénztár révén. Szóval egy új komoly társa
dalmi osztály alakulna ki, melynek késő öreg
ségét is könnyen lehetne biztosítani a korpót
lék fizetési pénztárral tervezett, nyugdíj és 
öregségi -ellátással együtt.

A rég vajúdó — tulajdonosit, és alkalmazot
tat egyaránt érdeklő — .szociális intézmény 
életbeléptetésére itt van a huszonnegyedik óra. 
Országunk kétharmadát — egyelőre legalább 
— elvesztettük, az átkapcsolt részeikből úgy a 
tulajdonos, mint alkalmazott kartársak -egész 
népvándorlásszerű idéöziönlése is túltömöttsé- 
get idézett elő. Ezen .szerencsétlen kartársakat 
részben kiüldözte a megszálló hatalom, részben 
nem akartak és nem tudtak az ottani viszo
nyokba. beletörődni. Sokaiknak a várakozásban 
zsebükben devalválódott vagyonuk, mivel sem
mit nem kezdhettek pénzükkel. Ezen szeren-
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őket — dacára a horribilis anyagi haszonlesés
nek — a műveltség alacsony szintje, sokszor 
teljes hiánya. Azonban épen a műveltség hiá
nya vagy alacsony szintje az a biztos reagens, 
amivel könnyen felismerhetők. Nem tudják 
leplezni a valóságot, nem tudnak elbújni a pa
ragrafusok között, a paragrafusok mögé és 
úgy kivirítanak a  társadalomból, mint a pipacs 
a búzából.

Van ezzel -szemben azután az intelligens, a 
művelt, a kultúrált, a kicsiszolt, a minden háj
ja l megkent kuruzsló, aki kártékony is, kapzsi 
is, akit a legnehezebb megcsípni és akit épen 
ezért leginkább kell üldözni. Ezek fölényesek! 
Kézlegyintők! Engem is elintéznek majd egy 
gesztussal, hogy rájuk mertem tapintani, de 
ezek még a törvényt iis ugyanolyan gesztussal 
intézik el, hát elég jó társaságban vagyok. — 
Legközelebb sorra veszem őket . . .

*
Specialitások. A speeialitásmódra szaporodó 

gombák, . . . pardon, a gombamódra -szaporo
dó .specialitások ügyében volna itt néhány .sza
vam. Az 1923-a.s kiadású különlegességi á r
szabás kiadásakor nem számoltak azzal, hogy

a specialitásgyártá-si epidémia olyan arányokat 
fog ölteni, amilyennek most tanúi vagyunk és 
emiatt az árszabás rövidesen szűknek fog bizo
nyulni.

Az egyes betűk végén, a szaporulatok szá
mára előirányzott, üres helyek már régen betel
tek, a járvány azonban erről nem vesz tudo
mást és lankadatlanul tovább dühöng. Mit le
hetett tenni? Pótlásokat raktunk a könyvbe: 
Hova-tovább több lesz a pótlap, mint. az ere
deti. Ez aztán persze nincs és nem is lehet be
tűrendben. A heti árváltozási jelentések beér
keztekor azután, lipótmezei hangulat uralkodik 
minden gyógyszertárban-. E hangulatnak -ag 
enyhítésére, kérem az árváltozási jelentések 
összeállítóit, hogy azokat a különlegességeket, 
amelyek még nem fordultak elő, szóval_ az 
újonnan felvetteket lássák el bizonyos jellel 
a'jelentésekben, mondjuk egy csillaggal, hogy 
ne kelljen végigjkeresgélni az összes pótlapokat, 
az-ért, mert egy specialitás-öntöde a meglévő 
termékeihez egy újabbat öntött.

Sok bosszúságot szüntetnek meg ezáltal és 
mindnyájunk hálájára lesznek érdemeseik.

*


