
dasági, kulturális és közegészségügyi jóllét még 
nincsen a kellő fokon. Előbb alapot kell biztosíta
nunk, akkor építsünk tovább.

Több hozzászóló terjedelm esen foglalkozott a 
prostitúció és az alkoholizmus kérdésével, inkább 
elítőleg, mintsem m egvalósítható javaslatok elő
terjesztésével. A fővárosunkban a háború alatt a 
2277 kéjnő közül csak 721 rendelkezett bárcával, 
1556 pedig igazolvánnyal. Ez utóbbiakat a rend
őrség nem kényszerítette nyilvánosházakba, laká
sukat szabadon választhatták meg, keresetszerű 
kéjelgésüket időszakos orvosi ellenőrzés mellett 
azonban csak feltűnés nélkül űzhették. Szó esik a 
pesti stricivilágról, idézve M. Goron párizsi detek- 
tívfőnököt, aki szerint „A rabszolgaságnak egy ne
méből sohasem lesz a prostituált nő felszabadít
ható. A  kitartott és egyéb személyek, a k ik  ki
zsákmányolják a prostitúciót, nem  pusztíthatok ki 
a világból”.

Külön hangsúlyt kapott Hahn Dezső buda
pesti munkásbiztosító pénztári főorvos néhány ja
vaslata. Felszólalása erősen szociális jellegű. Sze
rin te 1. Követelje a Szövetség, hogy (az orvosi ti
toktartás betartásával) a bejelentési jog alapján 
foglalkozásánál fogva kórházba küldött nemi beteg 
családjának eltartásáról gondoskodjék az a társa
dalom, m ely a maga védelmére kórházba zárta a 
családfenntartót. . .  2. K övetelje a Szövetség, hogy 
a házi cselédek vonassanak be kivétel nélkül a kö
telező munkásbiztosításba . . .  3. Továbbá a cseléd
szerződés hatósági m egállapítását, cselédotthonok 
létesítését és lehetőleg a házasulok kötelező vizs
gálatát. A nevezetes ülésnek jegyzőkönyvanyaga 
1918-ban jelent meg.

Visszatérve Hahn Dezső főorvos szerepére, az 
ő kis füzete: Harc a fertőző nem i betegségek ellen 
m ár a Tanácsköztársaság kikiáltásakor a Vörös 
Újság nyomdájában jelent meg. Közli a magyar 
hadsereg súlyos fertőzöttségét, s Török főorvos 
adataira támaszkodva megállapítja, hogy például 
a kereskedelmi pénztár am buláns betegeinek szifi- 
liszes fertőzöttsége főleg a szabadságra hazajött 
katonák indirekt szerepével a duplájára emelke
dett. Természetesen nemcsak a vérbaj, hanem a 
kankó szörnyű elterjedt voltát is ismerteti. A 
gyógykezelésben Hahn főorvos konzervatív kény
szerült lenni. Mert az igaz, hogy trippernél a pro- 
targolos és a hipermangános befecskendezés dí
vott, de a szifilisz kezelésében nagyobb mennyi
ségű Neosalvarsan nem állott az orvosok rendel
kezésére. Ezért m aradt a jó öreg higanyos kúra, 
am elyet tartós türelem m el kellett kiállni. Hahn 
főorvas a Tanácsköztársaság bukása u tán  m ár nem 
hallathatott magáról. Szociális propagandájával 
„kom prom ittálta” az egyébként köztiszteletben álló 
személyét.

Az ellenforradalmi korszak kezdetén azonban 
szembe kellett nézni a vesztett háborúnak ezzel a 
nehéz örökségével is. Egyetemi szinten Nékám, 
Poór Ferenc, Beck Soma, Guszman József, Török 
Lajos tették fel a magas szintű szakmai mércét. 
Népszerűsítve pedig Schuschny Henrik, Emődi 
Aladár és Juba Adolf főorvosok. K iadtak egy „Te- 
leia” füzetsorozatot, amely görög nevű egyesület az 

■j em blémája szerint 1893-ban alakult meg A  Nemi

Betegségek Ellen. Az első (1920) és az utolsó (1922) 
Schuschny Henrik tollából: A z ifjúságnak a nemi 
betegségekről és a Házasság és a nemi betegségek.

A frontokon lezajlott intim  eseményekről és 
a kezelés nehézségeiről szegényebbek az adataink. 
Legmegbízhatóbb köztük a pénzintézetek kiadvá
nyában m egjelent vaskos háborús napló Guszman- 
tanulmánya. Ö nem tartja  szükségesnek minden 
leszerelt katona W assermann-vizsgálatát. Elegen
dőnek ta rtja  a klinikai megtekintést, szükség ese
tén a gyógykezelést, hogy fertőzés veszélye nélkül 
térjenek haza családjukhoz.

Terápiás fegyvertárunk azóta szinte tökéletes 
gyógyszerrel, a penicillinnel bővült. A szifilisz 
mégsem teljesen a múlté, noha viszonylag béké
ben élünk és nincs megbélyegző jellege. Egy sze
m ünk lá ttá ra  felszámolt betegség penicillin-ernyő 
alatt született újjá, ezért a biztos gyógyulási lehe
tőség m ellett is van benne valami groteszkül 
nyugtalanító. Szállási Árpád

Az első magyar nyelvű 
gyógyszerészi esküszöveg 
az 1 8 6 1 . évből

A gyógyszerészeknek a m esteri képesítés elnyeré
sekor a XVII—XVIII. században általában latin, 
majd később az egyetemen ném et nyelven kellett 
esküt tenniök. Az első magyar nyelvű gyógysze
részi esküt 1861. március 13-án a pesti egyetemen 
Borbás István  mezőtúri (később Tolna megyei) 
gyógyszerész te tte  le. Ö kapott hazánkban először 
nemzetiszínű zsinóros pecséttel ellátott oklevelet. 
A gyászos emlékű Bach-korszakban még a diploma 
pecsétje is osztrák (fekete-sárga) színű fonaton 
függött.1

Az eskü szövege:2

„ESKÜDJÉK:
1. Hogy az orvosi kar irán t mindenkor illő 

tisztelettel viseltetni, és a gyógyszerészi ügyekben 
a legnagyobb engedelmességet kötelességének is
merni fogja.

2. Hogy az egészségi ügyekben kelt legfelsőbb 
rendeleteket és különösen a gyógyszerészeket il
lető szabályokat mindenben híven m egtartani, és 
segédei által m egtartatni fogja.

3. Hogy a beszerzendő gyógyszerek közül csu
pán csak a valódiakat és legjobb minőségűeket 
fogja megszerezni.

4. Hogy a készítendő gyógyszereket pontosan 
a gyógyszerkönyvben m egírt szabályok szerint ké- 
szítendi.

1 Az esküszöveg a la tt H orváth  Jenő dr. (ig. gyógy
szerész a Magy. Gyógysz. Tud. Társaság elhunyt titk á 
rának) írásbeli megjegyzése.

2 A Semmelweis O rvostörténeti Múzeum Levél
tá rában  őrzött dr. H orváth Jenő-hagyatékból.



5. Hogy a rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása
kor szigorúan az orvosi rendelményhez ragaszkod
ván, semmi helyettesítést használni, semmi szert 
kihagyni, sem a megrendelt mennyiségből levonni 
nem fog, valam int a kétes esetekben a rendelő or
vos tanácsát szerényen és illőleg kikérendi.

6. Hogy az erősen ható gyógyszerek feletti 
felügyelésben, és azok kiszolgáltatásában a rendes 
szabályokhoz leghívebben ragaszkodni: különösen 
semmi hánytatót, csikaró hashajtót, hódítót, mag- 
zathajtót, higany és dárdany készítményeket, hi
tes és ismeretes orvos rendelménye nélkül kiadni 
nem fog, ezen felül pedig, a mérgek kiszolgáltatá
sakor a legfelsőbb helyen kitűzött óvószabályokat 
a legszigorúbban m egtartandja.

7. Hogy titkos orvosi szert sem készíteni, sem 
kiszolgáltatni, valam int ismeretlen név alatt is ki
adni nem fog.

8. Hogy a gyógyszerek árszabását állandóan és 
szigorúan m egtartandja, úgy szinte tilos úton sen
kit gyógyszertárába édesgetni nem fog.

9. Hogy az orvostudorok és sebészekkel tilos 
egyetértésben nem leend.

10. Hogy a betegek orvoslásába ereszkedni 
nem fog.

ISTEN ENGEM ÜGY SEGÉLJEN, S A SZENT 
EVANGELIOM. AMEN.”

Hegedűs Lajos dr.

Közlemény

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi K önyvtára (Bp. VIII., Üllői 
út 26.) július 15—augusztus 15. között zárva van.

Á LTA LÁ N O S ORVOSI MŰSZER 
ÉS KÉSZÜLÉK

k iá ll í tá s
az B E M U T A T Ó T E R M É B E N

(Budapest VI. Népköztársaság útja 36).

Nyitva: július-augusztus hónapban 
naponta 9-16 óráig 
szombat-vasárnap zárva

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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