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Előszó
Ez a könyv elsősorban monográfia, ezen túlpedig kortörténet és kulturhistória. Mindössze harminc évet ölel fel, hiszen a gyógyszerészi
'!zociális mozgalmak, legalábbis szervezettebb alakban, csak a század elején kezdődtek. Arra törekedtem, hogy az olvasó képet kapjon ennek a 30 éves
korszaknak általános politikai és gyógyszerészi
történetéről is. Nem szántam e könyvet tudományos
munkának, az ujságíró szemével vizsgáltam az
anyagot és ujságírói módszerekkel dolgoztam fel,
száraznak ható értekezés helyett az események és
epiz5dok láncára fűzve a történetet. Mindamellett
figyelemmel voltam az oknyomozó szempontokra,
ami szociális kérdések tárgyalásánál mellőzhetet
len is. Ezért haladtam a munka menetét illetően
szorosan a történeti események nyomában, hogy az
összefüggést és a szociális mozgalmak hátterét is
megvilágítsam.
A történeti háttér felvázolásánál főképpen a
tragikus véget ért nagy magyar publicista és kitünő üirténetíró, Pethő Sándor „ Világostól Trianonig" című művét használtam vezérfonálul, saját
biztató szavaira támaszkodva: „ ... aki megismer'
ni iparkodik az utolsó háromnegyedszázad lénye~
,gesebb mozzanatait és eseményeit, az bátran választhatja utikalauzul ezt a művet." S valóban, elfogulatlanabb és biztosabb vezetőt képzelni sem
lehet.
Az anyag feldolgozásában a gyógyszerészi
szaklapok régi évfolyamait, napilapokat, egyesülemenően

Minden jog fenntartva.
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felel: Bánvai Károlv.

:Kis Gyula és Társa nyomdája. Vadász u. 32. Felelő.11 Kis Gyula

ti jegyzőkönyveket s kisebb mfrtékben dr. Barad-lai János és Bársony Elemér munkáját „A magyar
gy.5gyszerészet történetét" használtam forrásul.
Bizonyára lesznek, akik bizonyos egyoldaluságot fognak szememre vetni, azonban figyelembe
kell venni, hogy könyvem váza és egyben munkáin
célja a gyógyszerészi szociális mozgalmak fejlődé
sének megismertetése. Abban a feltevésben, hogy
nem végeztem haswntalan munkát, kérem, fogadják szivesen könyvemet.
A
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szerző.

1906

-ot írunk. A híres tulipánmo>1galom mind
hullámokat vet. Miinden igaz magyar ember kis
pllxis tulipáujelvényt visel a szíve fölött. A tulipán a
hazafiasság, a nemzeti célokért való lelkesedés, az izzó
magyar lélek szimbóluma. A politikában éppen hogy vége
a darabont korszaknak. A nemzeti ellenállás megbnktatta
báró Fejérváry Géza darabont-ko=á:nylát_ A nemzeti
koalició koTI11funya jutott uralmnra, a nemzet határtalan
lelkesedése közepette_ Weke~le Sándor a miniszterelnök.
A koalidós kormányban helyet foglalnaik: Andrássy,
Apponyi,
Kossuth
Ferenc. Belügy:mimiszter: gróf
Andrássy Gyula_ A politikai élet vezéreszméi : a ma,gyar
vezényszó, önálló vámterület. magyar nemzeti bank.
Wekerle feloszlatja a Házat, az új választásokon a 48-as
függetlenségi párt abswlut többséget szerez_ _ Országra
szóló gyászünnepségek között szállítják haza a Mi Urunk,
II. Rákóczi Ferencz hrumvai t.

erősebb

A „SEGÉDEK" LAPOT ALAPITANAK
Ebben az atmoszférában indult meg az alkalmazott
gyógyszerészek szervezkedése_ Bizonyos, hogy az általános
felbuzdulásnak, mely a nemzet rnindem. rétegét magával
ragadta, a lelkesültségnek, amely mindenkit elfogott, része van a „gyógyszerészsegédek" megtmiozdulásáiban. Ezt
bizonyítja az az erős nemzeti érzés is, mely az indulástól
kezdve végig kíséri az egyesület harmincéves történetét.
A huszonötéves jubileum alkalmából 1931-ben kiadott Ü1llnepi Sl'!árnban Mátray Gusztáv visszaemlékezésében részletesen ismertette a gyógyszerészsegédek szervezkedésének körülményeit_ Lapunk alapításának és az
egyesület megalakulásá:nak előzményei tekintetében tehát
Mátray Gusztáv ötévelötti jubileumi cikkeire utalunk.
amelyek a személyes élményekre való emlékezés meghatott
szavaival s a históriai 1<útfő hitelességével mondják el
egyesületünk és lapvttk- megalapításának történetét_
1906 augusztus 18-•m jelent meg a GYóGYSZERÉSZSEGÉDEK LAPJL első száma Csikós Adá.m és Orosz
~szló szerkesztésé~ A lap hetenként jelent meg, eWfizetési ára egy évre lz korona_ A szerkesztőség és kiadóhivatal helyjgége Lönyai ucca 13_ szám alatt volt._ A lap
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megjelenését rövidesen követte a tíztagú előkészítő biwttság megalakullísa, melynek feladata volt a gyógyszerészsegédek szövetségén.ek megszervezése.
Kartársaink körében kimondhatatlan lelkesedést keltett a Gyógyszerészsegédek Lapjának megjelenése s büszk<;séggel töltötte el őket az a tudat, ho1gzy' van már a „scgedeknek" is szaklapja, amelynek hasábjain az ő fájdalmaikat, sérelmeiket, keserűségeiket szólaltatta meg Orosz
László, Csikós Ádámi szerkesztők és a munkatársak között Mátray Gusztáv, Esztegár Béla, Kiss Károly Millner
György.
dr Gaál
Endre és a
többiek megfélemlítést lll€11Jl
ismerő
bátor szava.
Az elő
fizetők
száma
rohamosan
növekedett
s
a
Gyógyszerészsegédek Lapja rövidesen döntő sikerrel vívta
meg első lllagy esatá,lát, melynek eredménye az alkalmazott
gyógyszerészek egységes szervezetbe fömörítése s a Szövetség megalakítása volt.
A SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA
1906 decomber 8-án óriási részvétel és lelkesedés közepette alakult meg a mai egyesület első jogelődje: a
„Magyarországi Gyógyszerészsegédek Ország<>s Szi>v~t
sége." Az alakuló gyűlés országos gyógyszerészsegédi
nagygyűlés keretében folyt le a Budapesti Gyógyszerész
Testület helyiségében (Aggteleki ucca 8). Jelen voltak mint az első közgyűlési jegyzőkönyv írja _ dr Walkó
Rezső, az „Orvosok Lapja" szerkesztője, dr Varságh Zoltán, K. Karlovszky Geyza, Lukács István, Szél Manó,
Vondrasek József a ,gyógyszerészi szaklapok soorkesztői,
a kőnyomatosok tudósítói és több napilap kiküldöttje. A
gyógyszertártulajdonosok közül Joánovfo.• Sándor, Marberger Gyula és Károly Ámrin; a ,,Magyaroszági
G-yógyszerészsegédek Orszá.gios Szövetségéu-!Ilek szervező
bizottsága teljes számmal; dr Nagy Ján-0s ügyvéd, jogt&náesos. a gyógyszerészsegédi kar és a gyógyszerészettarruhallgatók közül összesen ·legalább kétszázan. A naiwgyűlést
Szilas"1f Árpád korelniik nyitotta meg. üdvözli a megjelentelret és felkéri Csikós Adómat, adja elő az országos
nagygyűlés összejövetelének célját. Az alakuló gyűlés ezután közfelkiáltással Esztegár Bélát v<álasztotta meg a
Szövetség elnökévé. Esztegá;r Béla, az első elnök, megnyitó
beszéde így hangzott :
,,--- Alig van életpálya Magyarországon, aho•l a pályám, működő egyének helyzetükön ne javítottak volna_
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De egyetlen pálya sincsen, ahol ann.tyi tennivaló lenine, mrint
éppen pályánkon. Vagy van-e a gyógyszerészsegédi karban
csak egy is. ki .meg volna elégedve helyzetével, vag11 biza_
lom,mal tekintene jövője elé, bízva az ,,átmeneti" jelző el„
csépelt frtkisában. Örömmel üdvözlöm önöket, hog11 nneg.ie.lentek; örö,mmel tapasztal-Om azt, hogy a segédi kai·
színe-javát i·an szerencsém itt üdmözölni, itt a valódi túlnyomó többséget látom képviselve. FéiMJesen bizonyítjuk
ezzel a nagy nyilvá1Wsság előtt is, hogy célunk elérésében, programmunk minden egyes pontjának végrehajtó,.
sában semmi ellenáramlat nem fog megakadályozni. l'rogrammunk volt az a betlehemi csillag, mely bevilágított a
kételkedők lelkeibe. M eggyőziidtünk arról, hog11 helyzetünk javítása csakis önmagunktól, lelkes és becsületes
összetartás'l,nktól függ. Jóllehet éppen programmunkból
kifolyólag merültek fel ellenvetések, hogy mindent egysze1·re aka1-unk. Programmunkban évelcr.e szóló munkának a vezérelvei vannak lefektetve. Nekünk évtizedes
mulasztásainkat kell progra,mmunk keretében feldolgozni.
Kitűzött feladatunk •minden egyes pontja
becsiiletesen
átgondolt lelkiismeretes megoldása a tulajdoiws és segéd
közötti viszonynak. Oly férfiak dolgozták azt ki, kik a
pályán töltött évtizedes szomorú tapasztalat tényeit
~zembeállítotl!ák azon körülménwi.Jel, hog'!J igazságos jogadomiányozás esetén - r.övid idő multán - ők is tulajdowosi minőségben bírálhatják el jelen munkájuk tennészetes köv.etkezményeit. És most uraim! midőn elnöki rmeg·
11álasztásomért az örWk bizalmát megköszönii.m, ez üwne„
pélyes pillanaföan fogadalmat teszek mindnyájuk előtt,
hogy minden telhető ,eriimet, idiimet. szent célunk rendelkezésére bocsájtom. De eredményeket csakis úgy érhetünk
el, ha mindnyájan átérezzük kötelességeinket önmagunk
irátnt. Tárnogassanak enge.m, ha csüggednék, támogassá1r.
egymást ?Mhéz munkájukban, .ne csak Jwllégálc, de leg'!Jenek jó tiestvérei is egymásnak.
Van szerencsé'llt ezzel a „Magy arorrszági Gyógyszerészsegédek Országos Szövet•égé"-t .m.egalakítottnmk kijelenfoni. A gyűlést megnyitom s igen kérem a tisztelt nagygyűlés minden egyes tagját, hogy igyekezzenek a rendelkezésürilcre áll6 igen rövid idő~ minél hasznosabban feT,..
. használni. óvalooodjanak uraim az indulatos hangtól. Higgadt férfiakluJZ i1lő komoly méltóság az az eg'!Jeodüli eszköz - még ma - a,mivel erőnket bebizonyíthatjuk" (Lelkes éljenzés és taps.)
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A PROGRAM"lt
Esztegár Béla elnök ezután az előadókat kérte föl a
programtervezetének ismertetésére. Raáber Árpád és Mátray Gusztáv voltak az előadók. Az előbbi
főképen a fizetéssel, a swlgálati viswnyok roodezésével és
a korpótlékos fizetőpénztárral, Mátray pedig a jogadományozfulsal, általában a gyógyszerészsegédek jöv&jének biztosításával fo.glalkowtt. A.z egyhangúain elfogadott prog.
ram főbb pontjai: a fizetésnek a szolgálati évekkel arányos.
állandó emelkedése, olyképen, hogy Budapesten a kezdő
fizetés 180 korona legyen, amely fokozatosan 300 koronáig emelkedjék, vidéken 150 koronától 260 koronáti.r1 (az
ellátás értékének beszámításával); a lakáskérdés· ( inspekciós szoba) megfelelő rendezése; a negyednapos szabadnapnak
egész vonalon való rendszeresítése; az éjjeli

•zervezőbizottsii<g

°"

inspekció, az ebéd„ és vacsoraidő, az évi szabadság szabá-

lyozása (másfélórai ebéd, egy óra vB>esoraidőt és évenkint
2 heti fizetett szabadságot követeltek) ; a IJYIÓgyszertárak
nyitvatartási idejének reggel 7 órától este 8 órálig való
megállapítása; végül a jogadományozás rendezése. E tekintetben alapelvül kívánták, hogy a jogadomá,nyozás az
ansziennitás figyelembevételével történjék és a személyjogú gyógyszertárak átruházhatatlanook legyenek. Minden
új jognyertes számára minimálisam. 30 évi birtoklási idő
biztosíttassék, vagyis, !ha a tulajdonos ezen időn 1belül
elhalna a harminc év leteltéig az özvegy, illetve árvák
hasoonávezzék a gyógyszertárat. Ugyanez vonatkozzék
az eredeti kézben levő adományozók jogosítványára. A
nem eredeti kézben lévő, már átruházott gyógyszertárak
a törvén:y (már az első közgyűlésen követelték a közegészségügyi törvény refoJmlJj'át), ttJhát az új törvény életbeléptetésétől számított 30 évig még átruházhatók marad.
janak de ennek elteltével a jogosítv>.'iny pályázat, aza.z
újra ~dományozás alá kerüljön. Harmincévi birtoklási idő
után (feltéve, hogy a jognyertes közben meghalt), .a.z
özvegyek és árvák haszonélvezeti joga - e terv szermt
- megszűnik; igényeik az esetbBD. is megszűnnek, !ha a
tulajdonos a 30 évi id5t tűléli.
A Mátray és Raáber által előadott programmot az
alakuló gyűlés nagy lelkesedéssel tette magáévá. Ezut~
Kiss Károly előadó ismertette a Szövetség alapszabályait,
melyet ei,,o-yhangúan elfogadtak, majd a választm'ány megválasztáaa következett. A.z első választmántY' tagjai lettek:
ti

Bit,tó Zsignwnd, Braun József, Csacskó Lajos, Csikós
Ádám, Dieter Frigyes, Erdélyi Géza, dr Gaál Endre,
.Gaál János, Grossmann Ervin, dr Hajdu Ödön, Kirá/,y
Antal, Király János, Kiss Károly, Kovács Lajos, Mátray
.Gusztáv, Molnár János, Nagy Vilnws, Orosz László,
Raábei· Árpád, Sárffy Szilárd, Schranz Lénárd, Törzs
Kálmán, Varga Pál, Viola Lajos; összesen 24-en. P ó tt a go k: Barna Jenő, F'üep Bela, K.erbolt Dániel, Komócsy Andor, Kovács Aladár, Mill;ner György. Rusznyák
Lajos, Szántó József, Szentgyörgyi Lajos, Vinnyay Béla;
összesen 10-en. Számvizs.gálók lettek: Beksics
tiyula, Otting& Vilmos és Schönfeld Lajos.
J oánovics Sándor soroksári gyógyszertártulajdouos,
.a nég;y év előtti (1902„beli) segéd-'IIllOzgalom lelkes vezére,
na;g;y beszédben üdvözölte a Szövetség megalakulását s
200 korona alaptőkével alapító tagnak lépett be a Szövetségbe. Joánovicsot, akinek az alkalmazotti mozgalom elő
készítése körül B1ltlink!1"f!f Lászlóval együtt igen nagy
.szerepe volt, a közgyűlés lelkesen ünnepelte, majd a jegyzőkönyv hitelesítése után (Mátray Gusztáv és Braun Jó.zsef hitelesítették) az alakuló közgyűlés véget ért.
December 11-én volt Esztegár Bél,a elnöklésével az
első választmányi ülés, melyen megválasztották a tisztikart. Alelnökök lettek: Kiss Károly és Mátray Gusztáv,
titkár Orosz László, pénztáros Csikós Ádám, ellenőr
Csacskó Lajos, jegyzők: Raáber Árpád és dr Hajdu ődön.
Jogtanácsos : Nagy János ügyvéd. A választmány elhatározza, h"bo:y az alakuló nagygyűlés által elfogadott
programmot memorandumba foglalva előbb a .,Magyarországi Gyógyszerész Egylet" és a „Budapesti Gyógyszerész Testület", majd azután a belügyminiszter elé terjeszti. Esztegár indítvámyára a választmány k1mondja,
hogy a Szövetség hivatalos orgánuma a „Gyógyszerészsegédek Lapja" lesz, amelyet a tagoik díjtalanul kapnak
meg. Dr Gaál Endre vidéki fiókok felállítását indítványozza.

A „Magyaro~gi Gyógyszerészsegédek Országos
Szövetsége" közel 300 taggal alakult meg. A felvételi díj
:5 korona volt, a tagsági díj pedig !havi 2 korona.
„A SEGÉDI KAR H.ELYZETE
NEM VOLT RÓZSAS."
Az alkalmazott .gyógyszerészek helyzete abbam. az
időben igen szomorű volt. Erre nézve idéZ<ük a Magyar
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munkának az a1kaln1azotti mozgalom fejlődésére vonatkozó részét, amelytől
senki sem vitathatja el ebben a vonatkozásban a teljes.
tárgyilagossáigot.
„ ... Tagadhatatlan, hogy a segédi kar helyzete hazánkban. nem volt rózsás és hogy a :g•yógyszertártulajdonlQsi kar
egy része -nem úgy viselkedett velük szemben, mint ahogy
u·gyanegy pályán működö és ugyanazon kvalifikáeióval
bíró pályatársakkal viselkedni kellett volna. Ez időben
a gyógyszertárakat vidéken a legtöbb helyen nyáron regg~l öt órak~, télen fia{Örakor nyitották este pedig kilenc
illetve tiZlmr zárták. A fővárosban a reggeli nyilas általában véve egy órával kTsőlThen";";;történt, de a gyógyszertárakat szintén kilenc vagy tíz óralwr zárták be. A gyógyszertári szolgálát egész napon áFtartüft, iiíiiífsZakítás nélkül. Nem volt tehát sem ebéd, s001 vacsoraidő mert a legtöbb hel;yen teljes ellátást is adtak az alkalmazottnak és
bizony az ebédelés alatt tízszer is fel kellett ugrani, hogy
a gyógyszertárba jövő ki legyen szolgálva. Csak ahol nem
volt teljes ellátás, ott Voolt félórai. igen ritka esetben egy
órai ebédidő, míg vacso.ra időt csak az inspekciós kapott.
Az éjjeli szolgálat permanens volt az összes gyógyszertárakban, úgyhogy ahol csak egy alkalmazottat tartottak,
az éjjel-nappal szolgálatban volt. A szabadl!lap-0k, rumim
azt akkoriban nagyon bántó módo.n nevezték: ,,kimemő"',
igen kevés volt. A vidéken leginkább hetenként egy félnap, vagy felváltva: egyik héten fél-, másik héten egész
nap. Ahol csak egy alkalmazott volt, annak este záráskor
otth-001 kellett lennie.Kivételt képezett a főváros, ahol legtöbbször hetenként egy egész szabadnapot kapott az alkalniazott ·gyógyszerész.
Amint látható, az alkalmazottt gyógyszerészek való-·
ságos rabszolgasorsban éltek, amit fokozott még az is, hogy
az ugynevezett inspekciós szobák a legtöbb helyen ugyancsak kritikán aluliak voltak és nem felelhettek meg sem
egy
okleveles
gyógyszerész
követelményeinek,.
sem az emberi ö.nérzetnek. Ezek a szobák legtöbbször a
materiális kamrába voltak elhelyezve úgy, hogy jó esetben
húztak valami vékony fából készült elválasztófalat, de a
msszabbik esetben még, azt sem, hanem beállítottak oda
egy szekrényt, e.gy összehajtható rozogai ágyat, egy asztalt és ·biz-001y sok helyen még széket sem adtak, hanem a2'
alkalmazott vagy az ágyon ülve kellett, hogy elfogyassza
ebédjét, vagy ott kellett, hogy üljön. ha szabadnapja al1
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kalm.áv~l :olvasgatni akart. Ezen a materiális kamrá11 járt
~~r€~ztul a dolgoz~ főnök, .a. laborans és az egész család
is s igy soha egy p1llanatny1 ~gaz pihenése nem volt az. alkalmazottnak. Nem fogadhatott magánál vendégeket, nem
olvasgathatott nyugodtan, még szabadnapján sem dölhetett le egy lnssé ebédu~án és éjszalkára abban a, fülledt
pó~szerszaggal telített levegőben kellett, hogy eltölts~
el~tet. Ig7 volt ez uig~an~kkor, amikor a főnökök nagyré~zenek ~en_:yelmes lakas allott rendelkezésére s így még
elesebbe valt az az ellentét BillllÍ a főnöki és alkalmazotti
kar viszonyai között fennáÚott
.
Azok, aki!< ezeket _a viszonyokat meg akarták javítani,
Jogos alapon allottak es azon az úton jártak, amit az emberi méltóság is kijelöl. Az alkalmazotti karnak joga volt
ahhoz, hogy terhes mun1kája mellett képzettséaéhez méltó
élete~ élhessen. A legke~esebb volt tehát az, h~gy lakásul
10_?alab.b eg,y olyan szobaJa legyem., amely .rendesen he van
butorozva s amely, teljesen az, övé. Joga volt ahhoz, hogy
~-Y1!6o;odtan :r:nege~b~delhessen ~ hogy annyi szabad idő
allJon rendelkezesere, amennyire szüksége van a testnek
és a léleknek egya.r•ánt. A•oknak tebát, akik kartársaik
érdekében e követelések kivívásáért haroot indítottak elismeréssel kell adózni mindaddig, amíg m.em óhajtanak ré~
mult idők rendszeréből vádat kovácsolni a gyógyszertá~
tulaj dorwsok ellen.
Az 1890-es és ~z ,1900-as évek elején a fizetések úgy
alakultak, hogy v1deken az okleveles gyógyszerésznek
30-35 forint havi fizetése volt, t.elj,es ellátással, a nem
oJrltvelesnek pedig ugyancsak ellátással 20-30 forint.
A fővárosban ez valamivel magasabb volt, még pedig
35---45 forint ellátással, va,gy 60-80 forint ellátás nélkül.
Az 1900-as évek elején korc;uaszámításban ezen összegeknek dnplája, wmi csak nagy rilkám. emelkedett Budapesten 200 koronára.
Ekkor követte el a gyógyszertártulajdonosi kar az
első nagy hibát. Azt természetesnek tartotta, hogy a maga
érdekei védelmére már két egyesületet is teremtett mécr
pedig a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületet és a
Budapesti Gyógyszerész Testületet. Azt az@ban semmiképpen sem akarta elismerni, hogy a vele egyenlő képességű gyógyszerészsegédi karnak is joga va11 ahhoz, hogy
a maga erkölcsi és anyagi kérdéseinek védelmére és alátámasztására szi'lltén egyesületbe tGmiirüljön. Ezt a gondolatot nemcsak, hogy nem akceptálta, hanem egyszernen
'
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felháborítónak tartotta s azzal a legélesebben szembeszállott.
Igy tehát a gyógyszertártulajdonosi kar nem értette
meg a kor szavát. .Ahelyett, hogy -bö1cs :belátással, engedményekel korszerü reformokkal igyekeztek volna az alkalmazotti kar helyzetén javítani, ezektől idegenkedve fordultak el és követeléseiket a j•ogaikba való beavatkozásnak tartották."
Eben az al:Jm.oszférábam, melyet a „Magyar Gy<Íigysze.
-részet Története'' az idézett mód01I1 ecset:el, alakult meg telhá.t a „Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége" s programjába vette az áldatla-n szolgálati viszoeyek m<1gjavítását, emberséges é~mfeltételek kivívását és
mindama kérdésel.mE\li: rendezését, amelyeknek helyes megoldásától az alkalmazott ·gyógyszerész jobb jövőjének kialakulását rem.élték.

]
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-ben a fiatal Szövets~g nagy erővel indította meg IDílillkásságát. Ji.1:ég az elJzű Ú\· dcccmbcrébc11,
a közgyűlést követő legelső napokban fizetési tervezetet dolgoztak ki, melyben már döntő szerepet játswtt a korpótlék eszméje, hogy azután mind a mai napig vezérmotivuma l<igyen az alkalmazott gyógyszerésook szociális küzdelmeinek. .A fizetési tervezetet, valamint a Szövetség követeléseit memorandumba foglaltá:k
s december 31-én átadták a Budapesti
Gyógyszerész
Testület és az Orszái,o0s Egylet elnökségének. .A Budapesti Testület élén az időben Filó János állott, az Országos Egylet elnöke pedig Bayer Antal volt.

1907

HARC A B.GY.T.•VEL
Filó János körülményes vizsgálatnak vetette alá
a memorandumot és biwttságot küldött ki annak tanulmányomsára. .A bizottság több ívre terjedő jelentést készített, amelyet előbb a BGyT választmány,a,
rtmjd közgyűlése is letárgyalt és elfogadott. Februar
20-án érkezett meg Szövetségünkhiiz Filó János ügyv.
elnök és Rossberge1r József titikár aláírásával ellátva a
Testület válaszirat•, mellékelve hozz!á a terjedelmes bimttsági jelentés. Ebben az átiratban a Testület az alkalmazotti követelések legnagycJbb részét, köztük éppen a leglényegesebbeket elutasította. Az indokolás ma már nem érdekes annál kevésbbé, mert ugya,nazok az érvek
a ha~inc év alatt számtalanszor visszatértek. Visszautasították természetesen a lrnrpótlékos fizetöpénztárt is,
arra ihivatlrozva, h0iocry a Szövetség szám~tásai hibás alapokra épültek föl s a Testületnek külfuuben sincs hatalma allihoz, hogy tagjait a pénztár elfogadtására kötelezze.
Az elutasítás következtében évekre terjedő heves harc
kezdődött meg a Szövetség és a BGyT között, mely sok.szar igen kíméletlen eszközökkel folyt mindkét részről.
A Testület februári átirata után rövidesen megérkezett
az Országos Egylet vezetőségének elutasító válasza is,
am[ szintén hozzájárult a harc kiélesedéséhez.
Itt ki kell térnünk egy q,;ssé arra a magatartásra,
amelyet főképpen a budap esti gyógyswrészek tanusítottak a fiatal Szövetséggigel szemben. Az űj alakulaf:Jot egyáltalában nem fogadtál< lelkesedéssel. Ellenkezőleg forra1
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dallni meg.mifJzdul1ásnak tekintették a ,Jsegédi" mozgalmat,
követeléseiket pedig szociálistánruk, forradalminak bélyegezlék. A!helyett, hogy kollégiális megértéssel keresték
volna a .megegyezés lehetőségét, ahelyett, hogy munkatársaik számára a békés evolució irányáiban igyekeztek
volna a fokozatos helyzetjavítást biztosítani, önként belátva az állapotok tarthatatlanságát, ehelyett ·be~árkóztaik
egy képzelt magasahbrendűség· oktalan gőgjébe és leg.
szíveseb1ben csírájába fojtották wlna az egész megmozdulást. A hiYatalos Testület épúgy elzárkózott a kívánságok eljesítése elöl. mint az Orszáig.os Egylet s csupán jelentéktel<l!n kérdésekben voltak hajlandók némi engedményre. Az egyes gyógyszer~ártnlajdonosok is sokszor
ellenséges magatartást tanusítnttak a szövetségi ta1giokkal
szemben, ami már az első esztendőben többBk között
ahban jutott kifejezésre, hogy a Szövetség !hár.om vezeti)
emberét, EsztegÓJr Bélát, Orosz Lászlót és Erdélyi Gézát
elbocsátották állásából. Ők voltak az alkalmazotti mozgalom első áldozatai. A Szövetség erre az eHenséges cselekedetre azzal felelt, hogy Braun Lajos dobányuccai,
Faragó és Vám.cza gyógyszerészek sándortéri gyógyszertárát és később másokét is bojkott alá helyezte, kime>ndva,.
hcigy az említett gyÓbmyszertáralllban a Szövetség egyetlen
Júve sem vállalhat kondíciót s ha valaki e tilalmat megszegi, annak ,„eljárását a legszigorúbbrun 1büntetjük, vele
örökké mindem. baráti és kollégiális viszonyt megszüntetünk, vele soha egy kondícióban nem leszünk. Egyszóval:
örökre kizárjuk testületürukből".
A bojkott fegyverével késő•bb is föhb eseliben élt a
Szövetség, amikor az említett csekély engedm.ények alap-·
;íán új rend lépett életbe a fővárosi gyó,gys•ertárakban
az ebédidő, szalbadnap és a nyitás-zárásra vonatkozóan.
Néhány gyógyszertár ugya!llis semmiképp.en sem volt hajlandó az új rendet maigáévá tenni. A harc t<Jhát igen
éles eszközökkel folyt és még jobban kiélezte a helyzetet
a Gyógyszerészi H etüap · alokori szerkesztőjének, dr Varságh Zoltánnak állandó heves támadása, mell)"el a Szövetség erejét akarta gyöng.íteni, magát a mozgalmat pedig megsemmisíteni.

A VIDÉK SZIMPATIAJA
Ezzel szemben rendkívül örvendetes jelenség volt,
hogy a vidék a Budapesti Gyó,gyszerész Testülettel és az
Orsoogos E1gylet •budapesti vezetőségével ellentétb<l!n ked12

yezöen -foO'adta az alkalmazott gyógyszerészek szervezke-·
dését. Ebből is kiviláglott, hogy a vidéki gyógyszerészek
es a budap'esti vezetőség között mélyreható elle11tétek ~ai:;
nak amelyek a vidéki ,gyógyszerészek debreceni es
llgy'anczévi szegedi országios 1g~ésén is~ kifejezésre jutottak. E·bben az időben hozta nyilván·ossagra Ka1·lovszk'Y
Geyza, a Gyógyszerészi Közlöny szerkesztője a j9gadományozásra. vonatkozó egyéni jogosítván,y tervezetet, a•mel~
védelmébe vette a segédi" kar érdekeit. A de'brece111
"
,
gyűlésen a vidék gyógyszerészsége
részéről a me'l..tany~ság és az együttműködés szelleme kerekedet!' folul, amit
a Gyógyszerészsegédek Lap3a szept. l-1 vezerc1kke nagI
megelégedéssel regisztrál: ,,Szövetségünk: edd1g1 in:üko~e-
sét a debrece11i országos gyűlés szívesen fogadta es küzdelmünk erkölcsi törekvéseihez egylhan,gúlag járult hozzá.
Az érettségi kötelezővé tételét egyhangúlag elfogadja; a.
specialitások clle11i hareot magáévá teszi, sőt erélyesen
folytatja; karunk erkö1csi színvonalának emelését .tel-jesen azo11 szellemben vezetiJ mint Szövetségünk. A Jog~
adományozások terén egy kiküldött nagybizottság fogja
tárayihwros bírálat alá venni Szövetségünk p1~0.grammját.
E ~~agybizottság tagjai 1küzé Orosz Lászlót és Csikós·
Ádámot, a segédi lrar képviselö~i!ként 1beválasztotta a; ~rszá
gos gyillés. Igy teh!át lesz meg alkalmn,nk a scgedi kar _
érdekeit to:váb1b is védeni."
A debreceni gyűlés elhatározta, hogy lcgközel~bb
Sze~dc11 újwbb gyűlésre jö11nek össze és a ~ölmerült
kérdésekben ott f~giiak véglegesen állás foglalni. A szegedi gyűlésen nagyszá;m1ban je}entek ~eg F~ló János
vezetésével a budapesti gyógyszereszek s intranzigens fe,llépésűkikel keresztülvitték, hogy Karlovszky javaslatat
levegyék a napirendről. A pestiek tehát egyelőre háttérbe
szorÍtották az igazán jószándékú vidéki törBkvésekct,
ami méry jobban növelte a segédi kar elkeseredését. A
Gyógysz~részse.gédek Lapjában rendkívül éleSh.a~1 ci~
kek jelenneik: meg s dr Gaál Endre hevesen harcol es agitál a szabad ipar érdekében, ne.mcsak a mi lapunkban,
hanem a napisajtó hasfrbjain is. A harc főképpen Filó
János és a BGyT ellen irány11l s egyes •mozzanataival
már az uccára is kikerül.

i\IIOZGALi\IIUNK AZ UCCAN
Szövetségünk elkeseredetten küzdött ez időben a fű.
városi gyógyszertárak zárórájának este uynlc órában való
JJ,

tét. Lássák azt az órilási különbséget, ·mely a dúsgazdag

.megállapításáért, de ininden eröfeszítkse hajótörést szem.„

fővárosi gyógyszertártulajdrnuos és a nyomorgó, az élettel
küzkiidő segédje közt voo; lássák azt a munkát, amit

vedelt a budapesti tulajdonosok elfonállásán. Ekkor a
'Szövetség a főváros közönségéhez fordult. „A FŰV AROS
KÖZÖNSÉGÉHEZ! A GYóGYSZERID;Z SEGÉDEK
KÉRELME" címM 100.000 példlányban röpcédulákat
nyomatott, melyeket az uccán osztogattak. Az elkeseredett
küzdelemre élesen világít rá lapunk 1907. dec. 1-i cikke,

mi végzünk csekély fizetésért.
A közönség •beszélni fog e tárgyról; a lapok is írtak
róla. NelIILCSak a fÖ·városi, de még a vidéki közönsl\gi is
foglaUoozni fog a gyógyszerészsegédek helyzetével. Elérjük azt, hogy végre a mi ügyünkkel is foglalkozik a
társadalom.
TováJbbi küzdelmünkbe'll m'á,r bízbatnnk a közönség
szimpátiájában és a tulajdmiosi kar visszaéléseit, törvénytipró eljárásait, összes bűneit a legkíméletlenebb módon
hozhatjuk ezután, ugyan i.J.y mód001 nyilvánosságra, Biztosan számíthatunk reá, hoigy a közönség velünk érez.
A mi részünkön a szegénység, az igazság és a tiszta
eiikiilcs ! A fővárosi tulajdO'llosok részén a gazdagaág,
a jogfosztó és törvénytip'l.'Ó iga·zsáigtalanság, telhát az erkölcstelenség. A közönség föltétlenül mi mellettünk lesz."
A riipcédula hossza= ismerteti az alkalmazott
gyó1gyszerészek belyretét és a Szövetség megalakulását,.
valamint -céljait s így végződik:
,,Itéljen a nagykö-zönségl Helyesnek, igazságosnakr
méltá,nyosnak találja-e azt, hogy a főváros 84 gyógyszertáráJban 200 tanult ember, diplomás gyógyszerész reggeltől késő estig rorbotoljon? Nem válik-e ez a túlfeszített
mU'llka a gyógyszerészek egészségének veszedelmére és ká-

melyet szószerint közlünk olvasóink tájékoztatására, ih.ogy

lássák, milyen elszántsá,g fűtötte elődeinket.
„AZ UTCÁN. Másfélévoo küzdés után, ügyünket kivittük az utcára, a m~"';ya.r társadalom és fővárosi közön-

.ség elé. Az irányunkban tanusított szívtelenség kényszerített bennüIJJlret e lépésre. Kötelességiinlk küzdeni önmagunk érdekeiért. E küzdelem a szaksajtó terén eredmooytclen volt. Azok, akik ellen küzdünk. sötét bűneiket egymás előtt a szakkörökben nem szégyenlik, nem restellik.
Egymás szeme közé l]]_evetve gú.ny os hahotával nézték
.a mi kiizdésünket, A segédmozgalom egy kis szíriliáz wlt
nékik, hisz Filó már egy vígjáték(\t akart velünk elÖadatni, a príncipális arcdk már széles mosolyra nyiltak;
egyik-másik arca valósái,,""8 ta'llulmányfö volt, a g·őgös,
1

szívtelen, a -buja, dologtalan é~ettöl érzéketlen és csak a

mások vei'g·ődésében gyiinyörködő Nem arc. Ilyen arook
voltak a gazdagságtól elvakult dölyfös rómaiak cirkuszában, mikor a vadállatok elé dobták a keresztényeket.
Amint elsöpörte azt a kio.rt az új szellem, a szeretet,
a n1agaszt-os és fönséges érzések új korszaka, úgy fogja
elsöpö·rni ·ezt a Nero-fajzatot is -

rára? Nem veszélyezteti-e a fáradt~ a munkában teljesen
kimerült gyógysoorész az esti óráklbam. a !közönség egész:
sl\gét? ! Lehet-e emberi erővel ily óriási testi és ~zelleIDI

a közvélemény, a tár„

sadalom_
1\1i kivittük már ügyünket a min·dig

munkát megszakítás nélkül végezni? ! Képes-e telJes korrektséggel és pontossággal do1g.ozni valaki reggel 8 órától esti 9 óráig?! Nem szégyene-e a huszadik szrázadnak az
emberi erőnek ily jogtalan és embertelen kihasználása?!
Míndezek megítélését a mélyen tisztelt közönségre
bízzuk. És kérjUk a humáWU;S gondolkozásáról és jószívé-

i1gazs'á.gosrun

ítélő nép elé az utcára. És lhallottnk az elillberek szavát, baUottnk méltatlankodását és jogos fö1háJboTodását.

És ha már az uccára vittük, célszerűen is helyeztük

el fölszólitásunkat és kérelmünket a közönséghez. A fő
város minden pontján ooztogattuk: a képviselőház előtt,
pályaudva·r.a.kon, kávéháza'ffiban és vendéglök'ten, kaszinókban, egyleteltben, társaskörökben, ·gyárakban, műhe

'lyekrben, hivataloloban, villamosmegállóknál. Terjesztettük
azonkívül baráti és ismerős körökben, alhol csak kedvező
alkalom kínálkomtt. Egyszázezer példányt nyomattunk
és magyrészét elosztottuk már a főváros területén, b-elvárosbau és külvár:osokban.

Célunk ismeretes. Azért vittük ügyiinket a közönség
elé, hogy ism.erjék meg a gyógyszeré.szsegédi kar helyzeH
1

'

ről ismeretes '11(],gyközönséget, hogy általa b.ölcsen moghatÓ!romtt formában tátmngassa törekvésünket. Hasson
oda ki-ki legjabb tehetsége szerint, hogy a főváros gyógy,.,ertáraiban a nyolcómi záróóra mielőbb életbeléptessék_
Kérjük azokat, akik társadalmi súllyal bírnak; kérvekérjük az igen tisztelt sajtó képviselőit, akik méltányo1ní
is tudják felelősségteljes munk'ánkat és lhivatás~m~at,
mely az övékéh<Jz hasol6an perm;inoos_; kérve-ker~k
wndenkit, h001orálja hasznos munikalkodas1lit1kat csekely-
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.jóakarattal, hisz ntl mindenkitJ az egész naigy közönséget

szolgáljuk; -

hogy ügyi1nket így

előkészítve

a. mélyen

tisztelt közönség és a. sajtó támogatására méltán ihivatkozbatva döntés végett új·ból a nagyméltóságú 1bclügyminiszter elé vihessük.

Bízunk benne. hogy kérésünket meghallgatják.
A Magyarorszá,qi
Gyógyszerészsegédek Országos Szöiietsége."

MATRAY GUSZTÁV VESZI ÁT A VEZÉRLETET
Visszatérve az események :fonaláJhoz, az áidláz harcok
júniusáJban Esztegár Béla, a Szövet-

kellős közepén, 1907
ség első e1nöke, aki

hosszú tára melletti szolgálattal rendelkezett, gyógyszertári j'Ogot nyert s elnöki állásáról lemondott. A választmány rendkívüli melegséggel búcsúzvtt Esztegártól és Mátray Gusztá;v a1elniikiit bízta 11Mg

.a Szövetség ügyeinek

v~zetésével.

A Szövetség prqgrammjának egyik igen fontos
pontja volt az éretts~gi vizsga kötelezővététele a gyógyszerészi pályán. Büszkén állapíthatjuk meg. hogy az
--érettségi !behoe.atala szinte teljesen a mi Szövetségünk ér-

deme, mert az alakuló közgyűlésen elh:mgzott indítvány
alapján nemcsak programmunkba vette, hanem attól
kezdve szívós kitartással harcolt, :>gitált érte mindaddig,
amíg csak eredményt nem ért el. Láng Oszkár v. ügyv. el-mök a

jubil~:u·mi

számban írt cilkkében

~gen

szép.e.n raj-

oolja :meg ennek a knltúrfuarcnak történetét. Sajnos,
különösen eleinte, az egyetemi ifjúságon kívül kevesen
tám<>gatták e kérdésben Szövetségünket. Ennek ell=ére
is már 1907 movember 15-én a Szövetség népes küldött'"ége _ az egyetemi ifjakkal kiegéazítve - jelent meg
gróf Apponyi Albert knltuszminiszternél. hogy átadja az
·érettségi behozását ik:érő memorandumot. Apponyi j,gen
biztató választ adott a ik:iHdöttségirueilr, de maga az eredmény
ooak évek mulva érlelődött meg. Ugyanakkor a specialitás
lrérdésben is erőteljesen foglalt állást a fiatal Szövetség,
amint erről számtalan cikk tanuslrodik.
Az év vé,ge felé a B.Gy.T.-vel f~álló kíméletlen harob:m rövid fegyverszünet állott be. Ugyanis Karlovsz/,y
-Geyza és J oánovws Sán<ior békeközvetítésre vállalkoztak
·s miu~án a béké!'e mindkét fél hajlandóságot mutatott,
karáJcsony ünnepére elült a harci zaj. Az év utolsó lap'.llzáma december 29-én jelent !II1eg, A szerkesztő visszapfüantást vet az év történetére s többek között ezeket
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.mondja: „Egy évig folyt ez a harc, a legkíméletlenebb hangon. Hogy ~inek vol! igaza, m~ a!'.t most
nem vitatjuk, egyszeruen apellalunk kollegainlmak
országos támogatására és gyakori helyeslésére.

Majdi évtizedek mulva a jövő. 71:e';".z,edék m~gi.r1a e
mii bizunk
benne sem a Szövetségünknek, sem lapunknak nem
ksz e' Mitika e.-kölcsi kárára.

'harcról őszimte tárgyilagos kritika1at és

Tévedni tévedhetünk - emberek vagyunk a
amelyet szolgálunk gyakran kívánta a lepleootl.; őszinteségel Kifejezhettük volna mindezeket
udvariasabb hangon is, de nem hissziik, hogy meszszire hallatszott volna. Voltaire a tizennyolcadik
század leghíresebb, legrnaróbb szatirikusának Kandid című regényéről írják, hogy összes munk~ k_özött azért a legnevezetesebb, mert „egy csom;i bálványt döntött halomra és ez a rombolás tette félelmes hatalommá."

ooi'

EGY MAGY.AR GYAR ELINDUL
A VILAGHIR FELE.
A Gyógyszerészsegédek Lapja 1907 évi december 29-i száma egy új magyar gyár alapításáról ad
hírt s arról a következÖket írja:
Ric.hter Gedeon fővárosi gyógyszerész az or.gan~therapia terén igen szép eredménnyel m~ö:
dött, mert a külföldről beözönlött orm1gotherapia1
szereket sikeresen visszaszorította és saját magyar
gyártmányait m~r jól bevezette. A magya_r né"1:1ek
.és a magyar gyogyszerészetnek nagy erkolcs1 hsztességet szerzett hazafias munkásságával.
, .
Ambíciója tovább terjed: a siker buzditJa.
Egy"új magyar vegyészeti gyárat alapított ,?z„B".ben. tA gyár október h5 elsején kezdte meg mukodesél Mintaszerűen berendezett gyár, kitünően felszerelve modern eszközökkel és - gépekkel. A gyárat szakképzett vegyésszel együtt maga vezeti. A
.gyiir a „vegyészeti gyár" címet viseli, tulajdonképpeni célja az orvosszerek készítése.
,
„A gyár úttörő e téren. Oly orvosszereket ke.szít, amelyeket eddig külfölről kellett . hozatnunk.
Egyszersmind hasznos produktumai is vannak,
17

minők

a Hydropyrin (Natr. salfoyl"'), Proteoferrin•.
Okystyptin, Lecit.hin, Br.omlecit.hin, J.odlecithin, T.onoqen suprarenale, Tabl. Thyreoideae, Tabl. Ovarii.
· , E gyár mint a fölsoroltakból látjuk, gazdagprod~ktumokban; készítményei jók, megbízhatóak,
tiszták és teljesen önállóak, valóban úttörők a magyar gyógyszerész ipar terén. U gy orvosi, mint
gyógyszerészi körökben a Richter cég neve igen j5
hírnévnek Örvend.
„Uttörő, hazafias vállakozását hisszük, hogy a
magyar gyógyszerészi kar méltányolni fogja. A
magyar orvosi kar bizalmával tis7lteli meg Richter
készítményeit. A Richter gyár rövid idő alatt nemcsak mint első és úttörő magyar gyógyszervegy&szeti gyár szerez a magyar gyógyszerészi iparnak
jó nevet, hanem remélhető, hogy néhány évtized
alatt elfoglalja méltó helyét a világpiacon is és e
gyárat együtt emlegetik majd a legjobb hí:i;ű ~1földi vegyészeti gyárak neveivel, a magyarsag igaz
örömére."
Mint az idézetből látjuk, a Richter gyár_nak
már első lépéseit nagy smmpátia fogadta s a Gyogyszerészsegédek Lapja megérezte, hogy a gyá; nagy
jövő elébe indul. Jóslásunkat a gyár fejlodese teljes mértékben igazolta. Ma már va15ban világhírű
a Richter 11:yár és kiváló készítményeit a földteke
legtávolabbi pontjain is ismerik és alkalmazzák.
'A Richter gyár tulajdonképpen 1901-ben alakult meg. Eleinte mint az üllői-úti Sas gyógyszertár laboratóriuma csak szerény keretek között mozgott. Néhány helységből állott a laboratórium, melyből az első hazánkban előállított organotherapiás
készítmény hóditó útjára elindult. Ez a készí1lmény
a Tml!oq,;,, suprarenale volt, mely szer ma is a világ·
egyik standard mellékvese készítménye. Az első siker
további tevékenységre serkentette a gyárat, amely
figyelmét elsősorban az egyre fejlődő belsősecret15s.
tuidomány felé fordította és kísérletei alapján
h<>Jty lapunk ért~ülése
voH-e téves a készítmény -vegyi össze-tételéröl, vaJ!y talan az
első kísérletek valóban
az acetylsalicylsav nátrlum-sóiával
próbálkoztak. Sz.er:z.ó.
*) Ma már nehéz megálllapítarni,
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a legkitűnőbb org~notherapiás-preparátumokkal gazdagította a gyógyszerk1ncset. Emellett a nagy lépések.kel elő
retörő chemotherapia területén ért el nagy eredményeket.
Ennek a munkásságnak legragyogóbb tényei az acetrlsalicylsav oldható sóinak előállítása. A Jlydi·opyrin és
J{al11iop1_Jrin dicsőséges állomásai a magyar gyógyszervegyészet fejlődésének. Ezekhez csatlakozott az Adigan és
a nagyszerű H ype~ol, valamint a többi kitűnő gyógyszerkészítmény, melyek az egész világon elterjedtek és tisz7
teletet, meg-becsülést szereztek a magyar gyógyszervegyészetnek és a Richter gyárnak. A gyárat .ma is, harmincöt
év multán, maga Richte~· Gedeon gyógyszerész vezeti
s a gyár élén ma is ugvanaz a St·ern Jfiksa igazgató áll, aki évtizedekkel €Zelőtt ifjúi hévvel, lellresedéssel és nagyszerű szakértelemmel fogott mun.
kához a tulajdonossal együtt s a legnagyobb magyar gyógyszervegyészeti gyárat fejlesztették ki az
üllői úti szerény laboratórium·ból és juttatták világhírnévhez.

A Richter gyár fejlődése egy darabját teszi a magyar
gyóg~szerészet kulturhistóriájának, amelynek dokumentumai közé fel kellett jegyezni, mint a magyar gyógyszerész alkotóképességének egyjk legszebb példáját. Egyesületünk pedig fennállásának egész tartama alatt a legszivélyesebb összeköttetést tartotta fenn a gyárral, amely az
alkalmazott gyógyszerészek bar:átságát ugyanolyan őszin
teséggel viszonozta éstörekvéseinket mindig igaz megértéssel és támogatással karolta fel. .A:bban is előljárt mindig,
hogy számos gyÓigJTszerészt allralmazott állandóan vállalatánál s e réven a barátság szálai .még szorosabbra és bízvást állíthatjuk, elszakíthatatlanná fűződt·ek.

•

NÉHÁNY APRÓSÁGOT
js följegyzünk az év történetéMI. Január 6-án olvassuk
először a Múzeum Kávéház hirdetését lapUJDkban: Múzeum

Kávéház a gyógyszerészek otthona. (Tulajdonos Germán
Jenő.) Itt említjük meg, hogy egykorú
forrás szerint
50---60 gyógyszerész a nap bármely szakában tartózkodott a Múzeum Kávéházban. De a Tulipárnkert vendéglll
is följegyzésre érdemes. Állandó hirdetője a lapnak.
Gyógyszerészek találkozóhelye. A Gyógyszerészsegédek
Lapjának elsőéves jubileumát is ott ünnepelték meg. Visoont a „Saskönben" :mérsékelt árak vanmak . . .
Hl

Idé t lapunk eg~k !hirdetéséből: „A Purgó szó arra
,'""1 hogy az orvosnak, a gyógyszerésznek
és a betegnek
szol ga,
, , ,
1
·· ·d
1 h tővé tegyék az eredeti keszltmen,yt egyet enegy rov1
~se szóval előírni, ajámlani, vagy kérni." (Adalék a specialitások történetéhez.)
Egy hir: ,,!ótékowyság. A Budapesti Hirlap irja:
Fallk: Richárd Rákóczi téri gyógyszertártulajdonos az „Otthon" írók és hírlapírók Köre tagjai részére 40% áreugedményt ajánlott fel."
Alláshirdetés: „Miskolc, K Rácz Jenő úr 130 komna
fizetést ad, teljes ellátást és 7.50 korona havi nyngdíjilletményt, évenkint fizetésjavítás és 14 napi szabadság."
(Az időben segé&hiáwy volt. Győrött és Selmechám·ylán
például hónapok óta hirdetik lapunkban a betöltendő állást, eredménytelenül. J"nnár 20-i lapszámunk 16, az okt.
6-i pedig 19 álláshirdetést közöl.)
Andrássy Gyula ·grófról egy hír ezt írja: „Végre
egy belügyminiszter, akihen ibízhatunk, aki igazságos
ügyeink védője. Uj korszak váJJható: az igazsáigoo jog-adományozás."
Gróf Andrássy Gyula belügyminiszter az rno7. évben 52 új gyógyszertári jogot adományozott. Talán valamennyi megelégedést keltett az alkalmazott gyógyszerészek
körében.

1908

elején vetette föl dr Gaál Endre a kamara
kérdését, miután híre járt, hogy Andrássy •belügyminiszter törvényjavaslatot készít elő a gyógyszerészi kamaráról. Gaál Endre szög_ezi le első ízben azt a kívánságot,
hogy tulajdonas és alkalmarott gyógyszerész egyen,iogú
tagjai legyenek a kamarának. Gaál Endrének ez a
cikke előzőleg a Pesti Naplóban is megjelent. Az év első
1aps~áma közli a Szövetség úfabb beadványát a BGyT:bez, mdyben a 8 órai zárást és a 'loorpótlékalap létesítését kérik. A beadván:yhan föltüntetett skála 160 kornnától 300 koronáig terjedt.

1

1

KARD ÉS PISZTOLY
Mindjárt az év elején Mátray Guszt.Wrnak,
.a szövetség ügyvezető elnökének összetűzése támadt
Varságh Zoltánnal, a Gy. IHetilap szerkesztőjé
vel, aminek kardpárbaj lett a következménye. A
harcképtelenségig tartó párbaj Varságh sebesiilésével
végződött. l'á1'bajsegédek voltak Mátray részéről dr Gaa1
Endro és Károlyi József, Varságh részéről H éderVÓJry
Lehel és Muzsa Gyula. A párbai január 15-én folyt le
·s másnap Mátray Gusztáv állásának elhagyására kényszerítve kilépett a M1'gyar Korona gyógyszertárból.
Egyelőre nem is kapott Budapesten kondiciót. Rövid
pár nap 1111ulva a féket nem ismerő Gy. Hetilapban, Varságh erős kimhanást intézett dr Gaál Endre ellen. Ebből meg pisztolypárbaj lett. melyet jan. 22-é11 vívtak a
cinkotai !határban Gaál és Varságh. Ez alkalommal sebesülés nem történt. A Szövetség választmánya ezekután Varságh Zoltánt és a Gy. Hetilapot társadafilni bojkott alá helyezte. A bojkotthatározatot a jan. 26-i közgyiilés is m~erösítette.
EGY ELUTASITOTT JAVASLAT
,Tanuár 26-án tartotta meg a Szövetség rendes évi
közgyűlését, melynek legnagyobb eseménye volt, hogy
MátFay Gusztávot, aki a jogot nyert Eszt~gár Béla lemondása óta, mint alelnöki vezette a Szövetség ügyeit,
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óriási lelkesedés közepette, közfelkiáltással elTuökké válaszbották. Február 7-én alakult meg Szegeden a Szövetség első vidéki fiókja, amit hMilarosan követett a
miskolci. temesvári és pozsonyi fiókok megala.kulása is.
Közben megérkezett a B. Gy. T. válasza a Szövetség beadványára. A válasz a 8 órai zárás kérdésében mereven elutasító volt, mig a luorpótlékalap kérdésében elleniavaslatot tett: azt indítványozta, hogy korpótlékalap létesítése hely>ett felszólítja a Testület tagjait, hogy a saját lh'atáskörükben nynjtsanak alkalmazottaiknak korpótlékrendszerű, vagyis a szolgálati
évekkel emelkedö
fizetést. A Szövetség "ezetősége a ta.gok összeségére bízta
a döntést s 'ezért március 10-re általános budapesti segédgyűlést hívtak egybe. A segédgyűlés,
amelyen nem valami sokan, :mim.dössze 66-an jelentelo meg, nagy többséggel elutasította a Testület javaslatát. Ez a határozat
a Szövetség propagandájának volt köszönhető. A Szövetség 'álláspontja ebben a kérdésben ii!ltranzígens volt, amibe,n, volt is sok igazs&g. Azzal érveltek, hogy egyrészt a
Testület nem tudja garantálni, hogy minden tagja l!Ilegadja a korpótlékrendszerű fiz>etést, másrészt az időseb?
kollégákat elbocsátanák, h~"Y ne kelljen olyan nagy fi-·
zetéseket adniok. Ez is igaz wlt, azonban l!Ilai sz!lmmel
nézve nem volt ihelyes ez a határozat, mert a testület ajáplata /ba megvalósult volna, mégis s<Jklat javított volna
az ~lkalrrnazottak helyzetén s mindenesetre kisebb területve szorultak volna össz>e a fennmaradó problémák,
könnye'ib lett volna a még megunaradt sérelmeket orvosolni. Később pedig mégis ki lehetett voLna építeni a
közpcmti korpótli\kpénztárt.
A s~!'!édgyűlés elutasító hatlározata után, ami egyúttal
pontot t;tt a Karfovs~k:y-Joánovics-féle békeközvetítés
mögé újból fellángolt a harc a B. Gy. T.-vel. Ennek
az idŐszakna;k; dr Gaál Endre wlt a hőse, akill.ek bátor,
szókimondó és szenvedélyes hangú cikkei nagy hatást
keltettek és erősen befolyásolták az a1kalmazotti kar ál~
lásfoglalását. A napilapokban is sorra ielentek meg Ü~"':
cikkei melyekkel a közvéleményt igy<lkleZ'ett a segedi
mozgalom l!Ilellé hangolni. A szenvedélyeket még inkál?b
foirozta az a tény, ihogy Horvátországban és Ausztr_iában a gyógyszertártulajdonosok €imberséges elvek szermt
rendezték a fizetéseket.
.
A júnins 4-i választmányi ülés, Gaál E"'flr• in'._litványára megváltootatta · a lap címét s a Gyogyszerew;.
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segédek Lapja círrnzés ezzel a multé lett. Június 21-én
került először a lap élére s ott büs~élloedik mind a mai
napig is a mindnyájunknak oly sokat jelentő két szó:
GYóGYSZERJ!JSZEK LAPJA.
ANDRÁSSYNÁL
l\iájus 7-{m a Szövetség küldöttsége jelent meg Andrássy belügyminiszter előtt s két memorandumot nynj.
tott át. Az egyikben a gyógyszertári jogosítvány átruházhatatlanná tételét kérte, a másikba.n pedig föltárta a
gyógyszerészsegédek helyzetét s kérte a minisztert, hogy
támogassa a gyógyszerészsegédeket helyzetjavító törekvéseikl'ien. Andrássy· válasza óriási meglepetés volt. Kijelentette, hogy a gyógyszerészet refonmj'ára vonatkozó
törvényjavaslat készen van s ősszel a képviselőház elé
kerül. Az előzetesen összehívandó ankétre meg fogja
lhívni a Szövetség képviselőit is.
Ugyanakkor a Házban Buza Barna képviselő szólalt fel a gyógyszerészsagédek érdekében s az ansziennitást követelte. Egyúttal rámutatott a patikajogokkal
való űzérkedésre, valamint egyes visszaélésekre. And~
rássy megmyngtató választ adott a H.Wban és iktijelentette, hogy már el is készült a törvényjavaslat, amely
egészen úi alapra fekteti a gyógyszertári jogosítvány kiadását.
AZ ANDRÁSSY-Ji'J!JLE TöRVJ!JNYJAVASLAT.

A készülö törvénymódosításról érloező bírek óriási
konstern'ációt keltettek a gyé\gyszerészi karban és pedig nemcsak a tulajdonosok, hanem az alkalmazottak között is. A tulajdonosi kar éppen közgyűlésre készülő
dött. A közgyűlésen, amint látni fogjuk, az alkalmazotti
kar képviselői is részt vesznek, még pedig - és ez mai
szem.mel nézve nagyon

érdekes, -

mint az Orszifu,.,O"{)S

Egylet rendes tagjai. Abban az időben ugyanis az Országos Egylet alapszaibályai szerint a ,,segédkartársak" épp„
olyan rendes tagjai lehettek az Egyletnek, akár a t~
lajdonosok. A Szövetsé~ clbatározta, hogy négy vezetotagjával képviselteti 1ma~át a Magyarországi Gyógyszerész
Egyletben s utasította Mátray G-usztávat, Csikós Adá'1Wt, dr Gaál Endrét és Orosz Lászlót, hogy ira111rozzanak be az Egylet.be és a legközelebbi közgyűlésen vegyenek aktív részt. Ugy is törtéTut. Jell!lmzÖ az akkori helyz>etre Csikós Ádiim -beterjesztett indítványa, mely így
23

ililéO' a törvénytervezet nyilvánosságra jutása el6tt
0
0
b ,
a MGyE vezetősége gyógyszerészi házszabályzatot ocsatott ki, melyben egyoldalúan anélkül, hogy a Soovetséget
megkérdezte volna, megállapította az alkalmazott gyógyszerész szolgálati feltételeit és RZ alkalmaztatás összes körühményeit önhatalmúlaig szabályozta, ami az alkalmawttak körében újabb elkeseredést váltott ki.
Ilyen körülmények között került nyilváno~ságra ,"'
belügymilliszter törvényjavaslat:tervezete a gyogyszereszeti ügyről. 1876-tól a mai napig ez a tervezet az egyetlen amely a 76•os törvény megreformálását klonkrét
for~náiban akarta keresztülvinni, megérdemli telhát, hog_Y
a gyógyszerész-történelem számára megö~ök:ítsük ;i~ál rs
inklább, mert a mai generáció számára is rend}tl;ül soik
tanulságot tartalmaz, amint tanulságos a~ az áll,as~ogla
lás is. melyben a törvénytervezietet a gy0ooiyszeresz1 kar
részesítette.*)

ho.ay

ihangzott: „Mondja ki a közgryűlés, hogy a specialitások
rendezésére kiküldiJtt bizottságot elrrvozdítja, hanyagságáért bizalmatlanságot szavaz és új bizottságot választ,
amelyn~ kötelessége záros határidőre miiködéséró'l beszámolni."
Orosz László azt indítványozta, hogy az Országos.
Egylet igazgatóságába válasszanak be luét alkalmazott
gyógyszerészt, Gaál Endre pedig, hogy a megvalósuló kamará,ban a segédok a tulajoonosokkal egyenlő jogokat
élvezzenek.

KÖZÖS VESZEDELEM
A közgyűlést megelőző időben vészes hírek érkeztek
az Andrássy-féle törvénytervezetről és kiszivargott, hogy
a <belügyminiszter u. n. közjogú gyógyszertárakat akar
létesíteni. A MGy E igazgatósági ülésen nagy aggodalommal tárgyalták a közjogú patikáJ!o hírét, de éppolyan
aggodalonnnal fogadták a „segédek" is. Május 31-én
Csikós Ádám ,,Közös veszed:e1em" cí.men vezércikket írt,.
melyben azt hangoztatja, :hogy a közös veszedelem elhárítására egy tá.borba loell tömörülnie az egész gyógyszerészi
karnak. Az említett igazgatósági ülésen Csikós Ádám is
részt vett és ott is felajánrotta, h<lgy kössön békét a két
szemben lálló tábor és vonuljanaiki fel egységesen a „közös veszedelem'' ellen. Filó J Ólnos ezen az ülésen abszurdálláspontra helyezkedett. Szemére vetette Csikós Ádámnak, hogy a.z Andrássy-féle javaslat a Szövetség műkö
désének eredlllénye. A Szövetség „bünlajstromáról" be. szélt, !IIlajd azt kívánta, hogy kössenek ugyan békét, de
a Szövetség követeléseit, mint a kmpótlék stb. kapcsolják
ki egyelőre és halasszák arra az időre, millror már a
köOOs veszedelem elmúlt. Május 26-án lezajlott az Ország<JS Egylet közgyűlése is, !IIleg1ehetős izgalmak között.
A közös veszedelemről és a segédi karral való békekiités-·
röl azonban nem igen esett szó. Lapunk június 7 .i számáiban igen lqgikus vezércikk jelent me,g, melynek írója
(nevét sajnos, n•eim írta alá és igy nem örDkíthetjük meg,}
kifejtette, hogy a gyógyszerészsegédi kar csak az esetben
1állhat a tnlajdonoscik
mellé a közjogú gyógyszertárak
doligába,n, ha minden jogos kívánságát teljesíük. Szövetségiimk választmánya ezután úgy határozott, ha.gy az
Andrássy-féle törvénytervezettel kapcsolatban kizárólag
csak a segédi kar érdekeit fogja védelmezni.
A tulajdonKJSi kar balikezes
politikájára jellemző,
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Törvényj,avaslat-tervezet a gyógyszer"8zeti ü.gyrol.
(Az 1876. évi XIV. t.'c. Első ,vélsz XIV. F.e}ezetének
m&dositása.)
1. Álbalános TésZ.
1. Allami felügyelet. A gyógyswnés„et az álll'~
felügyelete alatt áll. E felüg)"e].et :loülönös,en a következők
re terj.ed iki;
a) a ~yó~ys.zex:és•:zieti szemié1yz et minősitésérr·e;
ib) a gyógyszeTtár' ellh·ely;ezié.sére, .. íb~rendez·é#siére és
felszer.el-és·é;r·e minek iköivietk·e·ztében ny11l'Vlanos :gyogyiszertá.:r ,csaik a !k:Öz.egészsiég,ü.gyi ·hatóság á:ltal 1m1 0~iz1Sgált ~és
enigediélyezett, .a •köz·egés•z:ségügy követeménye1in·ek telJ€;
sen megfoJ.elő hely.isé,giban nyitható meg •és tarthato
1

üzerrnlb·en:;

e) ,a gyógyB•zeirtár egész kezel·éis1érie, a gyógyaZierek
minős-égére;

.d) a .gyógyszeirész'i rend1s.z·aibá·]y.ha.n
könyvek viteil;é.r.e;
ie) .a gyógyiS'z•e•rtáorak nyilvánta·rtása.
2. §. Gyógyszerkönyv és árszabvány. A

megh1atáJrozott

<ielügymini~z-

*) Mire .e sorok nyor11tatásban meg}elennek, minden
valószinüség szerint nyilvánosságra kerül az új gyógy"'
szer·észtörvény tervezete, vagy talán már töTV,ény iis lesz
belőle? Annál érdekes·ebb öaszehason!itásra fog alkalmat
adni Andrássy javaslata.
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te.r állapítja m•eg a hiv.abalos maigyair .gyógysz,erkönyv.et
s a 1gyógyszerárnzaibványt és ebhen ,azion engedményeket,
me•Iy,eket 1a ,gyógyis1z eTtár-ak gyógyintéz·ete.k, közailapOk ·éS
ibete.gis,eg.élyző pénztárak s·záim·áira ·aid,ni kötelesek.
3. §. Felügyelő fórumok. Gyógyszertárvizsgálat. A
kö~eg-észs•égügyi folügye'letet a gyógys~e·rtá!ra:k folett kis
és IIlagy községiben elsöso~r;ban a közs·égi (kör) O'l'VO.S
gyalillorolja, ·aikinek kötel1esGég.e •e téren tapasztalt Tendellenesis.éget az ·elsőfotku közegiészs.égü.gyi ~hatóságnak
bejelentenie. A ;gyógysz,e·rtáT1ak ellenő.rz·és•ét •e törv;éinylben (19§.) megállapított e.s.et ki'V'éte-lé'V'e•l ·els-őfokcm a
j:á.rálS"orvos (:r. t. városi arvos), imá.siodik fokon 'és tö·rrvcéinyihatós·fugi j-o,g,g.al fel!I'iuházott vároaokihan ·el.sőfoko•n
a tiszti főorvos köorr-emÜ'ködils•e mellett ,az 187•6 :XIV. t.c. 4§-iá!ban m:egnerv·e1z ett kö:öegész1siérgügy:i 1ható-ságo'k te lj€.sítiik.
E tÖ'rvényben hatá;s,ág al•att, •arrnennyi1ben n·incis más
.dll etéik!es ható-ság megne'V·eZive, rrnin:dig e:zien köz:eg.észS1égügyi ható.sá!gok értend.ök. E hatósá!gok a; gyó,gys~ertára
.krat lbárm.ikioir m·egivi'mgálhatj•álk, vagy m·e·gviz.s1gá ltathatj:ák, d·e év.enkiéint egyszer ll"en·d•sz1eir.es;en m·egvizsgálni köie'le.s·e:k. A !l'·endsz.e:r:es 'évi vizsgálatról .felvett j'e-gyiző
könyvek a belügyminiszterhez felterjesztendők.
A gyógy·szeriész .a 'hatós·ág !kívániatár·a össz.e,s ·helyi·s,égeit, eszkózeit, gyógyszereit és könyveit .megµlutatni
tartozik.
H1amisított vagy ;romli0tt, :vaigy nem e-nged.élyez.e•tt
gyá:gy.szen_ieiket a 1h·atós1ág ,elki0ibozni köt,eiles.
A gyó.gys1zertáJr-ak hi.~atali0s vizisgálatáért a gyógy:szeriés,zektö.I Soeimmin•eITTlÜ díj1ak n;em szedhetők, szabálytalamságok mi1att . .s~li'Ws·ég•es1sré vált utóv-izsg-álatotokibál
felmerü·lő költs-égek azonban •a :hatóság által megállapított ösez·egben a gyógys,z.eré.szt te1J:"lh·elilk.
4. §. Üzleti könyvek. A .gyógysze•rész üzletéről szabályszerű és kellö·en lbélyegzett könyveket köteJ.es vezetni, rn.elyek ke.r-eisked·el:mi könyv.e:}{jhez hasoniló bizonyító
erővel 1bir.nak.
5. §. Iparkamarai illeték. A gyógys•zerészek sem az
ip.airkan1arai illet.ék·ek fiz·e·tésér:e, sem oégiük !bej.egyzésére
n.errn köteilezih;etők i de amenny-iiben közfogyasztás,ra, te:hát
niem !kiz:árólaig .g.yógy·cél'Okra .sz ánt sziiklvíz 1gyáortásával
es f-orgalOIID!bia huzataláv:al i1s f.ogilallkoZ1n·ak, rez•en teí\llékenys•é!lü:kiben i'Parigazulványhoz kötött lpairi foghrlkozást űznek, m•e'ly f.ogl.alkoz.ás1bó-l e 1r,edő j1Ö'v.ed·e'lmü:k utáin
1
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kereseti ad.ó alapján ·kereskedelmi- és iparkamarai i1llefiz0 eté~ére kötelese'k.
Más ipari f1o·glwlrkozást, mint sziikvíz,gyártást, a
gyógysz.e111és·z Csak •hiatóság 'enged;élyéveI űzhet.
6. §. Hitelezés. Hitelezni :a gy6gyszerész -csak az
orvos általl .a vényen igazolt sü1r-gő1s sziükls:ég es·etében.
vagy .azük számár.a köte·l·es, ;akiknek gyógyítás·i költs égeit
az állam, •betegaegélyiző pénztá~ v.agy köz.aJl1ap vi,s·el(
7. § .•Mér.get a 1gyógyszerész gyáigyoél1b6l c'8ak OTVosi
vaigy ál1l1at01rvosi vény, ragadozó 'V,agy !kkrtékony állatok
puis'Ztításá!r.a ·cs.alk az eg.ész-S1~gü1gyi ihatós•ág .e,ngedJély·e
alapján adhat.
8. §. Gyógyszertárvezetők felelőssége. A gyógyszertár
v-ezetöj·e a gyógysz.ertár S Zrubályisze·rÜ és pontos ~ez.eilé
.aéért, különöse:n a gyógyszerek jó minőség1éért, ·és pontos
ki1sziolgá·Itatás;á'éTt s 1helye:s' áTrS-z,a;bványoz1ás1áéirt, a inerrn
O'klrev,elers segéd'- iés szol1g3'Soze-m·élyz.etnek .a gyógyszetrtár
kez.eil'és,e kö~@be ·.vágó müköd·és·eért f.elelős .
A.mennyiiben a gyógysz·ertár v,ez.etőjének mulaisztása
v.agy hibája nem esik a büntető törvény rendelkezései alá,
a ·hJatóság által 50~500 koronái<g terj.edihető bí.~sággal
ibüntethető, t•e!kintet 1I1'éllk.ül a'lira, v.ajjon ·a ,gyógyszertá!I'
vez·etöjének mull·a,is.ztása vagy hibája a töl"Vény ·értelmié.'he:n
a gyógys.ze·llészi gyakorlat f.elfiügigieis·ztésével v.agy a
gyóg.yszertáTi jog elvonásáva'l jáJr-·e vagy .s1eim.
Az okl,ev•e•Ies segéd rnűköd'éBléért ·elsös·cmboo ő mag.a
felelős. A •gyógyszertáir tulajdonosának, ha-s,z·on·élvezőjié
nek, vagy :bérlőjének a ke1ze1l6k!höz és s,egédszemély.z.e1thez
.s •ezek egymáSlhoz való vi·szony·a m,agánj1o•gi sz.erződés
útjám állapíttatik meg.
9. §. Több jog kizárása. Több gyógys.zertkrt egy;dejüleg senki sem vezetih,et.
10. §. Nyilvános- és ma,gángyógyszertárak meghatá:rozása. ·Gy6gysz,er'tár le-h•et:
a) nyilvtáno-s;
b) magángyé>gyszertár.
Nyilvános •gyógysz.ert.ár a:z, mely kti'lörubség nél~ül
m-ind,enkilil'ek ad.hatja el gyógys.z·eTeit,
Magángyógysz·ertár ·az, mely a .g.yógy-sze'l"ek be·s.zerzés.én·él és lkiszolgáltatásá'n'ál .a f,enná.Uó szabály-Ok szerint
ko:rláto.zv.a van.
11. §. A 1bellü1gyimini•szte·r 'az !ÖS·S1Z.e'S :gyógysz•ertárakról nyilvántaTtás céljá!hól törz·skömyvet 'l"e.-et.
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II. NYILVÁNOS GYÓGYSZERTÁRAK
1. Általános rendelkezések.
12. §. Nyilvános gyógyszertár"k vezetése. Nyi'1vános.
gyógysze:rtá:rt csak az a férfi v;agy nő vezethet (ak1"r
m.int .a igyógy..s·Zi&tfur tulajd1o'niosa, vagy haszonélvezője„
alkácr mint anrualk .allikalmazott tkezelőj1e 'Vagy •l;é:rlőj-e), aki
m.agy.q,r állampolgár, akine:k az ország területén :érvényes.
gyógrsz.e11és.z.et ·dokt·oTi rv.agy gyó:gys·zerés.z.mesteri okl-e-vel>a 1.ain ·S aki ·ez·en -0kl1eviéJl· -elnyeirése óta lagaliá.1bb 1rrégy
év;et - "'" pedi]g ·e!bb&l J.egal1áJbb •egy év.et közvetleniiJl a"'
alkalmazás .előtt V1al am ely lffiagyiaTore.záigi 1gyógyszertárban
mint segéd töltött.
Gy6gyS'Z·erészön'k.émtesnek egyévi katonai szolgálata
a 1gyak:OO"latban l>eszácmítandó..
A :belügymi'Iljszter 'e·srefilöl e·setre reinidieleti út0rn megállapítj•a .azt a :rendie<>n&l 'l"ÖVi•dehlb •Mőti<rtaimú gyatkorlatot·, lMll:ely az id-ejgJ,e.n,esien a!IDaidiályoziott ·gyÓ'gysze:roész;
helyettesítésére tkivételesen jogosít.
Nyilvános -gy&gysz·eirtá-rt llffill v:ezetheit az, a!ki ,gyakOll"lóo:r'V'OiS 'Vagy ·állatorvos; .akit ·a gyógysz<eiré·szet gyakorlatától a •hatóság (13. §.) v.agy 'hÍTói ítill,et elti'ltott,
e tii alom tartama alatt; akitől a gyógyszertári jog megvonatott, a megvonást kimondó jog-erős határozat kézbesítés„től öt ·év 1efolyása alatt.
A nyilvános gyógysz;ertár 'bu•laj.donosa vagy bérlője a 1gyágyszertá!r v•ezetőJét a ·h·ató.s:ág útján a ibelügyi.
mim<is·z.teirin'ek ·hej·el•ent·eni köteles.
13.. §. Eljárits szabálytalan kezelésnél. Nyilvános.
gyógy.s.z,eTtá-r üz.erme megisz.a:k:ítás ·nélllkiül :állandóan fenntarl.aindó. Ha valamely gyógyszertár .a smbálynak nem
f-elel arueg .és .a köz·egiészségiügy éT1de1k.e ikfviá.rujra, a hatós·ága tuJ.ajdonos te!11hére .a h·atooiág ·áJlta.J 'kine"l'ez·ett kerel&
idtal ,a ,gyógyszertá:rt mindadJdig ve21ettethe1ti, míg a tulaj:dornos újra m,egmyitj.a az ü~erm,et.
H.a .a n'yilrvánns .gy6gys·z·elf'tá~ban ·oly ·rend•et1lenségek
vannak, ·a.mely·ek más]~ép meg nerrn szünteth•et&k, v~gy ha
a -gyógyrB,zertárt olyan ,eigy•é:n· v;ez.eti, aki •eh'hez joggial iTheun
bí-r: a lható„ág kezelő, füetől.eg új !lcezelő taTtását :rendel\heti d 'és ·ha e•z a meghagyás.a nem teljesíttetett volna,
az €lmairaszta.1lt terfu<éTle a .gyógyszertárt minid1a1&di,g hatóoogiliag k]n•evezett l<ez.elő által '\'ezetheti, IIDÍ.g •a Tehd„lileneBS'égek megsz.ünt&vel a kellő vez etés !biztosiúva n.incs,.
ha ·ez ikiiv:i1hetetI en, a gyógysz,ertáJr.nak i·dieiglenes !beZ'ál:ra28
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t&sa irránt i,nté-zk,edik. Az elmarasztalt gyógyszeréBzt a
hatósági kez.elö kin·evezésév·eil .egyidejűleg a ·hatóság a
gyó.gyszertári gyakorlattól Z'á:rOB ihatá.Ti•döre - m•elyegy ·évnél hos@a,bb nem lehet - .eltilthatja.
14. §. Gyógyszertárak jog s birtoklás szerinti felosztása.
Jog, illetőleg :birtoklás t~;;:inteté1ben a nyilvános gyógysze.rtá1· }e1h'e":
a) (['eáljugú,
b) adOililányo.zoU gyógys„eTtár.
Ez utó·bbi 'VWgy
1. jogi személynek adományozott közjogú -gyógy-sz.eirtiár, vaigy
2. gyógyscz,eirésznek adományozott _is.z.em16ly·es jogú.
gyó.gysze:rtfu·.
A gyógy.azertirr lehet tcw„blbá:
a) ö·náHó, amely más .gyógyszertáJrtól függ.etlerniiJI
adornányoiztat:iik;
·b) fiókgyógys.zfiltáT, amely egy önálló gyógyszertár
fü1g1gel·é~e.

2. Reáljogú gyógyszeirtárak.
15. §. Reáljug tulajdonságai. Reáljogú gyógyis-.e1rtár·
m1agánjogi sz.er.zöd~és,ek 1és 'élJ'."V'ém.ylben il.évö jog.s.zaibályoknak megfelelő átruházásolk táirgyává te•hető, :n•evez.etesen
szwbadon el1ad:ható, ·eliárv•eirez,hetö, örököl1h•etö, hagyomá-nyozható és bérbe ad.ható.
Reá·ljogú 1gyógys,zertár nem adományoziható, sem
sz;emélyes jogú gyógys.zertár :re'á!ljogúnak ~l ·n·em :ilsmeT-hető.

A r·e·áljogú gyógys,zeirtá'l' máis község.be nem helyezát, u·gyian.azon közaé1g:be1n is •helyet cs1ak •a ·hatós·ág·
engedélyév·el cs-erélhet.
A -reáljogú gy6gysze:rtáor mindemik.IO;i·i tulajdonosia„.
ú.gys2intén .a m.i;n.d.enkuri -bérlő, és ke~elő a hatós·ág útján.
a rbe1lügyminiiszte"rnek 1bej1el•emtend1ő.
16. §. Reálgyógyszertácr hiányos kezelése. Ha a tulajdonos ·vagy 'béa'lő .a 13. §. :más·od1i'k bekezdése brtelméhein a ihatóságilag ki1nev.e.zett :kez 1 ellőt nem. alka:l.mazz.a·
v•agy müködésié'ben megiak.ad:ályozza, a törvién.y•h.atósiá:gelsö tIBz.tvis'előj•e ia 1gyógysze·rtáT m·Üköd:ésrét mindadidtiigmegtiithatja, míg a megfele1!ő koez-eliés ibiztositv.a nincs.
Reáljogú gyógyszertár jog.a a hatóság által meg
n,em rvon:ható.

hető

A r.eáiljo.gú gyógys.zerlá:r tulaj,donosa ·e szakasz eseieibe'n hO"z.ott ·határozatot a köz·1gazgatási ibírós,ág.nál pa~asszal tá.mrec1hatj a •meg,.
Ha rveiáljogú gyógysz.eirtáT •egy m·~·ik re•áljogúval
egybeolv·as·ztván, ·öt •éven át mint önáJNó 1nyilv.á-nQ,s gyógy.s.zertár nincs üzembe.n, arnnak jog.a e·lévül.
3. Adományozott nyilvános gyógyszertár.ak.
a) Altalános rendelkezések.
17. §. Eljárás gyógyszer~iiralk engedélyezésénél. A
és közjogú gyógysz·e·rt.fur föl1á·llítás·át oélzó
·tfur;gYialás csak a gyógyiszertár ·ml~1gin~er.ésére jogo,sított
gyógys·z.erésznek v-agy jogi sz.emél'y.:nek a belüg~inisz
terhez intéz·ett kérés.e .alapj'án :iD.1dul meg; kivéve a gyógy~
szertárral nem biró ·Olyan községben, amelynek lega/,á,bb
3000 lakosa van s melynél a tá„gyalást a belügyminiszter
kérés nélkül is elrendelheti.
A tá.rgy.ailás: s·or'á.n a közs·ég, a tiszti- főo·rvos, a tör„
-v.é;nyhatósági ·egésziégügyi bizottSJág m,egihallgatá•sa után
a tö:ruénylhatá<sági köz•gyíilés nyi!alikozik a gyógJ"'l"erlár
te-1'álllítás1a tá:r.gyáiban, 1niely hatáorozat viélermé-nyinyHvánítás 'V•égett az illetékes uvó.gyszerészi kamarával !köz.s~em1éiyjogú

liemid'Ő.
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A lbe.J.ügy1mi~dszteir .a tá:~gy;ftlás 1bef·ejezése után dönt
·fölrálHítás·~ :k!érrdiérsiéhen.
U j gyógyszertár fölállítása eaak azon esetihen enge„
dlély;ezhető, .ha ib·eig.azoltatilk:,
a) 1hogy 1a gyógysz.ertár fölállítása ·az iH1ető ~.özaég
ben vagy közs·é·g·réisziben a köz.eg.ész:ségli'gy sz.empontj,áiból kív:án.atos;
b) •hogy .az oa már ott létező ·és az illető vidék •gyógy.sz·et';a,Z'üks:égletét ki•eJl1égítö .gyógysz.e·rt,áir fönnmaradás1át
n.eun vesziélye•zteti; 1és
e) 1hogy a gyógyszertá•rral nem 1bir.ó közs·ég.ben orvos ikét év óta áU.arudó gyakarl•at<>t fc;lytat.
Ha a lb:elü·gymi:n~szteir 1gyógysze-r·flár fölálllításiát a
tá:!'gyi~l·ás •befej·ecztérvel uem •engedélyez.i, 1e ~hatáirozattáll
.3 1évig m~niden !ké.relmet tárgy;alás .e}rien:dieil.és-e. né·Ikül
vtsszauta<iíl. Ez.en időn belül 'beadott kérelmet ·c·sak akikor
tá:ngy.al1hatj.a, ·ha az ·rl'Iretö ~öz~ég ·Vi·s·znnyai időközihe'n
megváltoztak.
18. §. A gyógyszertár helyének megállapítása. A
belügy:mimiszter ·enged1elye a gyógyszertáima,k •egy. meg30

-a gyógyszeTtáT

hatáirozott közs1é.glben, v·agy közs·ég rész!hen :való fölállítfüs·ára szól.
A gyógyg.z.€:rtár .pontos :heilyét az•on közs:églben, <Vagyköz.siégré.s,zihe·n, am1elyre az e·ngedély 1szól, Tend1es·en _a
köz..&ég 1állapítja IIIl'eg, mely határozat .a tö!I"v.é1nyhatós·áig
e1lső tisztv:i's1 előjléhez iés .ettől a belügy.min.is,zteT.h•eZ, ill·ető
leg töry;ény:hatósági vá:ros h:atáiroz1ata egye:ne1s·en a lbel.ü.gym;ruszteOJheo; felebbe2Jhető.
Ha olyan község •ál'1ít föl gyá;gyszextá;rt, amelyben
van nem köz1s:égi gyó,gyisz,ertá'l', vagy ha .a köwé~ben,
:.melyl:>.en a ·nem köi<ségi .gyógya•erlá;r föláJ!lítása eID•S'edF
ly;eztetett, közs·égi gyógyaz.ertár :van, 1a ·gyógys·zertá'l' ·helyiét
a tönény;hatóság e·ls·ö tis1ztvise1Jöj e, törv;ényh atós á•g-i j·oggal 1bilró ·vá:ros•bam. 1a főispán 'áH1apítja m eg, A határozat
ellen a• 1be1'ügym'iil'is·z.terhe-z van fel1eibbezé.sne!k 1hBlye. Ha
ninciS m1ás 1gyógysz erlár a k!özs·égihen, központi !hely jelö11endő ki a gyógys·ze·rtfur szám1ár.a, ha van más 1gyógys•z,eir-táor .az új,nak hdye akként j.~lölendő ki, •h<>gy .a gyógy.
sz.e~tá-r.ak a le·hető J,egkev.és!blé ártsam1aik 1egyrrnásnak ·és
hO'gy :az 'e.giés·z közs·é g ·I·eihető J,egigy01nS1aibban jusson a
gyógy;sze1rhez. A gyógy1s-z·ertáT ·os aJk a k:özsiégelll „beilül és
cs·ak a 1gyiógys·zeré·S·Z rv;agy a jogi személy kléirelméi:e he..:
lyezhető más helyre át. Az áúhelyezés !kéndJésében ugyanazon 1hatóság i1ll,etJé.kies ;dönteni, mely ·a gyógyaiz.eirtár ·helyét megáHapítotúa Ao; áthelye,..és ké„dJéséll>en 'hozott határozat .elilen fokoz.atos felebibezésn·ek rvan hely•e.
0
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1

0

1
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b) Közjogú gyógyszertárak.
19. §. K.özjogú gyógyszertár kezelése. Közj„gú ,gyógysoortáir 1a követikez·Ö jogi sz·emiélyieknek 1aitliományozható: 1. töry;ényhatósá•gi joglgal föl·ruházott városinak, r. t.váirosn.ak •és J.ega:liibb 6000 lakoasoal bi.ró község.nek,
2. nyi1lváinos gyógyi'Iltfaetne!k,
3. hetegsegélyzö. . péniztárniak.
Közj101gú ·gyágy.s:z.erláJr •CS·ak akkor aid:ományoz.ható,
ha az illető jo.gi s~emély a tárgyalás megkezdé.se ,előtt
loéivelmezte ily gyógys•e·rtár föl'áHítáaát.
Községnek (városnak) adományozott gyógyszertár
gy6g.yszerésmek bérbe adandó vagy kivételesen kezelőré
bízandó. A gyógys:z;ertár .allbér1e1Jbe n•em a:dható; a
bénbe.adásr:a vonatkozó 1hratár0-z1at 1a közvetlen f,e]ü.gyell5hatósághoz jóvichagyiis vé•g.ett fölterjeszten.dő.
Törvén;yihatós-ági városoklba'n 1eziránt a tanács intézkedik, másutt ~ képviaelőtestület.
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A község a maga terü1etén tö1hb gyógy.szertá.Tt is
-bitt'hat.
A közvetlen felügy;eletet a iközs·égek ibirtoJoáJban
·1evő gy;ógyszertá11ak fölött a 3. §"ban megjelölt .hatósáigok gyako:ro1lják, kiv.é<\7'e a köv.etkez·ő 1eseteikiet: a 1r. t.
város gyógyszertá-ra fölött .az alispán és tiszti főorvos,
.a tÖ'rV'.ényh-atósági jogg'lal 1biró rvár-0s gyógyszertá1ra fölött
a ·belügy,miniszte'l", ,aiki ·rendesen a fő~s.pá.n 1és ti0szti fő
orvoo áltaJl .gy;akorolja az ellenfuzést.
Ké>I111'fuzak, lbeteg&e!l'éiyz/µpénztá>nak gyógyszertfuru1rnt magu'k köteJ.esek kezelő által 'l<ez·eltelmi.
Gyógyintfaet csak ·egy gyógysJOertfurt, befo·gse!lélyző
_pénz.táir •egy közs·égiben csak .egy, ö-ssoosen .azonban töblb
gyóg)'ISzett"t.irt is bi11hat.
Gyógysze:rtáTi j-01ggal 1biiró jogi szem:éily átr:u·há-Lás
..által 1gyiÓgyisz.ertáJrt a 1helügyimi1I1iszter ·engedélyével szernzhet, <l·e saját gyógys,z·ertáirát m;áal1.',a lát nem ruházhatjia.
lt ·közj-ogú gyógy-a.z..erlár m1egS"zÜn!ik ·h1a:
a) a közs.ég, ;kór.h·áiz-, be·tegs1e.géllyző pénztá!r lemond
,-1' jogról. A lemondás ·a h-atósá!l'Il'ál bejelentendő. A lemond;) úu'Lajd<llll<>S, lha 1a közegiész,ségügyi .ériiekék úgy
.kíváinják, ia lh·atóság álltal airria ~énysz..erítihető, h-0gy a
lemo.ndrás 1Jrejelenté&éne'k rua.pjrától hat hónapLg gyógy,sZ'<ll1;á.rát Ü7'emben tart..a;
b) ·ha a kórluáz, 1>etegs,e.gélyzé>-p1énztáT működését
:beszünteti;
e) ha •a jog viss.zavon1ati.!k:
A közj ogú ,gyógysz&tfur joga illle!l'V'MJJható:
1. H.a az aidomiányozás után vagy az átnuházás
útján 'Va:ló sz·erz·és es•etéini ·a s;zerz&diés1hen m1egJelőllt
·átvétel ·i>d·őpontjától 6 1hooap al•att a g)'IÓgyswrtár meg
:nem nyilik.
2. Ha .az IÜ•eim ihat hónapig ooünetell..
3. Ha .a 13. §. _ értelmében a gyÓ-g)'ISzertárt ható.!>ági'lBJg ke•eliik és a hatod,ik hónap 'l'•ég.e ·előtt a iközjogú
gyógy;s'llerlár tul-ajdona&a a ,gyógysz,ertáT 'l'eZ'eté&ét :15el. szólítáa ·diacáira át nem ve&zi, .'V'agy azt nnegf•el·elő .ren:dben tartani 1l•em képes..
4. Ha a tul.ajdcmoo a 13. §. értelmében 'kirendelt
l<ezelőt .a gyÓgy•zert.ir átv.ételében vagy tová!hbi si'keres
működésében mel!'a'ka:drályozza.
5_. Ha a helyi•ég a köze~&égügyi kÖV'etelményeknek nem felei meg és a ·l>atósiá.g által •el.-endelt
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javítáisok meg 'IleJTI történnéneik, ill 1 etőleg új h·elyiség
nem 1sz·ereztetik.
A m•egvonás •kér.dés·élhen .a közigazgatási 1bizottság,
,a törvény;hatósági vál'ost iHetfüeg a íl:J,efügyminiszt<>r
hatá:roz. A miegvo:ná,,st ki:mond·ó 1határo:ziat •ellen aiz 1---4.
-pontok esetén a köz"igazgabási ,bírósiághoz panaszn1a:k. rvian
.helye.

e) Swmélyjogú gyógyszertárak
20. §. Eljáriis pályázatnál. A törvény.hatóság első
·tisztviselője, ha a belügyminiszter a 17. §. értelmében
-Ot erre uta.isítja, a sz·em•élyjogú ·gyó.gyszertár eng,edélye'Zése végett nyilvános pályázatot hirdet. A pályázatban
megállapított záro• határidőn belül beérkezett folyamo<lványok közül a tör~ény-hatósági és rendezett tanácsú
városoknál a v;árosi .egészs·égügyi bizottság, ·más köz-s-égelméJ a község képviselötestületének meghallgatásával a vármegy.ei egész.s·égfrgyi bizottság jelöli ki azokat,
:akik választás alá bocsátandók.
Ha az adományozás alá k·eTülö gyógyszertár helyén
-a gyógyszer.ész halála vagy haszonélvez-eti jogának meg:szünte következtélben megszűnő gyógyszertár állott:
elsős-0rban a volt gy6gyiszerésznek kellő képesitéssel biró
:gyermeke jelölendő.

Utá.na s minden más esetben elsősorban az jelöaki leghosszabb ideig működött segédi minő
.ségb;n s ha több ilyen van, az, ak:inek gyógyszerésztudori oklevele illetőleg ak:inek a legjobb minősítése
van E sorrendi ől csak az esetben lehet eltérni, ha
me~bízhatóság tekintetében az illető alapos k:ifogás
·aw esik.
lendő

Nem jelölhetők, akik
a) a gyógyszer-tár v-ezetés·ére joggal .nem bírnak,
b) reáljogú gyógyszertár tulajdonosai s azok, kikJiek házas.táorsa .reáljogú gyógyszertárr.al bír,
e) oly gyógy.szeré.'l1'ek, akik személyjogú .gyógyszertárukat két ízben másTa Tuházták át.
-mított 5 •évig,
d) oly gyógyszerészek, kik személyjogú gyógyszer'.
\árukat két lzbe nmásra TU'házt,ák át.'
Ha több jeilöJ.hető pályázó van, hármat ke],] jelöln~
közülük.
A jelöltek közül á közigazg,atási bizottság titkos
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szavazás útján választ. A belügyminiszteThez az ered:.
ményt he kell jelenteni.

A vál.asztás ellen, Jva a meg'választottnak · nincs
törvényes minősítése, vagy a kijelölésnél, illetőleg a
választási eljárásnál a törvények és szabályok figyel"
men kivül hagyattak, panasznak van helye a közigazgatási bírósághoz, mely a törvénybe ütköző váll.asztást megsemmisítheti.
21, §, Töbh személyjogú gyógyszertárt senki sem
biMat, Ha oly gyógyszerész 'Választatik meg, aki sz·em·é~yesj.o.gú gyógyszertá>rt bír, olyannak
haszonély.ező}e,
bédőj e .vagy kezelője, ,eJőlbhi tulajdonát, illetőleg állását
bérletét elveszti.
22. §. Személyes jog tel".mészetes átruházása. Slzem-élyes gyógyazertár joga .el nem adható és nem hagyományozható, ·de a közigazgatás-i bizottság .engedélye anellett más gyógyszertár fölállíti;sár.a jogosult jogi szem·élyr.e át-ruh·ázható.
Az átruházás ne.m -engedélyezhető, ha a gyógysz.ertárt átruházni kívánó .gyógyszerész öt évnél keves,ebb
ideig ibirja a gyógyszertár.t, Az átruházás gyógy,sz·eréazrrőI gyógys.Zerié,szr.e n.em enge-diélyezh·ető, ha a .szem•élyjogú gyó.gyszertárt átvenni óhajtó gyógyszertár vez~té
eér·e joggal nem bir, ha reáljogú gyógyszertár tulajdonosa, 1ha már előbb ké.t izben nyert átruház.ás útján
gyógyszeTtárt s ha .ellene erkölcsi kifogás emelh·ető. Más
esetekben két fél által kért átruházás megadandó.
Az átvételről szóló szerződésben megállapitható az
időpont, melyben a gyógys.zertárt az új tulajdonos ·átveszi.
Aki gyógyszertárt ·átv;ersz, elveszti ·más azean:élyjogú
gyógyszertárbérletét vagy más gyógyszertán>ál ,elfoglalt
kezelői állását.
Az átruhá~ás ü'gyéhen boze>tt ,els-őfokú ,határozat
ellen a közig.azgatási ,birósághoz ·panasznak 'Van ·helye.
A gyógyszertárnak átruházása .a lbelügyminiszte~
nek bejelentendő.
23. §. Személyjogú gyógyszertár vezetése. Személyjogú gyógyszertár tulajdonosa a gyógysze!'ltárt maga
köteles vezetni, kivéve az elhárithatatlan akadályoztatás esetét, amidőn kezelőt alkalmazhat, akit a közigazgatási bizottságnak ,és a 'belügyminiszternek bejelenteni
köteles.
Személyjogú ,gyógyszertárt bérbeadni, vagy két hó--

napnál hossza·bb időre kezelőre bizni, csak beigazolt
sz·ü~é,g esetében a közigazgatási bizotts·ág
engedélye
alapján, záros határidőre lehet. Alhédetbe személyjogú
gyógyszertár nem ,adható.
24. §. Csőd. Csőd eset„ben a tllmeg,gor>dnok, füető
leg a <hitelezők ],épnek a gyógyszertáiruuJ.aj-donoo jo!l'aj,ha
és kötelez.ettséKetbe s !köteles:ek a gyóigysziertáir vészé'1·e
kezelőt rend·eln:i. A cső:d Jo·~ei'·ejű rn1eig·s 1zű:n·tlév;e'l, .acrne.nnyiben .a gyógyrSzertár .a töm·eg álta:l 1a 22. §. é·rtel1m é1ben
má·sra 'át ;nem iruháztatott, a gyógyszertáTtulaj.donos ösz~
azes joga~ba visszal•éP.
25. §. Személyes jog átruházása a tulajdonos e1halálo7iIBáná:l. Hra a s.zoemé:Iyes jogú gyógys·z,e!l·bár tuLajdlQlnios:a
elhal, a gyógyisze:rtár ·hasz·onél'Víezeti j1nga - 1a ·gyó1gy;szeréS"z jog1ai'V1a·l és iköte·l·ezettség;eiv·el ·együtt az ÖZN!egy;e.n
m·araidt ~ház.as,táorsat iés .ennek neiml'étréibe:n "Vagy h,afüála
után áTVáit ill•eti: az előbbit es;etleg·es, újabb h•áza.ss•á1gfrig
vagy ihalá,láig, az utóibbi1a.k1at 24 ·év.e.s koru:ki1g ....4... sz·emélyes
üZ)leti jo1g 1átrruházás1a az ·özviegyrő:l Vagy ár·vá'król megtagiaid1ható s csak kiviétele!S;ein, m•élúá.nylást érdeirniö viszonyok meUett a 22,. §. érte,Jmében rnfüázható át. Az
erre rvonatko.zó hiatá.iroz·a.t e11l1e.n bíT-ói panas·z 1h·elyett fokozatos f.elle!blbvitelm_1ek van :helye.
26. §. Személyes jog megszűnése. A gyógy.szertár
s·zemélyes jog.a, ilrl·etől;eg haszoné1'vezeti j1oga im1 egszűrnik:
a) ·a gyógyszeréis~z ih.al·álával, rvagy az özv;e:gy 'és árvák :ha.s,zonéilve~zetének ·m•e1gszűntével,
b) 1ha 1a 1gyógysz·e,rés,z v;a.gy hasz001élvező a jogáról
lem.o'nd. A lem.orndás a h at6ságnál 1bejel,enteil'dlő. A lemondó gyógyszerész, ha ,a közegészségügyi érdekek úgy
kívánj1á:k, a ható.Ság által a'lira k;ény:s,ze•rithetö, .hogy a lemo1111dás ·hejelentés·étől ·6 ihónapig gyógysz.ertárát üz·emhen farts,a
e) hra a gyógyszerész más szem1élyes jogot .sz·erez,
d) ha a jo,g megvonatik.
27. §. Személyes jogok megvonása. A személyjogú
gyógys.zeil"táir joga .m.egvon:ható:
a) 1ha a tulajidorno.<:J ·oilyan büntetendő cselekményt
kö.v€t 'el, aanellyel a gyógyszertári jog elvesztése jár,
b) ;ha a gyógy.szeréisz megszű'ni!k m agyar á 1 l1ampolgár
lenni,
e) ha ih"bizonyul, ilrc;gy a gyógys.zerész a 12„ §,ban
megá1l1apított minősítéssel m.em !bírt, ami.dön a jogot megnyierte,
1

1

1
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:föor-vos megha:llgatás1a ·után., .a köztg:azgatáai 1bizotts,ág

gyógys~ertárl birt s am-ól le cri•em mond,
e) 1azon es,etélcben, 1a.m1elyekiben a közj101gú gyógyszertár joga imeg'Vlonlh1ató.

d) ha más

A megivon,ás ikiéridrésében a közigazgatá<Si 1bizott&ág
dönt. Abbam. a kérd1é151lJ.ern, !Vajjon :a megvonásnak elöfeltétel•ei m1e.gviamnaik-e, a köz.ig'azgatási 1bíróságnál p.anaszna;k van hdye,
d) Fiókgyógys:oertárak.
28. §. Fiókgyógyszertár. Olyan helyen, aihol gyógysz·ertár :nincs és a!hol csak dld•e~gilenes·en ·és bizonyos_
id1ényiekre v.ain .gyógyszertárra ,s-z:ükrs·ég (fü<l'."dő, mun1káste:lep) rrnegthatá:rozott i1dÖ"re, va.gy 1bizi()nyoa évsza'kzra kiterjedőleg
fiókgyógy.s~eortáT fölállítása eng>edélye~hető.
A f1iókgyógy-sizertár ibánnily nyilvános 1gyógyszertáir ter:inés1z;etével bí.r.
A fiókgyógysz·ertárt a kö~ség, főszalgrubiTó, a tiszti
főorvos ·éts a ·gyógys21e~észkamar.a meghall g.a:bása után a
közi·gia~~atási lbizotbs·ág ,ern·gedlély.ez,i iéM a lbelügy'Ininisztern,ek 1bej1elenti.
A fiókgyógyiSz..ertár.ak vez.etés·é're nézv·e ·e törvény
mindiazcm §-aii iil"á"1y.aidók, 1rumelyetk az önálló (anya))
gyógy.sz.eirtáiira ·vonatkoznak.
A fiók•gyógyiszerláT jogia un egs·zün•ik:
a) ha a fié>k helyén önáHó 1gyóg;yiszeortáor eng.edélyeztetett,
b) ha az any.argyógysz·ertár megszűniik, .arn,elyniek
adoonlány.oztat<>tt,
e) ha ·bizocriyos időre a:dmruácriyoztatott, e~ idő lejártakOO',
d) 1ha a 26. §. e&ete <bekövetkezik,
e) ha pedig a jog b1z001yoo- révaidra s-z.Óll, a:m:enny,iben az ü-ziem 1eiz iévad fele fai1ej,éig meig m·em 'llyilik, v.agy
szünete'!.

1

1

1

1

1

1
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be:sz.er-ez.ni.
Az orvos sü1rg&:t szüks-ég ·esetét kivéve, C·s-ak az 31-

§.

Magángyógyszertárak.

Magángyú,gyszerbkr

)„het:
a) iház.i,
b) il<iézi,

e) !hrasonszienvi.
30. §. Házi gyógysze!rtá.r. Házi gyógysze·rtárt a szük-

&ég.hez tképest közlkórházak, urradalma!k, puszták, gyáraik, cn1agye>bb vállalatok, 1betegsegélyző-pénztár.ak s has1<>nl6 li'ntézmények a~a s azok tkéTelnréTe, a tiszti
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'kez~lt beteg>nek ad!hat gyógys2lert.
Az állatoirvos ·csak m á-lbala gyógyított áll<ltok számárra .a<]hat gyógys2lerl.
Kézi gyógysz.ertá·r tairtáJs:ám,ak joga megs.zűn-ik, ha
a községibem· nyilvános ,gyógys·zertáT .enge1détlyeztetilk. A
körorvos •és körállato•rvos !'lészéire 1ad:ott jog 'rnegszü;ni'k,
ha a viszonyok a kézi gyógysze·rtá,r további f·enntartás'át
fölösleges.sré te'S:zik. Az .enged,élY"ezö h:atós·ág a kézi gyógysze-rtár ta•rtáaának jogát m·egszüntetheti.
32. §. Hasonszen·vi gyógyszertár. Hasons.zen-vi o.rvo·
sok kézi gyógysze,rtá.r tMfJásá:ria akkor is inye·rhetnek. j-0-

tala

III. MAGÁNGYOGYSZERTÁRAK
29.

engedélyez" az •engedélyt a 1belü1gy.min.i·szte1r.nek !bejelenti.
A házi gyógysz.ertáiiak, .a sü 1 rgős •eS·etet kiV"éve, cs-ak
a~ intézmény épületé·ben
1a!kókna!k wdhatnak gyógy&ZJeTt. Az engedély vis1s1z.avonható, •ha a gyógysz·eirtá.r korlátj·á.n túlmenő tev·ékenys<'get f.ejt ki., iha az en1rnd:élyezés tud<Ymáaul vételétől szá.mított ihat hócriapon belül
meg 1nem :nyi'lilk, v.agy b;a üzelm·e hat hónapon ·át szünietel.
31.§. Kézi gyógyszertár. .Ott, ahol gyógyszeTtár
ninoo, vagy a l egköz.el.e1blbi nyilvános gyógyis•zertáir oly
távol v-ani ·hogy 1a gyógys"'1erek kis-zolgáltatáaa· nehézsiégekbe ·üt~öz.ik, a tiszti fÖDl"Vl()S, vagy törv.ényhatós ági
állat<>rvos megiha!Lgatása utám a közig>azgatási l>izott"ág >en.ged<'lyt adhat az !Orvosnak és állatorvosnak, hogy
kézi· gyvgyszertárt tartson.
Az orvos és áJllatOO'Voa .a kézi gyógy·s·zerlárt a.zemélyesen vez,eti.
Köror:vos1olk. iés kötáll1atorvosok oly váirosoklban vagy
-lk.ö~s1égeklben is, ahü l •gyógyszeil'tátr van, kirvétel,es.en f<;;lJ<>gooíthat&k kézi gyógys7le•rlá:r tarlásáira, "z•eknek azonban székhel:,"ükön gyógyozert kiszolg>áltatni tilos.
K'éú gyógy·szertá.r trurtbára adott enged&ly ·a <belügyrrntnisztel'lnie~ 1bej.e1·entendö.
Hia az orvos., ·állatorvos iideiglenes·en .aka·d·ályo11Wl
V·an hi"l'atás·árnak •betöltésében, ·helyettese vezetheti a klézi
gyógys·zertáirt..
A kézi gyógyiszertkr tu'lajd001oo<a csak a~e>kat a
gyógysz.e~e:ket trurthatj<a, •amelyelket a
belügyminiszter
ll'Zrubály<'·endeletll<ig megállapít .az orvosi, illetőleg állatarvooi kézi .gyógysoortámlc s·zá.máT.a; •a 1gyógyszeireket
a t&rv•ényihatóság területén levő gyógyszerlirJjból !lcöteléa

1

1

. ,,!
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g()t, ha a közis1églben, m1e)yiben lru1rin1ak, a1lyan gyó1gyszertá!r 'Vlam, .a'mely ha&onsze·nvi gyógysz•er.eklet nem taort. A
ig.yógyszeriek ös.any.aigait és 1°'lidata:it val.aimely :h.aziai nyilváno..s .g,yógyszeirtátiból ik-öte1l1eis1ek hozatni ~s xend1elni,
de a gyógyszereik, ú. n. :hasonsz.ervi ihi·gítás1ait és d·örzseit .díjtalainul maguk iis kiszolgáltathatjá!k " betegek-

m.ek. Ez •esetl>em a .gyóg)"szer ""''"ét és higítJási fokát a
gyógyszert tarta:.lmazó üve.gre, oed ényr.e., vagy papírra föl

azok. özvegyi- és árvasegély-, i1letőleg nyugdíjalapiára
fqrdítandók s a gyógyszerészi kamarák központjának k•- ·
zelésére bízandók.
Ezen segély-, i1letőleg W)Jugdíjalapot a belügyminAsiter a gyógyszerészi kamarák meghallgatásá:val fogja sza.bályozni.
35. §.

0

keLI i•egyezni.
33. §.

GYÓGYSZERESZKAMARÁK.
A belügyminiszter 11tasíttatik, hngy a gyógyszerészi kar
erkölcsi
tekintélyének
megóvására,
a gyógyszerészek i<>IJOA°nak megvédésére,
a gyógyszeres"' ügy előmazdítás<Íra, a gyógyszerészet te;rén
mutatkozó hiányok arvoslására, a korszerű ref'armok életbeléptetése iránt Javaslattételre és vélemény~dásra, fe~
gyelmi és i1letékszedési joggal felrwluizott gyógyszerészi
fomarákat, az országos gyógyszerészegylet meghallgatibsával, rendeleti útoo léptessen életbe s erről a tör1Jé.nyh!1zásnak jelenté,<t tegyen.

GYOGYSZERTARA.K EVl JÁRULE·KA SEGEDl
SEGELY- ES NYUGDIJ-ALAIPRA.
Fölhatalmaztati/C · a· belügyminiszter,
ha.QY
<t,
·gyógyszerészi kamarák meghallgatáia.val díjakat szabc'
hassan meg, melyeket mindén gy6gyszertárnak tulajdó.iosa, a 34. §-ban említett segély- é• űleth1eg ny11gdíjalarr ·
hoz való.évi járulék fejében fizetni köteles.
36. §. T.örvény életbeléptetés. E törvény a kihirdetés
napján lép e1etbe, amiikor az 1876 : XIV. tc. Első
Rész XVI. fejezete hatályát veszti
·
37. §. Törvény végrehajtása. E törvény végrehajtás6val a belügyminiszter bizatik meg.

34. §.

A SZÖVETSÉG ANDRASSY

ENGEDELYEZEsl ES ÁTRUHÁZÁSI DIJAK.
A személyjogú és közjogú gyógyszertá,rak enged~
zéséért és bármi1y nyilvános gyógyszertár átruházásáért
díjak fizetendők az aláb·bi táblázat szerint:
1.
csoport

l l
II.
csoport

IV.

III.
csoport

csoport

1

V.

csoport

1

VI.

csoport

·

Budapesti 70.000 1 50 OOO 1 20.000 1 10·000 1 e többi
nél több lakossal biró községben
j közeégbeo

..
5.000

fizetendő

1

4.000

1

3.000

koronákhan
1

2.000

1

5.000

1

1.000

Fiólogyógyszertárak engedélyezéséne1 a fenti összegek fele, átruházásaknál a fenti összegek egyharmada fi'
2etendli.
Reóljagú gyógyszortára/Cnak. másokra való átruházá. . .l szintén a fenti összegek egyharmada fizetemdó.
Az. ezútan befo'/;y6 összegek a gyógyszerészsegédek •

TÖRVÉNYTERVEZETE ELLEN
Szövetségünk akkori választmánya lázas sietséggel foAndrássy Gyula törvénytervezeté,.
nek tanulmányozásához, öt tagú bizottságot küldött ki
azzal a feladattal, hogy az alkalmazotti érdekek figyelembevételével bírálja meg a javaslatot és véleményét jelentésbe foglalva terjessze a választmány elé, Maga a választmány július 7-én mindjárt állást foglalt az AndráBsytervezet egyik ltglényegesebb pm1tja. a közjogú. gy~gy
"zertárak terve ellen és határozaüit a lapban is közzétette.
Az augusztus 15-iki lapszám közli „A Szövetség vé-·
1eménye" címen a választmány által elfogadott bizottsági
jelentést az Andrássy-féle törvénytervezetr81.A jelentésből
Kiemelendő, hogy a Szövetség a közjogú gyógyszertárak
~llen foglalt állást, ezenkívül több módosítást ajánlott,
amelyek közül érdekes a jogadományozásra vona,tkozó
álláspont:
.
a) A jövőben aiW.mwnyozandó személyes gyógyszertári jogosítványolc átruházhatatlanak legyenek. A tulajdon.as halála, visszalépése vagy egyéb okak falytán meg-üresedő jogok a fenti elvek alapján bocsáttassanak pályá39
gott hozz'Ó · Gróf

zat alá.. H asonlóképp<!n kezelt essenek az 1876 évi XIV te_
alapjá-n, ad!Jmáwyozott azon gyógyszertári jogok, amelyek
az új törvény életbelépése vtején még a jognyertes bi:r·t.oká.ban lesznek. Az .özvegyek és árvák átruházhatatlnn
hmzonélvezeti jogát fenntartand6nak véljük.
b) A jelenlegi törvény alapján átrwluíziatt. tehát a
kivételes esetek leszámításával, tőkebefektetéssel szeru~t
jogok, az új törvény életbeléptétől számított 30 évig átruhá;;hat<Jk legyenek ugyan. de ezen átm.eneti idő leteltével ezen jogok ís átruházhatatlan személyes jogosífoá,.
'f!Y<J~ká válva, az a) pont szerint; elvek alapján kezel-tessenek tovább. Al<i ezen 30. év alatt át •Mm ruluiwa
f!YÓgyszertárát, az annak éltefogyt&i.g birtokában maradJ01'. Ezen átmen~ti idő engedélyezését az indokolja. hogy
ily módon senki . befektete.tt tőkéjétől meg nem fosztatnék s 3,0 .~v alat,t tJ:kár a jogbirtokosnak, akár jogutódjaina1' modJaban allJon a gyógyszertár vételárát a jöved,,_
letrnből visszanyerni .. "
·
·
. A ~a!!'Y~ro~ , !lyógyszerészegylet augusztus:
19-1 r~ndlnv~h- k~z~lesen f~lallmwtt a törvénytervezettel es a koziogu gyogyszertara:k tervének elejtését kívánta, amihez a jelenlévő Csikós Adám is csatlakozott.
Szövetaégünk augusztus 19-én ugyancsak rendkívüli közgyülést tartott, melynek egyetlen tárgya gróf Andrássy
GyuW, belügyminiszter törvényjavaslat-tervezete volt A
ren_dkívüli közgyűlés elfogadta a választmány által ~lő
te~Jesztett memorandumot s annak a belügyiminiszterhez
való benyuj~ását határozta el.
. Az emlékirat sok hasznos és helyénvaló módosítást
aJ~n~ott. és a közjogú ,gyógyszertárak ellen való állásfoglala.~a~ i~ me~ lehet _erteni. Mindamellett nagy kár wlt
a kozJogu gyogyszertarak gondolatát elvetni mert ha _
bizm;iyos módosításokkal - megvalósult vol~a. IM aligha
l~~~en·ek. az all~al~azott gyógyszerészek olyan viszonyok
k~zo!_t,_ mint armn.oben vannak. Nem ·igen volna. ima állás.'.'e~h ·gyóivszerész, hanem bérlői volnának a köl'Ségek:
~ var~sok altal fenntartott patikáknak. Ha valaki egy
eleten ,at sem ~ud.ott volna egyéni jogosítványt nyerni,
menedeknek m;nd1_g ott lett volna a közjogú patika bé1~
let~. J1;11Iye,n ?'as kep,e _volna ma a gyógyszerészi pályiának.
J!'.~o~em~< allasf.oglalasat mai szemmel és a mai viswnyok
koznl v1s~zatekintve nem tudjuk helyeselni, bár meg leh~~. érten~;, 19~.8-b",11 p-em tn,dhatták, ho~y hat év mulva
.!'ítor a ;nlagha!">ru. es magaval . sodorJa mindannyiuk.
osszes .szep_ rcmenye1t~ elsodorja -azt az egész szép vil5.got~
~)

1
!

Jl,Illelynek békés,

derű.s.

életét akk(}r még gondtalaonl él.
'J[~naqza.i.

FÉLÉVENKINT J~VITAS
Mert bizony boldog világ volt az, amikor a Gyógy.,szerészek Lapja 1908 augusztus 30-i számában 23 betöh
tendő állást hirdetett meg Nagy;magyarorszÍl<g legkülönbözőbb vidékein, igy többek között Do,bsinán, Tnrócszentmárronban Nagybecskereken, Temesváron, Csíkszeredán,
Vágbeszte~cén, Ujvidéken stb. Fizettek vala pedig Dobsinán 160 békebeli jó koronát és teljes ellátást, Kassán 200
koronát, Szarvason 140 koron•át ellátással és félévenként
20 korcma javítást. U1gyanakkor a fővárosban egy darab
diszkrétfényű 10 koronás arannyal honorálták a kisegítő
napi munkateljesítményét, amint köztiszteletben álló veterán kartársairrk ifjúkornkra való visszaemlékezés közben éppen o sorok írásakor elmesélték .

•
Ea évben, jűlius 5-én halt meg Than Károly professzor,
az egyetemi vegytani intézet megalapítója, az európai hírű
kémikus, a gyógyszerészek kedvelt tamára. A Gyógyszerészek La,pja vezérdkket szentel a nagynevű prof.,_
szarnak és igen mel<1,," hangon méltatja az elhúnyt tndós
érdemeit. Ugyanabban a hónapban Budapesten 11.Z
Andrássy-úton gyógyszertár jogosítványt nyert dr Gaál
Endre. Lapunk lelkes hangon ír róla. Mai sze=l nagyon érdekes a Gaál Endréről ímtt vezércikk egyik•rnásik ik:itétele. „ . . . egyenesen predesztinálva van a vez.érszerepre11 írja az alkkori szerkesztő. „Kartársaink: még

eZ1:1.tán ismerik meg igazán dr Gaál Endrét. Dr Gaál
kartársunk ambiciója határtalan. Bizton reméljük. hogy
rövid időn belül a parlament tagjai között üdvözölhetjük.
Lesz egy igazi szószólónk, aki mindenütt bátran védi
érdekeinket." Atkalmafütti szempontból ugyan nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de azért e jósvás nemcsak bevált, de Gaál Endre, mint ismeretes, még nagyobb
karriert futott meg.
Az 1908-as esztendő további része, szorgos munkával.
telt el élénken folyt a vidéki szervezés, megalakult az
ujvidéki, majd a debreceni fiókszövetség s ezzel a fiók?!'
száma már hatra emelkedett. Nagy port vert fel ősz táJ·
ban a híres Latkóczy-ügy s ezzel kap=latban a napilapok heteken át meleg szimpátiával írtak a „gyógyszerész41

~egédek" sanyarú :helyzetéről. Az év záró akkordja a Buc
dapesti Gyógyszerésztestület ellen indított igen éles tá!!Mdás volt, melyet a december 6-i lapszám vezércikké„A Budapesti Gyógyszerésztestület erkölcse. Naigymélt. gróf Andmssy Gyula belügyminiszter úr figyelmébé": című cikkében intézett a lap szerkesztője..

ben

\,

1.909

)

els.ö följegyz.és.re érdemes eseménye a
fobruár 10-re _meghirdetett rendes évi közgyű
lés, A temesvári fi{)kszövetség már előzőleg· a gyógyszerészi pálya szabaddá tétele mellett foglalt állást. A közgyűlésen ·a temesvári fiók nevében Krimann Ján-0s Indítványt nyujtott b~J mely -·szeri~t „1mondja ki a közgYfil_~-;
hogy Szövetségünk küzdeni fog a gyógyszerészet szahs1-'
iparrá tétele mellett." {)rosz László titkár a kérdés tárgyalásának elhalasztágára tett indítványt, .amit a k_özgyűlés elfogadott. A kii.gyűlés egyéb~ént Mátrlúy Gusitlivot. óriási lelkesedéssel újból elnökké választotta.

A LATKóCZY ESET

)

Híres, de egyúttal szomorú eset volt ez; amelyik
igen nagy· port Vert fel annakidején és még máig seni
merült teljesen feledésbe. A botrány nem~sak orsziÍb"'!l!J,
hanem szinte világraszóló volt: a világ minden tájián foglalkoztak az ujságok a birhedt patika pamanával és an:
nak szerencsétlen sorsú főhősével. Az történt, hogy Lat~
kóczy Imre, a közigazgatási bíróság másodelnöke, volt:
belügyi államtitkár, valóságos belső tilkos tanácsos, pénzért ajánlkozott patikajog kij,árásra. Még hozzá nem. is
kis pénzért, mert az egykori adatok 60-80.000 koronáról beszélnek. Abban az időben sok visszásság fordult, elö
a patikajogok körül. A Gyógyszerészi Értesítő 1908 ..
november 1-i vezércikke; a !Jat:kóczy-ügyré>l írván, fel-.
említi a hirhedt Kristóffy-féle szabálytalan jogf!.domá·
nyozáookat. „E szabálytalan jogadományozások ellen.
·maga a belügyminiszterium közegészségügyi osztálya
tiltakozott a legencrgilrnsabban és az eredmény az volt,
hogy az adományozásokat visszavonták, · amit lehetővé
tett az a körü1mény, hogy a kipanamázott gyógyszertár11yitási ·engedély-okmányok még nem. volta:k kikézbesitve.'.
Andrássy belügyminisztersége idején - írta az Esti
Ujsá.g - régóta suttogták, hogy a gyógyszertári jog
meg'szerzésével ismeretlen emberek üzletet csinálnak. A
hírek a belügyminiszteriumhoz is eljutotta,k és Andrássy
Gyula elhatározta, hogy végére jár á dolognak. Téry ödöil
~il

belügyminiszteri osztálytanácsos kezéhez~ jutott ~ .k\1ta~ás
fonala. Ebben az időben folyamodott gyogyszertar1 JOgert
Korbuly Dezső gyógyszerészsegéd, aki Téry tanácsosnál
tndakozódott kérvényének sorsa felől. A t":"ácsos felkérte
Korbuly Dezsőt, legyen segítségére a pahka-p~nama kibogozásában. Korbuly Dezső a kapott útmutatasok alapján, melyekben niár a, rendőrs~gnek is ~észe v_olt; 60.000
koronát adott át Latkoczy foirenek, abbol a celbol, hogy
ezért neki Latkóczy patikajogot. szerezzen. A pénz f~lvé
telét Latkóczy a következő elismervénnyel nyugtázta;
Tekintetes Korbuly Dezső gyógyszerész úrnak, Buda~esten. A mai napon rokonom, Kretz kapitány rés;ére
60.000 K-át átvettem és kijelentem, hogy ennek elleneben
önnek a Baross-téri patikajogot február l-ig, legkésőbb
husvétig megszerzem."
A leleplezés akként történt, hogy a Latkóczy lakásából lejövő Korbulyt Krecsányi Ignác detektivfőn&k detektívjeivel együtt várta a kapuban, s a nyugtával együtt
visszamentek Latkóczyhoz, aki a bizonyíték súlya alatt
mindent bevallott.
Latkóczy Imre azonnal lemondott a közigazgatási bíróságnál viselt' másodelnöki állásáról. Az ügy végül tragikus befejezést nyert. Az eseményről a Gyógyszer,észi
É'rtesítő emigyen adott hírt: „A gyászos nevezetessegre
szert tett Latkóczy Imre a stájerorszá.gi· Lassnitzböhe szanatónumban október 26-án agyonlőtte magát. Azért a
kétségtelenül fBbenjáró bűnért, ·amelyet ·elkövetett, nem
találta elegendőnek a lesujtott rögtönös ítéletet, az_ erkölcsi
hálált · törbecsalva, leleplezve, agyonhajszolva, betegen a
halálban keresett menekülést szégyene elől. Ime a szerenesétlen rendszer boldogtalan áldozata. Vagyonával és életével lakol oly bűnökért, rurnelyekbe a viszonyok sodort.Ják:
bele."
·
A nagy port felvert eset hullámai ezzel lecsillápodtak,
de az ügynek nevezetes epilógusa is keletkezett. Korbuly
Del<sŐ a következő, 1909-es év Blején Pozsonyban gyógyszertári jogért folyamodott s Andrássy belügyminiszter
- nyilván a leleplezés körüli szolgálataiért - meg 'is
adta neki a patikajogot. A gyógyszerészi szaksajtó nem
éppen hizelgö modorban emlékezett még Korbuly jognyeréséröt

AZ ELET MEGY TOVÁBB
1

~;

A Gyógyszerészek Lapjának 1909-ben illusztris cikk•
írói. voltak. Kuttlik Sárnuel, a, Kuttlik-kommentár szer-.
4,4

zője és Kazay Endre írtak lapunkba tudományos cikke-·
ket. Itt jelent meg Kazaynak a te~mészetes és mesterséges kámfor szerkezetéről szóló híres dolgozata, melyben
kimutatta ,hogy szerkezeti különbségüknél fogva a mes-·
terséges kámfort nem lehet a teNIJészetes helyett gyógyszerként alkalmazni.
.Március 24-én nyitotta meg Andrássy úti gyógyszertiárát dr. Gaál Endre. A gyóg·yszertár megnyitásáról az..
összes fővárosi lapok megemlékeztek. A Budapesti Hirlap
„Magyarország legszebb gyógyszertára" címen "írt róla_
Ugylátszik, Gaál Endrének ez a gyengéje, mindig arra
törekedett, hoigy az ő gyógyszertára legyen a legszebb. A
március havi' választmányi ülés elé Miliner György ii1dítványt terjesztett a korpótlékos fizetőpénztár megalapozásáról. Indítványában arra hivatkozott, hogy a tulaj-·
donosok vezetői az elmult esztendőkben főképpen az anyagi eszközök hiánya miatt, részben pedig azért utasítottákel a fizetőpénztárt, mert nem tudták -.olna a tulajdonosoknál kötelezően keresztülvinni a befizetéseket. Millner
György azt indítványozta, kérjék föl a 'belügyminisztert,
hogy receptenkint bizonyos pótlékot engedélyezzen s ennek ellenében kötelezze a gyógyszertártulajdonosokat a.
fizetőpénztár felállítására. A választmány az indítványt
elfogadta, majd küldöttségileg keresték fel Bayer Antalt,
az Országos Egylet elnökét, a terv támogatását kérve,
amit az elnök meg is igért. A Szövetség erre felhívást tett
közzé, kérve a kollégákat személyi adataik beküldésére.
(Hányszor ismétlődött meg azóta ez az aktus!) Ugyancsak fe1hívta a Szövetség vezetősége a kartársakat, hassanak oda fönökeiknél, hogy addig is, míg- az érettségit
kötelezővé teszik, a tulajdonosok csakis érettségizett ifjakat akceptáljanak gyakornoknl.
Június 14-én tartotta meg évi -közgyűlését a J\IIag·yarországi Gyógyszerészegylet, amelyen a tulajdon_osi kar
végre egyhangúlag 'állást foglalt az érettségi és a korpótlékpénztár mellett. Ennek következtében a tulajdonosi és
alkalmazotti korporáció között békés jóviszony alakult ki.
Röviddel ezután szövetségünk felterjesztette a belüi;i;yiminiszterhez a korpótlékpénztár felállítását és a recept pótdíjakat kérelmező memorandumát.
Lapmrk; szeptember 26-i száma ad első ízben hírt ai:
új (III.) Magyar Gyógysze~könyv megjelenéséről, Ugyan-·
ez a szá,m közli a ma is ismert nevű Chyzer KCYrnél, a belÜgyminisztérinm közegészségügyi osztálya fejének el-
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halálozását. Az új gyógyszerkönyvről Winkler professzor,
Bókay professzor, dr; Deér Endre és mások tartanak is~
mertetö előadásokat. Bókay el8adását lapunk fa leközli.
Itt említjük m~g, hogy a III. gyógyszerkönyv ára 12 kor6na volt. Az év végén jelent nieg Ströcker Alajos és dr.
Vondrasek József azóta több kiadást megért Manualeja
js, A nag·y munka füzetenként jelent meg, A teljes mű
előfizetési ára· 20 korona volt.
·
. Az év eseményéhez tartozik még, hogy ebben az évben kapott legelőször jogot női gyógyszerész. Az első női
jognyertes Halmágyi Ilona volt, Szilágynagyíalu közsé~be
nyert jogosítványt. Ugyancsak ennek az évnek a v~n
bukott meg a koa1ieiós koJ'lmány s ezzel az Andr<ássy-féle
törvénytervezet ~s végleg lekerült a napirendről.

-

... ·.

-et írunk. A külső és bels8 politika horizontján
egyaránt vészes fellegek kezdenek gyülekezni. Belül o.
nBI11zeti koalició bukása után uralomra került nemzeti
munkapárt erőszakos "álasztási hadjárata kavarta fel
az ország ?-yugalmát. A vári;ikozásaiban, nemzeti aspirációiban csalódott közvélemény elfordult a 48-as pártoktól, de a 67-es kiegyezés alapján álló nemzeti munkapártot is csak immel-ámmal s inkább csak a választási
er.öazakosságok hatása alatt követte. A Kimen-Héder:.
váry-kor.mányzatnak nem volt igazi gyökere a közvéleményben s csak a koalició tehetetlensége miatt beállott
rezignáció és elkeseredés juttatta többséghez a munli:apártot. ,
A véderőtörvény beteJ.'jesztése aztán végképpen
felkavarta a lelkek nyugalmát s attól kezdve állandósultak a belpolitikai izgalmak, melyek nem is ültek el többé
egészen a vilá,,o1i•áború kitöréséig. A külp-0litika területén
Bosznia és Hercegovinának az előző évben történt okkupálása teremtett rendkívül feszült légkört s a helyzetet
súlyosbították az egész Európán végigviharzó gazdasági
válságok. Oroszország feltüzelte Szerbiát, amely egyre
mértéktelenebbül kezdte űzni a nagyszerb propagandát
s a középeurópai hatalmak szövetségeit lassankint e.gy
hideg ellenséges gyűrű vette körül.
De azért az élet még kedélyes és vidám volt. A felszínen még semmi sem látszott azokból a mélyben lappangó válságokból, amelyek később a világháborúban oly végzetes kirobbanáshoz vezettek, Az élet derils
volt és vidám. Mikszáth Kálmán életének utolsó évében
az öregkor békességével szivarozott falusi kúriájának
árnyas gesztenyefái alatt, Ady Endre P<árisban szívta
magá. ba
.
a. „szen~ á~ulások" impresszióit, Szinnyei Merse Pa!, Rippl-Rona1 Józseffel üldögélt a Japán kávéház
teraszán, a János vitéz édes-bús dallamai zsongtak a
pes~i uccá~on. Bleriot a La-Manehe csatorna, Prodam
Gmdo pedi.g a rákosi rét fölött ejtette bámulatba a n~
~t ide-oda röpködésével s Roosevelt Tjvadar az Egyesült Államok elno'.ke átjött Magyarországra ~eekendez
ni. A férfiak elegánsak voltak, a nők jól tápláltak éti
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'fnosolygók, a vurstliban hangos zene és jókedv, az And:TáBsy úton zajtalanul siklott a gummirádli, az uccákon
-vidám csilingeléssel robogott a sárga és barna villamos1kocsi. A derűs képet az ökörítói borzalom borította ko·mor gyászba. Háromszáz '.halott a leégett pajtában . . .
.:Háromszáz derék magyar ember. Később aztán mé~ sok·:Sok ezren ;mentek utánuk a nagy világégésben.
BOTRANYOS PATIKAADOMANYOZASOK
A gyógyszerészsegédek helyzete még- semmit sem
---változott. A szövetségi mozgalom irányeszméi továbbra
is a korpótlék, az érettségi s a 8 órai zárás. A februári
Sközgyűlés újból Mátray Gusztávot választotta meg elnökké, alelnökök Millner György és Vwla Lajos lettek.
A kedélyeket ez időtájt a Lux-féle patikanyitási kérelem
izgatta fel. Lux Mihály mözeumkörúti drogériatulajdonos, mikor városatya lett, elérkezettnek látta az időt,
hogy protekciója segítség.éve! drogériájából gyógyszertárat csináljon. Az egyik Polónyi volt a pr<1tektor. A fő
város pártolólag terjesztette föl kérvényét. A gyógyszerészsegédek váltig tiltakoztak Lux jognyerése ellen s a
<Iapilapok támogatták törekvésüket. Természetesen ~redmény nélkül, mert Lux Mihály mégis megkapta. a
Jogot. Az igazságtalan jogadományozlisok történet€t
·ugyancsak nehéz volna megírni, legföképpe11 azért mert
·annyi kötet kiadására nem igen lehetne kiadót taiálni.
Csurái; .·~~l~knak ~a;ju~ ide a Gyógyszerészek Lapja
1910. ev1 Jtilrns 31-1 szamanak a J,ux-esetről szóló vezér"Cikkét.

,,A nem sablónos elintézés.

„J ogiolyamodó kartársaink

hiwnyára keservesen
iapasztalták, még pedig s~áimta.Janszor hugy rm.i az a
:sablónos elintézés.
'
·
Vannak azonban még- jog'aspiránsok, a.kik csak ezw
Ut~~ s~á.:i-dékoznak kérvényeiIDkel boldogítani a. belügym1n1szter1umot, ezrk kedvért tanársos megvilácrl.tan:i a
·Lux-:Eéle ~og~.do.mán~rozás, ak:áit, -:-- meg kell je.~eznünk,
hogy ennel erdekpsebb pe1dat a Jog-adományozások történ,etéb~n .ne~.; tal~lu~1k -, )}add láss~nak egy „nem Sa.blonos ehntezest 1s es VOTIJ;ak le bC']O]p a tanulsáO'ot
, . I-1lL~,~ihál~r 11úsz éve míizrnmkörúti dr9gnist~~ :füvek
-otn forsz1rozta, hog~1 :forgalmi körébe rés?:é:rc _ rni.ntán
tikl. gyógyszerész is, gyógyszertári jog 'adományoz48

tassék. Mint tapasztalt kereskedő jól tudta, hogy ez
protekció nélkül nem vihető keresztül. Azonban.
súlyos protektort nem igen találhatott, mert kérvényeit szépen sablónosan elintézték, akár csak az
Öl'eg, érdemes segédekét. Lux úr is visszapta kérvényeit ilyen sablónos sorokkal: - „A törvényes
határidő még nem telt el." - „A kért helyen gyógyszertári jog nem adományozható, mert veszélyezteti
a többiek fönnállását." - stb„ stb.
Volt egy idő, amidOn Luxnak a jelekből
ítélve - semmi protekciója nem volt. Ékes nyelv®
beszélnek r.5la az alábbi akták:
„Szám 73.501/1906. VII. b. Tekintetes Lux Mihály úrnak okl. gyÓgyszerészmester, Budapest. Tekintettel arra, hogy Budapesten gyógyárú kereskedése van, s két ilyen személyesjog egyidejűleg senkinek sem szokott adományoztatni, hozzám benyújtott pótkérvényét, mint tekintetbe nem vehetőt, viszszaküldöm, B111dapest, 1906 júl. 23. .Andrássy."
„Szám 143.450/907. VII. b. Tekintetes Lux
Mihály úrnak okl. gyógyszerészmester, Budapest,
Tekintettel aITa, hogy uraságod drogua-üzlet tulajdonos, egy gyógyszerész pedig két jogot nem gyakorolhatván, kérvényét mellékleteivel egylitt, mint
tárgyalás alá nem vehetőt visszaküldöm. Budapest,
1908. január 6-án, a miniszter megbízásából
Chyzer min. tanácsos."
Ez már nem sablónos, de igazságos, törvényes
elintézés volt.
Ezekután talán mind® hason15 helyzetben lévő
gyógyszerész lemondott volna a kérvényezésröl, de
Lux a számító kereskedő kereste tovább a nagy, a
súlyos protektort.
Valiamelyik szent egylet tagja lehet Lux Mihály,
mert szorgalmasan. lapozgatja a bibliát és két mondatát kitünően megtanulta és egész életén keresztül
következetesen megtartja. Minkl a két mondat igen
rövid. Az egyik: - „Keressetek és találtatik." A
másik: - „Zörgessetek és megnyittatik."
Addig-addig keresett és zörgetett, míg végre
megtalálta - az igazságot.
A fővárosnál mint fővárosi bizottsági tag, a
49

;~zetése. alatt

(akiket Lux később a vá, · cserbehagyott) megszavazták a gyógy. ;'felállítását. Dacára annak, hogy Lux kérvé·0 (15.131/1910. sz. alatt a IV. ker., Károly körút
-tó] á IV. ker., Múzeum körút 11-ig szól, a tiszti
főorvos iunen a jogfolyamodását elutasítja és a
:VII., Károly körút 1-3. házba javasolja, ahová
Lux nem is folyamodott, de egyszerre két helyre
nem is folyamodhatott, mert a belügyminiszteri
szabályrendelet kizár vagylagos folyamodást!
· ·Hiába szólalt fel Szövetségiink kérésére Bródy
Ernő dr. a főváros közgyűlésén: hiába tiltakoztunk e joga'.dományozás ellen egy terjedelmes é1'vekkel bőven indokolt beadványban, ·melynek lényeges pontjai: 1-ször Lux .20 éve nein gyógyszerész; 2-szor az 1876. évi XIV. tc.-et kiegészítő
22.370. számú szahályrenOO!etnek 2. §-a határozot..
tan.kimondja, hogy vagylagosan több helyre folyamodni nem lehet; 3-szor a Lux által kijelölt, de
folyamodók által is ugyanazon helyre beadott kérvények a mult év december havában ugyanazon hatóságok részéről efutasító véleménnyel terjesztet.
tek fel; --. a miniszter a jögot mégis megadta! Bs most jön a csattanója! Nem Lux Mihálynak
adta; hanem - Pohl Jenőnek!
Lux Mihálykát pedig, hogy ne sírjon, ká,.Pó- ·
tolták, jogot kapott a Rákóczi út 58-78 számú házak valamelyikébe. Hogy mikor folyamodott ide
Lux Mihályka, azt senki se tudja.
iAz egész gyógyszerészi kar feljajdult. Azután
néma csönd 1ett, A néma csöndben csak egy gÜnyos
hang szól: Maul halten, und weiter dienen."
KORRUPCIO AZ EGBSZ VONALON.
Két hét mulva újabb botrányos patikaadomár
nyozás zaklatta fel a közvéleményt. A · „Magyarország" ezt. írja: Törvénytelen patik.a.iogaddlfná/riycr
zá.s. A napokban megÍrtuk, hogy a belügyminiszter
'Halász Zoltátn dr. gyógyszerésznek a VII. kerületben, a Dob utca, Vörösmarty utca és Izabella utca
által határolt területre gyógyszertárjogot enged~
lyezett. IAmmt értesülünk, ez a belüITTminiszteri
engedély teliesen. törvénytelen. 'Haüísz Zoltán ·di':
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l1ayanis nem az engedélyezett helyre folyamodott patika~
j;~ért haJ1€m a VII. kerületben a ]<'/)herceg Sándor utca
0
és Sz~ntkirály utca keresztezésénél kért gyógyszertiárnyitási engedélyt. l\IIivel ilyen folyamodványoknál a
vao·ylao'ossáo· ki van zárva a Ha.lász részére kiállított engedély~ ezért' is törvényteÍen, de törvénytelen különöse11
azért, mert a kérést a törvényhatóság nem. tárgyalta, pedig az 1876. évi XIV. törvénycikk 124. szakasza határozottan kimondja, hogy a gyógyszertár felállítását a belügyminiszter csak a törvényhatóság meghallgatása utá11
engedélyezheti. A jogadomámyozás tehát teljesen törvénytelen és az föltétlenül megsem•misítendö. Ugyanilyen
·alap.on semmisítette meg Andrássy Gy'ltla :,gróf belűgymi
niszer azt a hat patikajogot, melyeket Kristóffy anf.Ilak
idején a törvényhatóság meghallgatása nél!ciil engedélyezett. Ezektől eltekintve, Halász Zoltán mint segéd soha
selrolsem működött s nem töltötte ki az 1892. évi 35.985.
s21ámú kultuszmini~z:teri rendelettel kötelezővé tett két évi
se(J'éd időt sem m.cly a diploma érvényességéhez szükséges.
(.Atyja a knlÍuszminiszterium·ban min. tanácsos volt.)
Az ilyen protekciós jogadamányozások sértik egyébként
mások szerzett jogait is, -hiszen nem eg·yszer volt szó arról hog'y a buján tenyésző protekciós re.ndsz-er miatt
30~0 éves gyakorlattal biró gyógyszerészscgédek nem
tudnak patikajoghoz jutni."
Ezek a botrány.as ügyek J(b.uen-HédcrYáry miniszterelnök és belügyminiszter kormányzásának idejére esnek arra az időre mikor a politikai korrupció az egész
von~lon virágkorát élte. Az elkeseredés kartársaink körében oly nagyra nőtt, hogy 1nár a sztrájh: gondolata nyomult előtérbe.
Sztrájk azonban mégsem lett, cllcn·ben a szeptember hó
13-án tartott választmányi ülés a le,gélcsebb form·ában
foglalt állást a törvénytelen jogadományozásdk ellen s
kimondta hogy Lux Mihály, Pohl J·enő és dr. Halász
Zoltán b~dap'esti jognyertesek felállítandó gyógyszertá:;
rait a lcgszig.orúbb bojkott alá helyezi. A lapban vezeto
helyen két oldalas felhívás jelent meg erről a határozatról. A bojkotthatározattal az egész napisajtó élénken
fo.g•lalkozott, egyhangúan elítélve a korrupt ~s törvé~y
telen jogadományozásokat, bár magát a boJk.ottot tobb
lap, így a gyógyszerészi szaksajtó is helyteleníti.
Az általános elkeseredést betetőzte a belügyminisztérium elutasító határozata a korpótlék alav :megterfln:t·
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tését és evégből 10-20 fillér receptooként való engedélye,Zését kérő szövetségi beadványra, Az indokolás nem valamii
jó fé11yt vet a belügy1ninisztériumban akkoriban dúlt szociális gondolkozásra.
Az év vég'én Szöllősi Sándor, Szövetségünk egyik

,,'

GRÓF ZICHY JANOS ANKÉTJE
191.l.fcbruár havába11 nagyfüntosságú esemény
történt. Gróf Zwhy János
kultuszminiszter febuar
í-1·e ankétet hívott össze a gyó gyszerészképzés megreformálása céljából, melyre a Szövetség elnökét, Mátray
G-us~ávot is rrne;g1úvta. Az anikéten maga gróf Zichy János elnökölt. Részt vettok azon Balogh Jenő államtitkár,
Tótb. Lajos min. tanácsos, a belügyminiszter képviseletében Téry Ödön rmin. o. tanácsos, Lengyel Béla, Bókay Ai~
pád, Winkler Lajos budapesti egyetemi tanárok. Szabó
Dénes kolozsvári orvoskari dékán, Fabi11yi Rudolf,
J_,öte József kolozsvári egyetemi tanárok, lVIatolcsy és
Issekutz Ilugó egyetemi gyógyszerészek, a .gyógyszerészi
kar l'észéről Bayer Antal, Deér Endre, Mátray Gusztáv.
Jármay Gyula, Nagy Árpád knltuszmin. titkár mint elő
adó és Magyary Zoltán mint jegyző. Gróf Zichy János
kultuszminiszter me.gnyitóbeszédében visszapillantást vetett a kérdés 'előzményeire, majd kijelentette, hop;y nem
zárkózik el a reformjavaslatok megtárgyalása alól s ezért
hívta egybe az értekezletet. A tanácskozásokat ezután
Tóth Lajos lmltuszmi.u. tanácsos vezette tovább. akinek
elnöklete alatt beható tanácskozás után egyhangúlag a kötelező
nyolc gimnaz1um és érettségi, mint a pályára lépés előfeltétele ,m„llctt foglalt állást az értel~ezlet, kimondta toV'ábbá, ·hogy a gyakornoki idő két év
legyen, a végén tanfolyam·mal és vizsgával, az egyeteimi
tanulmány a két év keretében új tárgyakkal bővíttessék,
lltána pedig három év p;yakorla.ti idő következzék Winkler professzor javaslatára - approbációs vizsgával.
Az é,rtekezlet által megállapított alapelv,ek figyelembevételével a következő évben valóban meg is jelent a gyógyszerészképzés reformját magában foglaló új rendel·et, végső
clemzé._c;;ben anna'k a szívós és ki tartó munkának és il!g>itációnak következtében, melyet cbbe11 az ü~yben Szövetségünk megalakítása óta páratlan lendülettel folytatott.

alapító tagja rn évre bérbevette a bojkott alá helyezett
Halász-iéle paJ1loát s kérelmére a Szövetség felfüggesztette a bojkott határozatot a Ha}ász-gyógyszertárral szemben. Szöllősi 1000 koronás alapítványt ajánlott fel a korpótlék alapra, ezt azonban a Szövetség erkölcsi okokból
11mn f.ogadta el.
Az 1910-cs inindenké_pen nagyon peches esztendő
Tolt. A Cúria hd)'benhagyta azt a táblai ítéletet, amely
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a G·yógyszerészek .TJapja egyik szerkesztőjét, Csikós Adá„

mot dr. Varságh Zvltán sérelmére elkövetett becsületsértés miatt pénzbiintetésre ítélte. A vád az volt hogy
Csikós Adám állandóan közzétette lapunkban a Sro~etség
nek Varságh ellen hozott bojkotthatározatát.
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KORPÓTLÉK
Közben továbhperegtek az csem.ényelr a korpótlék
körül. Filó János még az clmnlt évben íµ:érrtet tett,
hog-y ha a belügyminiszter elntnsíta.ná n pótfillérelc kéré-
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eét, ö fogja kezébe venni a~ ü~gy megoldását. Ros~bel'g~r
József titkárral java~lato; kei;z1Jtetett a gy~~z~reszsege
dek: rokkantsági segelypenztaranak megalakitasara s ezt
Magyarorsziigi Gyógyszerész Egyesület igazgatósága
3
elé, terjesztette. A tárgyalásokba be".onták Szö-:·etségünk
képV:iselőit is. A javaslat odakonkludalt, hogy mmden 40.
éietévét betöltött gyógyszerészsegéd, aki 15 évi gyakorlatot tud igazolni,
15-20 évi seg·édeskedés alatt évi 480.- korona
·
2~25 évi segédeskedés alatt évi 600.- korona
25-30 évi segédeskedés alatt évi 800.- korona
rokkantsági, illetve működési pótlékban részesül. A
pénztár pénzszükségletének fedezése céljából az új gyógyszertáraknak bizonyos illetéket kellett volna leróni átruházás esetén, de ezenfelül 1-2-3 fillérrel kívántak megterhelni minden egyes orvosi rroeptet, sőt a specialitásokat
is meg akarták e célra adóztatni. Az intézmény az
állam felügyelete alatt állott volna s élére a belügyminisZter minisztériumának tisztviselői státuszából kormá.11y~
biztost nevezett vcolna ki. Amint láthatjuk, ez a tervezet
magábanhordozta az 1935-ben törvényileg létesített
Gy. 0. J. A. csiráját. Szövetségünk választmánya a javaslatot tárgyalások alapjául elfog·adta.
Február végén Mátray Gusztáv, a Szövet•égnek né,,"']•
év óta elnöke arra való tekintettel, hogy bérbevette a bácsvaskúti gyógyszertárat, lemondott elnöki állásáról. A
választmány rendkívül érzékeny hang·on vett búcsút Mátraytól. Az első küzdelmes öt esztendő annyira egybeforrasztotta Mátrayt munkatársaival, hogy az elválás igazán
nehéz volt. A Gyógyszerészek Lapja vezércikkben méltatta Mátray ötesztendős elnöki működésének jelentőségét
és érdemeit a Szövetség megalapítása és :felvirágoztatása
körül. A választrrnány a lemondott Mátray helyett Mülner
György alelnököt bízta mef( az ügyvezetB elnökséggel.
Ebben az időben kezdte meg- működését a Galilei kör
gyógyszerészi szakosztálya, amely gyógyszeré.sz társadalmi problémákkal foglalkozott. A kör életében sokan vettek részt a gyógyszerészi közélet mai szereplői közül is.
Novffillber közepe táján megegyezés jött létre a létesítendő rokkantság> segélypénztár ügyében a tulajdonosok
és IJ}kalmazottak között, •olyan értelemben, hogy a tulajdflnDl!Ok elfogadták a segéd szövetség módosításait €s
ezen az alapon közös felterjesztésben kérték_ a pénztár
belügyminiszteri jóváhagyását. A 'kérdés így bár látszólag
~ó útra futott, egyelőre lekerült a napirendr61.
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191.Z elején a Szövetség vezetöség'e öt esztendő tapasztalatainak birtokában új programmtervezetet dolgozott
ki melyet később a márciusi 'közgyűlés elfogadott. Ennek
a 'programmnak követelései 1. a munkaidő szabályozása,
2. a fizetésre, 3. a jogadományozásra, 4. a gyógyszerészet
erkölcsi nívójánaik emelésére és az anyagi jövedelem fokozására, 5. jóléti intézmények létesítésére terjedtek ki.
A régi és az új pr-0gramm között tula,jdonképpen nem
volt sok különbség s a főelvek változatlanul megmaradtak.
Érdeklődésre tarthatnak számot a•24 év előtti kívánságok,
.t>zért részletese11 ideikta.tjuk a közgyűlés elé terjesztett
JJro,grammcrvezetct.
AZ UJ PROGRAMM.

I. Munkaidö szabályozása.
1m1unkaidő 10 ,óráiban állapíttas·sék meg.
2. Az ebédidő 11/z óra lezye.n.
3. Minden neigyied:.ik nap s,zaibadnapu1 szolgá.iljon,
vagy ezzel egyien·érbéikű f·élrnapok (·diél-utánok) képezzék a
sz.abad1idöt.
4. Az ré,vi szarbadság két ;hét legyen.
5. Az in1S.pekciók száma a szabaidn1aipok szá.mát nem
halad·hatj.a m<!g.
6. Vaisárnapi munkaszünet életbel,éptetése.
II. Fizetés.
1. A fizetés csak emelkedő lehet.
2. Okl1eveles gyógyszeriés-z lkez.dőfizetés,e vid,éken
minin1·um 180 korona, ,a fövároa 1ban 200 korona.
3. Évenkint 10 korona fizetésem·elés 300 kuronáig,
.azután korpótlék.
4. Ko·rp&tl€k.
III. Joga.dományozas,
A személyjogú gyógy.szertáraik .a,bszolut átl'ubázhatatlan1sága az ancienn1itás ,elvie .al.apján, •az 'előlépbebési
rendiszerrel egybekötv-e.
IV. A gyó.gyszerészet: a) erkölcsi ·níVóján ak emeléSe,
b) az anyagi jövedelem fokozása.
1. A n·api

1

a) 1. A gyógysZierész·i ~amarák sürgebés-e.
3. A kikiépzé&i rendazer kibővítése, továhb:répz·é1s.
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4. A pálya függ€tlenítése.
5, A gy ógyszerész:i töTv·ény re viziój.a.
6. A gyakorlati gy6gyGzerészet tudományos n1egvilágítása.
1

1

b) 1, A detail-drogisták túlkapásai ell•eni v.édekez'és a

ib 1 etegse.gélyző pénztár,ak ·indokolatlan követeJé,seinek k~r
. látoz·áS'a.

2. Percentez.ések meg.s·züntetése.
;3. Az ·éjj.eli taxa ·beho~atala.
4. T.a]Caemelés (föl,eg a munkadíj.aké).
V. Jóléti intézmények létesítése.
· l. Kötelező •betegbiztosítás.
3. Korpóüé.:.: ·és rokkantsági ~egélyalap.
4. Köt~·lező nyug.clíjintézeti tagság.
5. Előnyös .életbiztosítás.
6. Te.rnet:Jkez·érSi alap.
7. Gy6gyszer.észek hba (aggok háza) létesítése.
8. Se.siély1alap tel"'emtés·e.
9. ~i1t::unkanél1küli-ekről va·ló g.ondoskodás.
10. A·llá·sközvetítés.
· 11. J ogvédeleriJ.
12. Taná·csadá..s.
13. Ok·só h>itelnyujtás.
14. Cserenyar.a}ás.
15. lnfoTm=ációa·dás.

A 24 év előtti közgyűlés által clfog·adott prooTammból részben vagy egészben sok minden megvalósult de a
legfontosabb követelésekfat még ma is folyik a bar~. Azt
kell remélnünk azonban, hogy most már közel állunk
legfőbb kívánságaink megvalósításához.

CSöNDESEN INDUL AZ J<)1'.
Január elején a Szövetség átiratot intézett Temes
v~rmegye __ a!,ispá~jához, ~zt _kérve, hogy az ott adomá11yozasra kerulo gyogyszertar JO:gnyertesének kiválasztúsán::íl
minden tekintetben az igazságot juttassák érvényre. Temes vár~egye alispánja március 21-én kelt válasziratúbai;i-. értesí~ettc a Szövetség'et, hogy a közig'. bizottság a
g:yo,gy~ertart ,a pál,yázók közül legrég'ibb gyakorlattal
?1.ro, JOgadomanyozasban m~g nem részesült kollégának
ité~te a?a. Ez a döntés és a válasz értékes hatása volt a
Szovetseg sakirányú tevékenységének.
Febn1ár első napjaiban ismét a gyógyszerészet üg-~re
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foglalkoztatta a parlcmentet. 'l'öbb vármegye és vál'os kérvényt intézett a képviselőházhoz községi gyógyszertárak
létesítése iránt. A kérvényügyi bizottságnak Rakovszky
Iván volt az előadója~ aki a bizottság nevében javasolta,
hogy a kérvények pártoló véleménnyel adassa11ak ·ki a
bel~gyminiszternck. Sii.~negi Vil111os képviselő azt indítványozta, hogy a belügyminiszteT sürgősen terjesszen e
tárgyban törvényjavaslatot a képviselőház elé. Ehhez az
előadó is hozzájárult s a ·Ház ilyen értelemben hozott határozat.ot. Maga a határozat azonban, mint tudjuk, sohasem lett végrehajtva s a mai napig sem kerü1t javaslat
formájában a törvényhozás elé. Innen van az, hogy a
gyógyszerésztársadalom az új gyógyszerészi törvény beterjesztéséröl szóló 'híreket mindenkor bizonyos szkepszissel
fogadta,
Ebben az időben alakult meg a „Gyógyszerész.ok Or
szágos Pénzintézete" Pozsony székhellyel. A bank elnö~
tisztségére gróf Bnttihyány László dr. 1köPcsényi nagybirtokost, az önzetlcnségéről és áldozatkészségéröl híres, kiváló szemorvost kérték föl, aki az elnökséget örömmel vállalta. Az alapítók 5000 darab 100 koronás részvfa1yt bocsájtottak ki s így az alaptőke 500.000 koronára rúgott.
A Szövetség támagatta az alakulást, mert az önállósodó
kartársak hiteligényeit kív1ánta ezen az -úton kielégíteni.
Magának a bankalapításnak eszméjét is Csikós Á<láin vetette fel.
Heves és végül eredményre vezető hareot kezdrit a
Szövetség a főváros közgyűlése által tárgyalt szabályrendelet ellen, :.melynek alapján a fővár.os saját pénztára
javára magas engedélydíjjal akart sujtani minden új
gyógyszertárjognyertcst. L\ közg'yíi.lés határozat1át megfel]ebbezték a belügyminiszterhez s így a dézsmábó1 nem
lett semmi.
EUY ALLANDó ROVAT.
_,_ll,._ márciusi köz~tylllést mrgcHiző időben kerültek n~Til
vá.nosságra. a legújabb jog'adományozások, amelyek határtalan felháborodást ,·áltottak oki az alkalmazotti karból,
úgy, hogy a közgyülés táviratilag tiltakozott az idősebb
gyógyszerészsegédek mellőzése ellen JChuen-HédPrYáry
Károly belügymini.szternél. Különösen az egyik j,ogaclam•ányozás ellen kelt ki a Szövetség, mert a fiatal jognyertes
soha 11001 segédeskedett. nem töltötte ki a diploma záradé--
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kolásához szükséges, kötelező két évet sem, csupán szivt-sségből jelentette be eg-y városatya-gyógyszertártulajdonos
és szívességből igazolta, ho.gy az ifju az ő gyógyszertárában töltötte ki a záradék alapjául szolgáló két esztendei
segédidöt. Még meg sem száradt a tinta a diplomája hát„
só oldalán, máris gyógyszertár-jogosítványt nyert az ifju, aikinek atyja a régi Budapest városházi életében híres ,,törzsfőnök" volt s amellett többszörös milli·o.mos.
A Szövetség ezúttal nem elégedett meg azzal, hogy
heves cikkekben adjon kifejezést elkeseredésének: "mert
hogy ilyen alkalmakkor dühtől lángoló cikkekkel, heves
és inigerült felszólalásokkal könnyitsünk magunkon, azzal tartozunk ugyan egészségünknek - írta hivatalos lapunk - de absolut nem segítünk a helyzeten," hanem
:följelentést tett az ügyészségen hogy „H. L. oklevelére
a törvényszer(\ záradék jogtalanul kiállított segédi bizonyítvány alapján történt." Ez alapon a Szövetség azt kívánta, hogy a belügymh1iszter semmisítse meg a kiadott
jogosítványt s ·errevonatkOzóan táviratot intézett úgy
Khuen-Héderváry be1Üjgyminisl1ferhez, mint ,fokabffy
·belügyi államtitkárhGZ. Ettől kezdve a Gyógyszerészek
Lapja egy éven keresztül minden lapszámiban foglalkozott a botránY'os ügy fejleményeivel s külön rovatot nyitott számára ezzel a címmel: „A H • . . iigy. (Állandó1

11avat.)

A történet szereplő hőse ma is élő budapesti gyógyszertártulajdonos, a.kinek nevét - művészi vonatkozásban
- azóta Európaszerte szárnyára kapta a hír. Ifjúkorának
~":--;ért a ,;históriájáért" sem hibáztatjuk. A rendszer volt a:
bűnös, amelynek az ifjú művész akk:-0riban bár nem
il:ppen szenvedő - áld-ozata lett. l'Iai szemmel nézve, a
tnií.vész~gyógyszerész bizonyára mosrylyo.g·va gondol vissza
azokra a viharos időkre. Mosolyognia kell, hiszen legszeb':i
ifjúságának forron:,,o-ó, zajló évei idéziídnok emlékezetébe.
A tárgyilagosság útját járó, régi eseményeket kutató
krónikásnak kötelessége följegyezni a históriit, mert
· o.gyesületünk történetének egy darabjlit teezi ki, a belőle
eredő tanulság pedig mai napig sem vesztette el aktualitását.
Az eset nemesa:k az alkalmazotti kart zaklatta fel,
de hullámai átcsaptak a tulajdonosi oldalra is. Az egyik
~ógyszertár gondnGkának feljelentése folytán a Budapesti Gyógyszerész Testület is kénytelen volt foglarkozni az üggyel. De nem kerülte ki a bGtrány a napilapok
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-üg·yelmét sem s hosszu időn keresztül háliás témát szolgáltatott számukra. A képviselőházban pedig· dr. Ráth
Endre Justh-párti képviselő jegyzett ·be és mondott interpellációt, azt kérdezve a ·belüg·yminisztertől: „minő
érdemek azok, aimelyek a leg·utóbbi g·yógyszcrtári jogadomán)'ozásoknál indokolttá tették, hogy a rendkivül nagy..:.;zámú, érdemes, régi, évtizedek óta alkalmazotti minő
ségben dolgozó segédek •mellőzésével az értékes jogosít\"ányokat a belügyminisztérium ·három, egészen fiatal,
1ninimális szo1giálati idővel bíró gyógyszerészseg·édnek adományozta, akik közül H. L. állítólag a törvényekben elő
írt elfogadható kellékekkel nem rendelkezik."
Sajnálatos, hog·y az interpelláció elhangzásakor éppen kormányválság volt, Khuen-Héderváry Károly megbukott s az ügy parlamenti firtatása befejezést nyert ezzel az elnöki kijelentéssel: „Az interpelláció kiadatik a
a belügyminiszternek," Sehol nincs nyoma annak, h0i::,ry
Khuen-Héderváry lltóda, Lwkács László valaha is válaszolt volna az interpellációra.
lfortsánszky Ottó. a Gy. Hetilap szerkesztője
beadványt intézett a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület elnökségéhez, melyben
sürgősen
hizott. ság kiküldését llrérte
a
,,szivességi" bizonyítvány
és az arra. alapított diplomazáradékolás ügyének
kivizsgálására. A M. Gy. E. központi igazgatósága
1n•ájus 24-én foglatkozott a beadvánnyal s ·úgy ·határozott,
hog")' állásfoglalását a Szövl'l,ég által tett feljelentésben
hoZandó birói döntés utá11ra halasztja. A központi igazgatóság határozatát többen meg.fellebbezték a közg·yűlés
hez, kérve, ha.gy a tul~jdonosi .közgyiíJést~n egyhangúan
foglaljanak állást a jogadományozás ellen és követeljék
annak .megsemmisítését. _A_ Irlhíváshoz ké~öbb 1nég sz:lm.f1sa11 csatlakoztak.
A M. GY. E. NEM ÜDVÖZLI A
BELÜGYMINISZTERT,
IlYen feszült helyzetben és viharos hangulatban érkc-zctt ·el a 1\rJ.:agyarorsziági Gyógyszerész E1gycsület júniu·s
17-i közgyűlése. A közgyűlés izzó hangulatának jellemzésére leközöljük a hitelesltett jegyzőkönyv egy részletét,
mely megvilágítja, milyen elkeseredést váltott ki a gyógyszerészi ügyek akkori intézése a g:yógyszerésztárSadalomból.
Elnök: Mielőtt a következő pontra áttérnénk, java-
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solom a tisztelt közg'}rií.lésnek, hogy a mai közgyűlésből kiIolyóla.g ünagyméltósá;ga Lukács László belüg·y:minisztert
Üdvözöljük.
Felkiáltások: Abzug, le vele! Nem kell! Tiltakozunk!
Pfuj t Pavhkot üdvözölje t Szolgalélek! ... (Hosszantartó
nagy zaj.)
Kincsesy Péter: Igen tisztelt Közgyűlés! (Halljuk,
halljuk!) l\fagyaro-rszág gyógyszerészei mindig meg·muta:tták azt, hogy méltányolni t11dják az érdemet, l\1:aigyarország gyógyszerészei mi11dig megm11t.attáik azt, hogy
e1Sösorban magyarok! (Igaz, úgy van, éljenzés.) Ennek
külön dokumentációja 11eil!l sziikség~s. Tekintettel a mostani áldatlan politikai visz.onyokra, azt hiszem, hogy 11em
is' l1elyes, nem is célsz-erft, hogy ha a ~'lagyarországi
Gyógyszerész Egyesület a tárgysorozattól eltérve, esetleg:
egyik vagy másik oldalról bizonyos bírálat~knllk teszi h-·
magát. Leghelyesebb, ha a szokatlan felfordult viszonyokra való tekintettel az indítvány felett napirendre
térünk. (Zajos éljenzés.) ·
Felki.áltások: Hazaárnlókat nem üdvözlünk! (Ugy
van, úgy van !)
~lttZSlt GJfHln: Igen tisztelt Közgyűlés! Igeu. nehéz
viszonyok közöto szólalok fel az indítvány "kapcsán. Hiszen tegnap körülbelül hasonló értelemben beszéltem vá.lasztóimnruk Dunapatajon. (Éljenzés.) Méltóztassnaak
meggyőződve lenni, hogy ha a politikus szólana most bennem, teljes szívvel hozzáján1lnék Kincsesy indítványához,
mivel azonban a magyarországi gyógyszerészek_ ügyei
elsősorban a belügyminisztertől függnek, egy közvetítő
indítványt teszek, h0:gy mi ne a belügyminisztert, hanem a belügy1minisztériumnak adminisztratív, nem politikai, hanem adminisztratív államtitkárát üdvözöljük.
Felkiáltások: Azt se fogadjuk el! Mcgalknv'ás ! (Zaj.)
llfozsa Gyula: Igen tisztelt Közgyűlés! Mondom,
tisztán az adminisztratív állaimrt:dtkár urat kérem üdvüzölni. Hogy ·ha már megtörtént az indítvány, vala1nilyen formában módjában lesz a tisztelt közgyűlés
nek .. , (Zaj.)
FelkiáltlÚiok: Hazaárulókat nem üdvözlünk. Le a
törvénytiprókkal ! (Zaj.)
Muzsa Gyula: Én teljesen a közgyűlés bölcsességére
b~~pm ~ ..
- Felki.áltások: Szégyen, gyalázat! (Zaj.)
Muzsa Gyula; ... parlamentáris életet élünk ...
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Felkiált.ások: Gyönyörű parlamentái;izrous !
lli iizs<f Gyula: .. . . ha már ~egtétetett az inditlv~ny ...
Iforitsánsoky Olló: Ott van a hiba; az a baj. Ez
pipogyasá~g volt.
1lJ.uzslt Gyula:
. a közgyűlés bölcsessége fog' <::kérdésben dönteni, én csak- inint középutat választottam
indítványomat, ·hogy tisztá11 a mi ügyeinket intéző ad-minisztrativ állarntitkár üdYözöltessék a közgylliést.öl.
(Nagy zaj.)
Fclkáltások: Szégyen, gyalázat, nem üdvözöljük.
lvl·uzsn Gy·1tla: H.a a közgyűlés m1ásként dönt, alá
fogcm mag·am vetni! (Helyeslés.)
Zoltán Béla: (szólni akar.)
FcLk·iáltások: Eláll, le vclr, nen1 ha}lgatjnk meg.
(óriási zaj.)
}--rilo Já11os: :Th{agnm is ellcnz6ki ember ~Tagyok. Itt
nem Hzubad politizálni!
Zoltán Béla: Én e kérdést, ha már fölvétetett, n<;m
óhajtom polilikai kérdés tárgyává tenni. Mi a bclügyminisztériun1 kényére-kedvére vagyunk minden teknt'etben kiszolgáltatva. Bármilyen állapotok uralkodjaiiak, mi
ne1n kt>rülhetjük ki, hogy a mindenkori beliigyminiszter
a minket érdeklő kfrdésekben intézkedjék. V-0H'"k már
Magyarországon sokkal felfordultabb állapotok. (Zaj.)
Felkiáltások: Nt>rn vollak; ilyen bitangnk még nen1
voltak! (Folytonos nagy zaj.)
Zoltán Béla: Tessék csak visszaemlékezni a darabontokra.. Ugyanakkor rnegtörté11t, hogy az akkori belügyminisztert a gyóg:yszerészeket érdeklő •kérdésekbe11 informálta vezetőségünk. Az~ óhajtnm, méltóztassék ezt a kérdést, névszerinti szavazás tárgyává ten11i, hogy a belüg:rminjsztrrt óhajtja-e a k:özgjrlí.lés üclvözölni. (Nagy zaj.)
Fcl/.",:áltások: Dehog-r óhajtjuk t Szégyen, gyalázat f
Le vele! (Nagy zaj.)
Elnök: Az ülést 10 -percre fclfüggeSzl1em.
Szünet ntón az11tán J/ llZS(I. G~·ula jelentkezett :-;zó~
lásra ( őfclségc, I. Ferenc ,József néhány hónappal clőb b
tüntette ki a III. oszt. vaskoronarenddel 1 az olympiai játékok körül szerzett é1·dcn1ciért) és az incidensticl kapcsolatban áthídaló indítványt tett, mely szerint majd annak
idején, ha csöndesebb politikai viszonyok következnek be 1
az Egyesület küldöttségileg tisztelegjen a belügyminisz-ternél. Az indítványt elfogadták. A közgyű:lés után a
tit

központi igazgatóság tagjai - nyilv~án, hog·y kitérjenek
felelösség elöl, sorjában lemondtak s ezzel útjára indítottiák az országos 0-i:,cryesület. .átszervezési folyamatát.

~

.A H . . . . üGY FEJLEMJtNYEI.
Mik01· Klvncn-Hédervá>'y Károly megbukott (amit
.az egész :gyógyszerésztársada1om fellélegezve fogadott
mert soha an.nyi ig·azságtalanság nem érte, mint az ö kor~

mánya alatt) és Lnkács László lett az nj miniszterelnök
és egyúttal belügyminiszter, a Szövetséo' mindjárt hiva„
talbalépésekor táviratot intézett hozzá, " melyben H. L.
gy4:,cryszertárnyitási jogának felfüggesztését kérte a meo·_
lndított bünü.gyi vizsgálat befejeztéig.
ö
. ~úli;isb~n „a Szövetség .értesítést kapott a budapesti
·kir. ugyeszsegtol, mely szerint az ügyészség az eljárást
azzal ~z indo~~olással! hogy ,.,az alkalmazás és igénybevétel merv_e elö1rv_a n111~sen,' megszüntette. Ezzel egyidő
be~ H. ~ L. m.eg 1s ~1y1totta igyógysz.ertárát, amelyet a

Szovetseg boJkott ala helyezett s eltiltotta tagjait attól
hogy ott kondiciót vállaljanak Jogtanácsosa útján pe'.
dig megfellebbezte az ügyészség megszüntető határozatát.
A fellebbezésnek a főügyészség helyt is acfott s az ügyészséget az eljárás folytatására utasította. A következő esztendei kö~ésen Orosz László ügyv. titkár titkári jelentéf;ében_ me.gemlék_e~e a H. . . ügyről, előadta, hogy
a Szovetseg nulyen lepeseket tett az ügyben elmondta
hogy a vizsgálat folyama-tba11 van és annak ' befejezés~
·előreláthatóan hosszú időt fog igénybevenni. Ezzel azután
_az ügy le is került a napirendről, a vizsgálat elhúzódott

1
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mér indítványára határozatot bozott, melynek értehnében
ha a vád a vizsgálat folyamán beigawlást nyer, azt a leg-

határozottabban elítéli. Ugyanezzel az üggyel kapcsolatban dr. Varságh Zoltán indítványt terjesztett a közgyű
lés elé, incly szerint az 1883. évi gyÓigyszertári szabályrendelet 3. §-a úgy módosítandó, hogy annak alapján a
jogadorrnányozás a jövőben mindig igazságos legyen. Va.1'-

ságh indítványa még ma is megállja helyét. (I,ásd Gy.
Lapja 1912 szept. 8. 317. oldal.) .Az inditvány körül a.
közgyűlésen heves vita fejlődött ki, melyben részt vettek Kiss Károly, Koritsánszky Ottó, Zoltán Béla, Esztcgár Béla, Orosz. László, Filó János, Millner (jyörgy stb.
Az Országos E,gycsület közgyűlésének: vitájában a segédi kar kiküldöttei negyszerli harcot vívtalc meg s meg'

kell állapítanunk, hogy érvelésüknek nemcsakhogy zajos
sikere volt, hanem Ök is maradtak felül a vitában. Kiss
Károly, a Szövetség boldog emlékezeti\, hírnl'\-i'H alelnökc-

többek között a kövelkezőket mondotta:
Kiss Kái·oly: Tisztelt Kö~gyülés ! Természetes dolog, hogy Varságh Zoltán ezen indítványának minden
sorát, minden szavát aláírom és éppen az.on türelmetlenségből, amelyet itt tapasztaltunk, sejtem, hagy eg}'cs dol-

gokat elfelejtett indítványából. Kérem, hogy türelemmel
hallgassanak meg, én azokat is elmondom, amelyeket ő

esetleg kifelejtett. Az elnök úr felolvasott megnyító beszédében említette, hogy ezen a helyen, amelyen annyi

üdvös törvénn hoztak, tartunk mi ma
ahol Deák Ferenc, Szilágyi Dezső

kö~gyűlést.

elhangzott

Itt,

szavai

V'áltoztatni a~

vibrálnak fülünkben, olyan embereké, akik jog, törvény

élet haladt a maga útján. Lassankint .megbékélt a Szö-

és igazság alapján állottak mindenkor, ép:pen ellenkezőleg
a mai korral 1 ·minden jog, törvény és i:gazság ellenéreadna:k ki k-0rmányok gyógyszerészeti jogosltványokat.

a befejezett tényeken nem igen lehetett

vetség· is, a bojkottot is feloldotta, az események feledésbe merültek. Ujabb események kötötték le az érdeklődést
ujabb igazságtalanságok elleni harcok foglalták cl a w'.
zetökct és a Szövetség minden esetben mccrtette kötelességét: Enné~ többc,t - sajnos - nem tehet~tt. A gyógy-

•zertar ma is Dtt all, ahol 1912-bcn az akkor ifju joo·_
nyertes felállította, ma is az ő tulajdonában va1;, Csitlr
éppen hogy mindnyájan öregebbek lettünk egy negyedszázaddal.
'
ISTENEK ALKONYA.
, .Az ~lőbbiek folyamán szó volt róla, hogy felfob'iezes folytan a Magyarországi Gyógyszerész E,gyesület közgyülésp elé kerül a H. L. ügye . .A közgyűlés Bársony Ele61

(Zajos helyeslés.) Nem említek neveket ,nehogy a mélyen
Közgyűlés jó ízlésé~. bántsam. Nem említek neveket,
nehogy esetleg oly kifejezést használjak, amely a büntetötörvénykönyvb,, ütközik, mert csak olyan jelzőt tud-

t.

nék ezekre az urakra mondani, hogy lovagias úton sem-

mi esetre sem adhatnék elégtételt azoknak, akik elharácsolták a jogokat ... (Nagy zaj. Igaz! Ugy van!) Mi itt
vagyunk munkában megőszülve, itt állunk és dolgozunk
és mások a dologtalanok elharácsolják előlünk a jogokat. Iste~ tudja, úgy vagyunk ezekkel, mint a katloná~,
rumi.kor a harcmezőn küzdenek az ellenséggel,

akkor 1.s

akadnak, akik a kantinban, kórházakban vanna!k a harc·
63
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:alatt, s amikor a harc befejeződött, ők jele11tkeztek a Min·ia
Terézia rendekért. De ott kidobja a kar magából az ilyen
.embert!
Filó János természetesen Varságh javaslata ellPn
foglalt állást amire Millner Györg·y adta meg· a választ
s így fejezte be beszédét: ·
,,'fessék t'árgyilagosan beszélni és ne mint modern
.-Jupiter villámokat szórni, meunydörög·ni. (Éljenzés.
Igaz i'.lgy van!)' Én arra figye1meztetem Filo János urat
hogy ha magát ·olimpuso·n ülő Istennek is tekinti, figy<Ü~
meztetem, n1inden Istennek eljő az alkonya.. (Zajos helyeslés.)"
Varságh javaslatát végül is a központi igazgalósúg· elé
utalták, n1ire egy közbeszóló megjegyezte: Temető. A Sc~édszövetség szimpatikus
Inagatartásáért békét kötött
7
-\ arságh d1·.-ral és szaklapjával.
1

1

A SZÖVETSÉ(JBEN FELÜTI FEJÉT
A- VILAGNEZET.
Bár az események menetét igyekszünk a politikai
háttér halvány felvázol1ásával szeimlélhetőbbé tenni tcr1nészetesen, mint lapunk többi hasábjain, itt sem· té,·cdünk a politizálás lejtőjére. néha azonban elkerülhetetlen,
l~ogy ne súroljuk a politika palánkját, mert a krónika.
fo-nala később olyan korszakon fQg keresztül húzódni,
arni~or az élet minden .megnyilvánulása
át volt szfrre
pülitikával. Az 1912. év elején vonult be Szövetségünk
életébe először a szocialista gondolat. Ekkor keletkezett
egy áramlat, amely a Szövetség·et a szocialista szervezkedésbe akarta belekapcsolni. A Gyógyszerészek Lapjában
m1árcius 17 Mén „A szocializmus és a gyógyszerészsegédek"
ctmen Sz. S. aláírással egy cikk j('lent me!2:. ameJ 1- azt
hangoztatta, hogy az eddigi eredménytelenséget cs<'!kis a
sza,kszervezetté ala!rnlás tudja eredmén)·es munkára útváltoztatni. A március 26-i közgrűlés elé pedi!:r F;z.infó
Sándor indítványt terjesztett, mel)'ben azt javasolta,
mondja ki a közgyűlés, hogy a , 1 Mag~rarországi Gyóg~-
szerészsegédek Országos Szövetsége szaksze-r1·ezctté alakul át és a Szakszervezeti Tanács kötelékébe lép_ A ,mozg·alomnalc az akkori t::!;YÓgyszcrészi •állapotok, kiilönö~en
pedig a botrányus jogado.mányoz~sok miatt cl.keseredett
,gyóg;vSzerészsegédok ~örében kétségtrlenül voltak hívei,
megál~ápítható._ azo1rban,
hogy a. 8zÖ\'C'tség yezrtösége
szilárdan állott' a nCmz~ti gondolat .alapján. ~t\. n1ozgal61n
levezetése céljából a .-ezctöség taktikához folyamodott
~4

Kiss Káro/;y közg·:yűlési felszólalásában megértéssel fo~adja Szántó Sándor indítványát, de nem tartJa helyes-

~ek, hogy a Szövetség alrukuljon át sz:ikszervez~tté! h;il1em a választmány előzetes áilásfoglalasa alapJan rnd1tványozza, hogy egyénenként lép~~ be, ~~ ?ha9t,, a ~
'Ci1áldemokrata pártba. D1· Forgacs Rczso ind1tvanyara
ikimondja a közgyűlés, hogy a Szövetség, mint ilyen
n€m alakul át szakszervezetté, helyesli azonban, ~o~y
tagjai belépjenek a .szociáldemokrata pártba s alaln~ak
meg a •O"lróO'Vszerészsegédek szakszervezetét. Ez a hataro'0"' t)J
,
1 ,
1 t
zat a tagok részéről mutatkozott erős .nyo1:,1as ·1~tasa a at
~zületett meg s bár messze ment el bal~ele, amik~! a ?elépést helyeselte, végeredm,ér;yben kipanrozta a ~zovetseg~
nek szakszervezetté alakulasat. De hogy az emlitett engedékenység is csak ta;ktika volt, bizonyítja Mi!ln~r György11ck a Sz:övetsécr elnök:ének máJUS 12-1 vezerc1kkc, melyben' sz.embeszállt a müzg·alommal. ,,l\iagát a Szövetséget
bevinni ·ezidőszeri11t a szocialista pártba. - írta Millner
_ annyit tenne~ mint a gyeplőt a lovak közé dobni ~s
bi~onytalau -útra engedni Szövetségünket, a1n.cly roh~na
,sában aztán valószínűleg a legelső árokba fordulna .~1nd
azokkal, akik még idejekorán le nem szálltak a kocs1rol.':
Erőshangú polémia indult meg erre, melyben ~r
l:lzerepett kapott a tömeges kilépéssel való f~.nyeg·etoz~s
s bár e;gyelöre semmi sem„ történ~, ~ kövctkczo. . cszteudoben a mozgalom. következteben saJnalatos es~menye:c ~ob
bantak ki, ;melyek végül a Szövetség· 'ketteszakadasahoz
vezettek.
MI TöRTltNT nrnG EZ ÉVBEN!
Az 1912. esztendő eseményeinek ismertetése valób~n
hosszúra nyúlt. Sok érdekes eseményt lehetne ugyan meg·
ebből az Óvböl följegyezni, de a rövidség kedvéé.rt„ cs~l~
meg·említjük .hogy ez évben jelent ;rn.eg· az új ik1kepzes1
rendelet. La~unk. szept. 1-i száma ~g.ész t~rjede~1néb~11
leközli a gTóf Zichy János kultuszm1111szter altal ki bocsa:
tolt őfelsége a királ)' által jóváha~yott lmrszakalkoto
fontosságú ~endeletet, amelynek lcivívásáb~~1, ,;mint ismételten ha110'oztattuk, Szövetségünlrne;k donto szerepe
yolt. A rend;let 1912. szeptember l-én lépe:t életb? s
ettől kezdve csakis érettségivel lehetett a gyogyszeresz1
pályára lépni.
Aktualitá.sánál fogva fölemlítjük, hogy a Budapesti
Gyógyszerészi Testület elnöksége eltiltotta a fővárosi
gyógyszertárakban a dohányzást. A szétküldött körlevél
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az.onban csak a ,„dohányzó szernélyzetrő.Z" beszélt. Orosz
Lás_zl? hozzá is fűzte, hogy „helyeseljük a magas Testület
ake1óJát; mert a gyógyszertár tőszomszédságá-ban levő
,_.fön&ki szobákból" kitóduló füstfelhők telje,Sen indokol.
Ják a fenti körlevél kiboesátását."
Az 1912-es év vég·e felé „közelgő háború Yeszedelméről", tesz ~mlí1;ést :' Gyó_gyszer~swk Lapja. Az ekkor
f?lyo B~lkan-haboru ugyanis a „Jos2omszédság'' következteben bizonyos ~atonai, intél'lkedéseket tett szükségessé.
S~kan vann~, ak~k emlekeznek rá, hogy a háború ekkor
mar a levegoben logott.

J.91~
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történetünk szempontjából - nem
volt szerencsés esztendő. A tizenhármas szám megtette a magáét. A hét éves erőteljesen fejlődő egyesületet a felszínre került és elhatahnasodott pártvillongások derékban ketté roppantották és az alkalmazott gyógyszerészek két táborra szakadtak. De
lássuk sorjában az év eseményeit.
Az elŐl'lŐ év történetéből emlékezetes H . . .Ügy aktái ebben az esztendőben zárultak le véglegesen. A kir. főügyész az ügyészség végzése ellen
beadott fellebbezést visszautasította, az ügyészség
határomtát indokolásával egyűtt helybenhagyta és
az eljárást végleg megszüntette. Sok izgalmat keltett néhány újabb jog-adományozás, melynélfogva
.két 26 éves fiatalember Budapestre, egy 24 éves ifjú
pedig Debrecenbe nyert jogot. Nem lehet csodálkozni rajta, hogy <>zeknek az eseteknek következtében a radikalizmus egyre jobban terjedt az alkalmazottak körében.
Az erőteljes hang már abból az egyre erősödő
mozgalomból táplálkozott, amelynek célja a szak.szervezeti alapra való áttérés volt s amely mozgalom röviüesen igen komoly eseményekhez vezetett.
De a szenvedélyes hang kétségtelenül indokolt volt.
Indokolták „azok a szégyenletesen botrányos esetek, amelyek a köztudatba vitték a jogadományozások undorító panamáját." Ilyen esetről adott hírt
a Gyógyszerészek Lapja a Pesti Futár 1913 január
6-i száma nyomán, részletesen leírva 40.000 korona
és egy grófi kijár.S, valamint Fernand Dagron nevü
titkárának csinos históriáját.
EGY KIS SIKER.
Január havában figyelemreméltó sikert ért el
Szövetségünk a főorvosi bizonyítványok ügyében .
.Jogfolyamodás esetén ugyanis az addig érvényes
szabály értelmében annak a helynek illetékes tisztiföorvosától kellett orvosi bizonyítványt kérni,
al10vá a folyamodó a jogot kérte. Ez az intézkedés
renJd.kívül sérelmes volt a folyamodóra, mert sokszor nagy távolságból kellett a folyamodott helyre
utazni a fŐorvosi bizonyitványért, ami költséges
volt, de az is megesett, hogy az i1lető főorvos mond67
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v;w~inált ürüggyel megtagadta a bizonyítvány kiWít&iát. Ilyen konkrét eset alapján Szövetségünk a.
pe)4idffiini~ztéri~oz ~o:dult é.s kér.te a„ sérelmes
in~edés megváltoztatásat, ami be is kövekezett.
A bfaonyítványt attól kezdve ailJlak a törvényható~ tisztifőorvosa tartozik kiállítani, ahol a folyamodó állandó lakással bír.
A SZÖVETSÉG KETTÉSZAKADASA.
Az előző évben megindult szakszervezeti mozgalomnak sok híve volt, akik úgy látták, hogy a
Szövetség aránylag békés eszközeivel nem lehet
eredményt elérni. Lassanként két tábor bontakozott
ki a Szövetségben, a radjkálisok és konzervatívok
tábora. \A Gyógyszerészek Lapjában heves polémiák folytak. amelyekből már ki lehetett olvasni,.
hogy a nagy összecsapás nem .soká késhet. A márciusi közgyűlésen robbantak ki az ellentétek. A ra•
dikális irány szószólói már a napirenö, előtt a meghatalmazások kérdésénél nehézségeket támasz-
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NAGY TÁBOR KÖVETI OROSZ LÁSZLóT.
A kÖZgyűlési események hatása alatt igen sokan soo1idaritáat vállaltak Orosz Lászlóval, 52-en azonnal kilépte.k a Szövetségből. A kiválási processzus megkezdődött.
A higgadtan g·ondolkodók, az ellentábor által kigúnyolt
..konzervativ elemek", a polgári gondolat hívei követték
Orosz Lászlót és szabad utat engedtek a sza.ksoorvezeti
mozgaloon S7..ámára. A_Gyógyszerészek Lapja legközelebbi
~-;zá.mán már nem szerepelt a régi „kopf", nem volt többé
.:i Szövetség hivatalos lapja.
Cimlapján nagy betükkel
közölte az 52 kilépett tag· névsorát. De továhb gyűrűztek
.a.z események. Három nappal a közgyülés után Millner
Hyörgy elnök választmányi ülést hirott egybe, amelyoo
bejelentette eh1öki tisztéről való lem<111dását és a Szövet'égből való kilépését. Ugyancsak lerrnondott a választmány
12 tag-ja és az elniikkel együtt i>'k is kiléptek a Szövet-

tottak.

Murgau János (a megsl'lállás után a gyógyszerészek generálinspektora Romániában) kifogásolta,.
hogy egy cikkét, melyben a szakszervezeti eszmének.
akart propagandát csinálni, Orosz Lász15 nem k(i..
zölte. A választások során Millner Györggyel az.
élén bekerültek a választmányba a régi harcosok,
de a hangos :vadikális irányzat, a szakszervezeti
mozgalom hívei nagy számban hozták be a saját
embereiket is, úgyhogy a választmány tagjainak
mintegy fele az ő soraikból került ki. Az indítványok tárgyalásánál tört ki a botrány. Szántó Sándor és dr. Forgács Rezső vezették a rohamot a vezetőség ellen s amikor az Orosll Lászlóval a lapról
kötendő szerződés ügyét tárgyalták, azt indítvá:nypzták, hogy Orosz Lásm szerkesztői működé>'iét
helyezzék egy kiküldendő bizottság ellenőrzése alá.
Orosz Lásfiló ezt már nem tuidta elviselni. Önérzete·
ne:µi. engedhette, hogy lapját, amellyel a Sz(i..
veú,léget életrekeltette s amelyet nyilt őszin
teséggel, kemény bátorsággal és példátlan \infelfildozással bocsátott a Szövetség rend;ilk!l"
zéaére, az ő világnézetével élesen szemben68

<í}ló ifjú 7adikáliso~ cenzl11'ája alá helyezzék. A közgyű
J~' _esemenyek ~atilsa. a1att, amelyek: nem minden zaj
ne~kül mentek, v;g·bo. Orosz László nem fogadta el .,, fel01.ianlott szerződest (a lap •• ő tulajdona volt) lemon<lntt. választm<ányj tagsá~áról és t~tkári álláaáról, bejelentef;l"· hogy a _Gyogysze;eszie.k LapJa megszünt a Szövetség
hivatalos lapJa lenm es kilépett a Szövetségből. A drámai bejehmtés után dermedt csendben hagyta el a lrözcyű 1és tel'IILIÍt.

'égből.

1
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Egy hét mnlva a kilépettek szám.a meghaladta a
kétszáYJat s így az alkalanaootti kar teljesen két táborra
'""lradt. Az a gárda, amd.v tulajdonké1meu anegalapította
és fe1mtart.ntta a Szövetséget. kivált belőle, a radikálisok
pedig benlmaradta.k elnök nélkül, csonka választmánnyal.
A vezénylete! mint ügyvezető alelnök. Maurer Armand vette át. Gyógyszerészsegédek Lapja címen fij lapot adatott
ki a Szövetséggel, majd rendkívüli közgyűlést hívott egyhe, amely teljosen a radikálisokból alakította meg a választmányt s Mal1rer Armandot. e,gyhangúan elnökké választotta.
UJ EGYESÜLET ALAKUL.
A disszidens tábor sem maradt tétlen. A Wurglitsiéle vendéglőben azmmal megkezdte gyülélsezéseit, ha~
marosan elhallározt.ák. hogy új e,o;yesiiletet alapítanruk,
e a célra clökészitií hizottsá;?ot küldtek ki s " legna-
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gyobb erővel kezdték meg a szervezés munkáját. Már április 6-án kiáltványban közli az -"'1Ökészítö bizottság, hog-y
rnindazok, akik a .Szövetség közgyűlésén megnyilvánult
irányzattal nem azonosítják mag·ukat, az új zászló alatt
(melyet a Gyógyszerészek Lapja egyik cikke kalózlooogónak aposztrofált), swlgálni nem kívánnak, a régi próg·ran;um megvalósítására és a régi eszmék sz-olgálatára nieg;,alalldtják a Gyakol'ló Gyógyszerészek Országos SzövetségéJ. Gyors tempóban ment a szervezkedés. lVIost már volt
iilliolázottságuk e téren ..Május 7-én a gyakornoki tanfolyam helyiségében történt meg a megalakulás igen nag)"
részvét mellett. Elnökké. nagy lelkesedéssel egyhangúlag
Millner Györgyöt választották, aki nagyhatásu beszédben
vázolta az előmnényeket:
„Mi idézte elő ezen szakadást! Az, hogy az utóbbi idő
ben oly eszmék, oly gondolatok és olyan tényezők szivárogtak be a Szövetségbe, melyek merőben ellenkeztek a
m:Í gondo1atvilágunkk.al. amelyekkel mi nemcsak, hogy
nem rokonszenveztünk, de a1melyeket C-gyenesen veS?Jélyesnek tartottunk és tartunk a Szövetségre nézve. Te;kint:-vc, _hogy ezen beszivárgást az alapszabályok szerint meg"kadályozni nem lehetett, az mindinkább tért foglalt s
mi, hogy a Szövetség beléletét megunentsük a teljes a.narchiától, kitértünk előle, mert j-0bbnak tartottuk és tartjuk
azt, ha folytonos viszályk-0dás és botrányok helyett mert csakis ez lett volna a Szövetség élete, ha együtt maradtunk volna - idej5korán különváltunk s így mindegyik párt békében a mag-a mcgizyöz_ödé~ -és elvei szerint munkálkodik a segédi kar érdekében. Ig-a,z ugyan,
hogy ezen szakadás által s•avunknak csak félsúlva lesz,
de ez a kisebbik rossz s mi ezt választott11k."
Most tehát már két egyesülete is volt az alkalmawtti
karnak. Két 'egymáBsal szcmbcnálló. vitatkozó, vetélkedő,
ellenséges és gyűlölködő egyesülete és 1mjndegyik ment a
maga utján, a maga iIDÓdján igyekezve szolg-ál11i az allcal-mazotti kar érdekeit.
PRCCATUR JNTRA ET EXTRA.
Mátray Gusztáv ezidötájt S('lme.ebányán vetette mf"g"
élete horgonyát s már közel két esztendeje nem vett aktív részt a .Szövetség életében. A s7;ikadiis után levelet
írt a Szövetségből kilépettekhez éR kemény fejmosáot
tartott, mert, írja, nCT11 lett volna szabad átengedni a teret s· vissza kellett volna tartani a Szövetséget a sötétbe
.µgrástól. A beállott szakadás élénken foglalkoztatta az
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't~ész gyóg?-s~erésztársadalma.t. Voltak, akik örültek az
al_R~lmazott1 front meggyöngülésének. de a legtöbben sa,i-

naUrnztak felette s legszívesebben vették VDlna ha a béke
hel~ri;-áll. D 1~n~cl ~ály kiskundoroZamai g;ógyszerész
a (,yogyswresz1 Hetilapban adott hangot ama felfogá.sí1nak, mely nem látta szívesen a testvérhai·cot és ikibékülé.9re szólította fel a két szembenálló tábort. Az ellentétek
azonban sokkal, frissebb keletűek, sokkal rrnélyebbek voltak, semhogy barmely1k fél önérzete lehetővé tette volna
a közeledést. ,,Peccatur intra et extra." Ezt a c~Ibet viselte ?"iniel Mihály cikke s valóban igy volt, egyik és m1Ís1k fel is súlyosan vétkezett a szakadás felidézésével a
nagy cél, az alkalmazotti kar jobb boldogulása ellen.
De a tuloldalról jövő jóakaratu tanácsok és megismételt békeközvetitések elle11ére is a kibékülés nCT11 tör·tént 1meg s az al.kalmazotti kar két táborra bJntva indult
a bekövetkező nagy események, a világháboru, majd a
fonadalmak elébe.

A Jl!I. GY. E. ALAPSZABÁLYT MóDOSIT.
'l1öbb ízben ráimutattunk arra, hogy a világháborút
az alkalmazotti kar tagjai is helyet foglalhattak a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületben.
~\ Szövetség hivatalból is delegált tagokat az Országos
Egyesületbe és ott a kiküldöttek mindig derekasan verc·krdtck nemcsak az alkalmazotti célokért folytatott küzddn1ek során, dc az egész gyógyszerészet sorsát érintő kérdé-sC'kben is. Sokszor éles harcokaL vívtak meg az Ország·os
Egyesület központi igazgalósáqában, melynek beválasztott
tagjai voltak Th1lillncr György és Kiss Károly is. Ezek a
-szép idők azonban ham;:i1~osan letünt.ek. A budapesti tulaidonosoknak. élükön Filó Jánossal sehogysem volt
_ínyére, hogy a ,.segédek'' nyiltan szemükbe mon<11-;atják
a -rélcményüket és részt vehetnek az Országos Eg~.Tsi1h,t
s Íg'~' az egész g'yógyszerészct üg'yeinek intézésébeü. EJlH1hl-1·ozt1ák tehát, ho.~-:r vég'ét vetik ezeknek a paradicsomi állnpotoknak. A lap~zabályrnódosító tervezetet dolgoztak lci.
mely szerint az egyesületnek csakis tulajdonosok, társtulajdonosok és bérlők lehetnek rendes tagjai. Ily mód011
~1 ne~m kívánatos .,segédeket" kírekeszthették az e,g'yesületböI. A jaYas!atnak sok ellenzője volt tulajdonosi körökben
is, de a budapestiek -befolyásának engedve végül is n
május 26-ára összehívott rendkívüli közgyűlés elfogadta
az alapszabálymódosítást s íg·y a ,.segédeknek" nem vnlt
n1egelőzö időkben

11

többé keresnivalójuk a Ma.gyarorsaági GyógyszerészEgye•Ülebben. A közgyűlés álláafog,lalása következtében Milluer Györggyel és Kiss Károllyal az élükön, valamennyien
kiléptek, De kilépett Koritsánszky Ottó, a Gyógyszerészi
Hetilap szerkesztője is, mert ebben az időben ö sem volt
tulajdonos vagy bérlő. önérzetében sértve kilépett tehiát
an~ak ellenére, hogy éppen akkoriban a hág-ai nemzeLkózi
gyógyszerészkongresszuson i·endkívüli szolgálatokat t0tt
a magyar gyógyszerészetnek, mint a Magya:ro1·sW...,2:i
Gyógyszerész Egyesület hivatalos kiküldötte. Meg sern
várta, míg hazaérkezik, hanem anár útközbe11 Nürnbel'g-l;iől küldte el kilépő levelét. Ujból meg·növekedett tehát
eggyel az alkalmazotti kar sebeinek száma. A budapesti
g·yógyszertártulajdonosok vezetői hata1mi tobzódásukban
köm1yedén osztogattak sebeket.
Az alkalmazotti tiirekvéseket rövidesen ú.iabb esalóclás érte. A rokkantaági és segélypénztár ügyében felterjesztett közös memorandum véleménynyilvánítás végett a
Közegészségügyi Tanács elé került. A Tanár.s lesnjtó vélpményt adott a tervezetről és többek között kijelentette,
hogy közcglszségi szempontból nem lehPt szólni az ügyhöz, mert a gyógyszeTészsegédek fizetésrr.ndezésétől é~
aggküri ellátásától alig várható, hogy közeg·észségügyünk
javnljon, vagy esetleg· rosszabbodjék. A Tanáee véleménye nyilvánosságra került, lap1mkban is megjele,nt €~:
igen rossz fényt vet enne!k az intémnénynek akko1·i sziriális gondolkozá.qára. Lapunk nem befolyásoltatta mag·\1t
a tisztes Tanáesnak tekintélyétől, hanf'm alaposan meg·-·
mondta a véleményét a "Közt>g·észség·i Tanács ál] iíspontjáról.

JOGOT AZ IFJUSÁGNAK.
A mindenkép-0111·ózsás viszonyok közepette, 1913 júniusában megbukott L11kács László k-0·rmánya és a király
gróf Tisza IstVlánt nevezte ki miniszterelnökké. Sánd-0r·
.János lett a belügyminiszter, aki csöndes jóindulattal
és sajnálkozó részvéttel hallgatta meg az elődje jogauományozásairól elébe terjesztett panaszokat. Lukács László
ngyanis kormányzásának legutolsó ])illanataiban sebtiben
aláírt még néhány gyógyszertári jogosítványt. Két .26
éves fiatalembernek adott a fővárosba jogot, egy 24 éves
fiatalembernek pedig Debrecenbe. Némi módosítással teh>át alkalmazta a későbbi jelszót : helyet az ifjúságnak!
ő jogot adott és példáját, az utolsó órákban való gyógyc
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..szertárengedély~zést uen1 ritkán

_követték az é-pµcn 11;7mondani szándékozó utódai. Ezeket a jogado.mányozá8o-'
ka.t óriási felzúdulás
követte, aminek rés1'*tezésévl·1
kár volna tölteni ezeket. a hasábokat. hiszt•11 oly g':vakran
ismétlődött meg a sérelmes ado.mányozás és az azt kÖYPtff
-felzúdulás 1 hogy leírásukkal már eg:yhang·úvá válnék l'Z <-1krónika . .f(artársaink hangulatá1·a i·ávilágít laµunk június
22-i számának vezéreikke, a.melynek bevezetése íg~· hang>
zik: .,A Budapestre engedélyezett két ú.i g'yúg-:vszp.rtá.r.
személyi vonatkozású l'észe hangosan rrciált,ja, hogy ai
1876. évi XIV. tc.-ne-k a gyógyszeTészeti ügyre vónatkozt)
része a leglu1doríióbb panamák takaróján! szol~:ál. Hog_,,.
ez alatt a takaró alatt sok esetben mi rejlil\, azt. nündnyájan tudjuk, de nem léphetünk fel vele vádként, mert bizonyítani nem lehet. De hisz ne1n is szükség·es, ~lO:;!'Y viúaa:t emeljünk, elég, ha reá mutatunk a· jognyeTtesek korára, az mindent .1neg·magyaráz, Két 26 éves -fiata]em.be-1·
nyert Budapesten jogot. azaz: két olyan egyén jutott
érdemtelenül nag:v vag'yon birtokába, akikn('k élrfét·ei
kevesebbek; 1n'Ínt a n1elllieöttekuek a. fl"J/Ógyszerf.~·i válutl11
eltö],tött swlgálat1: évei."

RADilliLISOK ÉS DISSZIDENSEK.
Ezcnközbl'n két fronton is folyt a hal'<' az
alka1rnazotti kar i·észéTől céljaik eléré...:ie · éTdekében, de a
két alkalmazotti testület l~gymással is éles c•.satákat vívott.
A Szövetségből kilépettek voltak a disszidensek, ők alapították me._g· a (tya:korló
(-lyógyszprészC'k Szövetségét,
míg az eredeti Szövetségbt-n ineg-.rnaradt tábor változatlanul hirdette racli:kális eszn1éit, bár az egész szakadás eli)""
idéző okút, a HL".akszervezetté alakulás gon-dolatát, nyilván
belátva tévedésüket, egyelöre ők is feladták. A gyakorlók némi eredményt is értek el, ami úgy következett
he, hog~r a kereskedeln1i inü1iszter az üzletek záróráját
este 8 órában .iílh1pítot.ta meg_ A 9 óráig' nyitva lévü
gyóg;vszeTtárak így bizonyos helyzeti előnyhöz jutotta:k,
s a fővárosi tulajdonosok e.miatt hallani sem akartak a
8 ÓTai záróráról. A .µ::vakorlók a 9 órai zárás fenntartása
ellenében kiverekedték a Testületnél, hogy rekompenZl"icióképen min<len tulajdon-0s irassa hr a nyugdíjintézet.be
alkalmazottait és fizesse helyettük a járulékokat. A Testület ezt az engedményt megadta, s Így 150 ú.i ~.ia Jeti a
nyngdíjintézetnek. Mai távlatból nézve kissé kómikusan
hat ez az eredmén~T· me1•t a tönkrement nyugdíjintézet az
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akkori befizetések ellenében ma leg·feljebb csak néhány
fillért nynj that. Végeredményben tehát csak filléreket
tesz ki az, amit a gyakorlók kaptak. Annál többet kaptak
.azonban a radikális Szövetségtől, amely kíméletlenül támadta ezért az "árulás"-ért a gyakorlók sz.övetség·ét.

EBBEN AZ ÉVBEN

:!
'i

i'

halt meg Leng·yel Béla
professzor,
a
magyar
gyógyszerészek
nevelője
és
atyai
jóbarátja, va-

1"mint Esztegár

Béla, a szövetség

első

elnöke, akiket

mind a két tábor eorryformán, őszinte szívvel meggyászolt.
l\lég eg·y· esemény hozta össze rövid időre a lellreket.
Filó János, a Testület nag·yhatalmú vezére 50 éves g·yóg·yozerészi működését ünepelte, mely alkalomból a B. Gy, T.
<líszköz,gyű\ést tartott
tiszteletére, melyen leleplezték
Filó János arcképét. ll'Iost :következett az ünnepély fény-

pontja: Ii-,iló János 50 éves gyógyszerészi

működése

em-

lékére 2000 koronás alapítványt tett szegénysorsú alkal1na.zott gyógyszerész, vag·y özvegye javára. Az alapítólevél így végződik: „remélem, hogy példáJn1 követőkre
fog talá.lnj, mert sorsi.ildözöttck, segélyre szoruló szcgénye.k ,mindég lesznek, de ne le,Q:}ten elhagyatott, minden
támasz 11élküli egy sem p•ályánkon." Filó Ján-0.,<; szép gesztusa kicngcszt0ltc és :kis időre lecsillapította a lázongó

kedélyeket.
A Gyógyszerészek J_,apja karácsonyi számába11, a tárearovatban kezdte köziilui \isszae.mlékezéseit Kiss I{ároly.
Harrninc év volt a címe a cikksorozatnak. Sok érdekes
apróságot mesélt el ebben KiRS Károly és büszkén írja,
hogy (í szerelte fel azt az oxigénpalaekot, .niclyet gróf
1'\árolyi Gábor vitt ki T111·i11ba a kormányzónak. Ebből az
e>xigénpa]arkból rncrítrth! élete lltolsó perceinek erejét

Kossuth Lnjos.

191.4 -hez érkezett a krónika fonala,ahhoz az esztendőhöz,

melyben a világtörténelem legnagyobb háborúja indult meg, amely mikor véget ért nemcsak
egész Európa térképét rajzolta újr.a, nem~sak Trianon szörnyűségébe taszította szegény hazánkat de
az egész világ fejlődéstörténetét megváltoztatta.' Ha
egy pillantást vetünk a nagy háború kitörését megelőző viszonyokra, azt látjuk, hogy a magyar politikai
életet, a társadalmat, nemkülönben a gyógyszerészetet áldatlan viszálykodások dúlták fel. A politikában
gróf Tisza István hadakozott a rettenthetetlenség
páncéljában, akkor ismeretlennek látszó célok érdekében a nemzeti közvélemény többsége ellen, a társadalmi osztályok között a megnemértés és a szociális
gondolat viaskodása hegyezte .az ellentéteket, a gyógyszerészek között pedig a mindenki háborúja mindenki
ellen összevisszasága tartja a tükörképet az utókor
elé, melyből kiderül, milyen törpék voltak azok, akik
magukat óriásoknak, az akkori gyógyszerész közélet
koronázatlan fejedelmeinek képzelték. Az eszmék ellenben, amelyekért .az akkor törpékké degTadált
gyógyszerészsegédek küzdöttek, óriássá növekedtek
és mérföldes csizmában lépték át a borzalom és szomorúság közbeiktatott lrnrszakait, hogy a mának és
minden eljövendő időnek dü1dalmasan hirdessék .az
er11beri jog, az igazság és a n1éltányosság örökéTvé11~'Ü szempontjait.
De lássuk a vi!ágtörténelen1 sodrába került elő~
·rlö);;: históriáját a uagy k:ntaklizn1a árnyékában.

A GYóGYSZERÉSZSZTIL\..JK

1

~

74

ELőZMÉNYEI.

A gyalcorló gyógyszeré,szel1: szövetsége még
1913. december havában beadványt intézett a Budapesti Gyógrszerész Testülethez és abban a főv:í.rosi
g·yógyszertárak 8 órai zárórájánal;:: behozatalát kérték. Kérelmüket az üzletek 8 órai zárásával és a
napi 13 órás munkaidő hosszúságával támasztották
alá. A Testület késlekedett a válaszadással, majd az
egyre erőteljesebb sürgetésre kijelentette, hogy a
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kérdést az áprilisi közgyűlés elé terjeszti. Közben
Bayer Antal az országos egyesület közgyűlésén határozott ígéretet tett a korpótlék-pénztár megvalósítására. Az ígérethez rövidesen csatlakozott Filó János is. Lapun~ egyik cikke maliciózusan jegyezte
meg, hogy amikor a segédek a 8 órai zárást. követelik,· igéretet kapnak a. korpótlék megalkotására
ha pedig a k01·pótlékot kívánják, akkor a 8 órai zá~
rás behozatalá1·a kapnak biztató kijelentéseket. A
budapesti segédek azonban végképen megunták a sok
ha_logatást ~s taktikázást, elhatározták, hogy most
mar a legerelyesebben lépnek fel követeléseik érdekében. A !adikális Sz?vetség közgyűlésén megjelent
!?,~- ~eer Endre, .mmt a B.Gy.T. hivatalos képviseloJe es nagy beszedet m.ondott a 8 órai zárás mellett.
E!Z a beszéd felb~torította a „segédeket", akik jól tudtak, hogy a tula1donosok egy jelentős része szívesen
hönorálná követeléseiket. Április 18-án ült össze a
B.Gy.T. közg·yűlése, hogy egyebek között határozzon a 8 órai zárásról. A közgyűlést a segédi kar kö'.ében óríási izgalom előzte meg. Hírek jártak ugyanis,. hogy a közgyűlés határozata elutasító lesz. Ezért
a két segédi korporáció a 8 órai zárás kérdésében
együttműködést határozott el és minden eszközzel"
támo1ptni kívánta a fővárosi alkalmazottak mozgalgalmat. 50 tagú előkészítő bizottság alakult meg,
amely a testületi közgyűlést megelőző napra, április
!7-re nagygyűlést hívott össze. A lelkes, de egyúttal
izgatott hangulatú nagygyűlés a következő határozati javaslatot fogadta el:

!,Kijelenti. a gyűlés a fővárosi alkalma:<ott gyógyszereszek neveben, hogy a gyógyszertárak esti 8
órai zárását kívánja.
Felkéri a gyűlés a BudJ/1pesti Gyógyszerész
Testület'f!ek e hó 18-án tartandó közgyűlését, hogy
a 8 órai zárást a legrövidebb időre való hatállyaT
határozza el.
Kijelenti a gyűlés, hogy a 8 órai zárás ellenében· semmi rekompenzációt nem fogad el és azt a
legmesszebb menő áldozatok árán is kész kivinni a
legkeményebb eszközök igénybevételével.
'
Ha a Testület közgyűlése a 8 órai zárás ügyében elutasító, vagy elodázó határozatot hoz, a bekö7.6

vetkezendő esem~;yekért
vezetőségére hárítja.,,.

a

felelősség-el

a Testület'

A nagygyűlés héttagú bizottságot választott a további teendó'k intézésére és utasította a bizottságot,.
hogy a határozatot adja át a B.Gy.T.-nek. Filó János a nála járt küldőttségnek kijelentette, hogy
igyekezni fog arany középutat találni és a megoldás mindkét félt ki fogja elégíteni. Minden várakozás ellenére azonban a testületi közgyűlés nem fogadta el a 8 órai zárást, hanem a következő határozatot hozták:

„A Budapesti Gyógyszeresz Testület határozattá
emeli a fővárosi gyógyszertárak fél 9 órakor vaJ6
lJezárcisát, lva ezt a felsőbb hatóság helyeslőleg tudomásul veszi. Nfegbízza, a választmányt; hogy az
ezen refonn kü-vetkeztében a szolgálati viszonyt
érintő -változcisokr·a -vonatkozólag javaslatot terjeszc
szen,

<t

közgyiilés elé."

AZ ODADOBOTT KESZTYü.
Amint a határozat nyilvánosságra került, a héttagú bizottság tiltakozó nagygyűlést hívott egybe
áp1·ilis 20-ra. A nagygyűlésre szóló meghívó már
utal ana, hogy a Testület határozata fontos elhatározások elé állította az alkalmazotti kart és - mondja
a meghívó - „lehet, hogy az odadobott keztyűt fel
kell vennünk és elszánt küzdelemben kell megmutatnunk, hogy jogos kívánságainkért minden áldozatra
készek vagyunlc"
Soha nem tapasztalt érdeklődés előzte meg a.
amely izzó hangulatban, az elkeseredés és
felháborodás kitörései közepette folyt le. A nagygyűlésen Kiss Károly elnökölt, Szántó \Sándor ismertette a tárgyat. Megjelent és felszólalt a gyűlésen a
Magántisztviselők és a Biztosítási Tisztviselők, az
akkori két legnagyobb ilyen szervezet képviselője is
és gyujtó hatású beszédet mondottak. A nagygyűlés
36 tagú bizottságot választott, amelynek a legmeszszebbmenő felhatalmazást adta. Kimondotta a nagy
gyűlés, hogy a fővárosi gyógyszertárak 8 órai zárásához ragaszkodik és kívánja a szolgálati pragmatika
mielőbbi
megalkotását. Utasította a bizottságot,
hogy e követeléseinek mielőbb szerezzen érvényt és
gyűlést,
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·munkájáról egy héten belül számoljon be.
Az izzásig hevített légkörben tűzte ki a gyakor'1ók szövetsége május 23-ra az évi közgyűlést. Előző
leg nyilvánosságra került, hogy Sándor János bel·.ügyrrtiniszter a Közegészségügyi Tanács által a rökkantsági és segél.ypénztá;·ra adott véleményt nem
. fogadta„ el s az ug~et UJabb véleményezés végett
vISszakuldte a Tanacshoz. Ezúttal dr Deér Endre
volt a i·eferens,akinek javaslatára a Tanács rendkí\fül
kedvező véleményt terjesztett a belügyminiszter elé
s abban az alkalmazott gyógyszerészek összes kívánságait, többek ~özött a 8 órai zárást és a korpőtlékot
igen. n;elei:en Jlartol~. A segédi mozgalom híre a na'.
p1sa1toba IS. e1Ju1'.>tt. es „a napilapok nagy rokonszenvvel n-tak lrn;'eJ;eles_e1krol. De az objektív gyógyszeré' s~1 sz;ksaJ tó ~~ .!ulnyomóan az alkalmazottak párt. .)ara allott. „ElolJart <;,bben a Gyógyszerészi Hetilap,
melynek _ foszerkesztoie és tulajdonosa akkoriban
·dr. yarsagh ".oltán, felelős szerkesztője pedig Konts_anszky _Ottó volt. A Gyógyszerészi Hetilap május
:4-1 szám_at t~lje~ egész_ében a korpótlék ügyének
· ',"e!1t;lte es sza!flo~ c1kk.:'ben, _minden oldalról meg,. 1 lag1totta a_ kerdest, boven JSmertetve az osztrák
viszonyokat es az ottani fizetőpénztárt is. Az egyik
.cikke ped~g· sorra megszólaltatta a tulajdonosi és alkalmazotti kar vezetőembereit s ebben Bayer Antal
Muzsa Gyula, Kincsessy Péter, Filó János, Barth~
T1_vadar! Maurer Armand, Millner György, Zoltán
Be la, M1halov!ls Jenő, dr Nyiredy Géza és dr Darvas
Fere1;c _m1ponáló egyöntetűséggel foglaltak állást a
~orpotlek mellett. Egyedül Réthelyi József, a M.Gy.E.
es B. Gy. T .. htká;·a ütött meg disszonáns hangot és
bonyol;llt ~eitegetesbe burkolva adta elő aggodalmait
az_ mtezmennyel ~zemben', de végeredményben, lega!ab~ e?ben a 1'.y1!atkozataban elvileg ő is pártolta a
J<o1potlek ;sz~eJét. A Közegészségügyi Tanács párto'.o velemenyenek következtében a B. Gy. T. választmanya elhatározta, hogy bizottsá"'ot küld Ausztriába
az. osztr~k_ fizetőpénztárnak a helyszínen való tanul1na11yozasara.

A május 23-i közgyűlésen, amelyen Millner
György elnökkel az élen újból a régi vezetőséget vála_szí?tták meg, sem a B. Gy. T., sem a M. Gy. E. nem
kepv1seltette magát. A közgyűlés utasította a vezető
?J!

séget, hogy beadványban kérje a belügyminiszertől :>.
8 órai zárás : elrendelését. Természetesen a Testület
már előzőleg felterjesztette jóváhagyás végett a Y29
órai zárásra vonatkozó közgyűlési határozatát.
Sái:idor János belügyminiszter ,aki sok jóakaratot
mutatott az alkalmazottakkal szemben, válaszában
salamoni böksességgel tett igazságot. Tudomásul
vette a Yz9 órai zárást, de leiratában kijelentette,
hogy „a közegészségügyi szolgálat érdekei mellett
egyáltalán nem lát akadályt· fennforogni ana nézve
sem, hogy a gyógyszertárak este 8 órakor zárassanak". Mielőtt a belügyminiszteri válasz leérkezett
volna, Filó János és Múzsa Gyula ígéretet tettek a
belügyminiszternek arra, hogy· a korporációknak j'<lvaslatot tesznek a 8 órai zárás bevezetésére és annak
elfogadását kieszközlik. A belügyminiszteri leirat má-·
jus 29-én kelt.
ULTIMATUM.
Két nappal előbb, május 27-én a 36-os bizottság
memorandumot intézett a Budapesti Gyógyszerész
Testülethez, amelyben azt követelte, hogy előterjesz
tett kívánságaira vonatkozóan a Testület haladéktalanul vegye fel vele a tárgyalásokat és két napos határidőt adott a válaszra, vagyis május 29-én délután
6 óráig követelt írásbeli nyilatkozatot arról, hajlandó-e a Testület az alkalmazotti kívánságokról és egy
kollektív szerződés megkötéséről tárgyalni. Ez már
a végsőkig elkeseredett és a Testület magatartása által felizgatott alkalmazotti kar végsőkig elszánt lépése volt, melyet a Testület határtalan inzultusnak és
provokációnak fogott fel. Pedig ellenkezőleg áll a dolog. A Testület makacssága, halogató, taktikázó magatartása és minden engedmény elöl való konok elzár-.
kózása provokálta ai; alkalmazotti kart. Való igaz,
hogy a 36-os bizottság beadványának ultimátum jellege volt, mert két napos határidőt tűzött ki a válaszra. De a helyzet olyan volt, hogy nem lehetett hónapokig várni, amíg a dörgedelmes Filó és a kívánságok elutasítását jogi formulákba pepecselő Réthelyi
megszövegeúk a választ. Az alkalmazotti kar vezetői
nek, a mögöttük álló, végletes kedélyállapotba sodródott tömeg nyomása alatt cselekedniök kellett és ez
a két napos lejáratú beadvány cselekedetnek szálllított. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem,
W•

.hogy az alkalmazottak két táborban voltak s ezek
l<:özül az egyik igen közel állott. a szocialista szakszervezetek módszereihez. Egészen természetes, hogy a
.kiélezett helyzetben a cselekvés kezdeményezése és a
cmódszerek alkalmazása a radikálisok felé hajlott el,
.a társadalmi mozgalmak örök törvénye szerint.
A Budapesti Gyógyszerész Testület még most
.sem tért jobb belátásra, pedig tudta, hogy ha megint
;elutasító választ ad, csak a sztrájk követkP.zhetik.
Tudnia kellett, meit a 36-os bizottság már hetek óta
.szervezte a „segédeket" és egyáltalában nem rejtette
véka alá, hogy végső esetben a sztrájk fegyveréhez
.inyúL Sándor János belügyminiszternek el is pana.szolták, hogy a segédek sztrájkkal fenyegetőznek, s
„a belügyminiszter olyanféle kijelentést tett, hogy a
.sztrájkolók vele fogják magukat szemben találni. A
'Testiilet május 28-án adott válaszában kijelentette,
hogy a 36-os bizottság követeléseit a legközelebbi vá·Jasztmányi ülés elé terjeszti. Június 3-ig érdemleges
választ nem kapott a 36-os bizottság, mire újból megsürgette a választ. A Testület azonban néma maradt
·.s ez az udvariatlan, ingerlő hallgatás végleg
felkorbácsolta
a
szenvedélyeket. Június 5-én,
pénteken este a szokásos társasvacsorára gyültek össze a „segédek". A vacsorán körülbelül
kétszázan vettek részt, akik közül 129 aktív
fővárosi alkalmazott gyógyszerész volt. Vacsora
után a 36-os bizottság előadói minden kommentár
·nélkül ismertették a puszta tényállást, amit· a résztvevők határtalan felháborodással vettek tudomásul,
·majd viharos lelkesedéssel követelték a sztrájk kimondását. Erre titkos szavazást rendeltek el, mely·ben csak a 129 fővárosi kartárs vett részt és 127 szó·val 2 ellen"ben kimondták, hogy másnap reggel már
nem lépnek szolgálatba. I gy kezdődött meg a nagy
·gyógyszerész-sztrájk, 1914 június 6-án.
Idáig fajultak a dolgok a Budapesti Gyógyszerész
'Testület akkori vezetőinek oktalan politikája követ-.
'keztében, melynek vezető motivumai a hatalmaskod>is, hiuság és gőg voltak," ellenben minden józan be'látás, higgadt mérlegelés és komoly felelősségérzet
'hiányzott belőle. Az alkalmazotti kar oldalán állt
az 'igazság, a mindenki által jogosnak, méltányosnak
'ítélt, de á Testület által mereven megtagadott kíván·ságolc nagy erkölcsi ereje, amit az egész ország köz®!

véleményének spontán melléállása bizonyít, míg a
Testület kizárólag a tőke hatalmára és önzésére támaszkodott. Amilyen heroikus fejezete a nagy
sztrájk az alkalma~otti kar történetének, annyira
méltatlan ez az epizód a Testület históriájának régi
fényéhez.
A NAGY SZTRAJK.
Június 5-én éjjel mondták ki fővárosi alkalma.wtt kartársaink a sztrájkot, amely másnap, június
~-án, szombaton reggel vette kezdetét. A 36-os bizottság mint említettük, heteken át éjjel-nappal folytatta
~ szervezés· munkáját, felkészülve arra az eshető
ségre, hogy végül is a munkabeszüntetés fegyveréhez
kell nyúlni. Május végére a bizottság nagyjából el:készült munkájával s ekkor elérkezettnek látta az
jdőt, hogy a már ismertetett memorandumot intézze
a Budapesti Gyógyszerész Testülethez. A Testület „elbizakodott rövidlátása" azután valóban kirobbantot1 a a sztrájkot.
Június 6-án szombaton a hajnali órákban mozgalmas képe volt' a Kossuth L~~os ucca,\ ~agyai; Világ
kávéháznak. Itt volt a „sztra3ktanya , Itt szekelt a
36-os bizottság. Reggel 6 órakor már zsufolásig n_iegtelt a kávéház szalonja, itt gyülekeztek össze ~nnd
azok, akik éppen szolgálatmentesek volta~. Elkepze}hető ,milyen lelkesedés és izga!om ve~t erot mm~nya
.i ukon. Csoportokba verődve targyalták az esemenyeket s általános volt a hangulat, hogy csa!' akkor _kezdik meg újból a szolgálatot, ha kíván~aga1k tel.]esedésbe mennek. Mindjárt reggel kezdetet ~e~te az 1;ispel{ciósolc „kiemelése': is és fél nyolc . ~rara„ ~~r
mintegy kétszázan voltak a Magy":r V1lag k":vehaz
kiilön helyiségében. A 36-os b1zottsa~, hogy _mindenféle rendzavarásnak elejét vehesse, ugy_ mtez~edett,
hogy a társaság nagyobb része külön ~a3óval ra~d,ul
jon ki Visegrádra. Félkilenckor el 1s md?lt a ~iran;
duló ha.ió. fedélzetén 140 kitünő hangulatu, sztra3kolo
o·yógvszerésszel.
„
.
<o
A vezetőség ezalatt megtette '.' sz,?k_sege,~ :ntezkedéseket. Táviratilag „mély meg11letodessel 3elenlecte Sándor .János belügyminiszternek a munka ?e'ilzüntetését, egyben tudomására, hozva, h?i>;Y a kor. házak és klinikák zavartalan· gyogyszerellatasa bizto81
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stva van, mert az ezeknek szállító gyógyszertárakra.
a sztrajk nem terjed ki. Ezenkívül a főváros területén
szetszortan további hat i:yógyszertár nem vesz részt
a sztrajkban, hogy ilymódon az esetleges munkatorlódás elkerülhető legyen. A táviratban megigérte a 36os bizottság, hogy a sztrájkolók egyetemi végzettsé·
gükhőz
méltó komolysággal fognak viselkedni,
Ugyanilyen értelmű táviratot intéztek a tisztiföorvoslaoz és a rendőrföka pitányhoz.
Sándor János belügyminiszter a sürgöny vétele,
után Horváth Emil államtitkárt bízta meg a sztrájk
megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtételével. Horváth államtitkár déli 12 órára magához ké-·
rette a sztrájkolók és a Testület vezetőit. Az értekez-leten dr. Boda Dezső főkapitány is részt vett. Az államtitkár minisztere nevében felkérte a sztrájkolókat,.
hogy vegyék fel a munkát s ez esetben haladéktalanul intézkedik, hogy az I. fokú közegészségügyi hatóság közremüködésével azonnal megkezdődjenek a
tá1·gyalások. A 36-os bizottság azonban nem látott
garanciát az engedményekre s kijelentette, hogy addig nem hajlan<ló a sztrájkot beszüntetni, míg az engedményeket meg nem kapják. Az államtitkár ra-·
gaszkodott a munka előzetes felvételéhez s így a békéltető tárgyalás eredménytelenül végződött.
FILó JÁNOS NEM ENGED.
Filó Jánost és a Testületet meglepte ugyan a
sztrájk kitörése, de mégsem érte egészen váratlanul.
Számítottak rá és szinte kész haditervvel fogadták.
A sztrájkoló alkalmazottak pótlására mozgósítottak
minden épkézláb tulajdonost, beállították az öreg,
panzionált gyógyszerészeket és vidékről rendeltek fel
embereket. Jellemző a Testület ellenállási akciójára,
hogy ezekben a napokban 3000 táviratot küldtek szétaz ország minden 1·észébe. Nem szabad elfelejteni,
hogy nyár volt, amikor a gyógyszertárakban arány-·
lag kevés a munka s így a tára mi;llé állt tulajdonosok, kisegítők stb. harcba vetésével meglehetős sikerrel lehetett védekezni a sztrájk ellen. Meg azután ott
i'<>ltak a családtagok és a technikák, akiknek segítségével vígan ment a kiszolgálás.A napilapok tiltakoztak
is a tanulatlan nöi munkaerők felhasználása ellen.Tény
az, hogy sok gyógyszertárban ren<lkívül furcsa kép
!l2

tárult a belépő beteg elé. Rogyadozó léptü ősz bácsik,
bizonytalan kezű, a rára mögött ritkán előforduló tulajdonosok, ijedten keresgélő kisegítők és tétován imboiygó hölgyek kapkodó igyekezeue tartotta fenn a
gyógyszerellátás folytonosságát. Nagyobb baj az6nba11 ne1n esett, mérgezés, gyógyszercsere nem történt.
Legalábbis nincs sehol feljegyzés ilyen esetről. Éppen
ezért Filó János elhatározta, hogy nem enged és a
végsőkig kitart az ellenállásban. Azt kívánta, hogy a
sztrájkolók feltétel nélkül vegyék fel a munkát s csak
azután lehet szó tárgyalásokról. Az ellentét tehát igen
mély volt a s"embenálló felek között és semmi remény,
semmi kilátás nem mutatkozott a békés megoldásra.
Karlovszky Gey'za és Koritsánszky Ottó szaklapszerkesztők kísérletet tettek arra, hogy a békebizottságot
összehozzák, egyelőre azo11ba11 ez a kísérlet sem járt
eredménnyel.
KIRANDULAS ÉS GYÜLÉSEZÉS.
Vasámap a sztrájkolók Gödöliőre rándultak ki
és az egész napot ott töltötték, míg a 36-os bizottság
folytatta müködését és egyik legfőbb gondja volt,
11ogy a vidékről érk:ező kisegítőket a n1unkából k:ie1nelje és a sztrájkl1oz vn1ó csatlalcozásra bírja, ami
legtöbbször sikerült is. !gy azütán a sztrájkolók
száma vasárnapra n1á.r a 280-8t is E1e;ha.hidta. l\l[egemlíienclő, hogy a magántisztviselők radikális blokkjána!;: képviselője, gyülésükön a Gödüllőről vi.szszaérkező kirándulókat a blokk legteljesebb erkölcsi
és anyagi támogatásáról biztcsította. Hétíő11 egyilí::
városligeti vendéglőt „szállták n>eg" a szhájkolók,
miközbe11 további bélcéltetö k:isérletek folytak, de Filó
János mereven ragaszkodott állúspontjál1oz. A sztrájkolók tehát egyelőre gyüléseztek. Hétfő esti összejö·
vetelükön Gara.mi Er11ö, a Népszava szerkesztője a
szociáldemokratapárt üdvözletét toh11ácsolta és pártjánal;;: sziu-'lpátiáját jutta~ta kifejezésre a gyógyszerészsegédek becsületes és jogos mozr:alma mellett s a
szociáfdemokratapá::_'t védelrnét és tán1ogatását biztosította szán1uk:ra. Garami El'l1Ő szavait percekig zúgó
taps köszönte meg.
Kedíle11 eGti: újabb g~.rülé3 vo1t, ezútt·D·l n T3rsadalomtuclo1nánvi Társaság nélg·y üléstern1ében. A gyóp:yszerészszónokokon kívül mások is felszólaltak és lel83

kesítö beszédeket mondottak a különböző testületek,
így a sz.akszervezeti tanács és a magántisztviselők és
kereskedelmi alkalmazottak egyesülete részéről. A
délntán folyamán egy küldöttség járt Vázsonyi Vilmosnál s erről is beszámoltak a gyűlésen. A sztrájkolók hatalmas ovációban részesítették Vázsonyi Vilmost, aki melegen felkarolta a gyógyszerészsegédek
ügyét.
VAZSONYI VILMOS KöZVETIT.
Kedden délntán a 36-os bizottság küldöttsége kereste fel lakásán dr. Vázsonyi Vilmos országgyűlési
képviselőt és arra kérte, hogy a gyógyszerészsegédek
ügyét tegye magáévá. Vázsonyi a küldöttség zajos
ovációja közben jelentette ki, hogy teljes mértékben
igazságosnak tartja a sztrájkoló gyógyszerészek
ügyét. Utalt arra, hogy pártja annak idején támogatta a közjogú gyógyszertárak tervét s az benne van
a demokratapárt programmjában. Kijelentette, hogy
nagyon szívesen vállalja a közvetítést. Vázsonyi Vilmos és Bródy Ernő képviselők még aznap este fölkeresték a Testület elnökségét s több órás tanácskozást folytattak vele, majd késő este átmentek a Magyar Világ kávéházba, hogy a 36-os bizottsággal közöljék a tárgyalás eredményét. Vázsonyi és Bródy
ismét órákon keresztül tanácslwz:ak, ezúttal a sztrájkolók vezetőivel és sikerült is olyan megállapodást létesíteni, amely Vázsonyi szerint alkalmas lehetett a
béke helyreállítására. Filó János azonban makacs
elszántsággal tartott ki álláspontja mellett s így Vázsonyi Vilmos, aki most már teljes erővel állott a
sztrájkolók mellé, a sztrájk ügyében a főváros szerdai közgyűlésén interpellációt intézett a polgármesterhez.
MÉG SEM RENITENS CSELÉDEK
MEGFENYITÉSÉNEK KÉRDÉSE„.
Vázsonyi Vilmos hatalmas interpellációja nagy
visszhangot keltett az egész közvéleményben, a fővá
ros közgyűlése pedig zajos tapssal honorálta a legjobb szándéktól vezetett törekvéseit. A közgyűlési
terem karzatát ellepték a sztrájkoló gyógyszerészek
és lélegzetvisszafojtva lesték a híres szónok szavait.
84

Vázsonyi interpellációs beszédében először éles bírálat alá vette a Testület magatart;'.;3át a 8 órai zárás
kérdésében. „Látnivaló tehát, hogy a Testület elnöksége - mondotta Vázsonyi - maga izgatta fel a se,gédeket a nyolc órai zárás követelésére, mert ezt kijelentették ők és a belügyminiszter is, tehát ha izgatásról beszélnek, itt két csodálatos izgatóval állanak
,szemben, az egyik Sándor János belügyminis~ter (derültség), a közegészségügyi tanáccsal egyetertve, a
másik a gyógyszerésztestület elnöke, aki maga a nyolc
-Orai zárást proponálta." Rámutatott a szónok arra,
.hogy a Testület elnöke hatalmi kérdést csinált a
mnka felvételéből. A sztrájkolók ennek ellenére hajlandók volnának állásukba visszatérni a kapott szóbeli garancia mellett, azonban egyes gyógyszertártulajdonosok nem hajlandók régi segédeiket visszafogadni.
Dr. Vázsonyi Vilmos: „Ez a felhívás nem lrnmoly abban a percben, ha nem akarják őket mind
visszafogadni, mert hiszen, ha válogatnak köztük, akkor hiába mondják, térjenek vissza, vajjon melyik
tudja, nem ő-e az a kivétel, akit nem akarnak visszafogadni.
„Mármo.st közvetlen tárgyalást folytatva a Gyógyszerész Testülettel, szóló kérte a gyógyszerésztestület
vezetőit, hogy térjenek le erről az álláspontról és ne
követeljenek lehetetlent, s mikor a választmányi határozat elfogadtatik,az eltérés a záróra kérdésében ezzel
'll formulával áthidalható. Mikor a gyógyszerészsegé•f Pk így a békés sz:.lndékaiknak ennyire eminens jelét
sdják, n~ helyezkedjenek Windischgraetz álláspontjára: Mit rebellen unterhandle nicht! ne akarjanak
dPcimálni, hanem a békét állítsák mielőbb helyre,
azolrnl. "kik allrnlmazásban voltak, kivétel nélkül veJ>;Vék vissza. Mindenki tudja, aki ilyen dolgokhoz
'kiY!lel járt, hogy enélkül békés megegyezés soha nem
-volt JehPtséges. (Helyeslés.)
„Azt tartja, hogy teljesen jogosulatlan és helytelen álláspont ez,mert a gyógyszerésztestület tekintélye
akkor, ha ezen békés álláspontra helyezkedik s a mag>1 részéről is mindent megtesz, hogy a béke mielőbb
'hely1-eálljon, egyáltalán nem csorbul: mert akárhogy
'kedvezzen a kor irányzata, az ilyen Rechthabereinek
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és az ilyen windischgraetzi példáknak, a következmé-nyek mindig azt bizonyították, hogy az erőszakosko
dás mindig megbosszulja magát. Rendet így is lehet
csinálni. De ez a rend nem ér semmit, az a rend ér
valamit, amely lelki harmónián alapszik. (Nagy tet-·
szés. Taps.) És ha szeretetre és elnézésre vannak kötelezve egymással szemben munkaadó és munkás ott
is, ahol a nagytőke áll szemben az örök proletárral,
sokkalta nagyobb szeretetre és előzékenységre vannak kötelezve azok, akik mint egyforma okleveles emberek állanak egymással szemben, azok, akiknek a.
sors ma már nem is olyan dús kedvezése gyógyszertári jogot adotl szemben azokkal . . .
Dr. Pető Sándur: Akiknek nincs pénzük, vagy
protekciójuk ! (Halljuk, halljuk!)
D„, Vázsonyi Vilrnos: . . . akiknek szintén megvan az oklevelük, de szerencsés konstellációk nélkül
ugyanazzal a diplomával ugyanazt a hivatást, mint
alkalmazottaknak kell teljesíteniök. (Hosszantartó
taps.)
„Budapesten ma, ha jól tudja, 116 gyógyszertár v::in.

Dr. Pető Sándor: Elég kevés. Kétszer annyi kel~
Iene. (Halljuk! Halljuk!)
Dr. Vázsonyi Vilmos: A gyógyszerészek testületet képeznek. Ha testületet képeznek, akkor kell, hogy
bizonyos kollektivitás és szolidaritás legyen az eljárásukban. Ha tehát volnának egyes tagjaik, akik a szociális belátásnak még a rövid eszű álláspontján állanak, a vezetőségnek kötelessége ezeket a szolidaritás
és a kollektivitás alapján meggyőzni, hogy ha ők ezen
testület tagjai akarnak maradni, be kell látniok . hogy
ez még.sem a Rechthaberei kérdése, hogv ez mégsem
renitens cselédek megfenyítésének ké1;dése, hanem
mtgy közérdekü kérdés, amely elintézendő, ha áldozatot kell is hozni. Pedig· itt senki sem kíván áldozatot
i:t csak hiúsági és etikett-kérdések azok, amelyek ~
békének út.iii,t áll.iák és ez tölti el a szólót a legnagyobb
fokú felhábororlássaL mert lehetetlen felhii.borodás
nélkül 2rra gondolni, hogv hiúság és etikett kérdés zavarják meg nemcsak a főváros, hanem az ország társanal"'i hékéiét és akadályozzák meg a békés kiegyenlítést. ·(Taps.)
A hosszas interpelláció további folyamán Vázsonyi'
Si

.az adományozási jogról bwzélt.Paksy Béla fiív. bizo~>
.sági tag, neves gyógyszertártulajdonos közbeszólt,
hogy „ebben kell segíteni", mire Vázsonyi így replikázott: „Igen, de tessék előbb a társadalom rokon.szenvét megszerezni, akkor megkapják a társadalom
támogatását is. (Élénk helyeslés.)" Végül hivatkozik
.arra, hogy ő éppen elég szolgálatot tett a gyógyszertártulaj donosoknak, többet, mint az alkalmazottaknak, kéri tehát, hogy hallgassanak rá és uralkodjanak indulataikon és szenvedélyeiken és a békét haladéktalanul csinálják meg. Interpellációs kérdése az,
:hajlandó-e a polgármester személyesen közbelépni és
békét teremteni.
Nemcsak a közgyűlés fogadta úagy tapssal és éljenzéssel Vázsonyi beszédét, de az egész karzat dör:gő tapsban tört ki (ott voltak a sztrájkoló gyógyszerészek), mire az elnök erélyesen leintette a hallgatóságot. Dr. Bódy Tivadar alpolgármester válaszolt az
interpellációra, kijelentette, hogy kezébe veszi a meg·oldást és rendet teremt.
BÉKE.
Másnap, csütörtökön délelőtt dr. Bódy Tivadar,
·maga mellé véve a főváros közegészségügyi tanácsnokát, tárgyalást kezdett Filó Jánossal és Bayer Antallal, majd a sztrájkolókkal. Az alpolgármester akciója sikerrel járt, olyan megállapodást hozott létre,
melyet a szembenálló felek elfogadhattak. Néhány tu"laj donos azonban még mindig megmakacsolta magát
s nem volt hajlandó visszavenni sztrájkoló alkalmazottját. Karlovszky Geyza és Koritsánszky Ottó ismét közbeléptek, hogy ezeket a tulajdonosokat elhatározásuk megmásítására bírják, de hiába. Végül
"Bódy alpolgármester kijelentette, hogy pénteken reggel a tisztifőorvossal fogja végigjáratni a 10 makacs
'tulajdonost. Ennek meg is volt a kívánt sikere s ezt
"Bódy Tivadar közölte a 36-os bizottsággal s kijelentette, hogy a megállapodások életbeléptetésére erkölcsi obligót vállal.
Erre a 36-os bizottság a sztrájkot megszüntnek
jelentette ki s .a határozatot közölte a New-York kávéházban tartózkodó kollégákkal. Kiss Károly, a 36-os
'bizottság elnöke lelkes beszédet intézett a sztrájkolók87

hoz és köszönetet mondott odaadó kitartásukért. A
hölgyekről - úgymond - külön nem emlékszik meg,.
mert azok férfiakként harcoltak. Köszönetet mondott
a hatóságnak és az államrendőrségnek közbenjárásáért, ez utóbbinak pedig bámulatramé!tóan tapintatos eljárásáért. A gyűlés éljenzéssel vette tudomásul
a bejelentést és a sztrájk megszüntetését kimondó
határozatot és örömmel széledt szét, hogy hét és fél
napi sztrájk után, péntek délben mindenki elfoglalja
helyét a receptura mellett, ami mégis csak inkább
volt nekik való, mint a sztrájktanyák idegenszerü
és szorongó bizonytalansággal telt interiőrje.
CÉZAR TÖRTÉNELMI SZEREPE.
Az 1914 júniusáhan lefolyt nyolcadfélnapos:
gyÓ'gyszerészsztrájk bizonyos érte1emben hősi epizódj1a egyesületünk történetének. Nem volna helyénvaló a sztrájkot g[orifikálni, ez az eszköz ideg211szerü kelléke az •alkalmazott gyógyszerészi küzdelmek
feg-yvertárának. S hogy megértsük, miért vették
mégis igénybe elődeink a diplomás .gyÓ'gy.szerésztől
oly távolálló harci .eszközt, nemcsak ismen1ünk kElll
a háborút közvetlenül megelőző idők általános társadalmi é,s speciáJis gyógyszerészi viszonyait, cle bele
is kefü élnünk magunkat anmak a kornak levegőjébe.
Az uralkodó kormányrendszer - Gróf Tisza, István
rendszere - a tekintélyi kormányzás súlyos nyomásával nehezedett a közvéleményre, de ez a nyomás kizárólag politikai volt és úgyszólván teljesen szabad
ntat engedett a gazdasági liberalizmus érvényesülésének, valamint a liberalizmus talajálJól fakadt szellemi áramlatok kifejlődésének.
Már most a szűkebb gyógyszerészi viszonyok között karunk hatalmasságai kicsinyben akartak nagypolitikát játszani s ebben a kópizált játékban a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöksége képviselte
a hatalmat, amely akaratát kíméletlenül erőszakolja
rá a tömegre s Filó János játszotta a politikai drill
'!szközeive! kormányzó Tisza István szerepét. Az alkalmazott gyógyszerészi kar a terjeszkedő szellemi
áramlatok sodrába kerülv-e, de azok lényegét föl nem
ismerve mintegy nemzeti ellenállásképpen szegült
szembe Filó János erőszakos és elnyomó módszereivd.
De amíg Tisza István nagy nemzeti célokra függesztette tekintetét és a jövőbe látva a nemzet erőinelt
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koncentrálását kívánta szolgálni szuggesztív egyéniségének sajátos módszereivel, addig itt a mi portánkon Filó János csak önmagáért játszotta el a hatalmaskodás és gőg cézári szerepét. S játszotta anélkül,
hogy játéka mögött valami komolyabb eszmei tartalom vagy erkölcsi tétel húzódott volna meg. Anélkül,
hogy felismerte volna azt az eszmei irányt, mely akkoriban már bontogatta szárnyait s a szociális engedékenység útján a merev kapitalizmus dogmáit napjaink szociális megértéséig vezette el. Termeszetes,
hogy a mereven szembenálló módszerek és célok }<emény összeütközéséből megszületett a gyógyszer~sz
sztrájk és a hatalmi erők érvényesítése . a gyeng_eb_b
fél küzdelmét az igazság lázadásának hősi romantrkajával vonta be.
KÉPEK A SZTRAJK IDEJÉBŐL.
A lázadás ö1·ök sorsa a Jeve1·etés. Az 1914-es
gyógyszerészsztrájk résztvevői formailag egyezséget
kötöttek ug-yan, lényegileg azonban kénytelenek voltak kapitulálni. De az energia megmaradásának elvénél fogva az igazság erői nem enyésztek el, hanem
évtizedek mulva egy más kor szellemiségének megértőbb atmoszférájában keltek új életre. Ezért kell
becsüléssel tekintenünk elődeinkre, akik az értetlenség konok bástyái ellen h~dalrnztak. .
,
,
Küzdelmük összetarto ereJe az 1gazsag tudatatól fütött meggyőződésük mellett a becsületszó volt;
A 36-os bizottság az előkészítés és szervezés hosszu
hetei alatt egyénenként becsületszó vételével állított:::
kartársainkat csatasorba és nem akadt egy sem, akr
adott szavát megszegte volna. Pedig a kisértés néha
erős volt, amint erről Kiss Károlynak a sztrájk idejéből összeállított feljegyzései tannskodnak. A Budapesti Gyógyszerész 'I'estül~t. vezetői n;iinde]l eszkö~t
igénybevettek, hogy a sztraJkot letorJek. Tobbek_ kozött a vidékről hozattak fel kisegítőket, akiknek igen
magas napidíjakat igértek. Kiss Károly feljegyzése
szerint meo-jelent nála egy 60 év körüli kolléga a
Magyar Vií'ác kávéházban (nevének kezdőbetűi: S.
M.) s bemutatott egy levelet a B.Gy.T. le;rélpapíros~
ra írva melyben azt írják neki, hogy Jelentkezzek
egyik g~ógyszertártulajdonosnál 10 napi kisegítésre.
Egy napra ötven koronát ígértek neki. Atnyujtotta
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egy fényképész-kolléga le is fényképezte a 36-os bi-

levelet Kiss Károlynak azzal, hoo-y ő sztrájktörésre
nem kapható, bárnnlyen nehéz vis;onyokkal küzd is.
. Sok ~edves ~pizódot. jegyzett föl Koritsánszky

a

Otto a Gyog·yszeresz1 Hetilapnak a sztrájk n1easzünését. 1-::övető szárr~ába~i. „Az egyik gyógyszertá~·osl1 oz,
amikor munkatarsa1 otthagytál::: - írta l(o1·itsánszky
-:- .!·. testvérö~cse állot,~ ?,e _kisegítő11ek. Diplomás pa-

tik"10s, de aki nem m ukodik különben a pályán s így

ne111 1s ismeri a rnozgaln1at. Az

első

r1apon sok volt a

dolog; csak dolgoztak. Másnap beszédbe ereszkedtek.
Arrol csev~gtek, hogy mi a célja a sztrájknak s miért
folyik a kuzdelem. Az idősebbik a patikatulajdonos
elmondt~ az. alk!:lmazotti kar tö~·ekvéseit s egyben ~
mage. v.elemei;ye, is hozzáfűzte, hogy hiszen sok a
Jogos koveteles ebben.
- Hát akkor miért áll a harc?
•- Mert nem adtuk meg. Tudtuk is, hogy ez lesz
a vege?
.
- No, habár tudtátok, de nem adtátok meg a
jogosnak tartott kívánságolmt, akkor rám nem számíthatsz - mondta s vette a kalapját és - sztrájkba
lépett."
A sztrájk tartama alatt minden patika előtt
rendőrőrszem posztolt. Az egyik gyógyszertáros felfogadott egy rendőrőrszemet, hogy éjjel is strázsálja
a patikát. A tulajdonos inspekciózott. Egyszerre csak
az ~jjeli csengő irgalmatla11 csilingelésé~e ébred. Kiugrik az ágyból s összekászolódva siet a rolót feltolni
Az ajtóban magát haptákba vágva ott áll a rendőr: ·
- Alássan jelentem, reggel 5 óra van. Én kelcettem fel a nagyság·os urat, mert hogy nem volt és
nincs baj. Most mán e mék ...
SZÁZ SZÁL PIROS RóZSA.
A sztrájk epizódjainak közlésekor meg kell emlékeznünk a kolleginákról, akikről Kiss Károly az
utolsó gyűlésen, mely a sztrájk beszüntetését határozta el, azt mondta, hogy róliik nem szól külön mert
f~rfic;kl~ént ~arcoltak. A~ utolsó sztrájlmapon, ~ munkabaallas elott a 36-os bizottság száz szál piros rózsáb?l fonott virágc~okrot kapott a kollegináktól, a viragcsokor szalagJaI1 ezzel a felírással :.. A 36-os bizottság tagjainak, 1914 június 6-13-ig." Ugyanakkor
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zottsá,got. Ez a virágcsokor is ott látható a képen"_
Hölgyekről lévén szó, nem hagyhatjuk megemlítés nélkül a telefonos kisasszonyokat sem, akik a
sztrájk aliatt a segédek pártján állottak és azokkal
jobban rokonszenveztek, mint a tulajdonosokkal. A.
tulajdonosok sok bosszúságot nyeltek el a rossz kap-.
csolás és vonalzavar miatt, míg a „segédeknek" ment
minden, mint a karikacsapás. Sokan ezt annak a ro-.
konszenvnek tulajdonították, amellyel a telefonoa
kisasszonyok a segédek mozgalmát kísérték, de ma a
telefonautomata korában már megmondhatjuk, hogysztrájkoló elődeink - minden gazdasági bajuk mellett többnyire elegáns és jóképű fiúk voltak.
MÉG VALAMI A 36-0S BIZOTTSAGRóL.
Nem mulaszthatjuk el, hogy Kiss Károly feljegyzéseiből egy fontos és amellett megható dokumentumot szós,.;erint ide ne iktassuk. !A sztrájk le-.
folyásáról írt „Apróságok a sztrájk idejéből" című.
tárcasorozatát ezzel a szép akorddal fejezi be:
„Még valami 36-os bizottságról. Az utánunk
következő nemzedék tanulhat ebből valamit. A bizottság öt hétig ülésezett egy helyen, késő éjjelekig·
a szervezés munkája idején. A sztrájk ideje alatt.
pedig egy hétnél tovább volt együtt éjjel és nappal
ugyancsak ott: a Magyar Viliig kávéház külön l)me-.
Ieti termében és én ennek a bizottsá,gak az elnöke,
a legnagyobb örömmel írom ide le, hogy ott az egész.
idő alatt soha szeszes ital, sem bor, sem sör, soha
az asztalra nem került. Kávét, fagylaltot és vizet
fogyasztottunk az ennivalókon kívül egész idő alatt.
E2i egy olyan tény, amely a 36-os bizottság józan gondolkodásának egyik szinte egyedül álló bizonyítéka."
Itt említjük meg, hogy összesen 270 budapesti
gyógyszerész s-mintette be a munkát, de számuk
néhány nap alatt 320-ra szap(lrodott, mert a vidékről felhozott kisegító'.ket a 36-os bizottság" rövidesen
csatlakozásra bírta, „kiemelte". Azért sztrájktörők
is voltak, összesen 47. Ebből 12 egyáltalában. nem
csatlakozott a mozgalomhoz, 16 olyan idősebb, már91_

nyugalombavonult gyógyszertártulajdonos, altik
bajbajutott barátaikat segítették ki és 29 tulajdonképpe:.,i sztrájktörő, akik vidékről jöttek fel és így
akartak Pesten álláshoz jutni vagy pár koronát keresni

iA KÖZVÉLEMÉNY ÉS A SAJTó.
A gyógyszerészsegédek sztrájkját az egés:ll ma,,;yar közvélemény és a napisajt5 határtalan szimpátiával kísérte. Az összes napilapok kivétel nélkül a
sztrájk kitörésének pillanatától kezdve ritka érdeklődéssel fordultak a mozgalom felé. Napokon keresztül hasábos tudósítások jelentek meg s több lap
volt, amely vezércikkben foglalkozott az alkalmazotti kar helyzetével. Ezt az érdeklődést és támogatást meleghangú levélben köszönte meg a 36-os bizottság nevében Forgács Rezső 1dr. A tulajdonosl}k
ellenben keservcesen panaszkodtak, hogy kommünikéiket a lapok semmiképpen sem vállalták. IA
Gyógyszerészi Hetilap követelte is, hogy a tulajdonosok vonják ]le ennek a helyzetnek a konzekvenciáit és a legnagyobb méltányossággal járjanak el
az alkahnazotti kar kívánságainak teljesítése körül.
Egyébként a napisajtó magatartásáról írt fenti sorainkat is szószerint idéztük a Gyógyszerészi Hetilap egykorú számából. Ugyancsak a Gy.5gyszerészi
Hetilap ö11ökí tette meg a gyógyszerésztörténelem
számára a P<Jsti Hírlap június 9-i számából Porzsolt Kálmán „Esti levelét". A cikk élesen világítja
meg a közvélemény hangulatát és közel hozza a
sztrájk idejének némely vonatkozásban ma is eleV€n problémáit.
Porzsolt Kálmán cikke, mint nagyon érdekes
dokumentum abból az időből, itt következik:
„Esti levél. - Patika-sztrájk. -- ... S csak az
ország kulturátlanságát jelzi, ha ehhez az utolsó
fegyverhez kénytelen nyulni az is, aki a diplomájával és az eszével k<Jresi a kenyerét. A budapesti
gy.:Sgyszerészsegédek sztrájkja a legsúlyosabb. ítélet
a gazdag gyógyszertártulajdonosokra. De s2Jégyene
ez az összes hat.Sságoknak is, melyek gyámoltalanul nézik, hogy oklevél
nélküli . pénztác92

roskisasszonyok és laboránsok keverjék a betegek
számára orvosság helyett esetleg a mérget.
Itt nem olyan közönséges sztrájkról van szó. ahol
egyszerű munkaadó és munkás állnak szemben. Apatikárosnak a hatóság adta a jogot a gyógyszertárra,
s ezzel a kizárólagos joggal és a hatóságilag biztosított meggazdagodással együtt jár az a kötelesség,
hogy kifogástalanul szolgálják ki gyógyszerekkel a
közönséget. Ugy a főváros hatóságána~, min~ >l belügyminisztérimnnak az lett volna a kotelessegük a
sztrájk első percében, hogy az összes patikákat az állami egészségügyi felügyelőkkel s a kerületi orvosokkal felülvizsgáltatják, meggyőződést szerzendő, hogy
okleveles és kellő gyakorlattal bíró emberek csinálják-e a gyógyszereket? S ahol nem így van, azt a
gyógyszertárt be kell záratni.
Hajmeresztő lelkiismeretlenség, hogy ezt úgy a
belügyministérium, mint a főváros elmulasztotta. Ki
fog felelni érte, ha avatatlan kezek a gyógyszereket
fölcserélik, vagy rosszul csinálják és súlyos betegségek vagy halálesetek származnak ebből a felületesséO'ből? S abból, hogy a hatóságok igazságtalanul és
jo~alanul a gazdag tulajdonosok pártjára állottak,
ahelyett, hogy a nyomorgó segédek jogos követeléseinek teljesítésére szorították volna azokat.
A belügyminisztérium ajándékozza a százezreket
érő patikákat; az a legkevesebb tehát, hogy azonnal
becsukatja azt a gyógyszertárat, amelyben nem okleveles gyógyszerész készíti az orvosságokat. A közönség élete, a belügyminisztérium becsület~ is megköveteli hogy erélyesen lépjenek fel a tulaJdonosokkal
szemben. Nem szabad még a látszatát is megtűrni annak, hogy nem tudnak vagy nem akarnak azokkal
szemben erélyesnek lenni, akiknek patikajogot adtak ... !
Ha nem tud a hatóság békét közvetíteni, akkor
csak 2. tulajdonosokkal szemben léphet föl s ezektől
meg kell követelni, hogy huszonnégy óra alatt megfelelő erőket állítsanak a patikába.
Az a követelés,
hogy eredmény nélkül szüntessék be a segédek a
sztrájkot, igazságtalan. Tessék a követeléseknek legalább ama részét, melyet tisztességgel úgy sem lehet
megtagadni, azonnal megadni.
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Végre intelligens ellenfelekről van szó, s lehet
-egyes pontok fölött vitatkozni. Például a segédek különbséget tehetnek néhány szegény és a már meggazdagodott gyógytártulajdonosok között. Ahol a tulajdonos nem bírja tán meg egyik vagy másik követelést, ott lehet a szabály alól kivételt tenni. Például
a korpótlék helyett én a segédek fizetésének emelésére
fontosabbnak tartanám a receptek száma szerint
való százalékos pótlékot. lgy a nagyjövedelmű tulajdonos többet fizetne a segédjének, mert ez is többet
-dolgozik. Ez meg·köze!ítené azt, amit évek óta hirdetek, hogy 2.z öregebb gyógyszerészsegédeket a patikák
jövedelmében részeltetni kell. A nyolcórai zárást a
hatóságnak egyszerüen el kellene rendelnie, ép úgy,
mint a tiszta lakást. Szégyelhetik magukat a milliomos tulajdonosok, hogy ilyenről még vitatkozni kell
velük.
A nagyközönség a segédeknek fogja pártját,
mert azok dolgoznak tizenhárom óráig állva érettünk
s nem a tulajdonosoknak, akik csak a pénzt kasszálják be. S ha a legrövidebb határidő a]a,tt a főnökök
nem egyeznek meg a segédekkel, akkor a közönség
oly módon ]esz kénytelen beleavatkozni a dologba,
ami ·igen kellemetlen következményekkel fog a tulajdonosokra járni. Nevezetesen a közönség maga rendez majd patika-sztrájkot, amennyiben minden receptet kénytelenek leszünk a vidéki· gvógyszertárakba
küldeni a gyógyszerek megcsináltatása végett; ha
pedig országos lesz a segédek sztrájkja. akkor majd
Bécsbe s más osz;trák városok patikájába küldünk
gyógyszerért. Végre is a tőke kedvéért és csupa sovinizmusból nem engedjük meggyilkolni betegeinket.
Am egy feltétel mellett belenyugszunk a mai állapot további fenntartásába is: ha minden gyógyszerből. amit a főnökök. a laboránsok s a pénztárnok. kisasszonvok csinálnak, előbb egy adagot -;- bevesz
maga a főnök úr. Ezt a feltételt persze nem merik
elfog-adni!
Zsolt."
A SZTRAJK EREDMÉNYEI.
Szokatlanul hosszasan ismertettük a gvógysze,
rész-sztrájk előzményeit, lefolyását, epizódjait, a közvélemény állásfoglalását. De meg kellett tenni. részben mert ezek az események kiemelkedő pontját te'·94

szik egyesületünk történetének, részben pedig azért„
hogy széles aláfestéssel tárjuk a mai nemzedék elé
"· gyógyszerészet történetének e válságos fejezetét ..
De visszatérünk immár az események láncolatához.
Bódy Tivadar budapesti alpolgármester békéltetési akciója teljes eredménnyel járt s egyezséget hozott létre a sztrájkolók és a Budapesti Gyógyszerész
Testület között. A Testület választmánya elfogadta
az egyezséget, azt a testületi közgyűléssel is határozattá emeltette s a határozatot, mint a Testületnek a
36-os bizottság emlékezetes u1timátumára adott válaszát közölte a 36-os bizottsággal. A válaszirat szerint 3 Testület közgyűlése elhatározta a korpótlékos
fizetőpénztár haladéktalan felállítását és elrendelte
az előkészítő munkálatok azonnali megkezdését. A
szolgálati viszonyokat a neigyednapos smbadnap általánosan kötelező bevezetésével rendezték. Szn.bályozták az éjjeli szolgálatot és az inspekciós szobák
ügyét, az évi szabadságot. az ebédidőt 1 1-f:3 óráha11_ állapították meg s rendezték az összes függő kérdéseket, 2 gyógyszertárak záróráját ellenben továbbra is
~-29 órába11 szabtál;: 111eg s így n1intá11 a szrrájk kitörésé11ek közvetlen oka épnen a 8 órai z:J.rás követelése

volt, a, sztrájk e tekintetben nem vezetett eredményre. Az ű.i rend az egyezség alapján július el2ején lépett. életbe. lJgyn11fJ_kkor valól1?n J-;0egjndnltflk g 11:orpótlékos fizetőpén7,l 81· előkészítő n11:nká1Bta]. Or·~:;i;~~
gos Fizető-pénztár előkészítő bizottsága néven alakult
mer1- az

g

bizottság. amelynel;: hivatása volt a fizetés

korpótlék alapon való rendezése. A bizottság·, melynek
ta~jai Dr. Deér Endre, Bayer A11ta1, Zoltán Béla. Dr.
Hédervárv Hugó, l\'Iil1ner Györg:v: Orosz Liiszló, Kiss

Károly, JVIaurer Ar111a11Cl, dr. Forgiics Rezső és Szántó
Sándor voltalc, meg11ívtn. I-T aagc11 Gusztávot, az osztrák fizetöpénztár Yezető tiE:ztviselőjét, l1ogy itt a
helyszíne11 segítGen 111egszcrvezni a fizetőpénztárt.
Haagen igazgató rr1ég júliu.s hónapbr.11 Pestre is ér~

kezett és megkezdte mükörlését. Ennél tovább azonban nem jutotc i11ert n l1ábo1·ú kitörése félbeszakítottn munkáját s az soha nem nyert befejezést.
A most ismertetett eseménvek azokban a hetekbe11 játszódtak le, amelyel1: a trÓnörököspár meggyilkolásától a mozgósítás napjáig teltek el. M\lyen fáj95

·<lalmasan törpe csatározások hőseivé váltak a gyógyszerészközélet szűk porondján küzdő felek az utókor
.szemében! A világtörténelem legtragikusabb fm-dulata dübörögve száguldott keresztül problémáikon
és magával sodorta mindannyiukat. Július 26-án
elrendelték a mozgósítást s ezzel lezárult az a boldog
korszak, melyben minden küzködés ellenére szép
-volt az élet s amelyre a mi generációnk csak nehéz
sóhajtással tud visszaemlékezni.

A GYóGYSZERÉSZ A VILÁGHÁBORúBAN.
A béke korszakát a háborútól tulajdonképpen
azok a hetek választják el, melyekben gyógyszerészetünk történetének egyik legizgalmasabb fejezete
játszódott le. A gyógyszerésztársadalom minden figyelme ennek a béka-egér-harcnak kimenetelére összpontosult, de a népek és nemzetek lélekzetvisszafojtva
lesték a titkos diplomácia beretvaélen táncoló manőv
rirozását. A háború elhárítására irányuló bágyadt
kísérletek nem vezettek eredményre. A végzet erői
-hatalmasabbnak bizonyultak az emberi mérlegelés
vézna érvekből álló fegyvereinél és kirobbant a világháború.
A gyógyszerészi események krónikásának nem
1ehet feladata, hogy megvitassa a háború kitörésének
okait, még kevésbbé, hogy az apokaliptikus eseményekről kritikát mondjon. A krónikás csak a gyógyszerészi
sors vonalát keresi meg, amely ezeken a világtörténelmi időkön is keresztülfutott. Meg kell állapítania,
hogy ez a vonal töretlen volt a legnagyobb próba idején is. A magyar gyógyszerészi kar hűségesen teljesítette kötelességét a háborúban. Elsősorban természetesen a hadrakelt sereg egészségügyi szervezetében
látta el a reárótt feladatot és rátermettségét, használhatóságát igen széles skálán bizonyította be, de
számtalan gyógyszerész teljesített frontszolgálatot is.
A háború gyógyszerésze, bárhová is állította őt a
-hadvezetőség, mindenütt fényesen
megállta helyét,
. önfeláldozó hazaszeretettől áthatva mindenütt kivette
részét a hősi kötelességteljesítésből, a megpróbáltatá. sokból és szenvedésekből, mindenütt lelkesedéssel szol_gálta a nagy célt: a haza megvédését és a győzelem
kivívását. A hadiszolgálat teljesítését nem lehet asze'!15

rint mérlegelni, hogy a legfőbb érdek melyik posztra
állított valakit, a kórházi szolgálat, a küzdő se1·eg
egészségügyének ápolása és fenntartása éppen olyan
fontos, szükséges, amellett terhes és veszélyes volt,
mint más beosztás. Mégis külön lap iileti meg azokat
a kartársainkat, akik a fronton küzdve, naponta százszor és ezerszer kerültek szembe a halállal s akik
közül számosan a leg-többet, a legnagyobbat áldozták
a hazáért: életüket. El nem múló hálával, kegyelettel
és rajongó tisztelettel kell emlékeznünk hősi halált
halt kartársainkról; akik levetve a fehér köpenyt,
ifjú életük lobogásával, izzó lelkesedés tüzével siettek
a frontra s nem tértek többé vissza, vitéz küzdelemben elesve, orosz sík:on, szerbiai 11avasok közt, olasz
folyók völgyében alusszák hősi álmukat. A hazatértek,
az itthonmaradottak, az utánuk jövő nemzedékek soha
nem felejthetik a hősöket. Dicsőséges emléküket kegyelettel ápolják szerte a világon s még a volt ellenfelek is, minden ünnepélyes alkalommal lerójják a
kegyelet adóját, nemcsak a maguk, de az ellenfél hösi
halottainak állított emlékmű előtt is. A kegyelet érzése
a gyógyszerészi karban is elevenen él. a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület székházáhe.n állított
emléktábl2. örökidó1rre hirdeti a gyógyszerészrend
háborús áldozatát, az elesett kai·társakkal szenvedett
mérhetetlen veszteséget s a soha meg nem szűnő
henső gyászt és kegyeletet. Erről azonban a maga helyén, az események rendjén külön is meg fogunk emlékezni s a hősi halált halt kartársak neveinek megörökítésével e hasábokon is megszólaltatjuk a soha
csökkenő tisztelet és kegyelet érzését.
De megtette kötelességét az itthonmaradt gyógyszerészek tábora is. A polgári lakosság életének folytonosságát is biztosítani kellett s ehhez a háborús nélkülözések idején fokozottabban volt szükség a gyógyszertárak · üzembentartására. Megfogyatkozott létszámmal és fokozott mnnkateljesítménnyel, becsülettel szolgálta a közérdeket a gyógyszerészi kar itthonmaradt része s hazafias kötelességteljesítéssel
végezte el megnövekedett feladatát.
A magyar gyógyszerészet háború alatti története
külön könyvbe kívánkozik. l\'la még talán nem érkezett el az ideje annak, hogy a hősiességnek és a férn7

fias helytállás háborús korszakának gyógyszerészí
történetét valaki megírja. Eljön majd az idő és eljön
a hívatott tollú író, aki a jöve11dő szá1nára megörökíti ennek a. kornak minden nagyszerűségét, sok
szenvedését és ragyogó teljesítményeit. A krónikás
csak arra vállalkozik, hogy a gyógyszerészet, elsősor
ban pedig az alkalmazott gyógyszerészek történeté-nek vonalát a háborús időkön keresztül is híven kövesse.
MIRE A LEVELEK LEHULLNAK.
A világháború kitörése gyökeresen megváltoz-·
tatta a gyógyszerészi kar belső életét is. Ezek az átalakulások azonban csak fokozatosan következtek
b~ .. Eleinte senki_sem gondolt arra, hogy a háború sokaig fog tartam. A háborús lelkesedés mindenkit
~agával ragadott_ s talán ez volt az ok:a, hogy az erövrnzonyokat senk1~em láthatta tisztán. Hallatlan op-tim1~n_rns lett nrra a lelkeken, a bevonuló katonák a
felvll'agzott katonavonatokon abban a biztos tndatban indUITak mnaK, nagy néhány hét alatt vége lesz
a háborúnak. Mindenki azt hitte, hogy seregeink
mintegy rendcsinálás céljából végigsétálnak Szerbián
s aztán Vilmos császár mondása szerint, mire a levelek lehiillnrlk, győzelmesen térnek vissza. Éppen
ezért e'gyelőre mind1mki így ille~zkedett bele a hábo:ús_ helyzetbe, mint egy rövid ideig tartó, epizódszerű,
1de1glenes állapotba.
A hadiállapot természetesen Szövetségünk mű
ködését is erősen befolyásolta. Mindjárt a mozgósítás után papírhiány következett be s emiatt a
Gyógyszerészek Lapja július 26-tól augusztus 30-ig
nem Jelenhetett meg. Attól kezdve pedig kénytelen
volt terjedelmét korlátozni s csupán két hetenkint
jelenhetett meg. A Szövetség azonban, minden háborús nehézség ellenére is fennmaradt, hogy továbbra is őrködjék tagjai érdekei felett és a megváltozott viszonyokhoz alkalmazva tevékenységét, szilárdan teljesítse érdekvédelmi feladatait. A széles és
sokszor mozgalmas alátámasztással előkészített kari
ügyek megoldását a háború elod6""ta, A fizetőpénz
tár megindult előmunkálatait felfüggesztették és
Haagen úr visszautazott Bécsbe. A záróra kérdése·
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teljesen holtpontra jutott, az éjjeli szolgálat tartama
alatt kiadandó szernket pedig hatalmi szóval polgármesteri rendelet szabályozta. Szövetségünk munkássága túlnyomóan a gyógyszerészek katonai szolgálatával kapcsolatos kérdésekre terelődött át.
Mindjárt a háború elején nagy.számú gyógyszerész vonult be katonának a fiatalabb évjáratokból
s így az alkalmazottak száma erősen megcsappant,
hirtelen nagy segédhiány állott elő, aminek egyik következménye az volt, hogy a fizetések emelkedtek.
Sok gyógyszertártulajdonos is bevonult s minthogy
helyettesről eleinte nem lehetett gondoskodni, több
mint száz falnsi kispatikát be kellett zárni. A Szövetségnek az volt a véleménye, hogy a patikák bezárása
nem szolgálja a közérdeket s ezért, valamint általában
a polgári lakosság zavartalan gyógyszerellátásának
biztosítására akciót kezdett megfelelő számú gyógyszerész felmentése érdekében.
Szövetségünknek a háború első hónapjaiban kifejtett tevékenységéből kiemeljük a nemzeti kölcsön
sikere érdekében kifejtett akcióját s kezdeményezésére a Budapesti Segédgyógyszerészek Betegápol(i és
Segélyző Egyesülete 20.000 koronát, az Országos
Gyógyszerész Otthon pedig 14.000 koronát jegyzett.
Itt említjük fel, hogy az első hadikölcsönjegyzésben
a Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete 100.000,
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszerésztestület 50-50 ezer koronával vett
részt. A .Szövetség a maga kebelében gyüjtést indított
a hadbavonult kartársak családtagjainak segélyezésére és gyűjtésének eredményéből bár szerény keretek
között, állandóan segélyezte a támasz nélkül maradtakat. Ezenkivül propagandát kezdett az ellenséges
országok gyógyszerkülönlegességei ellen és a napilapok útján felszólította az orvosokat, hogy csak magyar és német eredetű gyógyszert rendeljenek. Persze akkor még nem gondoltak arra, hogy a háború
elhúzódása folytán később módjuk sem lesz a szembenálló országok készítményeit alkalmazni, hiszen
még a hazai készletek i3 kimerültek.
Mire a levelek lehullottak, nemcsakhogy nem fejeződött be a háború, hanem a nemzetre mért sors
minden embert, minden intézményt és minden erőt
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még· fokozottabban a háború szolgálatába állított.
Ilyen helyzetben érkezett el az első háborús karácsony, amelyet idehaza és a fronton reménykedéssel,
de már sok családban fájdalmas veszteségtől sujtva
töltött el a nemzet és benne a gyógyszerészet.

1. 91.5 -beu kiszélesedett a háború frontja,
miután Olaszország felmondta a hármasszövetségeit és az ántán1Jhoz csatlakozott. Az orosz
harctéren a nagy orosz offenzíva ellen viaskodott.·
hadseregünk. A kárpáti betörés sok szenvedést okozdtt. Ekkor esett el Przemysl vára, amelynek hősi'
védelme a világháború egyik legdicsőségesebb fegyverténye volt. A vár hős védőivel együtt mintegy 50
gyógyszerész is orosz hadifogságba került. Lapunk
akkori feljegyzései szerint részt vettek a vár védelmében és fogságba es'tek Várady László, Margulit
Ernő, Vass Endre, Csató Sándor, Csanda Endre és
még sok más gyógyszerész. Ekkor esett fogságba.
Koritsánszky Viktor is, akinek a szibériai fogságból
csak jóval a háború befüjezése után sikerült hazajutnia. Talán öccse fogságba kerülésének hatása
alatt jelentkezett önként frontszolgálatra Koritsánszky Ottó, a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője,
aki addig a veszprémi tartalékkórházban teljesített
.szolgálatot.
Ekkoriban a hadihelyzet igen kedvezőtlen volt.
Olaszország ellenünk fordult, a román helyzet is
kritikussá vált, az oroszok a Kárpátok lejtőin bocsátkoztak lefelé s elözönlötték az északi megyéket.
A gorlicei áttörés csodája azonban egy csapásra
megváltoztatott mindent és seregeink diadalmasan
nyomultak be Orosz-Lengyelországba. Kartársaink
mindenütt ott voltak. Ekkor ad hirt lapunk az első
gyógyszerész hősi halottakról: „Vasváry András
okl. gyógyszerész, a 19. cs. és kir. gyalogezred hős
hadapródjelöltj e, a galiciai harctéren szerzett súlyos
sérülésében a Stary-Sambori kórházban, élete 23.
évében május hó 19-én meghait."
„Genersich Aurél gyógyszerész-gyakornok, hada gorlicei csatában folyó hó 2-án
szenvedett súlyos sebesülése következtében, életének
·21. évében május 19-én a nyitrai megfigyelő állomáson elhúnyt. Az ifjú hős teteme„ e hó 23-án he·apródőrmester,
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lyeztetett a szepesszombati sírkertben örök nyugalomra.''
Ebben az évben hősi halált haltak: Tamás János, Gyurgyovánszky Ferenc, dr. Rolkó Elemér,
Varga László, SziZágyi Ferenc, Vargha István, Schulek Gyárgy.
Igen sok kartársunk megsebesült a kárpáti harcokban, vagy szerzett súlyos betegséget. Hősies kötelességteljesítésükről
tanuskodik a kitüntetések
nagy száma, melyben kartársaink részesültek.
AZ EGYESüLET
HABORUS MUNKASSAGA.
Mialatt a frontokon mindenfelé folyt a véres
háború és hullottak az áldozatok, mialatt fiatalabb
kartársaink részben a harctéren, részben különböző
egészségügyi beosztásban szolgálták a hazát azalatt
itthon az idősebb kartársak folytatták a' polgári
munkát. Egyesületünk tevékenysége túlnyomóan a
hadiszolgálattal volt összefüggésben. Minden erejével arra törekedett, hogy a hadbavonultak számára
minden lehetséges előnyt kiverekedjen, helyesebben
a gyógyszerészek számára is kivívja mindazt, amiben mások részesültek. Evégből beadványokkal ostromolta a belügy- és honvédelmi minisztériumot és
sikerült is eredményeket elérnie a gyógyszerésztisztviselők jobb
minősítése, és jobb előmenetele
tekintetében. Akciót indított a gyógyszerész hadifoglyok kicserélése érdekében, szintén nem eredménytelenül. A felmentések erélyes sürgetésével sikerült biztosítania az itthoni gyógyszertárak zavartalan munkáját. Emellett állandó harcot folytattak
a rossz taxa reviziójáért és a növekvő drágaságra
való tekinfottel a fizetések megjavításáért. A fizetések ekkor már valóban lassan javuló tendenciát
mutatnak. Egyesületünk élén ekkor már Kiss Károly
állott, mint elnök. A-márciusi közgyűlés választotta
meg nagy lelkesedéssel az alkalmazotti kar történetének egyik legszimpatikusabb, legagilisabb szereplőJ~t, aki az egyesület háborús munkásságát nagy
tapmtattal .és bölcseséggel irányította.
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a hadisikere~ jegyében köszöntött be. Az osztrák-magyar hadsereg a •német szövetségessel együtt valamennyi
fronton diadalmasan haladt előre. Seregeink szinte
az egész Balkánt megszállták, felszabadították egész
Orosz-Lengyelországot
és
az
olasz
fronton
az
Isonzónál minden támadást
győzelmesen
vertek vissza. Mindez óriási erőfeszítésekbe és emberáldozatba került, úgyhogy ez év márcinsában
már a 18 évesek korosztálya is sorra került. Ilyen
körülmények között az osztrák-magyar ármádia sikerrel állt ellent a cári birodalom utolsó nagy támadásának, melyet Bruszilov tábornok vezényelt. 1916
nyarán végetért Románia ingadozása is,a bojárok
és martalócok országa az ántánt mellé állt és csakhamar betört Erdélybe, melyet alaposan feldúlt. Rövid néhány hét mulva azonban visszaűztük a románokat, benyomultunk a regátba és elfoglaltuk Bukarestet.
Az év harcai folyamán hősi halált haltak Halmai Árpád, Biizás Ernő, Pásztor Adolf, Kosztics
Szilárd, Fischer Ágoston, Reiter Viktor, Popovils
Gábo1-, Mayer Kálmán, Gyeőry József, Sepper Pál,
Seress Endre, László Árpád, Musitz István, Wessely
Erich gyógyszerészek, illetve gyógyszerészj el öltek.
.&

A LEGóDióZUSABB üGY.
Ebben az esztendőben a Szövetség nagyszerűen
dolgozott. Előbb felvetette a munkadíjak egyszerűsí
tésének, a taxaemelésnek, majd az éjjeli taxa kérdését, kiverekedte a Bódy-féle rendelet módosítását
s azontúl pipere és hasonló cikkeket nem kellett éjjeli szolgálatban kiadni, újabb harcot indított a 8
órai záróráért és a váltott ügyeletes szolgálatért,
követeléseivel szinte pergőtűz alá vette a Budapesti
Gyógyszerész Testületet, ahol azonban Filó és Réthelyi minden ostromot kivédtek makacsságukkal.
Erre a belügyminiszterhez fordult a Szövetség úgy
a 8 órai zárás, mint a váltott inspekció ügyében. De
nemcsak alkalmazotti ügyekben szállott síkra, ha103

nem erélyes harcot indított különböző tulajdonosi
érdekekért, mert ebben az időben - úgy látszik a Magyarországi Gyógyszerész' Egyesület gyengeségének és tehetetlenségének csúcspontjára jutott.
Az egyesületi akciók kimagasló állomása volt a parlamentben elhangzott interpelláció
Ábrahám
Dezső részéről a jogadományozások ügyében,
melynek az a jelentősége, hogy erre mondta el Sándor János belügyminiszter a leghosszabb gyógyszerészi vonatkozású beszédet, mely a magyar parlamentben valaha is elhangzott. Sándor János nyiltan
megmondotta, hogy „a belügyminisztériumnak
nincs nehezebb, kényesebb, hogy úgy mondjam ódiózusabb ügye, mint éppen a gyógyszertárak kérdése."
(Hasonló nyilatkozatott tett később Keresztes-Fischer
Ferenc belügyminiszter is.)
Ekkor már igen nagy volt a drágaság és amellett erős segédhiány mutatkozott s ezért a fizetések
néhol már a havi 600 koronát is elérték.
TRóNVALTOZAS.
1916 november végén meghalt I. Ferencz József
király; emlékének a Gyógyszerészek Lapja vastag
gyászkeretes vezércikben hódolt. „Gyógyszerészi
üggyel egyetlenegyszer foglalkozott személyesen írja Kiss Károly - és azt is a gyógyszerész özvegye
- és a gyógyszerészek általános megelégedésére oldotta meg az ő bölcsesége. Az új kiképzési szabályzat (1915) jóváhagyása is az ő nagy nevéhez fűző
dik. Mély részvéttel borulunk le mi, a magyar szent
korona országainak gyógyszerészei a nagy király
ravatala előtt."
November 22-én trónralépett IV. Károly s rögtön megindultak az - igaz, sikertelen - béketár-·
gyalások. Az év utolsó napjaiban volt a koronázási
ünnepség, országraszóló pompával. Kiss Károly a
koronázás alkalmából írt vezércikkében megállapí-·
totta, hogy Nagymagyarország 1954 gyógyszertára
közül 123 a Magyar Koronához van címezve. A frónváltozás hatása alatt fejezte be a magyar szent kornna országainak népe a harmadik háborús esztendőt. Az új király már igen erős békevágyban forrott
össze népeivel.
!OJ
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-ben következett be a világháború nagy
fordulata, mely, a hábo1·~ sors_á~ e)döntötte:
az amerikai hadüzenet. IV. Karoly kiraly es Vilmos
császár együbtes békeajánlatát az ántánt ':is~zaut~
sította mire Némeország a korlátlan buvarha.JOharccaÍ válaszolt. A Lus.;tán;a elsüllyesztése adta_ a
közvetlen ürügyet Amerika beavatkozására. MaJdnern •egyidejű!Ejg kitö,rt az orosz forrada)oll1 s .ez~el
megkezdődött a bomla~ ~olyamata, mely ve1gul. Kc:zepEurópa te!Jes felbomlasara vezetett. A belpohbkaban
Károly király pacifista hajlandósága és demokratikus felfogása utat engedett a baloldali pártok eiötérbenyomulásának. Segítette ezt a folyama1\:ot "
wilsoni elvek propagandahatása és az orosz forradalom eszméinek expanziója is. A közvéleményt a hő
sök választójogának felvetésével nyerték meg s a
választójogi mozgalom a király ha.jlandóságával találkozoH. A konzervatív Tisza István ebbe belebukott.
A nagyintelli1genciájú, de tapasztalatlan gróf Eszterhá;zy Móric alakított kormányit a demokrntikus
pártok bevon~sával, de, a nagy feladat?klrnl nem tudott meo·birkozm s utoda Wekerle Sandor lett, a
. 1e meg
'
politikai taktikázás nagy müvésze. ·s.<.regem
diadalmasan állták a harcot. Az orosz fronton levertük Kerenszky forradalmi csapatait s a reguláris
orosz csapatok szétzüllése nyomán Lminék kikiáltották a proletárdiktaturát. Az orosz fronton elért sikereket a.zonba.n ellensúlyozta a piavei offenzíva öszszeomlása és ször11yü veszteségei, a háborús sze11vedések, a növekvő nyomor, az általános km1erültség
és .a<Z egyre erősbödő békevágy, Ilyen körülmények
között a Wekerle-kormány taktikázása gyámoltalan
és erőtlen politikai játéknak bizonyult, ami később
nagyon megbosszulta ma,gát. Tisza István erős kezének hiánya kezdte éreztetni hatását. Körülbelül ez
a külső és belcő politikai kép keretezte a gyógyszerészet történetét az 1917. évben.
HARC A 8 óRAI ZARASÉRT.
Ebben .az évben a háborús gazdálkodás már minden térre kiterjedt. A fontos szükségleti cikkekkel
0
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Jegyrendszer alapján látták el a polgári lakosságot.
A, világítással és a tüzelőanyagokkal való takarékosság céljából bevezették a nyári időszámítást s
elrenclelték a nyilt árusítási üzletek 7 órakor való
bezárását. A Szövetség azt remélte, hogy ez a korlátozás a gyógyszertárakra is vo.n:vtkozik. Amikor ez
nem következett be, táviratot intéztek gróf Tisza István nüniszterelnökhöz, hogy a 7 órai zárást 1ru 1gyógyszertárakra is terjesszék ki. Az akció azonban nem
volt eredményes, mert a gyógyszertárat, mint közegészségügyi intézményt mentesítették a 7 órai zárás alól. A Szövetség erre beadványt intézett a Testülethez a 8 órai zárás éro,ekében. Eredményt azonban csak később, egy váratlan fordulat következtében tudott elérni.
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FILó JÁNOS.
Nevezetes és szomorú eseménye volt a ma,gyar
gyógyszerészet históriájának Filó János febr. 14-én
bekövetkezett halála. A váratlan haláleset mély
gyászba borította a Budapesti Gyógyszerész Testületet és az ország gyógyszerészeit. Filó János haláláról a Gyógyszerészek Lapja is megemlékezett s a
Szövetség képviseltette mrugát ;a temetésen. A Gyógy„
szerészek Lapja elismeréssel írt az energikus. elnök
akaraterejéről
és vaskövetkezetességéről, melyeket
a Testület ·érdekében annyi éven keresztül érvényesített. Filó János gazdasági és erkölcsi téren j elentiÖs
eredményeket vívott ki a tulajdonosok számára és
úgy kifelé, mint befelé tekintélyt biztosított az elnöki
széknek. A Szövetség mindig erős dlenfele volt Fi,Jónak, aki konokul r.a.gaszkodott konzervatív elveillez
s így állandóan összeütközött a Szövetség szociális
törekvéseivel. Mai szemmel nézve, Filó János munkájának eredményei alig méltányolhatók. Cselekedeteit
ugyan a férfiassá,g és meggyőződés vezette, ami feltétlenül javára szól, de éppen az ő keménykezű vonalvezetése akadályozta meg a gyógyszerészet modern kifelődését és makacsul antiszociális politikája
sok későbbi bajnak mag-vát hintette el. Az alkalmazotti kar történetének sok csalódással telt, keserves
ideje volt a Filó-korszak.
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DEÉR ENDRE.
Filó János halála után a nagykoncepciójú, nyilt
gondolkozású, szociális eh:gedményekre hajló tudós
gyógyszerészt, dr. Deér Endrét választották meg a
Testület elnökévé és ez a választás az alkalmazotti
kar életében is fordulópontot jelent. A Szövetség
törekvései nagy megértéssel találkoztak Deér Endrénél, akineJk első lépése volt, hejgy a Testület közgyű
lésével megszav:vztaúta a fővárosi gy6gy,szertárak
8 órai zárását, amelyért Filó idejében oly sok, hiábavaló harcot folytattunk. A 8 órai zárás 1917 július
15-én lépett életbe.
A Szövetség hálával fogadta Deér Endre meg·értő gesztusát. Meg is ünnepelték 1ezt a jelentős vívmányt. A Kéményseprő vendéglőben na,gy bankettet
rendeztek és pezsgő meHett örvendeztek •az első komoly eredménynek, amit szociális téren sikerült elérni. Ugyanakkor azonban megérezve a pillanat kedvező voltát, új harcba indultak, újabb célokért. Felelevenítették a váltott inspekciók követelését, beac1vány,ha,c1járatot indítottak az illetékes tényezők ellen. A szívós küzdelmet még abban az esztendőben
siker koronázta, hosszas előkészítő tárgyalások után
december 24-én életbe lépett az új rend, a. váltott
ügyeletes szolgálat. De más irányban is akciókat kezdeményeztek, így Orsz~gos Gyógyszerész Tanács
felállítását, a Közegészségügyi Tanácsban tagsági
helyet és az éjjeli taxa bevezetését követelték.
AZ ÉV E·SEMÉNYEIHEZ
tartozik, hogy Orosz László, a Szövetségnek 11 év
óta titkára és a Gyógyszerészek La·pja szerkes:<tője
Felsőgöd községben gyógyszertári jogosítványit nyert.
Orosz László a Szövets~g rendelkezésére bocsátotta
állását, amely szerződéssel volt szabályozva. A választmány nem fogadta el Orosz László lemondását
és egyhangú határozattal kérte, hogy állását tartsa
meg. Orosz László örömmel vállalta az ügyek továbbvitelét.
Ebben az évben került sor az új kiképzési rendszer alapján az első approbációs vizsgára, amelyet
dr. Andriska Viktor kitünő jelzéesel tett le. 1917ben halt meg Tömörkény I fftván, a gyógyszerészből
!07

leitt neves író és Ströcker A~ajos, egy generáció nevelő &tyja, a jó Ströcker bácsi.
Hősi halottaink számát ez az esztendő erősen
növelte. Hősi halált haltak Schaeffer Rudolf, Bur,ger
I gn<ic, M ez.ei [gooc, Onits Simon, Gargya Béla, Olaj
Gyu!a, Glósz A!ad<ir, Derzsy Géza, Bogyay István,
Hoffm1a;nn Endre, Kulcsár Géza János, Kerekes
L<iszló, ifj. Jureczky J<inos S<indor és Gall>na József.
Az 1917. esztendő nevezetes év a,z alkalmazotti
kar történetében. Ebben az esztendőben éritek meg
úgyszólván az összes eredmények, melyekért a Szövetség 11 éves fennállása alatt küzdö1Jt. Kiss Károly,
a Szövetség kitünő elnöke Ka11á,csonyi ajándék című
ve7'ércikkében geológiai átalakulásról beszélt, mert
- írita - ez alatt a 11 esztendő alatt egy egész századra való alakuláson ment át a gyógyszerészet és
századokra kiható változást idézett elő. Ebben az évben lépett életbe a 8 órai nyitás és zárás, továbbá a
váltott ügyeletes szolgálat, amely valóban új, emberséges viszonyok közé állította az allrnlmazo·tti kart.
A fizetés terén sem volt ok panaszra. ·1917-ben a fizetések sok helyen már a havi 1000 koronát is elérték. A pénz vásárlóereje ekkor már csökkent ugyan,
de azért még békebeli aranykoronának számított és
tekintélye volt, akár adták, akár kapták. Az eredmények elérésében egyforma érdeme volt a két alkalmazotti egyesületnek, amelyek sokszor szemben á11tak e,gymással, de alaipj ában véve mind a kettő az
alkalmazotti kar érdekeit igyekezett előmozdítani.
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.hoz érkeztünk, a háború utolsó esztend.ejéhez. A központi hatalmak, miután leverték az orosz ser·egeket, békét diktáltak a szovjetnek, majd márciusban Romániával is külön békét
kötöttek. Ilyen módon nagy erők szabadultak fel,
melyeket a hadvezetőség részben a nyugati és az
olasz frontra, részben a déli harctérre vetett. A hadiszerencse azonban kezdte elhagyni a központi szövetségeseket, a német hadsereg a nyugati fronton
súlyos vereséget szenvedett, az olasz fronton - változó szerencsével - véres csaták folytak, lent pedig
a déli hadszíntéren óriási ántánt-seregek szálltak
partra és nagy erővel nyomultak fölfelé, megsemmisítve előbb a török, majd a bolgár ellenállást. A
központi hatalmak emberanyaga és nyersanyagkészletei kezdtek kimerülni, az utánpótlás nagy nehézségekkel járt, az élelimezés terén súlyos bajok mutatkoztak és a kilátástalanság érzése kezdett úrrá
lenni mindenütt. Még együtt volt a központi hatalmak nagy szövetsége, de az eresztékek már recsegtek-ropogtak, meglazultak és a világháború nagy
drámája biztos léptekkel közeledett a tragikus kifejlés felé.
HABORUS GYóGYSZERELLATAS.
A háború utolsó esztendejében már igen nagy
volt a segédhiány, úgy hogy a technikai segéderők
beállítása egyre szélesebb körre terjedt, sok helyen
pedig a tulajdonos felesége is odaállt a tára mögé
és résztvett a gyógyszerkiszolgáltatásban. Az 1918
elején tartott közgyűlés a háborúból visszatérő katona-gyógyszerészek elhelyezkedésére gondolva már
erőteljesen állást foglalt a technikai munkaerők ellen. Elvi állásfoglaíásnál egyebet tenni azonban
nem lehetett, mert végeredményben tényleg nem
volt elegendő szakképzett munkaerő. A nagy munkareőhiánynak tulajdonítható, hogy ebben az időben
a fizetések kielégítők voltak és arányban állottak a
megélhetési viszonyokkal: 1918 tavaszán már 1200,
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szórványosan 1500 koronára is felemelkedett a
havi fizetés.
A háborús viszonyok igen súlyosan éreztették
hatásukat a gyógyszerellátásban. A katonaságnál
ugyan óriási készletek voltak felhalmozva és nagy
gyógyszerpocsékolás ment végbe, a polgári lakósság
gyógyszerellátása azonban a készletek kimerülése
miatt már igen nagy nehézségekbe ütközött. A beszerezhető mennyiségeket korlátozni kellett, így pl.
chininből minden gyógyszertár csak 200 gr-ot kaphatott. l\follpólyából a polgári lakosság számára
csak 5 X 6-os nagyságot hoztak forgalomba és a háborús pótszerek közé bevonult a sebkezelésbe a papírvatta is. De amíg a rendes kereskedelemben nem
lehetett kellő mennyiségű gyógyszeranyaghoz jutni
a gyógyszerekkel való lánckereskedelem és gyógyszer~
csempészés erősen felvi,rágzott. A kormányzat kísérletet tett a visszásságok megszüntetésére és megszervezte a Gyógyszerforgahni Kirendeltséget amivel egyelőre megszüntette a gyógyszerek ~zabad
forgalmát, központosította a gyógyszerek beszerzését és szétosztását és irányította a termelést. A kirendeltség mellett egy szakértőkből álló szakbizottság is működött. A készletek hiányán azonban a
Gyógyszerforgalmi Kirendeltség sem igen tudott
segíteni és így a bajokat csak kis részben szüntette
meg.
SZÉTHULLOTT KÉVE.
A gyógysze1·észi kar belső viszonyai meglehetősen zilált állapotokat mutatnak. Az alkalmazotti oldalon két árarmlat küzd egymással. A radikális Szövetség egyre erősbödő propagandát fejt ki a szakszervezetbe való beolvadás mellett, úgyhogy az év
elején tartott köz,gyűlé,s tárgysorozatára tűzik annak eldöntését, csatlakozzék-e a Szövetség a szakszervezethez. Bár a propaganda igen erős volt és
kitűnő agitátori képességekkel rendelkező kollégák
teljes erővel igyekeztek a csatlakozás mellett befolyásolni a tagokat, úgylátszik még sokan visszariadtak ettől a lépéstől és a közgyűlés halasztó határozatot fogadott el. A határozat így hangzik:
„A közgyűlés megállapítja, hogy a Szövetségben
a szakszervezeti eszme hódításának nagyrészben az
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a magyarázata, hogy a Szövetség eddig nem találta
meg érdekei v;ídelmében a gyógyszertárosok érdekképviseleteivel való komoly munkálkodás, együttműködés lehetőségeit. Honorálva a soproni fióknak
a szakszervezeti kérdésben előterjesztett indítványát, eredeti elvi álláspontjának fenntartása mellett
ajánlja, utasítsa a közgyűlés a megválasztandó vezetőséget, amennyiben nem talál
módot a polgári
szervezet keretein belül a Szövetség programmjá,..
nak keresztülvitelére, hívjon össze rendkívüli közgyűlést az Országos Szakszervezeti Tanácshoz való
csatlakozás kimondására."
A radikális Szövetség lapjában: a Gyógyszerész Ujságban, összejöveteleken és minden lehetséges alkalommal változatlan erővel folyt tovább
a propaglainda. A konzervatív: „gyakorlók" természetesen ellene szegültek a csatlakozásnak 'és a
mérséklet irányának követését hangoztatták. A tulajdonosok l<örében ugyancsak széthúzás mutatko•
zott. Az országos egyesület lassuságával és tehetetlenségével igen sokan elégedetlenek voltak és ennek
következtében mozgalom indult meg az egyesület
reorganizálására. Bársony Elemér az elégedetlenek
élére állt és kezdeményezésére csakharmar megalakult a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége,
melynek ő lett az ügyv. elnöke is. A mindkét táborban észlelhető elégedetlenség s a különböző áramlatok arra indították Zoltán Bélát ,hogy egy országos
gyógyszerész kongresszus tervét vesse fel. Ennek
előkészítő munkálatai meg is indultak és az előké
szítésben valamennyi kari egyesület résztvett. Az
volt a cél, hogy a kongresszus egy nevezőre hozza a
különböző
álláspontokat az 1876 :XIV. t. e. megreformálása tekintetében. A reform ugyanis akkoriban igen erősen benne volt a levegőben, sőt 'állítólag a belügyminisztériumban két törvénytervezet is
feküdt valamelyik titkos fiókban. A reform irányában nagy nyomást fejtett ki az alkalrrnazotti kar
mozgahna, amely elsősorban a jogadományozás terén mutatkozó igazságtalanságok megszüntetését
kívánta elérni. De egyben gondoskodni akart a háborúban elpusztult és megrokkant kartársak hozzátartozóiról, továbbá a háborúból visszatérő kartár111

sak jövőjéről. A kongresszus előkészítő bizottsága
sokat dolgozott, végeredményben azonban az eltérő
nézeteket nem tudta összeegyeztetni és amikor ezt
belátták, 1918 augusztusában elejtették a kongreszszus tervét. Igy az ellentétek változatlanul fennmaradtak minden irányban s a gyógyszerészi kar sok
részre töredezve - mint széthullott kéve - haladt
az események árjában a forradalom felé.
FORRADALMAT CSINALNI KÖNNYEBB„.
. E?Y:sületünk _hi_vat~los lapja 1918 szeptember
S-1 sza!Ilanak_ ".ezerc1kkeben a Vidéki Gyógyszerészek Szovletsegenek szervezésével foglalkozott és
B~rsony El;mér ak<;iójáróJ ezt írja: „Aki pedig
mas_ra h:'lszna!Ja _fel es nem fogja tudni ígéreteit
bevaltam: a gyo.gyszerészi történelem ítélőszéke
előtt, felelősséggel tartozik! M e r t f o r r a d a lm a t <;s i„n á, 1 n _i k ö 1111 y eb b, mint az azt
f e 11 dez o 1 g eret eke t be v á 1t a ni•" Orosz
László, amikor ezeket a szavakat leírta 11°em tudhatta, hogy a néhány hét mulva bekövetkező forradalmi eseményekre vonatkozóan milyen igazságot
mondott kL
Belpolitikai viszonyainkban -

1918 derekán _

~ Wekerle-kor;:nány tétovázása, céltalan taktikázása
es ~e.hetetlens_ege áHott szemben az egyre erősödő

pac1fISta hullammal, melyet a wilsoni eszmékre tá-

~aszkodó radikális pártok élénk politikai tevékenyse~e m_ég f_?k~zott. A régi rendet reprezentáló kor-

many es ~artJa n;ereven :!zárkózott minden józan

~eform elo!, a Vazsony1-fele középutas választójogi
Javaslatot, .a.m~ly akkor még mindent megoldhatott
volna, ~lt~kbk~zt_a,, a _nagy ~~megeket képviselő füg-

getlenseg1, rad1kahs es szocialista pártokat nem engedte be az alkotmány sáncai közé ahol pedig törekvéseiket pacifikálni lehetett V:oln~. Emellett a háborús szenvedések és nélkülözések egyre fokozódtak, a hadi helyzet folyton romlott. Az orosz békeko~és után. hazaözönlö hadifoglyok a bolsevista esz~~ket terJes~~ették, több városban katonai lázadás
utotte f.~l „feJ~t, a pol~tikai tüntetések és sztrájkok
e~re .surubbe lettek es a bomlásnak mindezekkel a
tuneteivel szemben teljesen tehetetlenül állt a régi
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rendszer kormánya, anélkül, hogy valójában tudatára ébredt volna a fenyegetö helyzetnek. A lakosság minden rétegét a hál:iorú mielőbbi befejezésének
vágya töltötte el és a közvéleményben megerősödött
a Németországtól és Ausztriától való függetlenítés
gondolata. Ennek a gondolatnak megtestesülését a
közvélemény nagyobb és hangosabb része 1918 nyarának végén és ősz elején a baloldali függetlenségi
pártokban és azok vezetőiben látta s mögöttük sorakozott fel, elfordulva a Wekerle és Tisza vezetése
alatt álló s még az 1910-es választáskor összeverő
dött munkapárttól és kormányrendszerétől. Ez a
rendszer sem a közvélemény nemzeti függetlenséget
követelő felbuzdulását, sem a fokozottabban jelentkező szociális igényeket nem tudta kielégíteni, csak
ült a kormányrúd mellett, mélyen belesüppedve a
saját tehetetlenségébe.
REPüL A NEHÉZ Kő„.
Szeptember 25-én a radikális Szövetség választmányi ülést tartott. Ezen az ülésen a választmány
tulajdonképpen közvetlen indítóok nélkül, a lejtőn
lefelé rohanás erejétől hajtva egyhangú határozatban kimondta, hogy a Szövetség közel 1500 tagjával csatlakozik a Szakszervezeti Tanácshoz. A határozat nem volt éppen alapszabályszerű, mert a tavaszi közgyűlés a halasztó határozat meghozatalával a kérdést egy összehívandó rendkívüli közgyű
lés számára tartotta fenn, a választmány azonban a
politikai események egyre radikálisabb irányba tolódásának hatása alatt túltette magát holmi formaságokon és kiJ!Ilondta a szakszervezeti alapra helyezkedést. Ugyanakkor megbízta György Mátyást,
aki helyét keresVie, éppen akkor lépett be a Szövetségbe, az alkalmazott gyógyszerészek politikai megszervezésével, vagyis azzal, hogy az alkalmazotti
tábort szervezze be a szocialista pártb:i. Ez természetesen csak részben sikerült, mert a mérsékelt
Gyakorlók Szövetségében tömörült alkalmazottak
továbbra. is megmaradtak a polgári gondolat mellett.
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület szeptember 28-i közgyűlésén Bayer Antal lemondott el.nöki tisztségéről, amelyet tizenöt éven át viselt és
utódjául Muzsa Gyulát választották meg. Muzsa
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azonban nem vállalta az elnökséget s így az egyesü-·
sület vezetését, mint ügyvezető alelnök Zoltá,n Bé/,a
vette át. A Budapesti Testület élén ekkor tudvalevden De.ér Endre állott, az országos egyesületet pedig Zoltán Béla vezette. Mindketten a mérséklet és
engedékenység hívei voltak és így az alkalmazotti
törekvések ettől kezdve nagyobb megértésre számíthattak mindkét egyesületnél.
Egyelőre azonban nem kerülhetett sor tárgy.alásokra, mert a hónapok óta tomboló és pusztító
spanyoljárvány ekkor hágott tetőfokára és még
egy utolsó háborús erőfeszítést kívánt a gyógyszerészi kartól. A hatóság elrendelte a fővárosi gyógyszertáraknak este 9 óráig való nyitvatartását, és a
megerőltetett szolgálat ugyancsak igénybevett minden gyógyszerészt. Ezután pedig már a forradalom
következett.
AZ öSSZEOMLAS.
A bolgár különbéke megkötése után a mo11!Rrchia épülete alapjaiban kezdett ingad.oz;ni. Sorra alakultak meg a monarchia különböző nemzetiségein~k körében a nemzeti tanácsok, október 17-én pedig _ugyanaz~n a n~pon, melyen IV. Károly király
mamfe~ztumaban e!1sn:~~te az osztrák nemzetiségi
tartomanyok autonOllll1aoat, a magyar parlamentben gróf Tisza Istv·&n bejelentette, hogy a háborút
elvesztettük. Ez a megrendítően tragikus vallomás
végzetes hatással volt a fronton álló ·seregekre és az
itthoni lakosságra egyaránt. Károlyi Mihályék a
radikálisok és a szoctallsták megalakították a ~a
gyar Nemzeti Tanácsot, amely a katona- és munkástanácsokkal együtt felkészült a hatalom erőszakos
átvételére. IV. Károly király, miután az olasz fronton fegyverszünetet kért, még egy mentőkísérletet
tett gróf Hadik János miniszterelnökké dezignálásával. ~ikor azután, október 29-én a horvát parlament kJJIIlondta a Magyarországtól való elszakadást, az indulatok áttörtek minden gátat és a forradalom szele sepert végig az országon. A király
nem tudott többé ellenállni az áramlatnak és gróf
Károlyi Mihályt október 31-én miniszterelnökké ne•
vezte ki. De a forradalmat már nem lehetett feltar114

tóztatni, úrrá lettek a tömep;szenvedélyek, az ucca
népe, a munkások, lóg.5s katonák tüntetése vert.>
föl a fővárost, a forradalom által fölszabadított tömegek vették birtokba az uccát, a nemzeti tanács
és a forradalmi kormány pedig a hatalmat. Elloo.állás nem volt, az őszirózsás forradalom vértelenül
győzött. A Károlyi kormány első lépése volt, hogy
valamennyi fronton fegyverszünetet kért az ántánttól és evvel egy csapásra megszünt a háború. A
frontok felbomlottak, a katonaság hazaözönlött, a
.határok védtelenül maradak. Az ellenség benyomult
az országba és megszállta a határvidékeket.
'Tagadhatatlan, h-0gy az őszirózsás forradalomban a P-Olgárság széles rétegei is részvettek és a
.nemzeti tanácshoz csatlakozott az országnak úgyszólván miniden hivatalos és magántestülete, a forradalmi kormánynak pedig behódolt valamennyi
.közhatóság, a rendészeti szervek stb. Ennek egysze.
,rű a magyarázata_ IA forradalom mozgató eszméi
a magyarságra nézve céltalan, sőt idegen célokat
.szolgáló
háború haladéktalan
befejezése, l!~
.Ausztriától való elszakadás és a független nemzeti
állam kivívása voltak. Ezekben az eszmékben pedig
1918 őszén az egész magyar nemzet egyesült- A
polgári tömegek kizárólag ezeket az eszméket látták
a radikális irányzatban és természetes, hogy lelkecSedéssel csatlakoztak ahhoz a nemzeti tanácshoz,
amelytől eszméik radikális eszközökkel való megvalósitását várták. A nagy kiábrándulás akkor következett be, amikor a forradalmi kormány védtelenül
hagyta az ország történelmi határait s az ellensé~
megszállta az ország területének jórészét, a belsó
,politikában pedig mindjárt az első napokban elvesztette az uralmat a kormányrúd felett és a szél.sőséges törekvések tehetetlen játékszerévé vált. Az
ország a nemzeti önállóság gondolatának lázában
égett s várakozásai helyébe egy tehetetlenül kapkod5, gyengekezű, zavaros eszmék hálójában vergődő
kormá.nyt kapott, melynek kezéből kicsúszott a kormányzás hatalma. Amikor a nemzet ráeszmélt arra,
h-0gy a komoly és reális politika helyett délibá1J?.kat
,és fantazmagóriákat kergető, naiv eszmék légures
116

terében navigáló kormány kezében ellveszett az ors"1Í.g', már késő volt. Akkorra már összeomlott mirrden és maga alá temette a történelmi Magyarországot.
·
A GYóGYSZERÉSZETA FORRADALOMBAN.
Mint láttuk, a gyógyszerészi kar a dühöngő
spanyol járvánnyal viaskodott, amikor a forradalom kitört, túlságosan aktív szerepet . tehát nem
játszhatott benne. Min!damellett a kari egyesületek,
éppúgy, mint az ország minden más testülete, csatlakoztak a nemzeti tanácshoz. A Gyógyszerészek
Lapja 1918 november 3-i számában, a hivatalos.
részben így számol be erről az eseményrÖl:
„Szövetségünk a Nemzeti Tanácsban.
Szövetségűnk október hó 30-án tartott rendkívüli választmányi ülésén nagy lelkesedésse~ kimondotta a Nemzeti Tanácshoz való csatlakozását
s ezen hazafias állásfoglalását az alábbi, személyesen:
átnyujtott, jegyzőkönyvi kivonatban jelentette be:
72/1918. sz. Jegyzőkönyvi kivonat. A Gyakorló
Gy.5gyszerészek Országos Szövetsége ma éjjel tarfott rendkívüli választmányi ülléséből:
... Kiss Károly elnök indítványára a választmány egyhangú.Jag kimondotta, hogy - bár politikával sohasem foglalkozott, a nagy időkre és a haza
érdekeire való tekintettel lelkesedéssel csatlakozik a
Nemzeti Tanácshoz és életét és vérét a Nemzeti Tanács rendlekezésére bocsátja . . . Kelt Budapest,
1918. évi október hó 30-án. Kiss Károly elnök s. k.,
Orosz László titkár s. k., Komjáthy János s. k.,
Schrantz Lénárd s. k. jegyzőkönyvhitelesítők."
Ugyancsak csatlakozott a nemzeti tanácshoz --'a forradalom kitörését követő napon - a Magyar~
országi Gyógyszerész Egyesület is. A radikális Szövetség már tevékeny szerephez jutott a forradalomban. A nemzeti tanács megalakításának első hírére
bejelentette csatlakozását a Szakszervezeti Tanács
útján, de - bizonyára a sajátságos véletlen folytán
- bekapcsolódott a forradaJ,omcsinálás munkájába
is. A radikális Szövetség hivatalos helyisége ugyanis Múzeum körút 17 szám alatt volt, az ;Astoria-szállónak, a forradalom főhadiszállásának közvetlen
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szomszédságában. A Szövetség azonnal felajánlotta
irodahelyiségét a központi irányítóknak, felvitte irógépét és - mint hivatalos lapja, a Gyógyszerész Ujság 1918 nov. 1-i száma büszkén írja - a Szövetség cégnyomásos levélpapírján indultak útnak a tör- ·
ténelmi fontosságú proklamációk és parancsok. A
Szövetség egyik katona-tagja igen tevékeny részt
vett az első éjszaka lázas mozgalmaiban és „értékes
és fontos szolgálatokat tett a nemzeti tanácsnak".
Ez a gyógyszerész, Neményi Jenő, a forradalom első
órájában Budapest városparancsnoka, a 'Szövetség
helyis{igein keresztül se,gített megszöktetni Lukachich
tábornok v.áro.sparancsnokot, akit a fellázadt katonák
Jmlálm kerestek.
A radikális Szövietség elemében érezte magát és
a forradalmat saját ügyének tekintette, ami szocialista mentalitását tekintve - teljesen érthető.
November l-én rendkívüli választmányi ülést tarc
tott s azon a vezetők bejelentették, hogy a Szövetség
.kivette a maga részét a forradalom munkájából s
szerény erejéből telten testületileg, de különösen
egyes tagjai egyénenként is hozzájárultak a nemzeti
tanács nagy munkájához. A titkár jelentette, hogy
máris eljárt a népkormány tagjainál, Batthyányi
belügyminiszter és Knnfi népjóléti miniszternél a
gyógyszerészet ügyében és megnyugtató kjelentést
kapott. Ezután beható vita indult meg a gyógyszerészetnek a forradalmi idők szellemének megfelelő
reformjáról. Egyesek a szabad ipar mellett szólaltak fel, míg a többség az összes reál és személyjogú
gyógyszertárak átruházhafatlanná tétele mellett foglalt állást.
„BIBORSZINBEN
KELT FEL A NAP."
Az októberi forradalom mozgató eszméi a nemzet túlnyomó többségét magukkal ragadták s az első
hetekben csak kevesen voltak, akik ne a hatalmas
nemzeti megújhodást látták volna a forradalom eljövetelében. Az irtózatos csalódás, mely a magyarság
évezredes történelme folyamán a legna;gyobb és legmegrázóbb volt, csak később következett be, amikor
a forradalom vonata a vezetők szörnyű tehetetlensége és őrültséggel határos téveszméi miatt csonka117

vágányra futott és vérfagyasztó sza_ltóva) zuha;it !"
mélységbe, magával rántva egy orszag mmdeu ertekét és reménységét.
,
„
Krónikánk azonban most meg csak az elso forrndalmi napok lázas zűrzavaránál tart, ,ami~or. 1'.'ég
senkisem tudta, mi lesz és a lel~ek~t a haboru hdercnyomása alól való felsz~ba~ulas es a, n,em~eti ,f';'ggetlenség négyszázéves almanak valosagga valasa
tartotta megszállva.
Ennek figyelembevételével kell megítéln~ ezt a
kort s így kell szemügy~e venni a forradall!ll napok
gyógyszerészi eseményeit és dokumentumait, szigorúan elválasztva az első napok vagy hetek lelkes
vizionálással tett érzelmi kilengéseit a röviddel később pórázáról elszabadult végzet sötét hatalmainak
fékevesztett tobzódásától.
Mindjárt a forradalom kitörése után a Magyar~
országi Gyógyszerész ,Eg~esület és a Budape~ti
Gyógyszerész Testület kialtvannyal fordult az orszag
gyógyszerészeihez, melyben többek között ezeket
mondja:
Bíborszínben kelt fel a nap a magyar ég alján '~ diadahnas forradalom napja, amely a pus,;tító
háborúnak s a végnélküli szenvedéseknek előrelát
hatólag gátat fog vetni.
Hatalmas lendülettel söpörte el útjából a régi
· állams,;ervezetet, melynek romjain új világ kél, s a
letűnt kor avult társadahni berendezései is várják a
megváltó megújhodást.
A magyar gyógyszerés,;et mostoha multja felett
is elsüvített az idő, s elérkeztünk a cselekvésnek órájához.
Félretéve minden visszavonást, s a multból fa•.
kadó minden keserűséget, az a s,;ent cél hevítse és
acélozza össze gyógyszerészi társadalmunknak l!linden egyes tagját, hogy méltó kultúrális tényezŐI lehessünk a most kialakuló magyar köztársaságnak.
,
Ne az ellentéteket keressük többé, amelyek elválaszthatnak bennünket, hanem a megértés útjait,
-amelyeken talá!lwzva s mindannyian együtt haladva,
közerftszségüg,yünknek egyenlő jogú és kivétel né/,.
kül megelégedett munktísai lehessünk. .
. ,
Egyesült erővel és közös akarattal kell kiVIvlÍ6

nunk azt a jogosult törekvésünket, hogy saját ügye.
ink intézésében végre részt vehessünk, s legelsősor
ban is megdönthessük eddigi törvényünk igazságtalan jogadornányozási rendszerét, amely évtiz-edeken
keresztül visszavonást és gyűlöletet hintett szét közöttünk. Nagy megbecsüléssel keli viseltetnünk e
tisztes pálya iránt, hogy összes sérelmeit kiküszöbölhessük, s a hozzá tapadó összes vádakat megszüntethessük. Önf\)láldozó küzdelemmel kell törekednünk arra, hogy pályél,nk minden egyes munkása, "
sors szeszélyétől füg,getlenül, biztos egzisztenciá,hoz
juthasson.
Haladéktalanul megoldásra váró ügyeink lrnrunk minden egyes tagjára óriási feladatot és kötelezettséget rónak, s azok alul csakis az vonhatj.a ki
magát, aki nem óhajt újjászervezendő pályánk áldásthozó javaiban részesülni.
Ezen átalakító É's úljjáteremtő nagy munkához
tárt karokkal és meleg szeretettel várjuk haza a mi
katona kartársainkat."
Ennek a lelkesedéssel telt kiáltványnak ellenére, melyből az tűnik ki, hogy a tulajdonosi kar
~gyekezett alkalmazkodni a változott idők ideológiáj ához, megállapíthatjuk, hogy a tulajdonosi kar meglehetős tanácstalansággal és
rezignációval figyelte
a fejleményeket. Azzal hamarosan leszámolt, hogy
az uralomra jutott polgári radikalizmus és az egyre
erősbödő szocialista mozgalom eszméi mélyen
bele
fognak nyúlni vagyoni viszonyaiba s ezért vezetői
arra törekedtek hogy megfelelő taktikával, engedékenységgel és símulékonysággal mentsék, ami menthető.

A konzervatív Gyakorló Gyógyszerészek Szövetsége ugyancsak nagy rezerváltságot bnusított, lieveset politizált s bár kétségtelenül nagy örömmel
fogadta, a szociális viszonyok meg.javulásának szempontjából megnyílt lehetőségeket, láthatóan nem
érezte jól magát a forradalmi események hullámverésében.
Ellenben a radikális Szövetség, amely már hónapokkal előbb belépett a szocialista szakszervezetbe, felvirradni érezte a maga idejét s a forradalom
balszárnyán álló politikai mentalitásával teljes erő119

vel kapcsolódott bele az események mei;etébe, az
•
ragadta
egesz
vo11aJon magához
.
, a kezdemenyezést
, · „
k · 's
azt mondhatjuk, hogy a gyogyszeresz1 , ".gye iranyításának súlyponltia telj~se;t a _rad1~ahs gondo.~
kodású, szocialista alapon állo S.zove'.segre . h~!y;zo
dött át. Ha valakinek, hát a Szovetseg, szeisoseg~s
csoportjának, amely később a Szövetsegen beh~! 1s
az egész hatalmat magához kaparmtotta, valoban
biborszínben kelt fel a nap.
GYóGYSZERÉSZ TANÁCS.
A tulajdonosi kar vezetői, az Országos Egresület élén Zoltán Béla, a Budapesti Testület elnöki s~é
kében pedig dr. Deér Endre már _előz~le~ is so,k Jóakarattal kezelték az .alkalmazotti kerdest s igy a
forradalom kitörése után természet;s~iek és„ őszi.'.'t~
nek hatott az a törekvés, amely bekes egyut~uk~
désbe kívánta összefogni a közös gyógyszerészi ce•
lok érdekében a pálya minden számottevő csoportját, valamennyi kari egyesülést. Zolt~n Bél:J. yetet~.e
föl a Gyógyszerész Tanács ·gondolatat s rov1d, elokészítés után valóban sikerült is azt megalakitam:
November 21-én alakult me•g a Tanács az összes kan
egyesületek, tehát a Magyarm;szági ,Gyógysze!ész
Egyesület, a ~u.dapesti, Gyo!'Yszer;sz Testule~,
a
Magyarorszag1
Gyogyszereszsegede~
Orszagos Szövetsége, a Gyakori~ . Gyó~yszere~zek Országos Szövetsége, és a V1~ek1 ,Gyogyszere~z_ek Országos Szövetsé1ge részvételevel es_ a szaksaJto. bevo- ·
násával. A Tanács s:1;ervezete te!Jesen a tulaJdonosok és alkalmazottak paritásán alapult, ennek megfelelően két társelnöke volt: Zoltán Béla. a ,t".!aJdOnosok, Szántó Sándor az alkalmazo~t1;k resze,rol, h:;,sonlóan két titkára Koritsánszky Otto es Szabo Dezso,
továbbá 21 tulajjdonos és u,gyanannyi alkalmazott

~~~Mindjárt a :megalakuláskor ,egyh anguan
'
a k'ovetkező határozatot hozta a Tanacs:
Az OrsZ<Íll}OS Magyar Gyógyszerész Tanács, e'.
Magyarországi Gyógyszer~s~-J!! gyesylet, J!udapesti
Gyó(J:yszerÍJsz-Testulet, a Videki Gyogysze;eszek ?rszágos Szövetsége, a Magyar01·szagi Gyogyszer'?'zseg.édek Országos Szövetséqe és a qyaTwrlo Gy_ogy-:
szerészek Országos Szövetsege vezetoinek, valamint a.:
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gyógyszerészi szaklapok szei·kesztőinek részvétele
mellett f. hó 21-én meg.alakult.
Feladata: A Gyógyszerészet ügyének korszeril
1·efor1nja.

Határozatai: A Gyógyszerész Tanács kívánja
a kormánytól., hogy kü.ldöttjei az illetékes minisztériumban a gyógysze·r.észet úgyeinek vitelére befolyást gyakornljanak és pedig a gyógyszertártulajdonosok .és cilkal1oozotta/c é·rdekeinek p<iritá.sos képviselete alapján. Kívánja továbbá a Gyógyszerész
Tanács a gyógyszerészi törvény refo1·mját, ci gyógyszertá·ri jogosftványok átruház h oed a tl a n s á g á n 1a k elv.e alapján, ci gyógyszertámk értékének
megóv.ása 'mellett.''
A Tanács a tulajdonosi kar képviseletében
Karlovszy Geyzát, az alkalmazotmk részéről Szántó
Sándort kívánta az illetékes miniEZtériumba képviselőül küldeni.
A Gyógyszerész Tanács nagy reményekkel alakult meg, sok várakozást fűztek mííködéséhez, eleinte té~yleg jószándékúan is fogott munkájához,
azonban hamarosan kiderült, hogy a benne tömörült
csoportokat politikailag olyan nagy távolság választja el egymástól, hogy ez a körülmény a békés,
szakszerű •együttműködést lehetetlenné tette. A radikális, illeve szocialista Szövetség meredek balfelé
kanyarodását a polgári gondolkozású tulajdonosi
testületek nem követhették, viszont a tulajdonosok,
amikor az általános felfordulásból egyre inkább arról győződtek m·E·g·, l1ogy a zavaros politikai re11dszer
hosszú ideig nem tarthatja fönn magát, a forradalom rövideEen bekövetkező fölszá'11olásában bízva,
a régi időkből ismert halogató taktikához folyamodtak és hadmííveletciket időnyerésre állították be.
Igy azután a Tanács néhány ülésen és néhány
a gyógyszerészet reformjárn vonatkozó - határozaton kívül semmit sem végzdt {s önmagától elsorvadt.
REFORMTÖREKVÉSEK.
A két segédszövetség eleinte közeledni akart
egymáshoz és tár,gyalások folytak a kibékülésre és
fúzióra, a politikai ellentétek azonban megakadályozták ennek létrejöttét. November 15-én a két Szövet121

ség együttes vitaestét rendezett, melynek tárgya a
gyógyszerészet jövője volt. Három felfogás ütközött
itt össze. Az alkalmazottak egyrésze a szahadipar
mellett tört lándzsát, egy másik része a gyógyszertárak átruházhatatlanná tételét, végül a legradikálisabb álláspont a gyógyszertárak államosítását követelte. Az értekezlet nagy viták után végül egyhangúan határozatot fogadott el, mely szerint a közegészségügy teljes államosítását kívánják, ennek elő
munkálatai haladéktalanul megkezdendők s az elő
készítésben az alkalmazott ,gyógyszerészeknek megfelelő képviseletet kell adni. Mondassék ki továbbá
az államosítás teljes befejezéséig is az összes gyógyszertárak abszolut átruházhatatlansága, a gyógyszertárak reális értékének megóvá:sa mellett. Rendeltessék el a fennálló nyilvános gyógyszertárak azonnali szaporítása, nyilvános pályázatok útján addig a
határig, míg azt a közegészségügy érdeke megkívánja
és megengedi. Kívánta az értekezlet, hogy ezeket a
pontokat a korporációk vezetői haladéktalanul juttassák el a népkormányhoz és „fejezzék ki a gyógyszerészi kar összességének azt a határozott kívánságát,hogy
az ezen alapokon felépítendő gyógyszerészi törvény
előkészítését azonnal rendeljék el."
(Figyelemreméltó, hogy a Gyógyszerész Tanács, melyben a tulajdonosok is egyenlő arányban képviselve voltak,
előbb ismertetett határozatában szintén az átrnházhatatlanságot kív.ánta.)
A reformtörekvések egyik legfontosabbika volt,
amelyet ugyancsak a gyó,gyszerészi kar összessége
követelt, a miniszteriumban önálló gyógyszerészi osztály felállítása, gyógyszerészreferensek kinevezése
és az osztályban a tulajdonosi és alkalmazotti karnak
egy-egy fag'gal való állandó képviseltetése, hogy
ügyeinek intézésében, különösen pedig a gyógyszerészi törvény megalkotásában magának a karnak is
döntő szava legyen. Az osztály megalakulására azonban csak később, egészen más körülmények között
került sor.
A tulajdonosi És alkalmazotti kar még novemberben közös beadványban fordult a népkonmányhoz
a munkadíjak kétrneresére emelése végett. Érdekes
felemlíteni, hogy a beadványban a megszólítás, mint122

hogy a forradalom a címeket és rangokat eltörölte,
röviden így hangzott: Belügyminiszter Ur !
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KOLLEKTIV SZERZőDÉS.
A forradalmi átalakulás nem maradhatott hatás nélkül a munkafeltételekre és a fizetési viszonyokra sem és ebben a tekintetben az új helyzet és
a szociális irányzat fü\gymértékben kedvezett az alkalmazotti karnak. Még novemher első felében tárgyalások .indultak rrneg a Budapesti Gyógyszerész
Testülettel, amelyek természetesen - mily változása
az időknek! - az alkalmazotti kívánságok teljes honorálásával végződtek. Mi sem természetesebb, minthogy az alkalmazotti kar érvényesíteni igyekezett a
viszonyok átalakulása folytán keletkezett lehetősége
ket. A mai időkből visszatekintve, és pillantásunkkal
a megelőzően eltelt évtized-eket is átfogva magától
értetődőnek kell tartanunk, hogy akkori kai·társaink
a szociálista szövetség kebelében erősrn radikális
irányba sodródtak, hiszen történetünk bemutatta azt
a minden szociális engedmény és reform elől makacsul és konokul elzárkózó magatartást, melyet a
a tulajdonosi kar tanusított. Ennek az elzárkózásnak természetes reakciója volt az alkalmazotti kar
nagyrészének a radikális irányzathoz való csatlakozása fa részvétele abban a forradalmi megtnozdulásban, amely a nacionalista és pacifista eszmék mögött mélyreható szociális tartalmat is hordott magában. Természetes volt ez az eltolódás abban az idő
hen és természetes lesz mindig, valameddig a szociális megértés hiánya proletársorba sülyeszt polgári rétegeket.
A létrejött kollektív megállapodás december
15-fa lépett életbe s főbb pontjai a következők voltak: A budapesti nyilvános gyógyszertárakban csak
olyan gyógyszerészek alkalmazhatók, •akik vala'I!e]yik segédszövetségnek tagjai. Okleveles gyógyszerész havi díjazása minimálisan 1200 korona, nem
oklevelesé 1000 K. (Ennél magasabb fizetések nem
redukálhatók.) Az alkalmazott minden harmadik
napja szabad, ebédidő 2 óra. Szabályozta a megállapodás a háborúból visszatért katonák szolgálatba
visszafogadását, az inspekciót, a lakást, inspekciós
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szobát, a felmondást; a gy('\gyszertárak nyitvatartási
idejét reggel 8-tól esti 8 óráig terjedő időben állapította meg s kimondta, hogy a nyugdíjinti:zeti tagok
járulékának felét a munkaadó köteles viselni. Amint
látható, szociális téren, az alkalmazottak munkafeltételei tekintetében a forradalom jelentős vívmányokat, nagyon kielégítő viszonyokat hozott, úgyhogy
akkori kartársainknak túlnagy okuk nem volt arra,
hogy a helyzehikben - a jogadományozás törvényes rendezése és a korpótlékrendszer megalkotásán kívül - további változásokat És eltolódásokat
kívánja.nak. Sajátságos, hogy a forradalmi idők
ben korpótlékpénztárról 'egyáltalában nem esett szó,
pedig akkor a kedvező szociális atmoszférában azt
minden nehézség nélkül meg lehetett volna csinálni.
A fejek azonban kótyagos eszmékkel voltak tele,.
nem pedig reális elgondolásökkal s így v~gered
ményben a nagy szociális fe!buzdulásból a forradalom viharfelhőinek elvonulása után semmi kézzelfogható eredmény nem maradt meg.
A SZOCIALISTA SZöVETSftG
TEVÉKENY,SÉGE.
A Magyarországi Gyógyszerészsegédek Orszá-·
gos Szövetsége, inint megírtuk, n1ár a forradalom kitörésében is arntív szerepet játszott és ezt az aktivitását nemcsak mindvégig megtartotta, hanem a forradalom balratolódásával állandóan fokozta. A
gyógyszerészrendet a N emze'i Tanácsban ennek a
szövetségnek emberei képviselték, a Munkástanácsba
is mindjárt novemberben bekerült a Szövetség képviselője, Tfri Tibor. Már előbb szóltunk a gyógyszerészet jövendő megszervezéséről tartott vitaestélyről.
Ezen az értekezleten .szabad iparról, átrnházhatatlanságról volt szó, de már kialakultak a későbbi szélsőséges
csoport körvonalai. Ennek a csoportnak
programmja a teljes államosítás volt, ahogy Hőnig
Zsigmond már akkor nyiltan kimondotta: „államosítás kommunista alapon, ami a szociális köztársaság
programmjával egybevág." Hőnig Zsigmond, Téri
Tibor, György Mátyás már akkor egynevezőn álltak,
míg Neményi Jenő az államosítást akkor még megváltás útján képzelte el. A vitaest határozata aránylag még mérsékelt és középutas volt: az átruhfiz124

hatatlanságot kívánták a gyógyszertárak reális éi·tékének megóvása mellett. Szántó Sándor bejelentette hogy' már a forradalom első napjaiban megjelen'tek a tulajdonosok vezetőinél és el?,terj~sz~e~
ték követeléseiket. A tulajdonosok vezeto1 l"eszerol
a legteljesebb jóindulatot és méltánylást tapasztalták és a kollektív szerződés megkötése biztosítva
van. (Ez, ahogy az előbbi fejezetben megírtuk, valóban létre is jött.)
Maurer Armand a szocialista Szövetség elnöke
mindjárt a forradal;m első napjaiban jogot kapott
Budapesten a Teleki térre és elnöki tisztségéi'ől lemondott. Lemondásával már az első időkben illlegnyilt az út a szélsőségesebb c~oport előtt.Ennek hangja már az említett vitaestelyen megiott, egy1kuk
kirakatbeveréssel és „lámpavasra húzzuk azokat,
kik kívánságainkat nem teljesítik", _épületes löjele~1téssel fenyegetőzött. Igaz, hogy utolag a Szovet~eg
lapjában alapost fejmosást kapott ezért dr. Forgacs
Rezsőtől.

A szocialista Szövetség december hónapban belépett az Alkalmazott Szaks~erv~z~tek Ország;is Egyes~i
lésébe valamint a Közegeszsegugy1 M unkasok Tanacsába' és szakszervezet jellegét ·egyre, teljeseb?en
kidomborította. Ugyancsak december honapban Jott
létre a tulajdonosokkal a kollektív szerződés, meilyel
kapcsolatbant a Szövetség lapja, a Gyógyszerész UJság december 16-án rnég így ír: !,Nem mulas~tt,at
juk el ez alkalommal, hogy meghaJtsuk ehsmeresun.)~
zászlaját a tulajdonosi t~stül<;t s f?,l(\g ar1:nak, vezet?r
dr Deér Endre és Zoltan Bela elott, akrk targyalasaik alkalmával konci!iáns s a kor szellemét megért~
önzetlen magatartásukkal ]ehetővé tették a seged1
kar kívánságainak honorálását. Reméljük, hogy a
jövőben is a megyezés útját köve~ve, eI:re~nk fe1;n:
tartásával lehetővé válik a tulaJdonosr es seg~d1
karnak oly fontos egyi.it~műköclése, m~ly .:'z ,ege~z
kar részére egy szebb es boldogabb JOVO zalogat
rejtheti magában. Isten gdja, hogy úgy !egy~~-"
Ezeket a sorokat a lap akkori felelős szerkesztoJe,
Szántó Sándor írta, aki akkor még úgylátszik szilárdan tartotta a mérséklet vonalát. Ugyanekkor
folytak már a Gyógyszerész Tanács ülésezései és az
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1918. év - a kollektív szerződés megkötése után viszonylagos csendben és békességben ért véget.
Az ország népét akkor még .a zavaros forradalmi
események közepette is mélységes remény töltötte el,
hogy jobb idők következnek és a nemsokára megkö ..
tendő béke visszaadja az országnak nyugalmát és legfőképpen területi integritását. De fordult az esztendő
és máris föltárult az ijesztő szakadék, melybe azután
menthetetlenül belezuhant .aiz egyensúlyát vesztett
nemzet.

,,
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haz.ánk történetéll!ek legsötétebb
kor.szakát foghiJja magában, azt :a korszakot, melyben a forradalom el.fajzása olyan mélyre sülyesztette a nemzetet, aho~ ezer év •aJaJtt soha, még a töröktatár dúlások idején .sem állott. A kommunista rémuralom borzalmai tö1tötték ki ,arz év e1ső felét, míg
azután, a nehéz kábulatából felébredt nemzet, dicső
séges vezévével az élén, lerázta magáról a vörös
terror garázda uralmát és elisöpörte az egész forradalmi káoszit, zavaros eszmevilágával, forrófejű
fa,ntasztáival, véreskezű desperádióivaJ, minden zü],.
lött.ségével és becstelenségével ,együtt. A nemzet önmagára talált és megkezdődött az elpusztult haza
új,t"aépítése. Négyszáz 1esztein.dő véres, könnyes és
kalandos históriája után v~gre kiala:kulliatott az
önáJL!ó, független, magyar nemzeti állam.
AZ ORSZAG HELYZETE 1919 ELEJÉN
A forradalmi kormány, mint ismeretes, teljesen &WtzüUesztette a hadsereget és az ország határai ·a háiború befajeztével védtelenül maradtak. A
f<jgy.vermüneti diktátum demarkációs vonalat állapított meg s így az els,zB;kított területeke! az, ántánt
hal1gatólagos beleegyezesevel szerb, roma:n es C111eh
csapatok szállták meg. 1918 karácsoi;y~>g ~ ország kétharm:adrészie. •e11enséges megszállás a.la került, anélkül, h 0gy számbavehető ellenállás mutatkozott volna. Ez volt a forradalom legnagyobb bune,
hogy az ország tiei;ü!etének ik?tharm~dát •kar~csa
pás nélkül engedte at az ellensegnek. Eppen ezert a
nemzeti érzésű közvéLemwy már az első időkben
elfordw1t a kormánytól és ellen~es érzülettel szegilélte tovább a íorradrulom viharának csapkord;ását,
annál is inká'bb, mert 1918 decemberében: már ~eg
indult az orosz srzovjlet áltrul pénzelt kommunista
propaganda. Az agitáció és izgatás nőttö';'-nőtt, ~'.
landósultak az uccai tüntetésteJk, fe!vonulasok, eroszakos incidensek. A balfelé tolódás foltartóztathatatlia.nuJ. haladt előre, a kormány!Zás teljesen a S20ciá:listák hataJmába került, előtérbe nyomultak a
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cszakszerve,;etek, napirende:n voltak az üldözések, internáJáJSok. A féktelen billsevista agitáció és lázítás
mindenkit megfélemlített s 1919 elejére a tömeg, az
ucca népe, a gyülevész.-proletariátus már döntő ha.talommá lett az ügyek irányításában.
A teljes felbomkís képe tárul elénk 1919 márdusában, amikor Vyx alezredes, a1z ántántmisszió
vezetője, március 19•00. átnyujtotta a kormánynak
-hirhedt jegyzékét, melyben a párisi legfelsőbb haditanács áltaJ megállapított új demarkációs vonalat
közölte. E,; az új demarkációs vonal ,az Ipoly torkolatá~g1 nyomult előre, lehasította az egész Fehridé·ket, a kel1eiti országrés,,;t és fojtogató gyűrűbe ,,;árta
a megmaradt Csonkaorszáigot.
A Vyx-j~gyzék volt közvetle:n elindítója az
ezután bekövetkezett borzalmaknak. Az első pillanatok dermedtségét az irredenta ~elkesedés fellángolása és •az ellenállás dacos nekilendülése váltotta
f-E!, amit ügyesen használtak fel a maguk javára az
ugrásra Jreszen álló kommunisták. A kormány lemondása után, a szocialistákkal kötött megegyezés révén kezükbe kaparintották a hatalmat, kikiáltották
-a tanácsköztársaságot és annak :a hamis lúresztelésnek segítségévcl, hogy az orosz vörös hadsereg
már a Kárpátokban áll, felszabadító hadjáratot hirdeittek a nyugati hódító hatalmak kapitalista imperializmusa eJ.len. Evvel a hazug ámítással kezdő
dött meg a vörös umilom 1919 március 21-én.
A GYAKORLóK SZöVETSÉGE.
A forradalmi időkben annyira egymásra torlódtak az események a gyógy,szerész,i pályán, hogy
e munka keretébe alig lehet tömöríteni, akárcsak
a főbb eseményeket is. Vaskos könyvet tenne ki
1ezeknek az időknek gyógys2lerészi története, egyes
munkák pedig aránylag részletesen fel is dolgozták,
úgyhogy ezen a helyen, könyvünk céljának megfelelően csak egészen összevontan, vázlatosan ismertetjük az ooeményekci. Célunk az, hogy a törrenések folyamán megkeressük azt a folytonosságot,
amely egyesületünket megalakliliásától kezdve az
idők változásain keresztül a mával összeköti.
A Gyakorló G~gyszerészek Orwágos Szövet_ségét tekintjük annak a kapocsnak, mely a régi
-128

Szövetség kettészakadása után a j ogfolytonosság10t.
képviselve, összeköti a mai egye1Sülciet az 1906-ban
alapított er·edeti Szövetséggel. Természetes azonban, hogy nem mellőzhetjük ra, radikális, illetőleg
a forradalmi időkben már szocialistává lett Segédszövetség történetének ismertetését sem, annál kevésbbé, mert az alkalmazott g:yógys;;e'részek jelentékeny része 1918-19Cben ebben a Szövetségben helyezkedett el.
A Gyakorlók Szövetsége a fmcradalOl!ll balfelé
hajlásávail egyr" inkább · háttérber reorult, polgári,
h:.ladó konzervatív szelleme természetszerűen nem
iUerszked'hetEJtt bele a forradalom 1gondoilatviLágába
s különösen nem követhette azon az úton, melynek
von"'1a 1919-ben már mind veszedelmesebb Lsjtővé
alakult át. Szerényen, csöndb\en működött a Gyakol'lók 'Szövetsége, szinte meghúwdva ,ezeknek a zavaros időknek egy csöndes wegletében és ott vánta
a vihar elvonulását.
KISS KÁROLY.
Kiss Károly, a Gyakorlók Szövets1égének elnöke mindjárt az 1919-es év ,első napjaiban gyó,gyszertári jogosítványt nyert Budapestre. A forradal,mi kormány jogadományozásai néhány esetben
erős kritikát váltottak ki, Kiss
Károly j~gnyerése
azonban osztatlan örömcl keltett az egész gyógysz,erésztársadalomban.
A több évti7Jed,es alkalmazotti moz.galom egyik
legszimpatikusabb vezetőegyénisége volt Kiss Károly, akit úgy a tuladdonosi, mint az alkalmazotti
oldalon őszintén szerettek, tiszteltek és nagyrabecsültek. Kivá1ó tehetségű szervező erő volt, szél<es
látókörű, egyenes ;gondolkodású, ~gazságos érzületű,
korrekt úr, becsületes és jóhiszemű szakpolitikus, aki
nemcsak szorosan vett kartársai, hanem az összes
gyógysz.eriészek körében rendkívül népszerű volt.
A,; alkalmazotti mozgalmakban kezde,\,tfü, fog:va
résztvett s szinte egész lényével hozzánőtt a Szövet.
!!éghez. A sz;trájk alkalmával e.lnöll'e volt a 36-os
bizottságnak. Rengeteget dolgozott, fáradott alkalmawtt · kartárs,ai érdekében, küzdött és harcolt,
ha ·kellett, de mindenkor méltón l'aprezentálta a,zt a
társadailmat, . melynek élén állott. Kedves, szeretet129

reméltó, úri modorával, egyéni bájávaJ, munkájával és tehetségével minGenkit megnyert magának
és jogriyerése alkalmából1 a gyógi)'szerészek ősszes&
gének őszinte örvendezése és szeretete vette körül.
A január 8-i választmányi ülésen Kiss Károly
bejeil:entette jognyeré~oét ·és lemondott az elnökségről, de 1a, vá!Iasztmány szenetetének és ragaszkodásának jeléül felkérte, hogy a legközelebbi közgyűlégj,gr
vezesse tovább a Szövetség ügyeit, amit Kiss Ká"
roly készségesen vál1alt. Szerepe azonban már csak
a proletárdiktatúra kitör<fflének idejéig t,erjedt, mert
akkor a Gyakorlók Szöv·eif:sége feloszlott.
A mi későbbi nemz.edékünk hálával és meghatottsággal emlékezik Kiss Káro[yra, az alkalmazotti
mozgalom ped1g mindíg büszke lesz rá és nagyjai
között fogja számontartani.
A SZOCIALISTA SZöVETSÉGA Magyaror,szági Gyógy:S11:erés.zsegédek Országos Szövetségét ezidőtájt az erőteljes szerv·ezkedés
kérdésein kívül elsősorban a gyógyszerészet r&
farmja foglalkoztiatta. Változatliaillul az áJlamosítás
állt előtérben s :a Szövetség lapjána,k, a Gyógwszerész Ujságnak cikkírói heves propagandát fejtettek
ki a gyqgyszertárak államosítása és a közüzemű
termeliés mellett. Mint ismeretes, az Országos
Gyógyszerész Tanács fqglailkozott a gyógyszerészet
rnformjával és ott elvileg az egész gyógyszerészi
kar az átruházhatatlanság mellett fog1alt áliást, a
szocialista Szövetség azonbam továbbment és a teL
jes államosítást követelte. A Tanács ülésé.n (január
20-án) Müller Vilmos a Szövetség politikáját konjunktúra politikána·k minő.sítette, amely a mindenkori politikai eseményekhez igazodik. Ebben a megállapításban tagadhatatlanul ook igazság vc;lt, amit
a későbbi események méglnkább 1g,azoltak. A Tanács bizottságot küfdött ki a beérkezett javaslatok
megtárgyalására, de 1ez volt egyben az utolsó üJése
is, miután az ellentétek annyira kimélyültek, hogy
nyilvánvalóvá lett, a józ3Jll reformtörekvéseket nem
lehet többé összeegyeztetni az ·e!hatailmasodott S11:élsőséges irányzat követeléseivel.
Nemcsak :a tufajdonosok és a szocialista Szövetség vezetőinek állá,spontja között tátongott mélyDO
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séges szakadék, hanem mélyreható ellentétek vo[tak
~sősol'ban a két alkalmazotti
szövetség között, de
ma,gának a ,szocialista Szövetségnek kebelén belül
is. Megállapítható, hogy az áHamosítás, tehát a
szélső álJáspont mellett csak a szociahsta Szövet;;ég
vezetői és a köréjük csoportosult szűkebb gárda
tör:t lándzsát, nU:g a tagok nagyrésze és a gyiakorlóik
a mérsékleltebb átruház.h.rutatlansági formula mellett
fciglaltak állást. Ekkor alakult meg az úgynevezett
sz~as bizottság, mely az akkori viszonyok, a növekvő terrorhoz képest imponáló
báJtorsággal fol'dult
szembe 1az áliamo.sító csoporttal. A mázas bizottság
Szentiványi Szász Tihamér és Bontha Jenő körül
osoportosult és magja lett a gyógyszerészet elle&
forradalmi csoportjának. Olyanféle szervezke:dé.s
volt ez 'a forradalmi iránnyal szemben - kicsiben,
mint or.szágos viszonylatban a n:nár 'ekkor megindult Bethlen-féle szervezkedés a nemzeti egyiség
jegyében. Természetesen a töm:eigek nyiltan még
nem mertek kiállni egyik szervezkedés mellé sem
az e'gyrn fokozódó terror miatt, de a későbbi fejle•
mény,ek csírája már megvolt ezekben a bátor mozga!lmakban.
A 1százas bizottság fellépése erősen megzavarta
·a szocialista Szövetség számitásait s mivel nyilvánvaló volt, hogy az államosítás követelésével
kisebbs'égben vannak tagjaikkal szembe:n, a február
9-re kitűzött köZJgyűlést március 2-re halasztották el.
A GYóGYSZERÉSZ-SZAJ(SZERVEZIET..
Megemlék!eztünk már róla, hogy a radikáfüs
irányú „Segédszövetség" jóval az októberi forrad~
lom kitöl'ése előtt belépett a Szaklszervezeti Tanács
kötelékébe és a szocialista e],vek a~apjára helyezkedett. 1919 'e~ej~n a ra:dikális Szövetség már teljesen
a szocializmus kairjaiba wtette magát és a legerő
.sebb propagandát folytatta céljai érclek<ébn. A Szövetség !'apja: a Gyógyszerész Uiság ·egészen balszélre sodródott s február-márciusban már György
Mátyás és Téri Tibor i'adikáJ1san szocialista cikkei
töltötték meg a lapot. A március 1-i lapszámban
Téri Tibor „elvtársai nevében" közzétette a Szövetség vezető~ge által követett szakszervezeti pror:131

rammot, mely „Lényegében nem más, mint az á1taISZodaJista progra:mmruak a proletár gyógyszerészekre alkalmazott része". A programm kimondja, hogy ,;a Magyarorszáigi Gyógyszerészs'e:wédek Országos Szöve1Jsége az a!ka}mazott gyógysze11és2lek érdekeinek védelmére alakult szakszervezet.
Az alkalmazott gyé\gyszerészek bérmunkások. Érdekük az őket kizsákmá:nyo!ó tőkével szemben bérmunkástársaikéval azonos : a termelő eszközök kisajátítása a munkástársadalom !"észére. Osztályhelyzetiik helyes felismeréséből következett a Szövetség osatlakozása a Szakszervez.eti Tanácshoz. A
.Szöv,etség e lépésével kifejezetten a proletár osztályharc alapjára helyezloedett és irányelvül fogadna. a
szocializmust", majd tovább: „A Szövetség tisztán
proletár é!"dekekért küzd és semmiféle «kari szempontok" hazug frázis·ai •ettől el neon téríthetik."
Ez a küzd€Jlem, melynek legfőbb oélja a gy~gy
szerészet államosítása volt, tulajdonképpen semonit
eem produkált. Különösen pedig nem valósított oneg
semmit az alkalmazotti mozgalom évtizedes po,gramjából. örök bűne ennek a S2'élsőségek hullámain sajkázó társaságnak, hogy ha már konjunktúra-politikát
folytattak, a konjunktúra által nyújtott lcltetőségeket
nem arra használták fel, hogy a korpótlékos fizető
pénztál"t megvalósítsák. Ehelyett azonban délibábos
célok érdekében folyatták a leghevesebb agitációt,
szervezték a tagokat (a febr. 25-i választmányi ülés
egymagában 207 új tagot vett fel), hetenként pártgyű1éseket ta:rtottak, írták a nagyhangú cikkeket, általában az egész forradalmi szocialista j 0 e:l!11gű moz,galmat főképpen a hang:terjedelemre 1a~apozták. De
ezekben az időkben az is elég volt ahhoz, hogy maguk mögött a iszélsőséges, forradalmi irány hátvédjéve:I mindenkit megfélemlítsenek és a gyógyszerészi pályán a JegnBJgyobb hatalomnak a szakszervezetet tegyék meg.
Kétségtelen, hogy a Szövetség, illetőleg, ahogy
maigát újabban nevwte, a Magyarországi G~ógy
szerészek Szakszervezete, üres konlj,u.nktúra-politikát
folytatott. Pragrammját, hangját, agresszív viselkedését az országos politika szabta lehetőségekhez
igazította és ezt a módszert követte később iS, a pro-
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1etárdiktatúra alatt. Ha gondos vizsgálat alá vesz.szük a gyógyszeréSZ-S'1Jakszervezet alkotó elemeit,
két lény~ges· csopo.rtot határolhatunk el. Az egyik a
vezetőség, melynek tagjai maguk is aktív részesei
a forradalomnak, közvetlen össz,eköttetéseik valllnak a politikai vezérekkel, gyakran °erős barátság
szá1aival fűzve hozzájuk. Ez a vezetős<'\g intonálja
.a forradalmi szimfóniát, sőt maga aJkotja a zenekart és fújja az aktuális strófákat, újabb és újabb
szólistákkal egészítvie ki magát. Igy kapcs01Iódik
be a szakszervezet vezetöségébe a kisded kommunista csoport j,altluár elején. Ez a csoport azutá:n
fokozatosan megváltoztatja a 'hangszerelést, beleviszi a maga élesen és durván rikoltó szólamait,
magához ragadj a a vezetést és bántó hangossáigár
var úgy tünteti fel, mintha az egész Szövetség egy
volna vele érzésben és gondolkozásban.
Ped~g nem így van. A 1szakszervezet vezetősé
gétől élesen elkülönülnek a tömegek.
A radikállis
irányzatot természetesen nem lehet el_vitatni ;tőlük.
De már a szocialista tanokat csak ktsebb reszben
tették magukévá, az államosítás kérdésében ped]g
mereven szembefordultak a "'ezetőséggel. Ez nap-nál világosabban derült ki abból a tényből, hogy a
"közgyűlést el kellett halasztani, merl a legerősebb
propa;g,a.nda és •erőszak sem tu:dita biztositani . 8.'.l államosítás keresztülvitelét. A ·Szövetség tagJa1t alkotó alkalmazotti tömegek csak az idők kényszerének hatá,sa al•att csatlakoztak a szakszervezethez,
melynek vezetői kihasználták az alkaJmazottakkal
szemben a forradalmi konjunktúra természetes eszközeit és lehetősi~geit, ezek közö,tt is első helyen az
agitációt és ,BJ megfélemlítést.
Ezt igazolja a március 2-i szakszervezeti közgyűlés példátlanul ~aros le~olyá~a
A, sz~kszer
vezeti vezetők döntésre almrták vmm a kerdest, dle
·az államosítást .ellenzők olyan erősen és annyi hevességgel léptek föl, ( „Patikus Világ" címen még
külön alkalmi Iapo.t is nyo.mtattak ki és terjesztettek a kö>1g;yűlésen) , hogy „az idő előrehaladottsága"
címén későbbi időre kellett halasztani a döntést,
vagyis az óriási hatalo~mal, a, hátuk mög!;itt „sem
·tudták keresztülvinni mas allasponton levo töme-
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geikkel .szemben a maguk ,akaratát. Ebből is nyilvánvaló tehát, hogy az alkalmazotti tömegek nem
tartoztak a szélsőséges irányzathoz s a túlzó forradahnárok csoportja csak a szakszervezeti vezetőkre
és a köréjük csoportosult kis körre korlátózódott.
Egyébként is zaivarok voltak ezen a közgyűlésen,
úgyhogy a szakszervezet elnöke a m<ighatalmazásokkal kapcsolatos súlyos alaki hibák miatt kénytelen
vo!Jt a:z 11gész választást m~gsemmisí teni és egy
újabb tisztújító közgyűlésre új terminust kitűznL
Erre azonban már nem került sor, mert közben kikiáltották a proletárdiktatúrát.
A

GYAKORLóK

SZöVETSÉGÉNEK
FELOSZLÁSA.
Március 21-én szocialistákkal egyesült kom:mu.nisták kikiáltották a tanácsköztá!'saságo.t és ezzel kezdetét vette a oolsevista rémuralom. A gyógyszerészet
terén egyetlen hatalom volt, a szakszerv,ezet, melyazonnal magához raig;:idta az ügyek irányítását. A
gyógyszerészi korporációk minden további nélkül ön-.
maguktól megszűntek, beszüntették megjelenésüket az
összes gyógyszerészi sz„klapok is. A kommunizmus
alatt csak a szakszervez.et lapja, a Gyógyszerész Ujság
(később Gyqgyszertári Munkások Lapja) jelent m<ig.
A proletárdiktatúra kitörése után két nappal,
március 23-án még megjelent a Gyógyszerészek Lapja, de ez volt az utolsó száma, amely ~gyben a Gyakorlók Szövetségének feloszlását is bejelentette. Nem
is tartalmaz mást ez a lapszám, mint a feloszlást kimondó választmányi ülés jegyzőkönyvét és Orosz
Lász;ló búcsúját az olvasóktól. A szomorú lefolyású
vá1asztmányi ülés jegyzőkönyve így szól:

.„

„Hivatalos rész. Szövetségünk a Magyarors·zá,gi·
Szociiali.slJa pártbian. J e gy z ő k ö ny v.
A Gyakorló Gyó1gyszerés7Jek Orszá,gps Szövetségefolyó hó 22-én, este 9 órakor, a •Szövetség h1vataJos.
helyi&<Ígében rendkívüli választmányi ülést tartott.
Megjelentek: Kiss Károly elnök, Stipanic József,
Filep Béla, Komjáthy János, Miklóssy Géza, Orosz
László, Bencsik Bél:a1, Kovách István, Máday László,
'Schranz Lénárd, Cserenyei Géza és Viola Lajos vá~
lasztmányi tagok.
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Elnök az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére kiküldi Komjáthy János és Stipanic József tagtársakat.
Indítványozza, hogy a Gyakorló Gyógysz 2részek
Országos Szövetsége tagjai <ig,yénenként lépjenek be
a M31gyarországi Szocialista Pártba, illetve a Magy;air·országi Gyógy.szerészsegédek Szakszervezetébe.
Az indítványt a vála,sztmány egyhangúlag elfo,gadj a és ezen határozat végrehajtásával Máday László, Miklóss.y Géza és Schranz Lénárd választmányi
tag)l)lmt bízza m:eg. Budapest, 1919. március 22. Ki.ss
Károly elnök, Orosz László titkár, Komjáthy Jámos,
Stiprnnic József s. k., jegyzőkönyv hiteJ.esítők."
Indokolást nem is tartalmaz a határozat, fölösleges is lett volna bármiféle kommentár. A polgári tár-sadalomnak meg foe!lett hajolnia a bolsevista erőszak
előtt, az pedig az előzményekből :mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a Gyakorlók Szövetsége, éppÚjgy, mint
a mai egyesület, hangsúlyozottan és mindig polgári
alapon állott.
A válaszlmány kiküldöttei a határozatot március
23-án délelőtt 11 órakor közölték a S>'lakszervezet elnökségével, amely örömének adott kifiajezést a határomt fölött és azt tudomásul vette. Evviel a szomorú aktussal fejeződött be egyesületünk történetének második periódusa,*) mely telve van egy nemes
eszközökkel megvívott küzdelem sok szép és fölemelő
emlékével.
0

A KOMMUNIZMUS.
A
népbiztosok
kormányának
megalakulá:sával
Magyarország
államformája
egyelőre
a tanácsköztársaság lett. A vörös uralom első intézkedései közé tartozik a sajtószabadság elkobzása, a bankok zár alá helyezése, a házak köztnlajdonba vétele, a nagybirtokok és ipari nagyüzemek szocializálása. Megszervezték a vörös őrséget és felállították a forradalmi törvényszékeket, általában az
első hónapban sietve szervezték meg a kommunista
*) A?. első periúduB .a Sz'ö<vetség megalakulásától az
1913-ban bekavetOOezett kettészaka,dáaig terjed, "' második periódust pedig .a Gyakorlók Szövet.s·ége 1913•ban tör-tént megalakulásától a feloszlási:g számítjuk.
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berendezkedést, amit az ország népe, mihelyt felocsudott mély kábulatából, mérheteitlen ellenszenvvel fogadott. A külföld is ellenséges szemmel né:óte
a bolseviki államot és rögtön blokád ,roJá helyezte,
április közepe táján pedig megindult a román offenziva. A polgári társadalom a szedett-vedett vörös hadsereg szégyenletes' megfutamodásábQI. jg,
merte fel, milyen gyenge katonai és politikai hatalomra támaszkodik a 'tanácsköztársaság. Felismerte, hogy 'a fennen hirdetett „világmegváltó" eszmék
csak arra jók, hogy ezeknek köpenyében bitorolva
a közhatal:rnat, száműzve a polgári és nemzeti gondolatdt, felbontva és szétzüllfesztve az államrendszert, a terror fenyegetésre emelt vörös öklének
védehne alatt biztosítsák a maguk és érdektársafü
ur.ahnát és mindenkitő! mindent elharácsolva, kirabolják az országot.
A polgári társadaJ,om eleinlte dermedtségébe
gubózva szemlélte az eseményeket., a vidék azonban, a parasztság passzív ellenállást kezdett és éhségblokád alá helyezte a városokat. A magyarság
lelkétől távolálló politikai rendszer és különöSen a
növekvő erőszak elszigeterrt ellenforradalmi :mozgalmakat robbantott ki, melyeket vad, véres terorral
fojtottak el a Lenin-fiúk, Szamuelly bőrkabátos.,
vérszomjas terrorcsapatai.
A győzelmesen indult cseh hadjáratnak az ántánt parancsa előtt meghunyászkodó önkéntes megállítása teljesen demoralizált.a a vörös hadsereget,
a csapatok hazaszökdöstek, Pesten pedig kitört a
ludovikások ellenforradalma, amelyet ugyan él.nyomtak, de utána kapkodva, fejvesztetten, tombolva lángoilt fel a vörös terror. A megismétlődő
ellenforradalmi tüntetések, vasúti :sztrájkok, a szakszervezeti munkásság csalódottsága és a szocialista
vezérek emigrálása elárulták, ho-gy már nem tarthat
sokáig a vörös borzalom. Még egy utolsó kísérletként
támadást kezdtek a románok eillen, ami te~j·es kudarcba fulladt és a vörös csapatok rendetlen futás-·
ban kerestek menedéket. Miután összeomlottt a szovjet katonai ereje, a népbiztosok kormánya lemondolt, átadta a hataJanat a szakszerveze.tekböl alakult
kormánynak, majd elmenekült. Ezzel véget ért a
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proletárdiktatura százharminc.négynapos rémuralma, megsemmisült a sötét korszak, mely nemzeti
históriánkban a .süllyedés mélypontját jelzi.
A GYóGYSZERÉSZET A PROLETÁRDIKTATURA ALATT.
A kisszámú kommunistai gyógy~erész-csoport
már 1919 elején erős a,gitációt fejtett ki, benyomult
a szakszervezet vezetőségébe és hangossá:gával, erő
szakos fellépésével háttérbe szorította a politikától
távolálló, komolyabb elemeket. Néhány, orosz fogságból hazatért, bolsevista eszmékkel átitatott fiatalember állott az élre, akik még nem is voltak .gyÓgcVszerészek, csak jelöltek, de képzettségük hiányát,
szakmai
ügyekben
való
járatlanságukat
és
fiatal korukat pótolták hangossággal, tör,tetéssel,
erőszakos fellépéssel.
·
Eigy előbbi fejezetben kimutattuk már, hogy
ennek a kisszámú kommunista csoportnak nyomása
alatt mint sodródott 'a „gyógyszerés.zek s,.;akszervezete" egyre inkább balfelé és mint került a szakszervezet irányítása mindinkább a kommunista csoport
kezébe. Mikor azután kikiáltották a proletárdiktaturát, felvirradt a szaks.zervezetnek, illeitve kommunista vezetőinek.
A palitikai változás akkor is kihatással lett
volna a gyógyszerészetre, ha nem lettek volna meg
ennek a pályának a maga külön kommunistái.
De megvoltak, és ezek olyan feneketlen dühvel és
gyűlölettel vetették rá magukat a gyógyszerészetre,
ami még ezekben a rettenetes időkben is szokatlanul
hatott. Talán egyetlen más foglalkozási ágban sem
pusztított annyira a szörnyű kommunista vandalizmus, mint a gyógyszerészet terén.
A kommunisták uralomrajutásáva! a kari korporációk működése azonnal megszűnt, nem jelenhettek meg a szaklapok sem. Az ái!talános munkakényszer folytán mindenkinek be kellett ~épnie a
szakszervezetbe, mely így nemcsak az egyetlen mű
ködő szervezet volt a ·gyógyszerészi pályán, hanem
az egyetlen hatalommá is lett, de milyen nagy hatalommá! A kommunista prograrrun a tervgazdálkodáson épü[t föl, melynek egyik lényeges elve volt
a nagyüzemek szocializálása. A gyógyszertár kis
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üzem a sz>!kszervezet megis úgy lépett föl, hogy
már '.március 22-ére tárgyalást kezdett a budapesti
giJógyszertárak átadásáról. Egysz,erűen elvették a
patikákat, mind:en felhatalma,zás, errevonatkozó intézkedés nélkül, azon a címen, hogy ők - a kommunisták - jutottak hatalomra. A gyógyszertárak
köztulajdonbavétele eredetileg nem is szerepelt a
forradalmi kormányzótanács programmjában, de
€mlékezhetűnk rá, hogy már a kommun kitörése előtt
miíyen heves harcot folytatott a kommunista csoport ,az államosítás érdekében. Természetes, hogy
amikor uralomra kerültek, nemcsak hogy nem láttak, de nem is tűrtek akadályt tervük meg,valósításával szemben. Minden felülről ;jövő intézkedés nélkül elvették 'a patikákat tulajdonosaiktól, beültették
a maguk embereit, majd agresszív feBépéss,el kikényszerítették a ,szocializálási rendelet kiadását is,
amely már csak a befejezett tényeket szankcionálta.
A rendelet ugyan ideiglenesen meghagyta a
gyógys„ertártul<ajdonosokat patikájuk vezetésében,
de jogkörüket a minimálisra - csak üzleti vezetésre
- korlátozta, iegyébként minden gyógyszertárba
üzemi biztos került, aki .szinte teljhatalommal intézkedett, a személyzeti ügyeket pedig központilag a
szakszervezet intézte. Nem akarjuk részletezni a
gyógyszeréc~zf!t. kommün alatti történle<tét, mert ·ez
kívül esik munkánk keretein, csak a ~ényeget kívánjuk bemutatni. A tulajdonosnak nem volt rendelkezési joga a saját patikájában, sokat közülük teljesen el is távolítottak, úgyhogy ezeknek megélhetésük sem volt. Ebben a felfordult világban a gyógyszertárak simlmas képet nyujtottak. A közönséggel
való bánásmód sok helyen hanyag és durva volt, a
betegnek óraszám kellett várnia egy-egy ·gyógyszer
elkészüitére, a komplikáltabb recepteket némely helyen elutasították és a beteg vándorolhatott patikáról-patikára, míg v'alahol megcsinálták, a kifogyott
gyÓgJCszereket nem pótolták, (később a blokád következtében gyógyszerhiány is á!lott elő). tökéletes
fegy.elmezetlenség lett úrrá, a kommunista gazdálkodás teljesen lezüllesztette, tönkretette a ,gyógywertárakat s mindenhez inkább hasonlítottak azok,
csak közegészségi intézményhez nem.
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Minden kérdésben a szakszervezet dirigál, veélet és halál urai. A gyógyszerész nem gyógyszerész többé, hanem gyógyszertári munkás, akárcsak a technilrn, a laboráns, a takarítónő és mosogatólány, akiket ugyanabba a szakszervezetbe (annak alosztályába) soroltak be, ahova a ,gyógyszerészek is tartoztak. Képzelhetjük, milyen hang uralkodott ebben a szakszervezetben, ahol a megvadult
kommunisták a ~aboránsok, a kifutó fiúk és mo.'logató asszonyok terrorjával tartották sakkban a
,gyógyszerész „elvtársakat."
A gyógyszel'ész ügyek iga,,,gatására egyébként
a népjóléti népbiztosságban küfön ügyosztályt szerveztek, onnan bocsátották ki a kommunista szervezésre vonatkozó rendeleteket. A központi adminisztráció azonban állandóan hadilábon állott a szakszervezettel, mert az utóbbi mindent politikai alapon
akart intézni és ellensúlyozni igyekezett az osztályt
,szakszerűségre törekvő működés6ben is. A személyi
ügyeket különben is magának tartotta fenn a szakszervezet. Igy azután áH<andó volt a súrlódás és vita,
minek következtében csak növekedett a zavar, nőtt
a káosz, mí-g végül a kommün összeom[ása véget vetett a képtelenül torz állapotoknak.
Tény az, hogy a pórázáról elszabadult indulatok
sok gyógyszerész"allrnlmazottat elra.gadtak és sokan
sodródtak az árral, sok fölösleges ke!Jemetlenséget
okozva a gyógyszertárak tulajdonosainak, akiket a
kommunista rendszer egyébként is elviselhetetlen
helyzetbe taszított. De meg kell áilapítanunk azt is,
hogy az alkalmazottak tömege egyáltalában nem
volt kommunista és ugyanolyan fogvicsorítva tűrte
a garázda uralmat, ugyanolyan „burzsoá" érzéssel
és mentalitással leste, várta a kommün bukását,
mint a tulaj·clonosok. Ezek a kartársak nem is akartak semmi keilemetlenséget, eilenkezően mindenben
a kezére jártak a tulajdonosnak, csak immel-ámmal,
a látszat kdvéért teljesítették, de inkább szabotálták
a kQ([Uunista rendeleteket és lélekben szövetségesei
voltak a proletárdiktatura iránti ellenszenvben és
ntálkozásban a twajdonosnak.
Valódi konununista csak az a néhány nagyhan-~
,gú, fenegyerekeskedő, a haitalomtól megszédült és
zetői
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az általános feje tetejére állásban minden Jozan
mértéket elveszített vezető volt, akik •a szakszerv·ezet
éién állottak. Azt is meg kell azonban állapítanunk,
nincs adat arravonatkozóan, hogy a rémuralom ideje alatt vér tapadt volna •a kezükhöz, ami mégiscsak
szenencse, his:>Jen akkoriban úgy osztogatták a halált, mint más időkben az utcán a röpcédulákat.
Akáranilye.n .sötét, zavaros, kínos és elviselhertetlen
volt a gyógyszerészet számára a konnnunizmus világa, hála Istennek, rövid ideig tartott és az események fordulatával nyomtalanul eltűnt, hogy •gyors
ütemben helyet adjon a r.endnek, a komoly mnnkának, az élet normális folyásának. Ma mégis az idők
távlatából, föl kell vetnünk a kérdést, mi okozta,
hogy olyan nekikeseredett dühvel vetették mag,ukat.
a koonmunisták akkorihan a gyógyszerészetre és
sokkal többet ·szenvedett ez a pálya, mint más. foglalkozási ágak? Kétségtelen, hogy ennek oka első-·
sorban az a szerencsétlen véletlen volt, hogy néhány
orosz fogságból hazavetődött kommunista ifjonc·
történetesen a gyógyszerészi pályára lépett és itt talált alkalmas talajt romboló eszméi számára. De
elvitathatatlan az is, hngy a kommunizmust megelőző évtizedek gyógyszerészi történetének általunk
is nyomon követett fejlődési vonala, a szociális haladás elől kétségbeejtően makacs és konok elzárkózás fejlesztette ki azt a· nagyfokú ingerültséget és
elkeseredést, amely azután, mikor a forradalom fel-·
vonta a zsilipeket előtte, nem érezve többé .gátat,
kirobbant és az ismertetett szomorú eseményekhez
vezetett. Valamivel több engedékenység árán - a
megfelelő időben, a magyar gyógyszerészet bizonyosan sok szenvedéstől kímélte volna meg magát.
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OROSZ LASZLó.
Egyesületünk több mint
harminc esztendős históriái ából az első - és tegyük hozzá - a legnehezebb tizenhárom esztendő elválaszthatatlanul
összeforrott
Orosz
László nevével.Az alkalmazotti mozgalom történetében ez
az idő képviseli a romantikus
korszakot, mely telve van
a lelkes küzdés és az elnyomott ~gazság kiszabadításáért
vívott harc hősi epizódjaival. A mi szűk körre határolt külön kis világunk építői bizonnyal szerény helyet kapnak csak az egyetemes nemzeti történet
panthwnj ában, de nekünk alkalmazott gyógyszerészeknek, •annál inkább a szívünkhöz nőttek a mi hő
seink azok, akik az alkalmazotti mozgalmat elindították, 'török-tatár dúlással fo1,érő depressziók, viszontagságok és hányódások közben is fenntartották
és a mai napig elvezették. Éppen azért külön világ
a gyógyszerészet kis köre, hngy abban a saját.ideáljainkat kövessük és a magunk nagyjainak lmltuszában keressük azt a fényforrást, mely ennek a kis világnak útját bevilágítja.
Orosz László élete és munkája ilyen fényforrás
az alkalmazotti mozgalom számára. Néhányadmagával, óriási erőfeszítések árán, hallatlan lelkesedéssel és energiával, ezer és ezer akadályt legyűrve·
megalapította az .alkahnazott gy6gyszerészek érdekvédelmi egyesületét, tudással, hozzáértéssel, lendülettel és szívós kitartással szervezte meg kevés.számú, de annál lelkesebb társaival együtt a mozgalmat. Nagy és bátor cselekedet volt ez, amit c&ak az
tud iga;zán értékelni, aki ismeri a harminc-negyven
év előtti gyógyszerészi viszonyokat. Az önfeláldozásml és valósággal martíriummal volt egyenlő ez
a cselekedet, elhitetni és kézzelfoghatóvá tenni a
gyógyszerésztársadalom előtt, hogy a karnak innenső csoportját is húsból-vérből való emberek alkotják,
akiknek joguk van a levegőhöz, a napfényhez, az
élethez. A 30-40 év előtti ·gyógyszerésztármdalmat
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,a mesebeli kacsalábon forgó várhoz hasonlíthatjuk, melynek tengelY'e -;- egocentriku~ forgásában
_ az önzés volt s a varat mesebeli szornyetegek
védelmezték attól, hogy ott másnak is élet és levegő,
a téglahordóknak is méltányos boldogulás (jusson.
Ennek a várnak a forgását akasztotta meg Orosz
Lászlóék szervezkedése és így érthető, hogy tevékenységük lázadásnak számított a várurak szemében. önfeláldozó bátorság kellett ehhez, kemény,
kockáztatni merő elszántság, fel;ehnet nem ismerő
férfias kiállás. Csak a jó Isten a megmondhatója,
hannan ered egyeseknek az a tulajdonsága, hogy kiállnak a porondra, küzdeni másokért, arra áldozni
egy életet, hogy jobb sorsot küzdjenek ki embertár. saiknak, kollégáiknak, annak az osztálynak, amelybe
tartoznak; a léleknek különös, tisztelnivaló adottsága kell ahhoz, hogy mindig akadjon egy-egy ember,
aki agyának gondolatait és lelkének gondoskodását
kiterjessze sorstársaira és val'ami különös megszállottsággal arra fordítsa életét, hogy a ma,ga körének
jobb boldogulását segítse elő.
Ezt tette Orosz László. Dolgozott, küzdött, fáradozott az; alloalmazotti karért, mint az egyesület
titkára és hivatalos lapjának sz·erkesztője, tizenhárom hosszú és nehéz esztendőn át. Szította és életben tartotta a mozgahnat, szinte a szíve vérével
táplálta. Szerelmese, fanatikusa volt annak a gondolatnak, hogy az alkalmazott gyógyszerészek elviselhetetlen helyzetén segíteni kelt
Nem végzett
hiábavaló munkát, hatalmassá fejlődött a gondolat
kicsiny palántáj a, melyet 1annyi gyöngédséggeh és
szeretettel nevelt. Ma itt áll az egyesület. súllyal és
tekintéllyel, egyenrangú fél a kari politikában, adnak szavára ·és nélküle nem intézkednek ·egyetlen
komoly gyógyszeréEzi kérdésben sem.
Szociális helyzete fa más ma az alkalmazotti
karnak. mint három évtizeddel ezelőtt volt s elegendő.
:ha utalunk e tekintetben 1a készülő gyógyszerészi
törvényre, mely elég<ré kifejezi, milyen dinamikai
erőt képvisel a szociális törvénva.lkotásban az alkal·mazott gyógyszerészi kar. Mindez a keZdeménvezőknek. a fáklyahordozóknak, legfőképpen pedig
·Orosz LászJónak az érdeme.
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Orosz László 1877 október 3-án született BudapESten, édesatyja járásbíró vo~t. Az <;Iemi és kö_zépiskolákat Mezőtúron és Ungvaron vegezte, maJd a
budapesti egyetemen szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. 1906-ban 28 éves korában alapította meg
barátaival együtt előbb a Gyógyszerészek Lapját,
majd ugyanabban az évben mrug,át az . e.gye~!iletet.
Attól kezdve egészen a kommumzus kitorese1g ve:?Jette az egy~sület ügyeit .(1913-tól, ,a kettés~aka~á~
tól a Gyakorló Gyógyszereszek Orsza,gos Szovetsegeben). Páratlan munkakedvvel, 'agilitással doJgozott,
férfias nyiltságáért, igazságszeretetéért, hozzáférhetetlen, egyenes jelleméért mindenki szerett~ .~s ~o
ha nem volt neki ellensége. Nemcsak munkaJat aldozta az egyesületnek, több alkalommal anyag!J-a.g
is segítségére volt. Munkájában hű társa, Cs1kos
Adám beszélte el, hogy az alapítás utáni esztendők
ben egy ízben nehéz helyzetbe jutott az. egye,sület.
Orosz László egész megtakarított pénzét, amit gondos takarékossággal havonta félrerakott, 1470 koronát az egyesület :nendelkezésére bocsátotta s csak
hosszú évek mu!va kapta vissza.
A kommunizus kitörése külön is tragikus csa-

pás~ je}entett számára: Megható, olvasni szívéihez

nőtt lapjának utolsó
számát, a kommün kitörése
után melyben búcsút vesz olvasóitól. Minden szavában 'benne lüktet a férfi magába fojtott fájdalma.
Életének nagy munkája összeomlott, a polgári gondolattal eljegyzett Gyakorlók Szövetsége feloszlott,
lapja megszünt, úgy látszott megsemmisült tizenhárom év minden munkája. Érzékeny lelke ezt
nem tudta elviselni. Betegeskedni kezdett, a Jendrassik klinikára került, majd a Rókus kórházban
súlyos operáción esett át, amelyből nem volt tö~bé
felépülés. A legsötétebb kommüi; idején, 1~~~. _J~
nius 17-én meghalt a kórházban s 1gy a nagy UJJaep1tést, az egyesűlet újjászületését már nem ~rhette
meg. A Farkasréti temetőben temették el. Kis. c~
ládja és néhány barátj'a kísérte c&ak el utolso utjára. Csak k;evesen merték nyiltan vállalni az ~1húnyttal való polgári együvétartozást.
.ha!ala
híre szétfutott a városban s a terror es remulet
óráiban titokban gyászolták és könnyezték az el-
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l1únyt vezért mindazok, akik szerették és annyi éven
itt követték. A sírnál hűséges barátja, Kiss KároJy
mélyen megindító gyászbeszéddel búcsúztatta, :melynek minden szavában benneérzett Orosz László
egyéni tDagédiája és a kommunista uralom alatt
.szenvedő nemzet mély lesúij.tottsága.
A szomorú temetés ezekben a szomorú időkben
nem fejezhette ki az allm1mazott gyógyszerészek
érzéseit. Az egyesület adósa maradt Orosz Lászlónak. Az elmulhataHan hála és tisztelet, emléke iránt,
méltó módon kell ha.gy kifejezésre jusson és ezt .az
2dósságot az alkalmazotti karnak mielőbb le kell
rónia. Méltó emlékmű hirdesse a farkasréti süppedő
EÍron, kí volt nekünk Orosz László. Kiváló elődeink
közül a legnagyobb, aki az alkalmazott gyógyszerészek kegyeletének és emlékezésének pantheonjában
·örökké élni fog.
A KOMMUNIZMUS UTÁN.
A proletá11diktatúra bukása után újabb megaláztatás éme a sokat szenvedett nemzetet. A szétzüllesztett vörös hadsereg nyomában a román csapatok
augusztus 3-án bevonultak Budapestre és az ország
tekintélyes részét megszállták. A bolsevista uralom
megsemmisítésében ugyan döntő szerepük volt a románoknak, s az már a hadviselés lélektanához tartozik, hqgy ellenállás híjján a sereg folytatja előnyo
mulását, de ehhez a megszálláshoz a román haderő
nek nem volt erkölcsi jogcíme, mert nem a reguláris magyar hadsereget, hana.m azt a szedett-vedet~
vörös ármádiát szorította vissza, amely éppúgy ellensége volt ·a magyar nemzeti államnak, mint a kapitalista a~apon álló Romániának. A román megszállás semmiképpen sem volt dicsőséges epizódja történe1münlrnek és bízvást elmaradhatott volna. Annál
is i.nl<ább, mem a megszálló seregek alapos harácso-lást vittek végbe és kivonulásuk alkalmával minden
megmozdítható értéket magukkal vittelc.
A bolsevizmus megsemmisülése után először a
szocialista Peidl-kormány próbálkozott meg a ren!d
hezyreállításával, de a dolog természeténél fogva
csak néhány napig maradhatott uralmon, mert
augusztus 6-án Friedrich István, a malackai gyógyszerész fia, aki már a Károlyi-forradalom alatt is
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jelentékeny szerepet játszott, rendőrök és kai':onatisztek segítségével puccsot csinált és magá:hcz ragadta a hatalmat. Másnap az ellenforradalmi alakulatok kormányzóvá kiáltották ki József főherceg táborna1gyot, aki Friedrichet miniszterelnökké nevezte
ki. Ily módon bizonyos fokig helyreállott a jogfolytonosság, de az ántánt sem József főherceget, sem
Friedrich István kormányát nem ismerte el, úgyhogy
végleges megoldás csak az év vége felé alakult ki.
A SZAKSZERVEZET SORSA.
A kommunizus összeomlásával önmagáJtól meg,szünt a 'gyógyszerészek szakszervezete is. A n31gyhangú vez.etők ;gyáván megszöktek a felelősségrevo
nás elől, a legtöbben megszállt területre, illetve
külföldre menekültek. Az ügykezelést és a pénzitárt
.senkinek sem adták át, egy.szerűen sorsára hagyták
a szakszervezetet, melynek helyiségeire az Orczypalota portása ügyelt fel szívességből. (Legutoljára
l\gyanis a Koronaherceg-uccai Orczy-palotában szé_ke1t a szakszervezet.) A pénzszekrény kulcsát ·az
egyik megszökött vezető a pályaudvarról küldte
vissza borítékban. A gazdátlanul maradt ·szakszervezet fülszámolását 11gy bizottság vállalta magára,
_melynek tagjai voltak Bontha Jenő, Perin Béla és
Sz. Szász Tihamér és rajtuk kívül még két gyógy.szerész, akik a szakszervezet vezetésében kisebb sze11epet játszottak. A bizottság két hétig fol)"tatta a
leltározást és igyekezett tisztába jönni a pénztár
helyzetével és a vagyonállománnyal, munkája azonban meddő maradt, mert a szakszervezet ügy- és
pénzkezelése annyira zavaros volt, annyi mulasztásnak és visszaélésnek jöttek nyomára, hogy a bizott.sfug, az aktákat lezárva, az egész ügyet kénytelen
volt tisztázás céljából a rendőrséghez áttenni. Jellemzésül megemlítjük, hogy a kommunizmus alatt a
oszaksz.ervezet illegálisan összegyüjtöbte a fővárosi
gyógyszertárakból az egybeti recepteket. Közel négy'Szá:zezer korona értékű ~gyleti vényt szedtek össze,
ezeket egy nyitott szekrénybe bedobálva, a \egna,gyobb rendetlenségben és összevisszaságban találta
meg a bizottság. A helyiségben talált összes okmányokat, pénzt stb. a Múzeum körút 17. szám alatti
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régi szövetségi helyiségbe vitették, egy szekrénybe·
elzárták, lepecsételték és így várták a hatósá,g intézkedését. A bútorokat, mint eredetileg is jogos tulajdonát az ujjáalakult Szövetsi\g használatba vette addig
is, míg ·a rendőri eljárás tisztázza a szakszervezet
ügyeit.
A HARMADIK SZöVETSÉG.
Az alkalmazotti kar helyzete nem volt könnyű
a kommunizmust követő időkben. T.eljesen magára
hagyva, vezetők nélkül, szervezetlenül állt a zajléi
események közepette. A régi egyesületi kötelékek felboonolva. a proletárdiktatúra ala.tti szervezet olyanynyi10a kompromittálva, hogy ennek további működé
sére gondolni sem lehetett. Viszont soha inkább nem
volt .szükség me,gfelelő érdekképviseletre, mint ezekben a bizonytalan időkben, amikor még sem politikai,
sem gazdasági, sem semmiféle irányban nem alakult
ki a végleges helyzet. Mint 1906-ban, most is akadtak ~eJkes ~érfiak, akik vállalkoztaik 'arra, hogy az
alkalmazotti kar megszervezésével új életre keltsék
az éI'dek\'édelmi egyesülést. A kibontakozás magja
az emlékezetes százas bizottság volt, mely a kommün
előtt erőtelj.esen állást foglalt az államosítás ellen.
Erre a százas bizottságra támaszkodva indították
meg az újjáépítés munkáját Szentiványi Szász Tihamér, Bontha Jenő, Perin Béla, Na;gy Dénes és
mások.
Uj alkalmazotti egyesülés megalapításáról a román megszállás miatt nem lehetett szó s így a reorganizálók a jogfolytonosság irányában kerestek megoldást. Szerencsés kézzel meg is találták a helyes.
uta,t, amely úgy jogilag, mint a fejlődéstörténet és
folytonosság szempontjából egyedül helytálló: öszszehívták a terror hatása alatt törvénytelenül feloszl!alott Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetségének választmányát, amely a jogfolytonosság
alapján kimondta továbbműködését. Az így újraéledt Szövetséggel a 100-a:s bizottság és a volt
Maurer-szövetség más csoportjai fuzionáltak, úgy
hogy az alkalmazotti karban végre helyreállt az '\gység és hat év után ismét egy érdekképviselet intézte a
kar üg:y:eit. Augusztus 15-én folyt le az újjáalakuló vá146

lasrztmányi ülés, melyen Viola Lajos alelJ1ük \elnökölt,
miután Kiss Károly, aki mint ismeretes, a kommün
előtt jogot nyert, levélben jelentette be az elnöki tisztségről való lemondását. Viola javaslatára a választmány kimondta, hogy folytatja működését, az alkalmazotti kar régóta .sóvárgott egységének helyreáilítása
céljából fuzionál az előbb említett csoportokkal s e
csoportok képviselőinek bevonásával ideiglenes intézőbizottsággá alakul át, mely az összehívandó közgyűlésig fogja vezetni az ügyeket. Az ideiglenes in·
tézőbizottság elnökké Millner Györgyöt, ügyvezEtő
elnökké Bontha Jenőt választotta s egyúttal elhatározta, hogy az alkalmazotti csoportok egyesülésének
külső kifejezéseképpen
megváltozta.tja a szövetség
nevét. Sz. Szász· Tihamér indítványára Országos
Gyógyszerész Szövetség lett az egyesület új neve.
Az egyesület hivatalos lapja így írt a nagy eseményről : „Elértük végre régi tör.ekvésünket: a két Szövdség tagjai egyesültek s megvetették alapját egy hatalmas, komoly, életerős segédkorporá<liónak, tme~ a
béke és megértés jegyében induH útnak Alaluul,árnnk kizárólag gazda.sági és tudományos; mindennemíí politikai vagy faji és felekezeti kérdéstől úímol
r\ll. Ezt különösen fontosnak tartjuk han:gsúlyozni
ma, amikor felelőtlen egyének koll<ígáink körében
pro É.s kontra igy.elrnznek hangulatot kel:beni.
„Programmunk: tagjaink gazdasági érdeke,inek
föltétlen megvédése, jövőnk intézményes bizlosításe,,
a gyógyszerészet kultúrális és tudományos fejlőd.é
sének előmozdítása, továbbá a kollegiális e'gyüttérzés ápolása."
0

KöZGYüLtS ROMÁN FEGYVERES
KÉSZüLTSÉG MELLETT.
·
Az ideiglenes. intézőbizottsá,g na,gy erővel és ~endülettel fogott munkájf,hoz, hetek alatt megszervezte és csatlakozásra bírta a kar nagy részét és szeptember 28-ára összehívta a rendkivüli közgyűlést
melynek már csak az volt a feladata, hogy az előké'.
szítés munkáját megerősítse és az egységes szövetség létrejöttét szankcionálja. Az Országos Gyógyszerész Szövetsi\g első közgyülését, - melynek tartama alatt 40 főből álló román katonai csapat egy had147

nagy vezetése alatt, megszállva tartotta az Aggteleki uccát és a gyógyszerész-házat, - szeptember 28-án
Millner György nagyhatású beszéddel nyitotta meg.
Millner visszapillantást vetett a két szövetség küzde~eire, a háborús időkre, majd kitért a forradalmakra és erőteljes szavakkal bélyege2Jte meg azokat
a ,gyógyszerészeket, akik a kommunizmus bűnös üzelmeiben r.észt vettek. A multak tapasztalataira utalva,
a Szövetség számára a tulajdonosi karral való jóviszonyban és egyetértésben jelölte meg a kövietendő
útat. Ezután Nagy Dénes, az intézőbizottság áLtal
ideiglenesen delegált ügyv. titkár számolt be a végzett munkáról. . Jelentette, hogy a kommünben exponált .gyógyszerészek igazolására igazolóbizottság
alakult, melyben a Szövetség és a Testület egye.nlő
számú taggal képviselteti magáit. A közgyűlés kimondta, hogy azokkal, akiket az igazolóbizottság
bűnö.snek talál, az alkalmazotti kar megtagad minden közösséget. Filep Béla pénztári jelentésében ismertette a vagyoni helyzetet, jelentette, hogy a
szakszervezet pénzkezelésének folülvizsgáJatált áJt
kellett adni az ügyészségnek s a vis majorra hivatkozva kérte a felmentvény megadását. A közgyűlés
kimondta, hogy „a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetségének vagyonáért a szakszervezet teljes vezetőségét felelőssé teszi vagyonjogilag és hogy
az ügyet büntető útra tereli." A rendkívüli közgyű
lés a határozat mellett e,gyhangúla.g megadta a felmentvényt az intézőbizottságnak, majd alap.szabálymódosítást fogadott el, mely szerint a szövetség uj
neve ezentúl: Országos Gyógyszerész Szövetség, továbbá a szövetség saját kebelében kizár mindennemű politikát, mely elha-tározásra a multak szomorú
tapasztalatai kénys2le.ríitették. Ezután megválasztották az Orszá,gos Gyó;gyszerész Sövetség uj tisztikarát. Elnökké egyhangúlag Schr.antz Lénárdot választották, aki viharos lelkesedéssel fogadott beszédében a2!t mondotta, hogy „a mai közgyűléssel a két
régi szövetség testben és lélekben egyesült." Valóban ettől kezdve mind a mai napig komolyan
nem lehetett többé megbontani az alkalmazotti
kar egységét. A szomorú eseményekből levont
tanulság karunk legfőbb
principiumává tette
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azt a tételt, hogy az alkalmazottti kar egység·ének minden más szempontot alá kell rendelni.
UJBóL MEGJELENIK A
GYóGY,SZERÉSZEK LAPJA.
A proletárdiktatúra alatt elnémított gyógyszerészi szakla,pok közül a kommün után az alkalmazotti kar lapja jelent meg elsőnek. „Az öthónapGs
kényszerű hallgatás után írta az első szám
boldog örömmel indítjuk ismét útjára lapunkat. Büszkék V"agyunk rá, hogy a „Gyógyszerészek Lapja" az első szaklapjaink
közül,
maly miniszteri engedéllyel m'1gjie:lenhet, ha:gy ,a vörös cézárok és spatula-brigantik őrülrt boszorkányszombatjának multával hírt vigyen minden becsületes, dolgozó ko!Jegáuak arról, hogy a segédi kar zöme egységes és tántoríthatatlanul bízik egy jGbb
és igazságosabb jövőben.
„Akarjuk, hogy lapunk igaz, hű tükre legyen
minde11 gondolatnak, mely karunk érdekében fogant;
akarjuk, hogy a gyöngék, a védtelenek bennünk erős
védőre találjanak; akarjuk, hogy a rtisztességes, dolgozó gyógyszerész az őt megillető életfeltételekhez
jusson és munkájának gyümölcse a gondnélküli
megélhetés legyen; akarjuk, hogy karunk megtisztuljon az ide nem való elemekitől, hogy ezáltal a nivója süllyedés helyett állandóan emelkedjen és végül,
akarjuk, hogy lapunk ne csupán a multakból ismert
személyi csaták porondja, de egy eleven ta;rtalmas,
hézagpótló komoly orgánummá fejlődjön a legrövidebb idő alatt.
„Hogy ezt mind elérjük, az egész kar támogatására van szükségünk. Vállvetve fogjunk hozzá lapunkat oda emelni, ahol az mindnyájunknak becsületére válik.
Erre kéri olvasóit
A szerkesztőség."
1919 szeptember 10-én látott napvilágot az új
életre kelt Gyógyszerészek Lapjának kommün utáni
első száma, amely a lapon levő jelzés szerint a folyamatosságnak megfelelőn a XIV. évfolyam 12. száma.
Szerkesz.tői Bont.ha Jenő, Nagy Dénes, .a felelős szerkesztő pedig Szerntiváuyi Szász Tihamér, akit egyben
nyilvános pályáza,t útján a Szövetség ügyv. titkárává
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választottak. A megszálló román csapatok sz(gorú
oenzurát gyakoroltak az összes lapok felett. A
Gyógyszerészek Lapja borítékján is ott látható a román cenzura jele: Cenzurat V. A. T. Antonescu (később Gavrilescu és Mitter.).
Ettől kezdve gyakran
tarkítják fehér foltok a lapot, a román cenzúra mű
ködésének gyászos emlékei. Míg azután novemberben a románok kivonulásával megszünt a cenzura is.
KÉK PÉNZ.
A pénz válsága még a háború alatt kezdődött
meg, de a bolsevizmus tette végképpen tönkre a koronát. Az Osztrák-Magyar Bank kikapcsolásával
annyi ú. n. szovjetpénzt nyoma~tak, amennyire csak
szükségük volt. A lavinát persze, belső fedezet híjján nem lehetett megállítani s a ma.gyar pénz folyton-folyvást romlott, úgyhogy a fizetések megá1lapítása rnl(gy nehézségekbe ütközött. A kommunizmus
alatt heti 400 korona volt az okl. gyógyszerész fizetése. A kommün után a Budapesti Gyó,gyszerész
Testület akként szabályozta a fizetéseket, hogy szepiJember l-től kedve az utólagos havi fizetésre való
áttérést rendelte el, de ennek összegét a szovjetfizetéshez képest 25 %-kal leszállítoitta. A Testület
hang.súlyozta, hogy ez a füietésmegállapítás ideiglenes jelleggel bír és „az egyiriejűleg mega/Ja,pozaruJ,ó
korpótlékpénztár ál~al szeptembier hó 1-ig visszamenőleg meg.állapítamló havi fizetéseknél
·elszámolás
tát·gyát fogja képezni." lg.éretnek ez elég pozitív
volt, persze sohasem valósult meg.
A pénz romlásával arányosan szöktek fölfelé az
árak, úgyhogy néhány hét mulva már tűrhetetlenül
kevés volt a Testület által m~gállapított fizetés. Az
ideiglenes intézőbizottság tehát sürgősen kieszközölte
a Testületnél, hogy a legkisebb fizetés határát emeljék fel arra a nívóra, ahol a szovjet idején állott. Mir~ az int~zkedés m<\gszületett, az árak ismét följebb
kusztak, ugyhogy az alkalmazotti fizetések ettől kezdve éveken át csak utánakuUQgjtak az egyre meredekebben, fölfel€ törő árszínvonalnak. A „fehér pénznek"
amugysem volt valami nagy értéke, az elsőrendű életszükségJ.eti cikkeket, főképpen pedig .a,z élelmiszert
csakis kékpénzél't (az Osztrák-Magyar Bank kedves
emlékezetű békebeli kékhasú bankólél't) lehetett besze_
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rezni. Am kék pénz ugyancsak kevés volt forgalomban s még kevesebb jutott belőle az alkalmazott
gyógyszerésznek, ú,gyhogy a Sövetség intervenciójára a Testület felszólította ta.gjait, hogy az alkalmazotti fizetések egy hányadát kék pénzben adják ki.
A gyógyszertárak ugyanis a különlegiességeket és külföldi cikkeket csakis kék pénzért szolgáltatták ki. A
koronaromlással kapcsolatos zav·arok évekig eltartottak s a későbbiek foly.amán még tovább súlyo.sodtak,
úgyhQgy ebből igen sok szenvedés származott az országra.
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A SZÖVETSÉG MüKöDÉ>SE.
A sok energiával és nagy lelkesedéssel újjáalakított Országos Gyógyszerész· Szövetség igen aktív
tevékenységbe kezdett, amire annál inkább szükség
volt, mert sok tulajdonosban élt a retorzió vágya,
hogy megtorolják a kommün alatt szenvedett sérelmeket. A kommunizmust követő kapitalista reakció
nem volt az alkalmazotti állapot optimumának nevezhető s ezért nagyon is helyénvaló vult a Szövetség
sürgős újjáépítése.
Hivatalos kimutatás szerint a
már említett igazoióbi<lottság mindössze 27 esetben
hozott marasztaló ítéletet, de ebben a számban benne
foglaltatik már a szakszervezet megszökött vezető
sége. Nyilvánvaló ebből a kis számból1, mely az öszszes ma.gyar gyógyszerészek 'lz %-a volt, hogy az alkalmazotti karnak semmi köze sem volt a kommu1úznmshoz, abban csak ez a néhány ember volt bű
nös, akik közül az elfogott Téri Tibort öt, a fiatalkorú Nádas Lajost. 3 évi fogházm ítélték, s valamennyiöket kitiltották a magyarországi gyógyszertárakból. Az itt-ott fellobbanó tulajdonosi reakciónak
tehát semmi indokol•tsága nem volt.
Az újjáalakult Országos Gyógyszerész Szövetség olyan erővel s~.ervezkedett, hogy csakhamar
fiókja] működtek •Szegeden, Szombathelyen, Gyöngyösön, Kecskeméten, Nagykanizsán, Cegléden, Miskolcon. A Szövetség foglalkozott a gyógyszerészi reform kérdésével, sürgette az önálló gyógyszerészi
ügyosztály felállítását, állandóan napirenden tartotta
a fizetések ügyét s általában igyekezett az alkalmazott gyógyszerészek helyzetét, ahol csak lehetett,
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könnyíteni. Nagy harcot folytatott az akkor már mutatkozó munkanélküliség levezetése érd.ekében és különösen a technikák fogla:lkoztatása. ellen, meglehetős sikerrel, bár a kérdést végleg megoldani természetesen nem siloerült. Igen eleven volt a •Szö111etség
hivatalos lapja is, az érdekvédelmi problémák mellett bőven foglalkozott tudományos kérdésekkel is és
nívóra., 1tartalomra, terjedelemre egyaránt kielégítőt nyujtott.
AZ ÖNÁLLó GYóGYSZERÉSZI
OSZTÁLY FELÁLLITÁSA.
Rég·j törekvése volt a gyógyszerészi karnak,
hogy ügyeit a központi igazgatás részéről önálló osztály keretében intézzék. Ez a törekvés csak a bolsevizmus alatt ment te]j.esedésbe, aminek emiatt nem
volt jelentősége, a diktatúra után pedig meg is szünt
a~ osztály és ügykörét felosztották. A gyógyszerésztarsadalom s benne az alkalmazotti szövetség is minden követ me,gmozgatott, hogy a népegészségügyi minisztériumban visszaállítsák az önálló osztályt az
a~ció sikeTrel is járt és Csi!léry népegészségü~i mimszter decemberben - közvetlenül lemondása előtt
- felállította az önálló gyógyszerészeti főosztályt.
A főosztály gyógyszerészeti és gyógyszerellátási alosztályokra oszlott. Az előbbiben Kovács Ödön min.
ti~k~r működött, a második alosztály élére Csi!léry
m1mszter az alkalmazotti szövetség által is ajánlott dr
Mozsonyi Sándor egyetemi tanársegédet nevezte ki
aki már akkor nagy népszerűségnek örvendett. Mag;
C_sill~ri;, is igen kedvezően nyilatkozott az ifjú tisztv1seloroJ. Ugyanakkor nevezte ki a miniszter a
gyógyszerellátási osztályba dr. Atzél Elemér min.
segédtitkárt. Ekkor indult el tehát ez a két karrier·
amelynek útja oly fénylő ívben rajzolódik a gyógy'.
szerészi pálya· fölé.
·
·
A ;gyógyszerészi főosztály legelső rendeletében
hatályon kívül helyezte a tanácsköztársaság idején
kia_dott összes rendeleteket és kimondta, ·hogy a
gyogyszerészetre vonatkozóan minden kérdésben a
március 21-e előtt érvényben volt jogszabályok az
irá;iyaidók Ugyanez a rendelet mejgá:llap:jtotta a
gyogyszertárak nyitvatartási idejét, reggel 8 · órátói
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este 7 óráig. Este 7 órától és va?árnap ~éli 12 órától az ügyeletes-szolgálatot a gyogyszertarak - .~e
jelentési kötelezettség mellett - felváltva tarthatJák.
Ez a rendelet 1919 november 29-én kelt, 18.420/1919.
VII. ·számot viseli és tudomásunk szerint sohasem
lett hatályon kívül helyezve.
A NEMZETI HADSEREG
BEVONUL BUDAPESTRE.
Még. a kommunizmus alatt al_akult :n;eg Aradon,
majd ·Szegeden az ellenforradalnn kormany, mely a
pesti Friedrich-kormánnyal párhuzamosan folytatta
működését; ennek volt tagja, mint népjóléti minis~
ter, Bársony Elemér gyógyszerész is. Sze_gi;den kez,1te meg a nemzeti hads_ereg megszervez.eset ~?rthy
fővezér aki a románok altal meg nem szallt teruleten
helyreállitotta a rendet. Október végén az ántánt
e'.küldte Pestre Sir George Clerket, ho;gy parlame1;táris kormány megalakulását készítse elő. A megb1zatás sikerrel járt, a román megszálló csapatok a
demarkációs vonal mö1gé húzódtak vissza, november
í6-án pedig a nemzeti hadsereg, élén Horthy Miklós fővezérrel bevonult Budapestre. A Lehar-hadosztály élén b~vonuló fővezért a főváros óriás! lelk;sedéssel és üdvnadalommal fogadta. A Gyogysz.,részek Lapja november 20-án a következő szavakkal
üdvözölte a nemzeti hadsereget:
A n&mzeti hadsereg katonái, vérünkből v,aJó
mag~ar fiuk bevonultak az orsz~g szívé~'.'· S ezzel
Lezárult az a tragikusan szomoru esztendo, mely az
őszirózsás fonadalommal, a hadseregünk szétzüllesztésével vette kezdetét.
Sok megpróbáltatás érte a magya.r gyógysze~·~
szetet is, ezen idő alatt, az államosító klikk teri;oi:J.atól a Neuwald-Nádas-féle vörös uralom bukasa>g.
Voltak nehéz kétkedéssel telt napok, amikor a láthatárt sötét felhők ülték m<eg, de mi nem csüggedtünk akkor sein; mi hittünk nagy és szent szeretettel
egy szebb és igazabb hajnal eljövetelén . . .
Drága magyar \fiuk bakkancsától han~os. az
ucca az ablakunk alatt s érezzük, hogy ez a ntm1kus
zene a vörös és oláh dáridók után a mi minden re'
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ménységünkhöz, hitünk valóraválásához visz közelebb . . .
Az alélt nemzet vérkeringése felújult s ez az első
stáció a nagy nemzeti átalakulás lendületében. Nem•okára jönnek a választások, meglesz a parlament
legális élete, mely meghozza számunkra a régóta várt
megváltó reformokat . . .
Igaz szen)tettel fogadjuk ezen a borús reggelen
drága véreinket, az ütött-kopott, de csupaszív, csupa
lélek m11gyar fiukat . . . "
Ettől kezdve gyors ütemben állott helyre az alkotmányos rend az ország meg nem szállott területein és kezdetét vette a magyar nemzeti állam .. felépítése. November 22-én Huszár Kárnly elnökletével
koncentrációs kormány alakult, túlnyomóan kereszténypárti miniszterekkel, de képviselve voltak benne
a liberális pártök és a szocialisták is. A kc>rmány feladata az volt, hogy általános, titkos vál;asztójog alapján megválasztassa a nemzetgyűlést. Ez a nagyfontosságú esemény azonban már a következő esztendő
re esik.
AZ INGA LENGÉSE.
A kommunista rablóuralom megvalósulásában
és ötödfél hónapig tartó garázdálkodásában döntő
sze1·ep jutott a lumpenproletáriátusnak, de feltűnő
en nagyszácmban vettek részt benne a Galilei-kör köré csoportosult „haladó szellemű" éltelmiség forradalmi mámorban tobzódó, felforrt vérű, ifjú kótyagosai is, akiknek nagy része a zsidó felekezeti kisebbségh.ez tarlc>zött. Ez idézte fel a kommun után az
egyetemes zsídógyűlöletet, mely a proletárdiktatura
alatt elnyomott és üldözött, vallási érzékenységében
is megalázott keresztény magyar társadalom lelkében lobot vetett.
·
Az iThgaimozgás örök törvényszerűsége szerint,
a vörös terrorra feleletként, az ingának jobbra is ki
kellett lélltéliié. Az elleliforradalmi megtorlás mély
0mberi ösztöl1ökből és szenvedélyekből fakadt, sok
eset~ népítélet formájában
jelen;tkezett, - de
mint Pethő Sándor kitűnő könyve mondja - sok
helyen túllépte az indokolhatóság mértékét, felelőt15'

len és rejtélyes egyéni megtorlások kialakították az
úgynevezett fehér terrort, melynek atrocitásai túlozva és kiszínezve jutottak a külföld tudomására
és nagymértékben elősegít.ették az akkori Magyarország és a „Kurzus" erkölcsi elszigetelődését.')'
A „ fehér" reakció azután lassankiut felszívódott és
a konszolidáció bekövetkezésével visszatért a politilmi élet normális rendje, de a forradalmak tapasztalatai és tanulságai beleivódtak a magyar politikába és a nemzet kormányzásának alapjává lett, vezéreszméjeként állandósult a kereszl\lliy, nemzeti
konzervatív irányzat, mely nélkül és amelynek ellenére Maigyarországon többé nem lehet politikát cs'nálni.

j

') Ez a beke~déa nem szószerint ugyan. de nagy hű
g.éggel radja Vi'SSZa .a kiváló k'Onzervatív publicista és
történetíró
·Pethő
Sándor:
Világostól
T r i .a non i g című ]Wnyvéneik errevonatkozó megálla:pítiá•ait. A szer ez ő.
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X920

.ban beteljeeedett a magyar végzet.
A
világháború kitörésével vette kezdetét
a
nemzet tragédiája. A dicsőséges fegyvertények
sorozata nem tudta megakasztani a végzet erőinek
felvonulását. Elvesztettük a háborút, a forradalmak tébolya ellenállóképességének utolsó marad,·únyaitól is megfosztotta az orsmgot, ilyen köl'ülmények között mi sem volt könnyebb, mint a megc,z:'dlott, magiával tehetetlen, védekezni nem tudó llfagyal'ország fölött kimondani a trianoni halálos
verdiktet.
TRIANON.
Mindjárt az év elején megválasztották az alkotmányozó nemzetgyűlést, mely március l-én Horthy
Miklós altengernagtyot„ a nemzeti hadsereg fővezé
rét az orgzág kormányzójává választotta .. A kormányzó előbb Simonyi-Semadam Sándo1·t, majd ennek lemondása után gróf Teleky Pált nevezte ki
miniszterelnökké, aki a nemzetgyűlési választáson
megsemmisítő többségre jutott keresztény világnézetű pártokra, illetőleg a keresztény és agrárpárt ko2.liciójára támaszkodva kormányozott.
1920 jairnár 15-én adta át az ántánt a .gróf
A pponyi Albel't vezetése alatt álló magyal' békédelegációnak a szövetséges és társult hatalmak
békefeltételeit. Bfu- az ország kétharmadrészének
megszállása befejezett tényeket teremtett és így
területi ves21teséggel bizonyo,s mértékig számolni
kellett, a békefeltételek nyilváinos.ságrru jutá.sa szörnyű taglóütés erejével érte a nemzetet. Leírhatatlan megrendülés és kétsfgbeesés vett erőt mindenkin, amikor a torlZ, képtelen és kegyetlen területi
és giazdasá,gi inté2lkedésekről tudomást szerzett. Az
egész o~·s.zág mély gyászba borult és egybeolvadt a
a lesujtottságban és fájdalomban. Gróf Apponyi
Albert angol, francia ési olasz nyelven elmondott
hatalmas és méltóságteljes beszédben fejezte ki a
magy;ar nemzet tHtakozá~át ás :f'.elháborodásátj a.
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képtelen feltételek ellen, de az ántánt hajthatatlan
maradt. A kormány, engedve az erőszak , l'Oppa1;t
nyomásának, elfogadta a békefeltételeket es 1;1ku,dött deJe;gátusai június 4-én aláírták a haz~nkat
oly mélyen megalázó, területi állományunk kethai·mrudát elrabló és hárommillió magyart idegen malom alá hajtó trianoni békét. Június 4-én a gyász
jeléül az egém orS1Zágban zúgtak a harangok, i;iegállt a vasút, az üzletek zárva marrudtak, a nep a
templomokban imádkowtt. Végül egy borús novemberi napon, az :intánt sürgető ultimátun;ának _hatása alatt a Teleky-kormány komor ünnepelyessegl1,
gyásza.s ülésen becikkelyeztette a nemzetgyüléssel a
trianoni békeszerződést, oly él'telmü
deklarációt
téve hogy a magyar nemzetgyűlés csak ellenállhatail~n kényszernek engedve ratiú'ikálj a a „<"0erző
clést." Teleky egyben vádindítv:inyt tett önmaga ellen amit azonban a nemzetgyűlés elvetett és néma
ho;zájárulással megszavazta a békeszerződést becikkelyező törvényt,
A nemzetgyűlés akkor felmentést adott a kormánynak, fig\Yekimmel az e!len:íl!h~tatlan . kényszerre. Kérdés azonban, hogy a törtenelem is meg
fogja-e adni a felmentést. Tizenhét év távlatában
immár felmerülhet a kérdés, hogy e>zaha<l volt-e
Magyarországnak a trianoni békét aláírni; ~ rettenetes erőszak ellen esetleg csal< elvont erteke lelt
volna az olyan néma demonstrációnak, mely kihullatj a a tollat a kézből és nem adja hozzájA:ulását
a trianoni halálos ítélethez. Gyakol'lab hatasa talán nem lett volna ennek a passzív ellenállásnak és
talán seo:nmit mm változtatott volna a. befejezett
tényeken. Talán . . . Ámbár .ha a .német és _török példát nézzük, azt látjuk, hogy ezek az orszagok elkeseredett tiltakozásukkal és ellenáUásukkal a kegyetlen békefeltétel·ek bizonyos enyhítését tudták elérni.
Száradjon le a kéz, amely ezt a szerződést aláírja,
mondotta a német birodalom kancellárja és inkább
lemondott. Evvel a gesztusával egy kissé meghökkentette a győzte,> hatalmak állalllférfiait és utódja
már lényegesen
könnyebb
feltételeket kapott,.
Ugyanígy tett Törökország is. A történelemírás
feladata lesz elbírálni, hogy a magyar kormány az
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egyetlen járható ntat találta-e meg és a béke.~zerző
dós aláírásának megtagiadásával nem szerzett volna-e olyan erkölcsi poziciót a magyar ügynek, amely
előbb vagy utóbb jobb belátásra bírta volna a győztes
11at~lmaJ{at.

A végzet tehát beteljesedett. Magyarországot
feldarabolták, területéneik legnagyobb rés1zét elvették, hárommiHió magyart elcsatoltak és idegien ura..
lom alá kényszerítettek, súlyos hadisarcot vetettek
ki, megfosztották az országot természeti kincseitől,
nyersanya 1gától,
gazdaságilag megnyomorították,
tönkretették. A régi hatalmas és .gazdag N 11gymagyarország helyén csak egy els11:egényedett, vergődő
és szenvedő csonkaország maradt mtlg, amelynek
népe immár tizenhét éve járja a trianoni ká!lváriát.
GYóGYSZERÉSZNYOMOR.
A trianoni béke nyomán rendkívül súlyos hely.
zetba jutott az ország, ami termés.zetesen a gyógyszerészi pályára is kihatott. Az elszakított területekről megindult az
üldözött, kiutasított magyarok
hazaözönlése és a Csonkaországban elhelyezkedést,
kenyeret keresők száma egy csapásra hatalmasan
felduzzadt. A gy!qgy:szeréisizi pályáJn !kétszer {annyi
gyakornok müködött 1920-ban, mint a háború előtt
egész N agymagyarorszá,gon. !gy érthető, hogy elképentően nagy nyomor ütötte fel fejét az elhelyezkedni
nem tudó gyógyszerészek, de az állásban levők között is. A komnaromlás és a folyton növekvő drágas<>g következtében a fizetések mindig messze az árszínvonal mögött kullogitak s kartársaink a szó fizika; értelmében az éhséggel és lerongyolódással küzdöttek. Ugyanakkor a gyógy.szertárak kereseti viszonyai meglehetős jók voltak, hiszen a gyógysrertát·ak
szaporítása 1914 óta jóformán szünetelt s mint a
N emzéti U jság akkoriban írja: „hat évig dúslakodte"k a bevételben és jövedelemben a tulajdonosok", a
taxát pedig az áraknak megfelelően havonta módosították. Az erős kontraszt sokfelé feltünt és a napilapok is foglalkoztak a gyógyszerésznyomotral. Csak
· a kormány nem szánta magát semmiféle intéZke, désre.
Az Országos Gyógyszerész Szövetség ekkor el'158
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MEGEGYEZÉS A TESTüLETTEL.
Az Országos Gyógyszerész Szövetség januárban
me állapodást kötött a Budapest\ Gyógyszer~z Testül!ttel a szo'lgálati viszonyokra vona~koz oan : ~
, 11
dás szel'int az okl gyógyszeresz eg nse
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a. Sz?vetség a jövő előkészítésére igyekezett felhasznalm.
.
. A SZöVETSÉG PROGRAMMJA.
A Gyogyszereszek Lapja március 20 _i számába
Je_le1:.1t meg a Szövet>.ég programmtervezete m 1 n
n~hany. hét~el később lefolyt közgyűlés elé kerürt Y. ó:
".~I:'.1gyas vegett. A tervezet ezekkel a szavakkal kJ
aoa1k:
ez.

„Az, <:?rszágo~ Gyógyszerész SZÖvetség az alkaln~~z:. gyogysze;eszek :inyagi és erkölcsi érdekeinek

~e ~ ·1ere, .a. gyogyszerewtet tudományos és kultúrárn_ eJ esz~sere alakult testület. Az alkalmaz. sb
~~t~!to~ __ 1dot ~t·meneti. idő~ek ;tekinti, melyet ö~ál~n
~ as ?,V~t .. Eppen azert aHandóan szeme!őtt tart ·a
hogy ?ukod.ese ne !egyen egyoldalú, hanem lehetőJ~g
az egesz gyogyszeresz1 kar érdekét szolgálja T . .
any!Lgi érdekeinek védelmét az aJ.ka1mazott· · k ag!:1
deke~~m; erkölosi érdekeinek védehnét , 1 ar. e1s.~i::reszet . tudom~nyos, kultúrális fej~~~'ú!I;gy~
gyogyszeresz1 kar es a köz érdekében t „ t 1 . „
A"t'
„
uzen
felelölegszoh~e seg. ~uk~dése az előadottakn~k megarom ira11yu :

.
~!kalmazott gyógyszerészek érdekeinek
atmenetJ 1dore való biztosítása (A
_
„ az
telései na "b'J
·
programm kove.
• . gyJ.a o megegyeznek a Testülettel k"tött
J~n~ari mega~lapo<l~s feltételeivel, kiegészítve aoko"P?tlekkoks„f1~tetl~penztar és jóléti intézmények felállítá
sana
ove e esével.)
1 · 1!'z.

2. Az alkalmazott gyógyszeréozek „. „ „ k .
!osít~a. (Léinyegesebb pontok: : ó JOVOJ~1:.e . b1zatruhazni csak 12 évi működés iJY f:'e~-tan Jogot

gyógyszerészre lehessen Az' , ove iro approbált
gyógyszertárak · .
· , . !'Jom1an felállítandó
.
Joga az allame s csupán 1
elv;"'etre !'<latnak nyilvános pályázat , t .• iaszoklngyo.gyszeres7'nek A me ! ' „
•
u JaJl o .
;wos idő m1;11va .visszasz~~~~k iir~~rzertá1'.wk . bizoelvezetuk pályázat út., . d
.
amra s haszont 'J
„
Jan a omanyozandó A p'l z~bnab a legtobb :szolgálati időv81! rendelkez „. a yal-
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„ „ ~- Általános kari -érdekek ( véJ
•
„
orzo es fegyelm. h t, l „
.
amenyezo, ellenparitás
l
i
a as '?r:eI ~Í!Ó kamarák feláJlí.tása
os a apon. A m1msztermmban o"na'llo' gy·
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szerészi ügyosztály. A kiképzés reformja, rendes
tanszék a gyógyszerészek számára. Altalános anyagi
jólét előmozdítása, taxarendezés, az éjjeli taxa behozatala stb.)
A tervezet megvalósításáról a befejezés a következőket mond.ja:
„Az Országos Gyógyszerész Szövetség prog;'ammjá.ncik megvcilósít~sát ci politikci teljes kizá,rnsáma!
és a kciri béke á,polás'ámal óhcijtjci keresztülvinni.
Tudatában van annak, hogy azon reformok életképesek, amelyek az egész kar érdekét szolgálják, hiszen
az alkalmazottak is előbb utóbb tulajdonosok lesznek. Tudatában van, hogy azoknak a köz érdekét is
szo1gálniok kell, de viszont tudatában van annak is,
hogy az alkalmazottak kizsákmányolása olyan osztályellentétet teremt, mely következményeiben a
gyógyszerészetet nemhogy a haladás felé vinné, hanem annak sírját ássa meg. Az új gyógyszerészgeneráció az alkalmazottak sorából fog kikerülni és h~
ezeknek jólétét nem mozdítjuk elő, erkölcsi és szellemi nivóját nem emeljük, hanem anyagi gondokkal
a nyomorúságba sülyesztj ük, akkor egy továbbfejlődésre klíptelen
új gyógyszerészgeneráció hijján
a gyógyszerészet fejlődni nem tud."
A programmtervezet még egy bizottság kinevezését kívánta, amely a pályára felvehetőkről határnzzon. Ugyanazon lapszámban jelent meg a Szövetség tervezete a felállítandó gyógyszerészi kamarák1~ó1 is, valamint „A gyógyszeré,szet reformja" rovat
cím alatt a jogadományozás reformjára vonatkozó
részletes tervezet, melynek bevezetője így hangzik:
„A javasolt reform célja a gyá>gyszertári jogok
további kufár jellegű adáS-vételének megszüntetése,
a befektetett vagyon megóvásának szemmeltartása
mellett; célja továbbá, hogy a gyógyszertári jogok
rnccessive visszaszálljarrak az államra minden anyagi
megterheltetés nélkül. Ezáltal a tőke szerepe kiküszöböltetvén, a szociális közegészségügyi politika kívác
nalmainak megfelelő olcsó gyógyszercllátáis lehető
sége áll be; végül célja, hogy az alkamazott gyógyszerészekinek az idejében való - tőke és protekció
nélküli - önállósodást lehetővé tegye."
Mindezek a reformtervezetek a programmal
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. 't azonban továbbra is Sz. Szász Tihamér szerkesc,-

együtt a március 28-i kö>;gyűlés elé kerültek, airµ.ely
ail:>kat teljes egészükb€111 elfogadta s fgy a7; itt vázlatosan ismertetett terv€Zetek a harmad.ik Szövetség
hivatalos programmjáv® váltak.
VALTOZASOK A TISZTIKARBAN.
A március 28-i közgyűlés egyl)a11gú lelli:esetléssel újból Schr<antrl Lénárdot választo!tta e~ökké,
majd az újonnan megal•akult válasz.tmány tisztújító
ülést tartott. melyen ügyvezető .elnökké ismét Bollltha
Jenőt, alelnökökké dr. Bolgár Imrét és Viola Lajost,
titkárrá Székely Jenő Jánost, pénztárossá Filep Bélát, ellenőrré B01llCsik Bélát, jegyzőkké pedig Dobos
Gábort és Cserenyey Gézát választották meg. (Akkor tehát még nem a közgyűlés vá:Iaw.totta a fu!ztikart, hanem a választmány ·a maiga kebeléből alakította meg. A közgyűlés csak az elnököt és a választmány tag•jait vála,<;ztotta.) A megváJ,aÍlztott tisztikar ebben az évben meglehetősen sok váJtpzáson
ment keresztül. BOilltha Jenő qwgyette a Já.pnaycféle
gyógyszertárat, lemondott ü,gyv. elnöki til\Ztéről és
megvált a Gyógyszerészek Lapja szerl!:e_szté!Wtöl. }Ielyette dr. Bolgár Imre és Vasváry Béla lettek szerkeratők, Sz. Szász Tihamár feleJős szerkeszj:ése mellett. ügyv. elnökké a választmány Bontha helyébe dr.
Bolgár Imrét választotta, Filep Bélából a'lelnök lett
Musirtz Géza pedig pénztároo.
· '
Július hóban Schrantz Lénárd elnök kénytelen
volt a fővárosi viszonyok súlyossága mtatt vidéki
kondicióba menni és ezért elnöki tisztéről fomondott.
Az éppen július hÓl!1aphan összeült rendkívüli közgyűlés Filep Bélát elnökké, Schrant>; Lénárdot pedig ,aki nehéz időkben vezette nagy körül<tekintéis.se!
a Szövetség ügye.it, tiszteletbeli elnökké vállll!Ztoltta.
Augullztus havában újabb változás áUt be.
Szentiványi Szász Ti'hamér, akinek döntő szerepe volt
a kommün után a Szövetség életre looltésében, s aki
ügyv. titkára lett a Szöv~gnek, valamint a Gyógyszerészek Lapja főszerkesztője, meghívást kapott a
föfdműveléstigyi
minisztérium gyógynövény.kirendeltségéhez s ennek követkcitében lem0111dott ügyv.
utkari iíllá.sáról ,amit a válaSlltmány igen nagy S3J·
nálkozás.sal vett tudomásul. A Gyógyszerészek Lan162

~:tte. Utódja a titkári székben Gyarmathy Imre Jet:.
ugyanebben az évben ö:t;á~ós.odás'.1 követ!<ezteben lemondott alelnöki tisztsegeröl V10la LaJ,OS; .a
Szövet~égn"1< ' 1906-ban történt miegalapli\tAf;atol
kezdve kíváló, lelkes tagja és egyik vez~tő, e~em
sége dr. Bolgár Imre pedig az ügyv. elnoksegro} .A
vála~ztmány a nagy a~itású Székelr, Je_nő, Janos
titkárt választotta helyebe, ügy;>ezeto el~o!'ke. Mrnt
\átható sűrűn törtérutek valtozasok ez1dotaJt a Szovetség 'vezetőségében, de bőséges tartalék. állt, rendelkezésre kíváló kollégákban és így a Szovetseg vezetésében phllanatra sem áUt be fennakadás.
VESZÉLYBEN A HARMADNAPOS
SZABADNAP.
A tűrhetetlen drágaság és a i;iegélhetési vi,szonyok teljes leromlása követ.k~zteben az, Orszagos
Gyógyszerész Szövetség vezetosege 1920 >i;pnlls l;avában beadványt intézett a Budapesti Gyogyszere~z
Testülethez melyben a fővárosi alkalmazottak szamára a ja~uári kollektív megállapodásban foglalt
fizetések 30%-kal való felen;iel~s~t _kérte. A Teshtlet nem sietett a beadvány elrntezesevel, maJd !l Szovetség erélyes sürgetésére az alka~azottak ~ovet~
lését közgyűlés elé terjesztette. A JU~ms. 22-1 testuIeti közgyűlésen Koosch Arthur eloado a 30%-~s
fizetésemelés megadását javasolta, de ennek ellene.
b
negyednapos szabadnapok kötelező behozatak~vánta. A közgyűlés ezt a javaslatot elve:et!e,
majd hosszabb vita után a szabad egyezl~edes allásponjára helyezkedett és határozatila.g k1mond,ta,
hogy a fizetés nagysága és a szabadnapok beosz!asa
a tulajdonos és alkalmazott közötti mag~nmegf;1lai
podástól függ. A Testület evvel a hatarozata".".·
önkényesen és egyoldalúan felbontotta a Janna11
kollektív megállapodást.
,
..
A Szövetség vezetői elkeseredette,n . ertesult~k
a Bndapesti Gyógyszerész Testület „reg1 1!;ar~~a
aihoz" visszatérő nagy ellenszenvet kelto a.~o
~~táról és azonnal' rendkívüli közcy~lést hí ak
b A július 11-i rendkívüli kozgyulesen dr .. Bolei;Y eI.mre ügyv elnök ismertette a helyzetet, Jeler>gar
·
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tette, hogy a Szövetség választmánya nem fogadta
el a Testület válaszát és ezért a rendkívüli közgyű
lés állásfoglalását kéri. Sz. Szász Tihamér előadó
indítványára a közgyűlés egyhangúlag kimondta
ho·gy „a Budapesti Gyógyszerész Testület határoza~
tának csakis a fizetésre vonatkozó részét fogadj a el
és semmiképpen sem hajlandó a szabadnapokra vonatkozó egyezmény legcsekélyebb megváltoztatásához sem hozzájárulni. Egyúttal kötelezően kimondja~ hogy az 9rs,zágos, Gyógyszerész Szövetség tagJat az osszesseg erdekeben csakis az alanti feltételek
mellett (Budapesten és a vidéki nagyvárosokban
harmadnapos szabadnap, kisebb helyeken negyednapos szabadnap és a megállapított fizetési kategóriák szerint) foglalhatnak el kondiciót . . . "
, , A kö~l!"Y~l~sen _felszólalók a Szövetség addigi
bekes pohtrkaJanak es konciliáns magatartásának
· megváltoztatását követelték. Sz. Szász Tihamér válaszában utalt arra, hogy a vezetőség a béke és megér!és jegyében dolgozott mindaddig, amíg volt remenye ama, hogy barátságos tárgyalások útján
eredményt tudnak elérni. Ezekután azonban ő maga
és a vezetőség is belátja, hogy minden jóakarat
~edd? volt. Nem marad más hátra, minthogy megmdu!Jon a harc. „Az eszközökben nem leszünk válogatósak. Ha szolidárisak tudunk lenni magunk között, akkor nincs félnivalónk."
Ugyancsak egyhangúlag fogadta el a közgyűlés
a választmánynak Székely Jenő János által előter
jesztett indítványát, mely a gyógyszerészet sürgős
megreformálását és a két év óta szünetelő jogadományozások újból való megindítását követelte.
Ezek után Szentiványi Szász Tihamér terjesztett elő indítványt a gyakornokok számának kontingentálása tái,gyában.
A határ5lzatot a Szövetség küldöttség útján átadta
Haller Istvan kozoktatásügyi miniszternek. Még
ebben az évben elkészült a numerus clausus törvény
melynek alapján a miniszter az egyetemen fölve~
hető gyógyszerészhallgatók számát Budapesten .százb~'.. ~- kolozsvár~ egyetemen pedig (mely Szegedre
koltozott) hanmmcban állapította meg. A tárgysorozat utolsó pontja Schranz Lénárd elnök lemo.n164

dása és új elnök választása volt. Dr. Bolgár Imre
felolvasta Schrantz lemondólevelét (vidéki kondi-cióba kényszerülve, onnan nem tudta ellátni az elnöki tisztséggel járó teend.őket). A választmány javaslata alapján egyhangúlag Filep Bélát választották elnökké, Schrantz Lénárdot pedig buzgó műkö
déséért és érdemeiért tiszteletbeli elnökké választották.
HADIÁLLAPOT A TESTüLETTEL.
Az ezer tagot számláló Szövetség a Testülettel

fölmerült vitájában erősen a sarkára állt. Filep
.Béla mindjárt megválasztása után határozott hangon mutatott rá, hogy „nem okos politika addig feszíteni a húrt, amíg elszakad. Ki vállalja a felelős
séget, hia a türelem és békülékenység utolsó szálai is
elszakadnak, s a magunkba fojtott sok-sok igazságtalanság a maga meztelenségében a nagy nyilvános.Ság elé kerül?" Corrosivus, a Gyógyszerészek Lapjának maró tollú és kemény elszántságú, kitünő
cikkírója (maga a szerkesztő) kimutatta„ hogy
taglétszámát tekintve a Budapesti
Gyógyszerész Testület 6%-os, a Vidéki Gyógyszerészek Orszáigos Szövetsége 20%-os, a „csöndes kimúlásra
szánt"
Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület
'36%-os, az alkamazotti Szövetség pedig a magia
ezer tagjával 50%-os arányban képviseli a magyar
gyógyszerészek összességét. „Logikus volna tehát írta Corrosivus - hogy minden „korporáció csak
százalékos arányának megfelelő gőggel verje a mellét, mint kari közvélemény."
A Szövetség előbb kormánybeavatkozást követelt a fölmerült érdekellentétek elsimítására, majd
.nagy erővel szervezte meg az ellenál&st, aimi teljes
sikerrel is járt, úgyhogy a Testület nem tudott érvényt szerezni közgyűlési határozatának. A „szabad
egyezkedés" gondolatának bedobásával nem sikerült
felborítani a kollektív megállapodást, a budapesti
gyógyszertárakban kettő kivételével mindenütt
megmaradt a harmadnapos szabadnap és csupán
hat patikában nem sikerült elfogadtatni a Szövet:ség által megállapí.tott fizetési skálát: a 30%-kal
fölemelt fizetéseket. „Ezekntán világos - írja a
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Szövetség lapja - hogy a Testületben csupán egykét úr foglalkozik konkolyhintéssel."
A szabadnapok rendjének megbolygatása óta
a Szövetség hadiállapotban volt a Testülettel, amint
ezt a Gyógyszerészek Lapja vezércikke leszögezte
az újjáalakulás első évfordulóján. A Testület vezetői anyagi erejében akarták meggyöngíteni és így
„gazdasági bojkott" alá helyezték a Szövetséget,
minek következtében - a testületi hatalmasságok elé
ad audiendum verbum citáltatván-23 fővárosi gyógyszertártulaj do nos lemondott a Szövetségben viselt
pártoló tagságáról. Ez sem használt azonban, mert
az ellenpropaganda következtében ugyanazon idő
idő alatt 150 új tag lépett be a Szövetségbe. Mondanunk sem kell. hogy a napisajtó ismét az alkalmazotti kar mellé állt és nyujtott értékes segítséget. Jellemző epizódja ennek a korszaknak Réthelyi
József testületi titkár egy cikke, melyben az árdrá.
gító visszaélések ellen hozott 1920. évi nevezetes törvényre hivatkozva botbüntetéssel fenY'egette meg
a fizetésemelést követelő szövetségi vezetőket. A
Gyógyszerészek Lapja nem maradt adós a válasszal
és ugyancsak heves fejmosásban részesítette a Testület önmérsékletet nem ismerő titkárát. Mint
Corrosivus - a Iap éles hangjára célozva - mondotta: „fanyelű bicskával nem lehet operálni."
DOLGOZIK A SZöVETSÉG.
Az Országos Gyógyszerész Szövetség nagy agilitással folytatta érdekvédelmi munkáját. Nagyrészben a szövetségi vezetők eljárásainak és propagandájának köszönhető az 1920 február 20-án megjelent első technikarendelet, amely szigorúan eltiltotta a technikai segéderőknek a gyógyszerek kiszolgáltatása és más gyógyszerészi szakképzettséget
igénylő munkakörben való alkalmaztatását. Itt kell
megemlékeznünk az 1920. évi 1910. számú kormányrendeletről, melyet március l-én adtak ki. Ez
a rendelet a magántisztviselők szolgálati jogviszonyait szabályozza és rendelkezései alapjává váltak
a ma is érvényben levő joggyakorlatnak. A Szövetség lépéseket tett, hogy a rendelet hatálya az alklalmazott gyógyszerészekre is kiterjedjen. Valóban
ma is ez az ú. n. Bethlen-rendelet szabályozza - any.
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nyira-amdmyire
jogviszonyainkat, főképpen a
felmondást, végkielégítést stb.
A február 22-i választmányi ülésen Sz. Szász
Tihamér ügyv. titkár bemutatta az ügyészség átiratát a .szakszerV'ezet kommunista vezetői ügyében,
továbbá az elkommunizált receptek
átadásáról
szóiló ügyészségi j C'gy'zőkönyv.et. A recepteket az
ügyészség átadta a Testületnek szétosztás céljából.
Nemsokkal később a belügyminiszter 2812/1520.
Vlll. sz'ámú rendeletével i'elfüggesztette (a 'ténylegesen már nem létező) szakszervezetet és ellene a
vizsgálatot hivatalból elrendelte. Evvel volt összefüggésben, hogy az ügyészség néhány hét mulva elfogató parancsot adott ki a szakszervezet volt vezetői e11en. (Téri Tibor már előzőleg bírái elé került.
Sajtó útján elkövetett öt rendbeli izgatás és z.sai·olás büntettében mondották ki bűnösnek s ezért a bíróság ötévi, négy hónapi és 14 napi börtönre
ítélte.)
ORVOSMINISZTER ÉS GYóGYSZERÉSZALLAMTITKAR.
A Szövetség küldöttsége április 29-én tisztelgett dr. Benárd Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszternél és memorandumot nyujtott át neki, melyben a közgyűlés által elfogadott tervezet szerint a
a gyógyszerészet megreformálását és a kamarák
felállítását kérték. Benárd miniszter, aki orvo.s volt,
jóindulatúan fogadta a küldöttséget és minden tekintetben megnyugtató választ adott. Az alkalmazott
gyógyszerészi kar iránti jóindulata valóban meg is
mutatkozott, amennyiben már júniusban leiratot
intézett a Szövetséghez, melyben a memorandumra
válaszolt. A leírat így hangzik:
Magyar Királyi Munkaügyi_ és Népjóléti Miniszter.
14.507/11'920. sz. V/1c. Országos Gyógyszené~z 1Szövetségnek Budapest, Múzemm-J<:örút 17. sz.
A gyiógyszePészeti ügy megr·eformál'ása ·és a .gy6gyszerész~ Jcamar·ák felállítása. táir.gyáb~n f. 1érvi április h-ó
·29-én kelt hea:diványai·ra ·értesítem .a Szövetséget, hogy
a gyógyszerészet reformjára vonatkozó tervezet
jelenleg kid-0lgo(OÍls alatt áll
.s. a gyógyszerészi ügrY 1rendezését a hozzá fű·zödő foTu167
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tos közegészségügyi szempontolknaik és az össze~ érdekeltek Jogos ,é,s JnéltányJ.ást érdemlő igiényeinek figyeIembevétel1ével kírvánom a:nnaik idején m,egoldani. iBuda-·
pest, 1'9·20. június 15. Dr. B 1é n á ·r ,d s. Jc, m:iniszter.

Ennek a miniszteri leiratnak azonban sajnos,
és még azután nagyon hosszú ideig nem
lett foganatja. Annak ellenére, hogy a közegészségügyet irányító népjóléti miniszter orvos volt, politikai államtitkárként pedg dr. Gaál Endre személyében gyógyszerész került melléje, tehát ideálisan volt
megoldva a közegészségügy legfőbb vezetése, a.
gyógyszerészet ügyeinek rendezése é1·dekében semmi
sem történt és a közegészségügy is alig érezte meg,
hogy szakemberek vezetik.
egyelőre

RENDELET A GYóGYSZERTARAKKAL VALó ÜZÉRKEDÉS ELLEN.
Azaz valami mégis történt. Ekkoriban, a koronaromlás idejében valóságos gyógyszertárvásárlási
düh lett úrrá a pályán. Ez a betegessé fajult tőzs
deszerű vásárlási láz persze alaposan
felverte a
gyógyszertárak árát és egy-egy gyógyszertár fan_
fantasztikus áron cserélt gazdát. Sok visszaélés történt, valóság,gal üzérkedés folyt a gyógyszertárakkal. ,.A patikákkal úgy gseftelnek hosszú idő óta,
mint az ócskavass1al a Teleki-téren - írja Corrosivus
- Adják, veszik szemérmetlenül, közben mindenki
nyerni akar rajtuk s így természetes, hogy a nagy
üzleti buzgalomra végül is a beteg közönség fizet rá."
Tulajdonosi részről Koritsánszky Ottó nagy cikkben
kelt ki az üzérkedés ellen, s úgy, mint az alkalma_
zotti Szövetség, ő is szigoru kormányintézkedést követelt. Benárd miniszter végül is belenyúlt a dzsungelbe és november 17 -én szigorú rendeletet adott ki
az üzérkedés ellen. A ma is érvényben levő, de feledésbe merü1t, üdekes rendelet, amel'ynek száma
38.302/V. c. 1920. sz., így szól:
va1a·mennyi törvényhatósá,g

első

tisztviselőjének.

A size.mélyjogú gyógytsz:eTtárak átruh•áiz,ás.ának engedélyeZiés•ére vonatkozú ~érv.é,nyek tárgy.3.lása folyamán
sajnálattal kel1ett tapas7'talnom, hogy az átruházfuli loér'V'é11iyeknek csak a JegrötkMib eseteklben szolgál,,,ak ala.pucl
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a tö-r:v·ény s~e.lleni·é:vel is öBszeegyeztethető köirülm·ények,
hanem igen sok esetben az a törekv·és érviényesü·l, hogy
a gyógyszertári !berendezés és 1f1elszerelés elad.ásán.ak
leple alatt maga a gyógyszert•árjogosítvány adassék el,
ami ·pedig az 1876. évi XTV. t.-c. 131. §-án·ak világos ,és
félreisme!Iihetetlen rende11ke-z1ése szerint el· nem aidható
és nem hagyornányozható.
A személyjogú gyógys·z·ertá•raik eze:n szinte űzé;rke
déssié faj:ult ·csereibeirélés e s .az ebbő.J szá:r:mazó ,magánjogi igények :birói vagiy közigazgatási úton va:ló érv.ényesítése, me.lyek soksz.or a köze,gészségügy;i· •ér.deke.k. Lér,ziékemy sérelmével j ártak, arra kényszerítenek, hogy a
személyjogú gyógyszeTtárak átruhá'ziását wzon ih.latáiroik
közé szorítsam, mely a tö'rvény ,és tménye1S s,zabáJ.yoik
rendelkezés-é~el és szellemével megegyeznek.
1

1

folyólag felhí<vom a törvémylhatúsá·g els·Ő
hogy a hozz,áju.k ,beérkező vagy innen .leküldött átruházási ké:.riv·ényeket ne csak a tö.rvé:nyessé,g
szem,po:nt.i'áiból 1bírálj ák el, han:em beható el;bÍ'rálás alapján tett javasl3)taikban az átriuház·ás indító ·ok3.ira és körülményeire .iis terj.eszkedjenetk ki.
'Ebből

tisztvise'lőit,

1

1

Oly esetek!b.e'!l .pedig, midőn tudomáBukra jut, hogy
az átvevő gyógys·zer.ész a igyógysz,eTtár berendez,és'ére és
felszereléS'ére tulaj,donjogot szerzett s a gyógysze.rtár
voez.etését is átvéve .magát még az átruház,ás itteni' engedélyez·ése előtt tulaj-d,onosként szerepelteti, a :haladéktal.ainul :megindítandó vizsgálat ala·pján a gyógyrSe:·ertá,r
állan.d.ó működés·ben tartásának biztosítása és az esctlegies visszaiél és ,megtorlása i!rá:nt intézkedjenek s eljárásuk ·ered,m•ényéről hozzám azonnal je'lentést tegyenek.
1

(A rendelet hatályát vesztett utolsó szakaszát,
amely a gyógysz·ertári jogfolyamodásokkal kapcsolatos, elhagytuk.)
A Benárd_féle rendelet a tulajdonosok körében
nem találkozott általános tetszéssel és az összes
gyógyszerészi korporációkat csatasíkba akarták állítani a rendelet ellen. Az a törekvés, hogy valamely
érdekeiket sértő intézkedés ellen az össz-gyógyszerészet erejét mozgósítsák, nem egyszer jelentkezett az
idők folyamán a tulajdonosi karban.
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A SZöVETSÉG GAÁL ENDRE
ÁLLAMTITKÁRSÁGA ELLEN.
1920 márciusában röppent fel először a lúr
holl"y a népjóléti_ min!sztériu~ álla;ntitárává e~
gyogyszereszt, di. GaaJ. Endret fogJak kinevezni. A
llírt gyó_gys_zei;-és~i. ~örökben előbb hitetlenül, majd
anukor UJbo! es UJbol lanszírozták, meglehetősen vegye_s érzelmekkel foga~ták. Dr. Gaáil Endre pályafu_
tasat valam1k;ir_ a Gyogyszerészek Lapjánál kezdte
meg, ennek reven lett neve ismertté a kari életben,
a~ol elemt~. ~mt az alk~lrnazotti érdekek megalkuvast n~m hiro. ~arcos~ ~u?t fel. Később, hogy a sors
ked_vezese ío_Jyt";n onallositotta magát, más érdekczfera szolgalatab~. szegődött és mint egy tulajdonosi lap szerkesztoJe, bizony igen sokszor került elle_nt~tbe ré)l"i kenyeres társaival. Alaposan kivette a
reszet abbol a kuzdelemből, amelyet· néhányan folytatta~ az ~-lkaln_rnzott gyógyszerészek törekvései eL
len. Ertheto tehat. hogy a Szövetség nagy aggodalo_mma! vett_ tudomást erről a meglepő kombinációrol. Dr. Gaál Endre á!lamtitkárságának híre azonba_n makacs~! tartotta magát és ezért a Szövetség
marcms ~8-1ki közg:yűl~s; jónak látta állást foglalni
ellene. __ Tobb;k hozzaszolasa után a közgyűlés a köYetkezo hatarozatot hozta:
„Az Országos Qyáigyaz·e['ész :Szövetseg [nint a Magyaro,rs·z·ágon alkal.n1a•ziott gyógyszeTészek egyetlen korporációija, aggodalumm:al értesül azon hír~k.rőI amelyek
dr. Gaál 'Endre esetleg be;követl<ezhető népjóléti állam_
titkáTságával kapcsolatban a napilap-okba·n kolportáltatnak. l\1oflt, amidőn a közegészségügy szoci,ális reformja
s ennek keretéihen a .gyógysze•rtá,rak jo.gadn1nányozási<nak kérdése is 'napirendre fo.g kerü.lni, nem tartja szerencsés viálasztás·na:k, sőt az a11ka1.mazott gyógyszenés·zek
szempontjából egyenesen veszed'elmesn,ek látja, ih'a erre a
fontos pozicióra olyan ·embert á:llítanak, aki az alkallma:Zrott gyiógyszerészek kö veteléseinek mindig akadályozója
Yo'It s alki hosszú ·év,ek óta fog1'alkiozik g1y:ógys1ze'rt'áraik
üzletszerű aidás-vétel.ével. Az 10.~szágios Gyógysz.eirész
Szövetség éppen ezért azon kéréiSSel keresi meg az 1Q.rszá1

gos <Keresztény Kisgazda és Főldmívespártot, lhogy dr.

Gaál Endr.e jelölésétől a \köz érde~ében ·e1te1kinten-i méltóztassanak.''
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A közgyűlés megbízta a vezetőséget, hogy az
egyhangú határozatot juttassa el illetékes helyre.
Néhány hónap mulva egy időközi választáson a
fehérgyarmati kerület nemzetgyűlési képviselőjévé
választotta dr. Gaál Endrét. Nem sokl<al utóbb pedig,
október havában a népjóléti minisztérium politikai
államtitkárává nevezték ki.
A TÖRTÉNELEM ITÉLőSZÉKE ELőTT.
Nagy dolog volt az, hogy a köz.egészségügyet
vezető népjóléti minisztérium élén orvos állott és eL
ső munkatársaként dr.
Gaál Endre személyében
gyógyszerész került meíléje. N agyj'."lentőségűnek
kellett tartani a közegészségügy vezetese szempontjábóI hogy igazi szakemberek, egy orvos és egy
gyó~szerész kezébe ju~tt az ~gé~zségügy_ legfií!Jb
irányitása. A gyógyszereszet szamara pedig kulon
jelentősége volt annak, hogy az ügyeit intéző m111isztérium vezető tisztségét gyógyszerésszel töltötték be. Dr. Gaál Endre előtt gyógyszerész soha még
nem jutott ilyen magas pozicióba. Azt ugyan nem
lehet mondani, hogy személyében összpontosult v?L
na a gyógyszerészet minden bizalma és államt1tkarságának hírét már előzőleg sok helyről ellenszenvvel
fogadták, de abban a pillanatban, amik?r kinevezése
befejeo>iett ténnyé vált, elhallgatott mmden kn!1ka
és a gyógyszerésztársadalomban bizalom és remenység kerekedett föllil az iránt, hogy dr. Gaál Endre
mint államtitkár magas poziciójában és a hatalom
birtokában elhaÚ.rozó lépéssel fogja előbbre vinni
a gyóo-yszeréswt ügyeit. Erről tanuskoclik az a vezé;cikk is, melyet Koritsánszky Ottó írt október 20án a Gyógyszerészek Lapjába. Maga a lap szerkesztősége következőképpen kommentálta dr. Gaál Endre államtitkári kinevezését:
Az el'Vi .differenciáknak azon'ban a köz .érdelué1ben
el k~l1 tör·pülnie akkor, aimi·d·ő:n egy magas és fontos poL'lició:ba keri.ül t „kartársunk" egys·éges t1ámogatásá-ról van
szó. Azi a jogos kívánságot, 1hogy végre egyszer ü.gyeink rvezct·és•ét egy vérünkiből és- húsunkból való „·gyógy~
szerész" kezébe került, egyetlen clisz.harimoniklus hang
vagy tett se-m z.avarhatj.a ,me-g mi.ndadd~i'g, míg mag#as
állást !betöltő kollegánk valóban a közért akar muinJcal-

k<>dni. Hisszük, aka,rjuk hinni, ·hog:y Gaál dr.

függetl~-
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níteni tudja magát a .gyÓg.YlS·Z·er-ész.et kö·z·is.merte;n ezerszálú érdekhínárjától s hogy egy későbbi ídőben történő
távo.z.ása ·esetén is csak ike;liemes eml ékékke1 fog•unk álhmntitkárságára visszago:ndolni. Ad.d'ig is, mint az .alkalmazotti kar megdönthetetlen előfrrsei, .r.ésen áll1u:nk 8
ha kiérdemli, meg-hajtjuk ·előtte él'.Z őszinte elismenés }obogióját; ha nem, úgy kiérlelhetetlen vádlói 1·eszünk az
el.j1öv·endő generációlik ítélőisz·élke előtt."
1

1

. Ma még nincs itt az ideje, ho-gy Gaál Endre államtitkársága és gyógyszerészközéleti pályafutása
felett b~rki is ítéletet mondhasson, de krónikánkban
most~ntol kezdve gyakran fogunk találkozni olyan
mozai~okkal, am;Iyek a gyógyszerészet egy hosszúra 1,1YUlt korszakan kei;esztül ennek ru1 érdekes pályafutasnak, ennek a gyogyszerészi viszonyok között
szokatlanul fényes karriernek az alkalmazotti karhoz való vonatkozásait jelzik.
KET RÉGI ARCKÉP,
.
MELY NEM HALVANYODIK.
_ Ket ar?kép~t örökít meg_ a Gyógyszerészek Lapja 1920-as evfolyama. Az elhunyt Kosztolá:nyi Dezső
nek „Régi arckép" című gyönyörű versét a lap kará_
csonyi ~zámában, nagyapjáról, aki gyógyszerész volt.
To:-abba__ egy ~i~ hírt_ arról, ~ogy e$y nagyszorgalmú,
ifjn belugymm1sztermmi hivatalnok dr Atzél Elemér min. s. titkár akkor szerezte ,;,eg orvosi és
gy?gyszerészi, képesítése mellé a harmadik diplomát,
a __ jog1, d_oktoratust. ~ hír - melynek írója nagysze_
ruen Itelte meg a fiatal miniszteri tisztviselő kiváló
képességeit és élesen látott a jövőbe - így szólt:
, Doktor phiarmaciae, medicina.e et j1uris. Rirt:kraságsz_am1ba menő é.rde'kes fel.a•vatás volt a mina.p a Budapesti
Kir._ Tu·d1?má1nyeg!etemen. Dr. Atzél Elemér népjóléti
~1n~s,zter1 s. t1tkart .a.vatták a jogi tud-ományok doktoravi~. E_z ~ .doktori ·diplama immár -a harunadik, amelyet
Atz•el t1tkar ·elnyert. Pá'lyánkon kezdette fe1s,őib1b tanulmányait, mint . gyó~yszerész ·d'Oktor folytatta s megszerezve .az orvosi diplomát is, a 1belü.gyminisztérium•ban
váHalt állást. Hivatali ·és orvosi elifogJ3'ltsága meliett,
ernyedetlen szorgalommal id-őt szakított a jogi ta:nulmá:ns:dkra, ·rumiel!eket most szintén fényes eredm•énnyel befejezett. Atzel doktor sokoldalú tudása 'és elfoglaltsága>
mellett is izig-vérig .gyógysz·eTész -marad't, telve régi
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pályája iránti szer.etette!. Tudása, szorga•lima 1mintlenes.etre rhivatottá tes,z,ik őt, ho.g.y a .gyógysz·erészeti ·és közegészség-ügyi kérdés·ek intéziéS'é·be befolyás,a. legyen s az
eddigi ei::ed·mé:nyek valószínűvé teszik, hogy időve-1 1döntő
működési köre lesz, ain·1elyre m:ind:enké.p .érdemesnek és
hi·vatottnak ,m.utatkozik.''

Milyen pompás fotográfia, melyen ott díszlenek
ragyogó vonásai!
A másik képet is meg kel! örökítenünk a gyógyszerésztörténelem számára, a nagy költő fájdalmas
zenéjű, meleg szépségű
fotográfiáját a tudomány
elmélyült útjain járó magányos gyógyszerészről, aki
a költő nagyapja volt:
a

jövő

RÉGI A~CKÉ.P.
Szem em :most .gyak,ran rvi1ssza:niéz
1és úgy idézlek,
jó nagyapám, te '!"égi gyóg1ysz.et"ész.
Arcodon mély m·ag.ány jegy,e.
Te félreültél,
hogy mulat1ott cigánnya•l a me.gye.
Azt m'Ondják négi ·emberei:
tej, :sz'Ód1avíz volt
italod hangos asztalok megett.
R·uh·ád'on nin·cs egy frrva folt,
oly szüzi-u-endes,
de körmöd a sok jódtól sárga volt.
Patil«us-csa%d hű fia,
könyved S·e volt rnás,
csak :egy latin, ·ó Pharmacopia.
Bolyongtál a ,rnagy.ar mezőn,
lankadt zaránd·ok,
fájó göröngyre estél, könnyezőn.
H1ániyszor látlak, ifjú füvész,
Alélva menni,
egy tájon, ~hol az inség fütyörész.
Szivedbe méreg és vi.rá g,
'bot a ke~edben,
a válladon egy ócska hátizs'ák.
Ánizs, ka!mi!.Ja, jószagn
gyölk&r volt benne
~•.benne vo'l t, máir benne ivolt a bú·
1

Kosztolányi

Dezső ..
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nem sok jót hozott .sem az ornzágnak
s.em . az alkalmazott gyógyszerészeknek. A pdhtikai helyzet kisebb-nagyobb ingadozások ntán
megindult a stabilitás felé, de az alkialmazotti kar az
egyre romló gazdasági viszonyok között az anyagi
romlás lejtőjére került
A KIRALYTRAGÉDIA
. .A ~irálykérdés már .1920 óta nagy belpolitikai
fesznltseget o~?"ott, amihez váratlanul külpolitikai
b?nyodalmak Ja':ultak., . r~. Károly király ugyanis
varatlanul hazatert SvaJcbol, megJelent Mikes szombathel~i püspöknél, majd kísér<!téve'' Pestre jött
hogy atvegye a _hatalmait. Min'thogy azonban meg'.
bi~on!osodott rola, , h~gy ez egyrészt polgárháborút,
masreszt _a szomszedállamokkal háborút idézne föl
b121almasai taná:sára önként visszatért Svájcba.
bonyod~lma~ m1,att a Teleky-kormány ''emondott s
a ~ormanyzo grof Bethlen István't · bízta meg. korman yalakí tássail'.

A

A hazatérési kísérlet októberben megismétlő
dött. Káro!y király és Zita királyné repülülőgépen
Sopronba ,erkeztek, ahol a nyugatmagyarországi harcok?an resz~vett Ostenburg-csapatok felesküdtek a
kiralyra, aki most :nár fegyveres csapatok élén indult el Budapest fele. A szövetséges és társwllt hata.l~ak, azo_m,ial erélyes jegyzékben tiltakoztak a restaurac10s ki~er let ellen,, minek hatása alatt a kormány
szembeszalt a kirallyal s az emlékezetes budaőrsi
cs~ta után IV. Kárnil[y, a vérontást kerülendő feladta
tronfoglaló tervét. Előbb a tihanyi bencés k~lostorba
vitte~, m~J,d a s~öv~tséges hatalmak követelésére kis~lg.~ltat.a~ a':. antantn'.'k· A_ kir~ly sorsa megpecsé.
t€lod~~t, ~ antan! Madeira szigeten internálta s ott a
keseru szamk1vetesben, a következő év tavaszán megha!t·, A ~i;mz~tgyűlés ugyancsak a nagyhatailmak ny0 _
masara wrvenyt hozott, m<Jlyben a Habsburg.házat
megfosztotta a magyar tróntól.
Az újjáai'lakult Bethlen-kormany ezu'tán teljesen
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a belső konwolidáció megeTősítésére fordította figyelmét s mindenekelőtt új nemzetgyűlést hívott
egybe. A királytragédia hullámai azonban még sokáig foglalkoztatták a közvéleményt. A kétszeres
restaurációs kisérlet külső követk@ményeként a kisántánt államai szoros egységbe kovácsoilkidtak.
UJ FIZETÉSI SKALA.
Az alklalmazott gyógyszerészi kar helyzete ebben
az évben veszedelmesen leromlott. A kormány valutajavítási kísérletei (a Hegedüs.szimfóniák) baJul
végződtek minek következtében pénzünk elvesztette
vásárló értékét és mértéktelen drágaság á]Jt elő. A
Szövetség előbb az éjjeli-taxa behozatalát kívánta,
majd csatlakozott az á11la1ános tax:aemelési mozgalomhoz végül pedig heves akciót indított a fi~etés
emelés' érdekében. A kormány egyelőre elzárkózott
a taxaemelés elől. hasonlóan a tuladonosok a fizetésjavr.ás elől s így nagy nyomor szakadt az alkalma.
zottakra, amin édes-keveset enyhítettek a norvég és
amerikai segélyakciók.
A márdusi közgyűlés a viszonyok hatása alatt
új fizetési skálát á!lapított meg és kimondta, hogy
soovetségi tagok a skálánál kisebb fizetésért nem
vállalhatnak állást, d'e a fővárosban csak kis részben
tudták elérni a fölemelt fizetéseket, a többség elzárkózott a javítás elöl. J ellemzö az akkori heilyzetre,
hogy mozgalom indult meg az Amerikába való kivándorilás mellett s bizony többszázan hajlandók lettek volna kénymierűen elhagyni hazájukat és meszsze idegenben keresni a megélhetést. A kivándori1ási
terv azonban végül csalóka délibábnak bizonyult.
A kormány végül is kiadta az erélyesen sürgetett új gyógyszerárs2labást, sőt az év vége felé ~jabb
felemelt áirszabást boc:sáJtott ki, de az alkalmazotti kar
helyz-ete ahg váil'tooott. Ujból gyűlemle;ni kezdett_ ,a
keserűség amit csak fokozott, hogy Nemetansztrrnban ez é~ben lépett életbe a törvényes korpótlékpélll'Jtár, másrészt kitört a dániai sikeres gyógysze•
részsztrájk, továbbá az a körülmény, hogy a kormány makacsul elzárkózott újabb jogok kiadásától
és késlekedett a gyógyiS'llerészet ismételten megígért
reformjával is.
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DR. ATZÉL ELEMÉR TöRVÉNYJAVASLATA.
A népjóléti és munkaügyi miniszterium a je.
lek szerint komolyan fogii'alkozott a gyógyszerészet
megreformálásával. A miniszter felkérte dr. Gaál
Endrét, aki időközben megvált a népjóléti ál!Jamtitkárságitól, hogy készítsen tervezetet a gyógyszerészet l'eformjára, bent a minisztériumban pedig megbízlt:a dr. Atzél Elemér min. titkárt az új gyógysze.
részi törvényjavaslat elkészítésévei~. Maga a miniszter is ismételten tett nyilatkozatot a készülő reformról és a Szövetséghez intézett leiratában is megerő
sítette, hogy törvényt szándékozik a nemzetgyűlés
elé terjeszteni, sőt felkérte a Szövetség vezetőségét
hogy készítse el a maga tervezetét a gyógyszerészet
reformjára vonatkozóan.
A Szövetség rendkívüli közgyűlésen foglalko.
zott a gyógyszerészet reformjávar és a viszonyokkal
számolva, fefadta a programmjáuJ valfobt átruházhatatlanság elvét és a gyógyszertárak átruházlratósága
mellett foglalt állást. (1921 szept. 4.) A tulajdonosi
karral vru~\5 egyetértést és békét is kívánta szol1gálni
evvel a lépésével, de a másik oldalon igen kevés méltánylásban részesült. Hogy a törvényreform ügye
mennyire komoly stádiumba jutott, bizonyítja, hogy
dr. Atzél Elemér min. titkár szeptember 25-én a kar
különböző rétegeiből meghivottak előtt bemutatta az
el'készített törvényjavaslat~tervezetet. A Szövetség
részéről Sz. Szász Tihamér, Gyarmathy Imre és
Székely Jenő János voltak jelen ezen a megbeszélésen. Atzél dr. tervezete lényegileg az 1876 :XIV.
t.-c. elvi alapján épül't föl, de annak hibáit kiküszobölte. A jngadományozást ansziennitás alapjára he.
lyezte, a gyógyszertárátJruházásokná<] magas illetéket állapított meg és felölelte a kamarák létesítésén
~!vül az a.Jkal~azottak teljes szolgálati pragmatikáJat. A Szovetseg lelkesen csat1iakozott a javaslathoz
és hálás kös2lönetét fejezte ki dr. Atzél Elemérnek.
Sajnos , nem rajta mult - éppúgy mint most 15
évvel később sem - hogy a java;,iaföól nem lett
törvény.
A SZöVETSÉG REJT HALOTTJA.
Ebben az évben súlyos gyász és veszteség érte
az alkalmazotti kart. Két legkedvesebb vezető em-
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bere: Schrantz Lénárd és Kiss Károly távoztak az
éc'ők 'sorából. Schrantz Lénárd március 2-án húnyt
el. A Gyógyszerés?Jek Lapja gyászkeretes vezérc;1kkben búcsúzott tőle, temetésén pedig soha nem latott
nagy számban jelentek meg kartársai. A sírnál Kiss
Károly vett búcsút elnöktársától, nem is sejtve, hogy
rövid idő múlva ő is követni fogJa a boldogabb tulvilági él'etbe. A Szövetség alapítványt tett Schrantz
Lénárd emlékére.
.
N emsokkaiU később, április 9-én meghalt Kiss
Károly. Hi:ritelen támad!' beitegség, mi:;tt műtétnek
vet:ette alá magát, hashartya,gyulilad'.';s lepett f?I s ~z
v(jgzett vele. A Gyógyazereszek LapJaban rmm".r _ma;
sodszor jelent meg ez évben a nagy szomorusai;-o e
hírül adó gyásZJkeretes vezércikk. A rákoskeresz:t'u1
temetőben újból megjelentek az ailkahnazotti tomegek, hogy búcsút, ve?Yenek fele~hete~]:en vezérük~ől.
Millner György bucsuztatta a Szovetseg, dr., Varsagh
Zoltán a barátok nevében. A Hétfői N aplohan Szomaházy István megható nekrológot írt Kiss Károly.
ró! aki évtizedeken át közkedvelt tagJa ;>o~t f,.z
Otthon-Kör bohém kedélyü baráti társasaganak.
Meghalt a patikwl, ez volt Szomaházy cikkének cín_ie.
Igy ismerték, így hívták maguk köz.ött, így í~ta~ roh
jognyerése alkahnából is: a p~tiku_s. ~e meltoan, is
reprezentálta karunkat. A haboru elott, a sztr".Jk
befejeztével virágcsokrot nyujtottak át neki k~rtar
sai most pedig egy eltöltött munkás élet utan ko~zorút. Mit adhat mást az a,lkalmazotti kar, a
szeretet és kegyelet virágain kívül?
BELSö KONFLIKTUS.
A Szlövetség belső életét az év vége felé súlyos
konfiifiktus zavarta meg. Az ügyvezető titkár és a
szerkesztőség tagjai között nézeteltérések kele~~;zte~,,
melyek megbénították a Szövetség. munkaJ,at es
személyes incidensekbe:r; robbant~'k k1. . A, vaJasztmány végül is szahadsagolta az. ugyv. ti~kart es helyette ideiglenesen ,B?glutz Viktor~ J_nzta me!\" az
adminisztráció vezetesevel, egyben palyazatot hirdetett .az áLl'ás betöltésére. A szabadságolt titkár sze'!1élyes hívei beadványban tpt".lrnztak _a __ V:álru;ztm~1'.Y
inté2lkedése ellen és 84 alaíro rendkívuh ko2lgyules
-Osszehívását kérte. A Gyógyszerészek Lapja szer177
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kesztői a lapban reflektáltak a panaszttevők beadványáira, ismertetve a tényáL:·ást, a váilasztmány pedig
úgy oldotta meg a kérdést, hogy a következő év ja_
nuár elejére egybehívta a rendes közgyűlést.
A MAGYARORSZAGI GYóGYSZERÉSZ
EGYESüLET ATSZERVEZÉSE.
Jelentős eseménye volt az 1921-es esztendőnek
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület újjászerv".~é;,ie: melyne~ előkészítő munkálatai már a megelozo evekre nyulnak vissza. A tulajdonosi kar három
eeyesületbe .széts:zak.ad\Ca _nem tudott valami nagy
erot felmutatni es erdekei mellett ha.tékonyan fellépni. A Budapesti Gyógyszerész Testület valahogy
csak állta a sarat, kű''öniisen az alkrulmazotti törekvések ellenében, de az ország többi gyógyszerészeit
magában foglaló másik két egyesület biztosan haladt
a teljes elsorvadás felé.
Koritsánszky Ottó, az országosnevű szakíró vetette. fel a gondola~ot, hogy. a. Magyarországi Gyógyszeresz Egyesulet at-szervezesevel meg kell teremteni
az egységet oly módon, hogy valamennyi tulajdonosi
egyesűlés ebben a szervezetboo tömörüljön
s az
e.gyes testületek az Országos Egyesület kebelében
őrizzék meg autonómiájukat. A gondolat nagy tetszésre talált, Koritsánszky megbÍ2iást kapott a ter_
vezet kidolgozására, majd az elfogadott tervezet
al:apj·án megindult az országos szervezés munkája,
melyben különösen Koritsánszky Ottó és Karlovszky
Geyza vettek na,gy lelkesedéssel -és agilis kitartással
részt. Fáradozásaikat siker koronázta, tervük meghódította az ország egész gyógyszerészi köz.véleményét
és közel másfélesztendei szívós munka után 1921
május 26-ra egybehívták az alapszabálymódosító
közgyűlést, mely kimondta az összes tulajdonosi
korporációknak a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületbe tömörüJ~ését. Az egységes tulajdonosi korporáció elnökévé az alakuló közgyűlés dr. Gaál Endre v_
állalJ:1;titkárt _választotta meg, az ügyviteli iroda vezetésere pedig igwgatói minőségben Koritsánszky
Ottó nyert megbízást.
Az egész tulatjdonosi szervezet melgberemtése
nam;jelentőségű esemény volt, mert a megerősödött
tulaJdonosi egyesület alkalmas oett arra, hogy a
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gyógyszerészet fejlődésének, a kari céloknak, mozgalmaknak, gazdasági és kultúrális törekvéseknek
szilárd támasza legyen. Ezért jelentősek a szervezők,
elsősorban Karlovszky Geyza és Koritsánszky Ottó
érdemei és az egységet megalapozó teljesítményük
előloelő hályet biztosít nevüknek a ma:gyair gyógyszerészet történetében.
Az alkalmazotti kar eleinte meglehetős idegenkedéssel fogadta az új egyesülést, nyilván mert attól félt, hogy a megerősödött tulajdonosi kar inkább
lesz képes ellenállni szociális törekvéseinek. Az események sok tekintetben igazolták az aggodalmakat.
mert a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület néhány erőtlen kísérlettől eltekintve semmit sem valósított meg szociális programmjábOO! mindaddig, amíg
első elnöke el nem távozott az egyesület éléről.
A személyi változás bebizonyította„ hogy nem az
erős és egységes egyesületben van a hiba, e11enkezóen, éppen ezek a tulajdonságai adtak erőt a későbbi
elnökségnek arra, hogy a szociális alkotás útjára
lépjen. Az egység mindig a legna.gyobb erőssége egy
karnak s a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
példája intő tanulságul kell, hogy szolgáljon az alkalmazott gyógys2lerészek számára, szociáJl'is törekvéseikben.
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ismét radikfüisabb irány felé toel a Szövetség politikái a. Éles összetűzések következtek be a tulajdonosi karrnl és kiújultak a régi harcok, amelyek ezúttal is a fizetésből indultak ki.A második nemzetgyűlés megalakulása után kezdődött el igazán vehemens eővel a
koronaromlás s a pénzérték vásárlóerejének állandó
csökkenése örökös zavarokat és viszályokat okozott
a fizetések körül. Az ország helyzete sem volt ekkoriban rózsás, az erőszakos nemzetgyülési választások, a király váratlan tragikus halála Madeira szi.getétt, a politikai össze-vissza háborúskodás, rettenetes korrupció, legfőképen pedig a szomorú emlékű
„leépítés" jellemezte ezt a korszakot. Kif.elé a kormány gyengének mutatkozott, befelé pedig a „konszolidáció" érdekében erőszakos pártabszolutizmust
tartott fenn. A középosztály soha nem tapasztalt
I).yomorba jutott, amiből az alkalmazott gyógyszerész is bőven kivette részét és éppen emiatt lett
úrrá soraikban az idegesség · és hatalmasodott el
minden irányban a viszálykodás.
KüZDELEM A PATIKAJOGOKÉRT.
1914 óta a gyógyszertárjog adományozás, eltekintve a Károlyi-kormány által kiadott néhány jogtól, úgyszólván teljesen szünetelt. Az egymásután
kőV'etkező kormányok mindig azzal hárították el a
jogfolyamodásokat, hogy új gyógyszerészeti törvényt szándékoznak készíteni, ennek a törvénynek
elfogadására azonban csak a majdan összeülő országgyűlés lehet illetékes. Ekkoriban ugyanis még a második nemzetgyűlés tartotta üléseit. Valóban készült
is törvényjavaslat-tervezet a :miniszteriumban, amint
erre már rámutattunk, de ezt a javaslatot soha nem
terjesztették sem a nemzetgyűlés, sem a következő
években összeült országgyűlés elé. A Szövetség állandóan sürgette a jogadományozás megindítását, hivatkozva arra, hogy az idős és hadviselt alkalmazottaknak feltétlenül joguk van ahhoz, hogy önállósodhassanak. Ebből .a célból küldöttségileg keresték
lódott
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fel dr. Bernolák Nándor népjóléti min'sztert és kérték, hogy kezdje meg a gyógyszertári-jogok kiadá·sát. Ugyanakkor a gyógyszerészi törvény benyujtását is sürgették. Ber11olák rni11iszter a küldötiségnek
adott válaszában rámutatott arra, hogy a jogadományozást inár megkezdte,
(tényleg inegkezdte~
ame11nyiben Orcsházára kiadta az első jo.got, de abban nem volt köszönet) majd kjelenlette, hogy
Atzél titkár az ő megbízásáb61 már elkészítette a
javaslatot. Igér"etet tett, hogy a javaslatot. ankéten fogják megtárgyalni, melyre a Szövetség megbízottait meg fogja hívni. Természetesen sem az
·ankétből, sen1 a javaslatból
sol1a nem lett se1nmi,
annak ellenére, hogy a n1iniszter köszönő levelet intézett Atzél Elemér min. titkárhoz, melyben többek
között ez állt: „Már az első áttekintésnél meggyőződ
tem arról, hogy ezen feladatot a legnagyobb körültekintéssel és minden lehető érdekek figyelembevételével készítetted el".
A jo.gadományozás valóban meg is indult ebben
az évben, még pedig abban a formában, hogy Bernolák miniszter távozásakor egyszerre 25 pat'kajogot adott ki. Nem lehet mondani, hogy a legigazságosabb elvek alapján.
A SZÖVETSÉG VÁLSÁGA.
Még a megelőző évből emlékezhetnek olvasóink,
hogy Miklóssy Géza titkárnak a Szövetségből való
távozása milyen zavarokat idézett elő. Az ügy hullámai tovább gyürűztek és végső kifej lésükben súlyos
váls:igba döntötték a Szövetséget. Mindjárt az év elején az első le.pszámban Szentiványi Szász Tihamér,
aki a kommün utáni újjáalakulás óta felelős
szerkesztője
volt a Gyógysz.erészek
Lapjának,
bejelentette, hogy másirányú elfoglaltsága miatt
megválik tisztségétől.
Búcsúsoraiban egye_
bek között a következőket írta: „Ellenségeimmel nem törődöm, jóbarátaimtól pedig azzal a megnyugtató érzése] veszek búcsút, hogy minden betű
vel csak egy célt igyekeztem szolgálni; .a minden oldalról ütött, vert, kijátszott és kihasznált alkalmazott gyógyszerészek érdekeit." Valóban el keli isme·rnünk, hogy Sz. Szász Tihamér •teljes buzgalommal
•és odaadással szolgálta az alkalmazotti érdekeket és
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két és fél évi titkári, illetve lapszerkesztői működé
sével felvirágoztatta a Szövetséget és nívóssá fejlesztette a Gyógyszerészek Lapját. Értékes működé
sével az alkalmazotti kar mindenkori vezetőinek legjelentékenyebbjei közé számít. A választmány felkérésére néhány hétig (febr. 10-ig) még folytatta a
lap szerkesztését s akkor azután végleg búcsút mondott az alkalmazotti tábornak.
A január 8-ra összehívott közgyűlésen már vi-lágos jelei mutatkoztak a fenyegető válságnak..
Filep Béla, aki úgylátszik, a Miklóssy Gézával szolidáris disszidens csoporthoz tartozott, nem vállalta az elnökséget és helyébe
a
közgyűlés.
Steuer Imrét választotta elnökké. Evvel a válasz-tással egyelőre még megmentették a Szövetség egységét, de később az ellentétek kiélesedtek. Az új választmány január 12-i ülésén az elkedvetlenedett és
tisztségéről leköszönt, fáradhatatlan és kitűnő Székely Jenő János helyébe Gyarmati Imrét választotta·
ügyv. elnökké, Bernáth Pált és Vasváry Bélát alelnökökké, Boglutz Viktort a kiírt pályázat alapjánügyv. titkárrá. Reprezentatív titkárrá Dobos Gábort,
jegyzővé pedig dr. Dömötör Lajost
választották,
akik később nagy szerepet játszottak az egyesület:
életében. A Gyógyszerészek Lapja felelős szerkesztésével Gyarmati Imrét bízták meg. A közgyűlés
utasítást adott a vezetőségnek, hogy a fizetési skála.
megállapításáról kezdjen tárgyalásokat a Ma;gyarországi Gyógyszerész Egyesülettel.
A Miklóssy körül csoportosuit ellenzék a közgyűlés után is folytatta agitációját a vezetőség ellen
s a felekezeti kérdés felvetésével igyekezett hangulatot teremteni a Szövetség ellen, mire a választmány
az akcióban résztvevők három vezetőtagját kizárta
a Szövetségből. A villongások továbbfolytatódtak .
sőt az ellenzék, melyet nem annyira elvi mint in~
ká~b szeil';élyi szempontok vezettek, :,Gyakorló
Gyogyszereszek Országos Nemzeti Szövetsége" címen új egyesülést is hozott létre, melyet tulajdonosi
részről jóindulatú támogatásban is részesítettek. Az
al~lrnlás hlrére Steuer
Imre, a Szövetség elnöke,
alnt elfogult és igaztalan támadások értek, lemond_ott tisztségéről. A Szövetség egysége tehac meg182
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időben, amikor
87' alkalmazotti

a legnagyobb
karnak.
FőNöK ÉS SEGÉD MAGANüGYE.
A Szövetség választmánya a közgyüléstől kaJ>Olt utasítás alapján a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület elnökségéhez fordult a fizetések fölemelése érdekében. A koronaromlás és a folyton növekvő
drágaság következtében ugyanis a fizetések általában a létminimum alatt maradtak. A M. Gy. E. el.nöksége jóindulatról tanuskodó választ adott és
.megígérte, hogy kedvező javaslattal lép a nemsokára összeülő választmány elé. A jóindulat maga
.azonJ;>an _nem volt alkalmas a megélhetés nehézségeit
enyh1tem s a rohamosan emelkedő drágaság miatt
a SZövetség választmánya egyoldalúan állapította
.meg az új fizetési skálát, mely mintegy 30%-kal
magasabb volt a réginél,
Az egyoldalú intézkedés hatása alatt a M. Gy. E.
választmánya, mely a Szövetség említett átirata
alapján foglalkozott a fizetés ügyével határozatban
kimondotta, hogy „a fizetés megálla~ítása a főnök
és segéd magánügye" és felhívta a tulajdonosok fL
gyelmét arra, hogy a szövetségi fizetési skála a Szövetség egyoldalú megállapítása. Határozatát átiratban közölte a Szövetséggel, melynek vezetősége igen
éles hangú támadásokat intézett ennek folytán a
Gaál Endre elnöklete alatt álló tulajdonosi egyesület ellen. Igy indult meg az a heves harc a tulajdonosok és alkalmazottak között, mely az év vé.tre fülé
és a következő évben szenvedélyes kirobbaná~okhoz
•.és igen szomorú eseményekhez vezetett.
ÉHES EMBEREK SZ6SZ6LóI.
Június l-én Boglutz Viktor, a •Szövetség ügyv.
titkára, valamint Adám Imre is bekapcsolóidott a
Gyógyszerészek Lapj.a szerkesztésének munkájába
s ettől kezdve a lap hangja egyre élesebb €s ingerüL
tebb lett. A cikkek eleinte a M. Gy. E. ellen éleződ
i;ek ki, mely akkoriban az élén állt az alkalmazotti
törekvésekkel
szemben tanusított ellenállásn-ak
ami Gaál Endm ílokozott •tevékenységéve!l nnagya~
rázható. A harcok súlypontja az országos egyesületre terelődött, néhány hónap mulva azonban, amL
kor a Budapesti Gyógyszerész Testület közgyűlése
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július 29-én egyetlen szótöbbséggel Gaál Endrét á
maga elnökévé is megválaszolta, ismét a Testület
vette át az 01·szágos ~gyesület által awlőtt soha nem.
gyakorolt és hozzá nem illő .szerepet.
.
Míg eddig főképpen csak a fizetések körül voltak ellentétek, ettől kezdve a harmadnapos szabadnapok kérdése is előtérbe nyomult és Gaál Endre
vezérkarával együtt elhatározta, hogy megsemmisíti
ezt a „forradalmi vívmányt." Közben Vass József
lett a népjóléti miniszter, ilkinél a Szövetség 55 tagú
küldöttséggel tisztelgett és elébe tárta sérelmeit,
melyeknek orvoslására a miniszter igéretet is tett,
egyelőre azonban 14 gyógyszertári
jog kiadásától
eltekintve nem avatkozott bele a gyógyszerészi
ügyekbe.
A M. Gy. E. közgyűlése a viszonyok hatása alatt
20%-os fizetésemelést határozott el, ami azonban
már a száguldó drágaságot tekintve, kevésnek bizonyult s a Szövetség 50%-kal emelte fel a fizetési
skálát és ennek elfogadását körlevélben kérte a tulajdonosoktól. A viszonyokra jellemző, hogy a népjóléti miniszter előbb 40%-kal, majd alig egy hónap
mulva újból 60%-kal emelte a .gyógyszerárszabá.st
és a munkadíjakat. A Testület és az országos egyesület :azonban nem volt hajlandó arra, hogy a fizetéseket a taxaemeléssel és a drágasággal arányosítsa és csak 25%-os fizetésemelést voltak hajlandók megadni. El kell ismerni azonban, hogy a vidéki
tulajdonosok nagy része méltányosabb volt elnökénél, elfogadta a Szövetség skáláját és aszerint fi_
zette munkatársait. A helyzet természetesen a testületi vezetőség meg;magyarázhatatlan makacssága
folytán úgy a fizetések, mint a szabadnapok tekintetében élesedett és a Szövetség a helyzet nyilvános
megtárg;yalása céljából szeptember 3-ára rendkívüli
közgyűlést hívott egybe.
A közgyűlést előkészítő cikkek hangjában már
benne vibrált a későbbi események lázas felzaklatottsága. Adám Imre közvetlenül a közgyűlés előtt így
írt: „Nem törődve senkivel és semmivel, kizárólag·
alkalmazott kartársaink érdekeit tartva szem előtt,
haladtunk ·ltití\zött céljaink felé. Utközben birkóztunk a tőke kapzsiság;ával, szembeszálltunk földi
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hatalmasságokkal, akik előtt a tulajdonosi kar hétrét görnyedve hajlongott s odavágtuk és vágjuk ma
is: neni engedjük az alkalmazott gyógyszerészi katr
vérét kiszipolyozni, nem tűrünk semmifé!le olyan jogfosztást, amely destruálná eddigi munkánkat! Lehet,
hogy néha túlléptük az etikett határait, olyan hangnemet is használtunk, de mi éhes embereknek vagyunk a szószólói és a süket emberekhez hangosan
kellett beszélnünk, mi lerongyolódott intellektuelek
nevében követelünk nem alamizsnát, de a becsülete,
Sen vég;zett munka után járó dotációt! A tulajdonosi
kar nemtöTődömsége provokálta ki belőlünk az elkeseredés hangját s ha gorombák voltunk, csak
méltó ~elelet lehetett olyan intenc'ókra, amelyek a
tulajdonosi kar részéről szabadnapok redukálásában,
fizetési skála be nem tartásában megnyilvánultak."
Egy önérzetes kolléga Ievéá kíséretében :azzal
küldte vissza munkaadójának a kapott 7000 korona
havi fizetést, hogy abból megélni nem tud, adja oda
valamelyik nyomorenylútő akció céljaira. A levelet
lapunk is közö.lte s a szerkesztő a következő megjegyzést fűzte hozzá:
„ (Ide nem kell kommentár. Tisztán és jogosan
a sértett önérzet hangja ez, melyet egy egész társadalmi réteg lelke mélyén érlel a bűnös kor.
Mind tisztábban érezhető, hogy már-már telített levegő vesz körül, mely csak egy parányi gyujtószikrára vár, hogy romba dönthessen hitvány önzésre épített törekvéseket.
De még hinni akarjuk, ha már a lélek nem is,
még idejekorán győzni fog a józan ész s a katasztrófának nem kell bekövetkeznie.
Engedje Isten, hogy úgy legyen! Szerk.)"
Mindez rávilágít az akkori fülledt atmoszférára,
melyben a konokság és gyülölet mérges v'rágai nevelkedtek nagyra.
DRASKóCZY ÉS BOGLUTZ.
A Szövetség július havában átiratban kérte a
Testülettől a fizetések rendezését. Dr. Gaál Endre, a
Testület új elnöke, tárgyalásokat kezdett az alkalmazotti kar vezetőivel, akik a szövetségi skála elfogadását és kötelezővé tételét kívánták. Gaál Endre minden legkisebb engedménnyel szemben a harmadnapos
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szabadnapok megszüntetését követelte. Ezen az alapon természetesen nem lehetett megegyezni, mire a
Szövetség szeptember 3-ára rendkívüli közgyűlést
hívott egybe. Az előzményeket és az alkalmazotti
kar hangulatát már az előbbi fejezetben ismertettük.
A rendkívüli közgyűlésen az egész vezetőség lemondott s a közgyűlés egyhangúl:ag Draskóczy-Milkó
Lászlót, a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár gyógyszertárának vezetőjét, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagját választotta e1nökké. Draskóczy Milkó Lászlóban rendkívül energikus, markáns,
megalkuvást nem ismerő, férfias egyéniség került a
Szövetség élére, aki tlszta szándékkal és rendíthetetl;en meggyőződéssel vállalta az alkalmazotti kar küzdelmeinek vezetését. Kiváló munkatársáva\4 Boglutz
Viktorra] együtt kemény elszántsággal vette kézbe
az alkalmazotti mozgalom irányítását és férfiasan
szembeszállt a testületi vezetők haalmaskodó, szociális gondolkozást nem ismerő, sokszor a terror alkalmazásáig menő magatartásával. Fellépésük gyakran kíméletlen volt, túJzásokba és meggondolatlanságokba tévedt, amiből végeredményben gyakorlati
haszon nem származott, de a túloldal terrorjával
szemben tiszta meggyőződéssel harcoltak az alkalmazotti kar igazságáért és egy nehéz helyzetben vergődő, elnyomott társadalmi osztály érdekeinek bátor
és önérzetes védelmezői voltak.
Nevük korszakot jelöl az alkalmazotti mozgalom
történetében, a harc és ellenállás korszakát. Szerepüket már működésük idejében is különbözőképpen
ítélték meg és sokan voltak ,akik az általuk követett
politikával már akor sem értettek egyet. Annyi azonban bizonyos, hogy az a harcias korszak, melynek
vezetői voltak, a kényszerű szükség következménye
volt és az általuk kifejtett ellenállás annak a féktelen erőszakoskodásnak szólt, mellyel a Budapesti
Gyógyszerész Testület akkoriban hatalmának teljében álló új elnöke vezérkarával az alkalmazotti kérdést „rendezni" kívánta,. A rájuk kényszerített harcot keményen állták és becsülettel végigverekedték.
Végül is el kellett bukniok: küzdelmük, melynek során nem mindig válogattak az eszközökben, hornzúra
nyúlt, eredményt egyáltalában nem hozott és a tá-
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bor, amely eleinte vakon követte őket, később meg.Csappant lelkesedéssel, majd hűvös részvétlenséggel
figyelte Don Quichote harcukat s végül teljesen elfordult tőlük. Hiába, a hadvezéreket, mióta a világ.
Világ, mindig csak a győzelem igazolta.
OSTROM A HARMADNAPOS
SZABADNAPOK ELLEN.
A Szövetség választmánya a korona á!Jandó
'romlása és az árak folytonos emelkedése miatt minden hónaphan megállapította a fizetési skálát, amit a
gyógyszertártulajdonosok igen sok helyen el iB ismertek és aszerint fizették alkalllilazottaikat. A szaklapok áJláshirdetéseiben a leggyakrabban ez a megjegyzés szevepelt: „fizetés skála szerint". A fővárosi
és a nagyobb vidéki városok gyógyszertárai azonban,
éppen az ország legforgalmasabb patikái, nem akceptálták a szövetségi skálát, annak ellenére sem, hogy;
a minisztérium folyton taxaemelésse~ sietett segítségükre. Emiatt az alkalmazottak elkeseredésükben
már több helyen sztrájkra .gondoltak és egyik legnagyobb vidéki városunkban az ottani alkalllilazottak
júniusban már be is j.elentették a rendőrségnek a
sztrájk megkezdésének időpontját. A helybeli tulajdonosi testület köztiszeletben álló vezetője azonban
közbelépett és az alkalmazotti kívánságok teljesítésével néhány perc alatt leszerelte a sztrájkmozgalmat.
A pesti patikafej.edelmek, élükön a Testület
mindenható vezérével, nem ilyen eszközzel kívánták
megoldani az alkalmaizott; problémát. Eleinte tárgyalásokba bocsátkoztak az alkalmazotti kar vezetői
vel. Két eredménytelen tárgyalás után október 7-én
ült össze a harmadik értekezlet, melyen úgy a Szövetség, mint az év elején alakult „Gyakorló Gyógyszerészek Országos Nemzeti Szövetsége" kiküldöttei
résztvettek. A megbeszélések meglehetős izgatott
hangnemben folytak. A Szövetség az átlag 500%-os
árszinvonal-emelkedésse~ szemben ~ békebeli minimális fizetés 150-szeresét, azaz 30.000 korona fizetést kívánt. A magukat mérsékeltnek nevező „gyakorlók" képviselői megelégedtek volna a 100-szoros
szorzószámmal. Az alka:lmazotti kar így, sajnos, nem
mutatott egységet ilyen kritikus időben, bár a har187

fü:;l.dluipos. szabadnap mellett egyöntetűen

kitarfof..

talt Gaál Endre hangsúlyozta, hogy együttérez az a1~

kalmazotti karral és elistneri, hogy nekik is joguk
de kérte, ne_ vigyék túlzásba klvá.nságaikat.
Egyebkent nem tartJa helyesnek, hogy ilyen nagy_
arányú fizetésemelés kérdésében ez az értekezlet ha.
tározzon és ezért kijelentette, hogy október 17-érn
össz~h~vj'.1 a. Test~l'~t választmányát, melyen a szövetseg; ~rnetés1 sk~lat „a_ }egmelegebben fogja pártfogolm es elfogadasra aJanlani." Időközben a Szövetség, hogy békés megegyezést kereső intencióinak
t~nujelét _adj_a, a ~zo;zószámra vonatkozó kívánságát
valasztmany1 hatarc>zattal 125-szörösre tmérsékelie.
A Testület vá}asztmánya cselhez folyamodott.
Hogy kedvenc tervet, a negyednapos szabadnapokra;
való áttérést megvalósíthassa, kétféle skálát foga~
dott el. Egyet harmadnapos szribadnapok mellett s.
erre a~ esetre 20.000 korona fizetést állapított meg,
egy masikat pedig negyednapos szabadnapok mellett
s ebben az esetben 26.000 korona fitzetést .ajánlott
fel. (Vagyis 1000 koronával többet mint amennyit a
Szövetség harmadnapos szabadna~ mellett 125-<zörös szo1rzószámmal kívánt. Ezl'iel a „csábító" 'ajánl;tlla:I
kívánta dilemma elé állítani a megélhetés szörnyű
ne~ézs.égeivel, viaskod,ó alkalmazotti kart) A testü~eti. valasztm~ny hatarozata azonban nem volt vég,ervenyes. Gaal Endre októbeT 26-ára rendkívüli köz.
gyűlést hívott egybe, hogy ott hozasson véo-leg~s határozatot.

van ~lrii/

0

KITöR A HARC .
• Hogy !1z október 17-i választmányi üléstől az
oktober _26-1 te;"tület} közgyül~si.g mi ment végbe Gaál
Endre es vezerk::iranak lelkeben, azt megállapítani
nem. l;h~!· Ugylat~z~, ezal~tt. határozták el, hogy;
kett_evagJak a gordrns1 csomot es letörve az alkalma~
zotli ka_r ellenállását, egyetlen nekiiramodással ke.
t~s~tülv1~zik a, .negy~dnapös szabadnap megvalósí.
tas.at-, ~a.r a bekenek es az alkalmazotti kívánságok
telJes1.tes.~ne~. a ~;~tületi .oldalon is sok híve volt, a
rendk1vuh kozgyules hatarozathla:g kimondta a hár. l_lladi;apos ~zabadnapok eltörlését, azzal, hogy 1923.
Januar 1-tol kezdve kötelezővé teszi minden budaP~sti gyógyszertárban a negyednapos szabaclnap18<>

rendszerre való áttérést. A testületi tagok becsületszóc.
val voltak kénytelenek megfogadni, hogy a határa_
zatot gyógyszertárukban keresztülviszik. Ugyanakko1· a legkisebb fizetést a közgyűlés az okt. 17-i választmányi határozattal szemben egyöntetűen 22.000
koronában állapította meg. Ez a példátlanul álló
közgyűlési határozat robbantotta ki a szenvedélyes háborúságot a Testület és az alkalmazottak között, amit
még fokozott az, hogy azoknak az alkalmazottaknak,
akik a negyednapos szabadnapot nem fogadták el, a
legtöbb helyen felmondtak.
Az alkalmazotti karban egy csapásra helyreállt
az egység. A Szövetség november 4-én társasvacsora
keretében nagyszabású összejövetelt rendezett, melyen több, mint 150 fővárosi alkalmazott gyógyszerész jelent meg, köztük a „Gyakorlók Nemzeti Szövetségének" vezetői és tagjai és több fővárosi gyógyszertártulaj donos. Ezen az összejövetelen nagy lelkesedéssel határozták el a legkeményebb ellenállást
a Testület közgyűlési határozatával szemben. A Szö.
vetség tagjai már előzőleg becsületszóval megpecsételt fogadalmat tettek, hogy a harmadnapos szabadnapokat nem adják fel. Draskóczy végül „kiosztotta
a teendőket". A helyzet és a hangulat veszedelmesen
hasonlított az 1913. évi emlékezetes sztrájk kitörését megelőző napokra.
A Szövetség választmánya november 7-én ült
össze. Ezen az ülésen újból kimondták, hogy i·agasz·
kodnak a harmadnapos szabadnaphoz és egyben a
legkíméletlenebb akciót határozták el. Határozati.
lag kimondták, hogy „a bér és munkaidő rontókkal
minden érintkezést megszakítanak (egyesek ugyanis
deferáltak a tulajdonosoknak) és azokkal, mint árulókkal, többé szóba nem állnak és velük egy tára;
mellett nem dolgaznak". A Szövetség minden tagjára
kötelezően kimondták továbbá, hogy „a gyógyszertá~
rakban szokásos kész forrázatokat, kész porok és kenőcsök stb. expediálását azonnal szüntessék be. A választmány kötelezi a Szövetség tagjait, hogy a jövő-
ben minden receptet ex tempore készítsen, természetesen szigorúan törvénykönyvünknek, a Pharma-.
copiának megfelelő szerekből. A választmányt ezen
határozat kímondásár.a az indította, hogy nem nézhe.
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:ti többé azt, hogy a nagyközönség, aki a gyógyszerét
amúgy is drágán megfizeti, régi és hatásában bi.zonytaJan gy6gyszerre~ láttassék el. A választmány
becsületbeH kötelességévé teszi a tagoknak azt, hogy
.ezen rendelkezést pontosan tartsák be, és minden néwen nevezenidő szabálytalanságot, melyet ,a gyógyszertárakban tapasztalnak, azonnal jelentsék be, mert
igérjük, hogy a munkaidő és bérrontókkal, továbbá
a szabáJytalanul dolgozó gyógyszertárakkal vezetősé
.günk a legerélyesebben fog eljárni. Egyébként a
negyednapos szabadnapokkal kiprovokált harc miatt
fenti választmány minden felelősséget a Budapestj
Testületre, mint .kezdeményezőre hárít, egyben filtartásra szólítjuk fel tagjainkat, filket újból és különkülön hangsúlyozottan figyelmeztetünk arra; hogy a
harmadnapos szabadnapokból ne engedjenek. Az abból származó felmondásokat kérjék írásba, és azt a
Szövetségiben haladéktaJanuI adják le. Megnyugta:tással közöljük a kartársakkal, hogy az 1920. évben
megjelent 1910. számú népjóléti miniszteri rendelet
·értelmében három, illetve hat hónap a felmondás,
és hogy az ebből eredő jogi követeléseket a Szövetségek vezetősége egyöntetüleg fogja a bíróság elé vin..
ni, tehát a felmondásokból semmiféle kár nem érheti
kartársainkat."

Hasonló tartalmú körlevelet bocsátott ki a ve..
zetőség az ország összes al'kalmazott gyógyszerészeihez, felszólítva őket, hogy a tára mellett szigorúan
tartsák be a törvényes rendelkezéseket.
December 6-án este még egy utolsó kísérlet történt a békés megegyezésre. A Szövetség kiküldöttei
tárgyalásra ültek össze a Testület három képvise!Ojével, dr. Gaál Endre, Zoltán Béla és Réthelyi József_
fel, hogy még egyszer megpróbálják létrehozni a
:megegyezést abban az áldatlan harcban, melyet a
Testület diktatórikus határozata, a negyednapos szabadnap egyoldalú és erőszakos bevezetési szándéka
:váltott ill. A testületi kiküldöttek mereven ragaszkodtak a negyednapos szabadnapokhoz, de a Szövetség a
leghevesebb ostrom dacára sem engedett a szabadna.Polcból és a fizetési skálából. Draskóczy.MiJkó
.László feltárta a testületi vezetők előtt, milyen lépé•seket szándékozik tenm, ha a megegyezés nem sike_
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.. 1 Erre órákhosszat tartó alkudozás

kez~ődött, m~y

során az alkalmazotti vezérek a beke kedveert
már-már hajlandóknak mutatkoztak arra, hogy elfoadtatják katársaikkal a negyednapos sz~badn'.Lpo~,
~a a Testület garantálja a 30.000 korona ~JZetés~ mi.
t . Gaa'! Endre' Zoltán Béla és Rethely1
mmumo
b d azt
felelték hogy ezt az összeget negy~dnapos sza a.
pok m~llett sem tudják garantálm, s így ~ tov~, 1
ezkedés megakadt. A tárgyalái8?k meg .~su asa.
~~In azután páratlanul álló esemenyek kovetkeztek be.
ORSZAGOS BOTRANY.
A Budapesti Gyógyszerész Test~let er~sz::Jros
k"'zgyűlési határozata, és a december 6-1 utoJ_so bekek?sérlet meghiusulása végsők!g fo~?zta .az izgalm~-·
kat Az Országos Gyógyszeresz Szovetseg oly~ le-.
pés~el válaszolt a testületi akcióra, amely orsza~os
botrányt idézett fel. Dr. Be!1~11d •Ag_ost~n volt nz'it=
.óléti :miniszter, nemzetgyű!es1 kepv1selo a ~ei:i .
J ülés december 7 -i ülésén a Szövetség. felke;e.~ere,
a rendelkezésére bocsátott adatok és J egyzokon~vek alapján sürgős interpellációt intézi;tt vas:i Jo-·
zsef népjóléti miniszterhez, mely?en s~!yos _visszaT kkel vádolva a gyógyszertartulaJdonos1 ~art,
:z~~érdezte, „hajlandó-e a miniszter úr ~z, ~htett
súlyos visszaélések legszigorúbb megtorlasar?~„ s a
jövőre nézve azok me~gátlásái:ól go~doskodru : 1~
terpellációjában a ,gyogyszertarltu}aJd~noso~ ,es a - .
kalmazottak kö~ött felmerült viszál_yt IB. szoya tette
és azt kérdezte a minisztertől, „h!'Jlando_-e es van-e
módja a gyógyszerészek viszályaban. 1sm~rt ~·~-.
ciális érzékével és igazságosságávia.~. ".~gre IB br~t
teremteni?" Egyben az összegyuitott a~ato a,'.
jegy~őkönyveket és „bűnjeleket" egy lepecsetelt.:~
dikóban letette a Ház asztalára. • !"- nen_izetgyu ':8
rendkívüli izgalommal. hallg~tta ve_gig !"' mterpella.
. •t e·s a felhozott v1ss7laé!esek altalanos megbot..
c10
...
,
'kar az egészor
ránkozást
keltettek. A gyogyszeresz1
• szág nyilvánossága ·előtt került ~ymódon pellenge:~"fe.
Vass Jó'zsef népjóléti mimszter aa.o~at ':a aszolt az interpellációra és „megdöbbe~esenek, i;rz~- .
téve! és a ké!'dés fontoss~gána)i: leg'.~IJ ~~ebb ~térze
sével" még aznap megind1tando legsurgosebb es leg.
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szigorúbb vizsgálatot helyezte kilátásba az előter
jesztett adatok alapján, éppen a gyógysze1·észi kar
hitelének és megbízhatóságának megvédése érdekében, de - tette hozzá Vass József - „a törvény erejével ki kel] lökni a karból, a gyógyszerészek közül,
éppúgy, mint az orvosok közül mindazokat akik esküjük ellenére, tehát annak megszegésével; ember.
társaik egés.zség_:éi;ek, életének nem megjaví~ására,
hanem megrontasara vetemednének." A interpelláló
képviselő és a nemzetgyűlés a választ tudomásul vette.
Dr. Gaál Endre nemzetgyűlési képviselő, a
Magyarorszáigi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke ezen •az ülésen
betegsége miatt nem volt jelen. A december 11-én
tartott legközelebbi ülésen azonban napirend előtt
szót kért és védelmére kelt a megvádolt gyógyszertártulajdonosi karnak. 1 Tagadhatatlan tény, hogy
szenvedélyeshangú beszédével nagy parlamenti .si~
kert ért el és sikerült a nemzetgyűlés hangulatát
annyira megváltoztatni, hogy még a baloldali és
szocialista ellenzék is, közbeszó;lások formájában,
az allra.lmazottak ellen foglalt állást. De tagadhataL
lan az is, hogy szó.naki sikerét Gaá( Endre sokszor
alaptalan és hangulatkeltő beállításainak köszön'hette, különösen pedig beszéde ama részének, melyben az alkalmazotti szövetségnek a forradalom elő
készítésében játszott „szerepét" vetítette a nemzet.
gyűlés elé, és a harmadnapos szabadnapokat forra.
dalmi vívmánynak bélyegezte. , A forradalom elő
készítésében az akkori gyógysz~részsegédi Szövetaégnek oroszlánrésze volt. A Múzeum-körút 17. sz.
alatti helyiségük fiókirodája volt a forradalom elő.
készítő bizottságának." Ilyen nagyokat mondott
Gaál Endre a nemzetgyűlés színe előtt s természetes,
hogy evvel a merész beállítással fulmináns sikert ér.
hetett el, hiszen akkor még igen eleven volt a forradalmak rossz emléke.
A botrány nem állt meg a nemzetgyűlés falain
belül, hanem tovább gyűrűzött a napilapok hasábjain és bizony nem a legjobb szoigálatot tette a
gyógyszerészi érdekeknek. A gyógyszerészi szaksajtó a felháborodás hangján tárgyalta az esetet és
kigyót-békát kiáltott a Szövetségre. A Gyógyszerészi
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Közlön „példátlanul rút hajszáról" b;s.z~_l! s miut_án
, ,zJr:int közölte Benárd mterpellac10Jat,, a ~ep
~~01,t~ ·ru·szter válaszát és Gaál Endre felszolalasa1;!
JO
1 m1
·
, ·t
k"ov etkezo
az eeseményekhez
fűzött megJegyzese1 a
.szavakkal fejezte be:
,
A Segédszövetség ezzel a megbotrankozta~ó
1 'k'edetével elszakította azt az utolsó szálat 1s,
·Cse ely eddig a főnöki korporac10
, "hoz f''uzt e. Kar
. 1 ko ::~en az a határozott meggyőződés alakult ki, ~ogy
a történtek után a Szövetséggel ·~1vatal?s formaban
t "bbe' sem a Budapesti Gyógyszeresztestulet, sem peo a Magyarorszag1
, . Gyogyszer;sz_
,
, E gyesület, . .szoba
dig
.
'!!hat
Alkalmazott
munkatar.saval
ezentul
m.aJd
nem a
·
, .
· t, el
minden gyógyszertártulajdono~ _egy:,'11,eg
1n. ez1
1
:a szolgálati viszonyt és a f1zete~ ugye• ugy, mmt ezelőtt 16 esztendővel, amikor meg híre s_em volt se~;
miféle segédi korporációnak. Ezt akartak. az ur";k ·
A tárgyilagosság vádjával nem lehet 1lletm a Gyogy·szerészi Közlöny és a többi tulaj~onc:.si lapok_akkon allásfoglalását, de tárgyilago~saigrol nem, is lehe!ett
beszélni abban az időben, amikor ,hata~anak csu~sont 'án hátamögött az akkor meg valob!'1'. _f:~n~
ktt Jsúlyos „összeköttetésekkel", és a ne.PJ~let~ al~
lamtitkárság még meg nem fakult pre~zti~s~ve_, ";
egyesül' et és a ,budapesti testulet
Gaal
',
-0rszagos
k elen.
o
lől
Endre diktálta a tempot. A sz,ak1apa. sz·~~ e
•,
tette'k hogy a harcot a Budapesti Gyog-ysze„evesz
,
h
d
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jogait illette.
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Ennek a határozatnak m~ghozatalahoz a gazda, . érdekvédelem mellett etikai feladatok::t szol.~~fJ Testületnek semmiféle erk?lcsi a.Jai;>Ja ne:n
. lt A Magyarországi Gyógyszeresz Egyesulet vaI:sztmánya éppen ebben az eszteudőbe1; ~ondot~a
K' h
a szolgálati feltételek megállap1tas"; „fon~k ~~Ysegéd magánügye." A _Bud~pesJ;! , Gyogy~ze_
rész Testület pedig 1920 tavaszan kozgy1'.les1 ;h";1;~ 0 :zattal mondotta ki az ugyancsak 1920 JanuarJa ~~
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megkötött kollektív szerzlídés egyoldalú felborítása
céljából hogy „a fizetés nagysága és a szabadna-,
pok bec:i,ztása a tulajdonos és alkalmazott közötti
magánmegállapodástól„ ~~gg." Az 1918:ban, a. _forradalom idején megkotott és az 1920 JanuarJaban
megismételt és megerősített kollektív szerződéstől
eltekintve a Budapesti Gyógyszerész Testület az_
előtt is és arz;óta is mindig azzal zárkózott el ilyen
megállapodások kötésétől, hogy szervezeténél fogva
nem áll hataJmában, hogy tagjait a megállapodások
megtartására kötelezze. Nem is vállalkozott a Testület soha olyan határozat meghozatalára, amelyben valamiféle előnyt nyujtott volna. Ha tehát olyoo
határozatot sohasem hozott, amivel' valamit adott
volna, akkor erkölcsi alap hljjával Ievónek kell miá
nősíteni és minős:ítették elődeink lia a Testliletnek
oot a kö.zgyülési határozatát, amelyben elvenni a.kart
és becsületszó vételével kötele.7Jte tagjait az alkalmazottakkal szemben jogfosztásra.
Mindezzel a magunk részéról nem kívánjuk vé~
delembe venni a Szövetségnek azt a szélsőséges eljárását, mellyel az egész ország nYilvánossága .előtt
kipellengérezte a munka!lldó gyógyszertá.rtulajdonosi
kart s nem térhetünk ki az elől, hogy ezt az eljárást
a maga nevén denunciálásnak és erkölcsileg ugyancsak helyt nem álló eljárásnak ne nevezzük. Feltétlenül mentségükre szolgál azonban aa; akkori vezetőknek az az izgatott légkör,
melyet az erőszakos
testületi akció teremtett és a féktelen hatalmi eszközö'.klrel dolgozó testiileti e11nölmég diktaitónkus törekvése. Végeredményben itt egy háborúság folyt
és a harcban álló felek atz eszközökben nem szoláak
válogaitósak lenni.
TOMBOL A TERROR.
A nemzetgyűlési interpelláció elhangzása után
a helyzet végképpen elmérgesedett. Az „önérzetében
mélyen megsértett" Budapesti Gyógyszerész Testület nem maradt adós a válasszal. December 14-én
este rendkívüli közgyűlést tartott s azon egyhangúlag azt a határozil!f;ot hozta, hogy másnap reggel 9
órakor minden gyógyszertártulajdonos a főváros valamennyi gyógyszertárában mégegyszer megkérdezi munkatársait, hogy elf9gadják"e a negyedna-·
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t 1 Amelyik alkalmazott nem
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á!lalni a diktált feltétezáló kérdést, haJ~~~ 0 ~e a~almazottak Budapestnek
]eket. Sajnos, a f~~aros~ yszertárától várták a p~l
ettől, ;a; legna:gyo , g~ánynak egyik oszlopos ero~
daadast, mert a va 1a;<Z szertárban teljesített szolgasége is ebben a ,gyo~ f t tt hogy az itteni alkallatot. Mikor ~zut:;:n ~ire zt~~n;i tag vezetésével .. de:
mazottak az llleto
. valas
l "tt a főváros tobbr
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alkalmazott kozul, CSUl_':i a többi feladta az elle~l
tulajdonosok d1ktatuma •
ednapot nem fogadtak
lást. Azok közül, a~1k a n~y73 aika;J.mazottat kizárel, a fővárosi tthul,'.1-Jd~~~:~ényük kifizetésével azontak illetőleg ha "'1
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dr. Benárd Agost volt népjóléti miniszter vezetésével december 18-án felkereste Vass J á2sef népjó_
léti minisztert. Draskóczy tájékoztatta a minisztert
a helyzetről és elmonda, hogy a bndapesi Testület
elnöke „hatalmi kérdést csinál a,z alkalmwzottak
száraz kenyeréből és meg akarja mutatni, hogy ő
ha kell, a küldöttségben résztvevők pusztulása árán
is hajlandó érvényesíteni diktatórikus álláspontját.
Sajnos, dr. Gaál Endre presszionálta a fővárosi tulajdonosi kart is erre az elítélendő manőverre, dacára annak, hogy mint a Szövetség elnöke a TestüIettcl szemben eJmenbem :az rengeidélkeny:ség leg_
messzebbmenő határáig. Jellemző
egyébként, hogy
az öreg, munkában megőszült, becsületes kartársaimat éppen aznap zárták ki állásaikból amidőn megkapták Nagyméltóságod 100%-os munk~díj emelését.
Meg vagyunk győződve arról, - mondotta Draskóczy - hogy Nagyméltósáigod bölcs intézkedése vé.
get fog vetni ennek a lelkiismeTetlen eljárásnak és
reparálni fogja awkat a sérelmeket, melyek a legegy.szerűbb emberi
jogainkba gázoltak beJe." Dr.
Vass József népjóléti miniszter váilaszában megnyugtatta a küldöttséget és bilztosítótta az alkalmazottakat arról, hogy teljesen átérzi helyzclüket és
az őket ért sérelmeket ha kell, hatalmi szóval is orvosolni fogja. Felkérte a küldöttséget .nevezzék meg
delegáltj'a1ilmt, ugyanígy a Bu~a~es'ti T,estü,1.et
képviselőit is magához fogj a kéretni és a közös bi.
zottságban személyesen fogja a hely"etet a legigazságosabban szanálni. Draskóczy-Milkó László az alkalmazottak részéről megnevezte a delegáltakat az
egyeztető tárgyalás azonban nem következett' be
mert a tulajdonosok szembeszálva a népjóléti mi~
niszter elhatározásával, nem voltak h[l;jianldók a
Szövetség vezetőivel tárgyalásba bocsátkozni.
A SZöVETSÉG FELOSZLATASA.
Az Országos Gyógyszerész Szövetség alapszabályok nélkül működött, mert a minisztériumhoz fölterjesztett alapszabályainak jóváhagyása sohasem
történt meg. A Testület erőszakoskodásai nem csupán a •gyógyszertári szolgálalti viszony feltételeire
terjedtek ki, hanem, mint a GyógyS1Zerészek Lapja
1923 február 1-i lapszáma írja, „a nem fair fegyve196

rek egész tömegét mozgasította egyesületünk ellen
és úgy iátszott, hogy az egyesületünk hulláján keresztül eltiporni igyekszik az egész magyar alkal_mazott gyógyszeréSOli kart. A politikától távolálló,
tisztán gazdasági alapokra fektetett egyesületüu,k
felosz1atása érdekében mindent elkövettek. Volt idoszak amidőn félóránkint kaptuk a szigorú hangú
végz°éseket. A felfüggesztésre, a feloszlatásr,a, a hivatalos helyiségeink eJrekvirálására, tt!efommk, k~
kapcsolására, gyűlésünk betiltásá;a, lapunk, elne'?'tására · szóval :a merényletek egesz sorozataval aJl-tunk s~emben. És, hogy még teljesebb legyen közöt·tünk az ellenségeskedés, a tulajdonosi kar !apJaiban
nem volt felfedezhető a mérséklet legparányföb
atomja -sem. E helyett irónikus hangon elparentál-tálták a Szövetséget, amelynek hu'.l!ájától egy rúgással búcsúztak."
A hajsza következtében a székesfőváros poigármestere még 1922 június 14-éu kelt határozatával
feljelentést tett a Szövetség elle_n az á~l3lJ1ren?,ő1:
ségnél, hogy jóváhagyott alapszabályok n~l~ul_ mukodik Az alattomban megmozgatott hatosag1 apparát;,_,. egyideig állandó zaklatással illette a Szövetséget, majd végül a belügyminisz~er 1922, decem~r
16.án kelt rendeletével az Orszagos Gyogyszeresz
Szövetséget jóvá nem hagyott alapszabályai miatt
feloszlatta.
Egyéb eszközökkel is lehetetlenné akarták tenni az alkalmazotti megmozdulásokat, így pl. a Testület titkára a Testület nevében ~ telefönálta körül
az alkalmazott kollegáknak, hogy egy kitűzött gyű
lésen ne jelenjenek meg. Amikor a ~zövet8;é~ röpeédulán újabb •gyűlést hívott egybe, úJból vegi.gtelefouá!ták a patikákat, hogy erre a gyűlésre .se ~en
jenek el, mert az nem lesz megtartva. A-;, ropcedu!ák szétosztása után pedig a Testület :llennJárt a bejlügymin~szternél, ahol azt állította, hogy ,a röpc~dula
-éle a miniszter ellen irányult. A Gyogyszereszek
Lapja ellen is manipulációkat követtek 'el. A lap
február 10-i száma nyilrt %véllel fordult a Budapesti Testület tagjaihoz, melyben elpanaszolta, hoi;Y:
„Dr. Gaál Endre neve alatt egy érdekcsor;irt tagJai
.-:orra járják hirdető feleinket, kiket elkepzelhetet197

len za~atások közel?ette, ~yil,tan felelősségre vonhogy mmek_ hirdetnek a mi lapunkban
es miert ne~ n_áluk? Tobbek között azzal fenyegetik .a hi;d".tő ciegeket, . hogy ha nem vonják vissza
a h;rdetese1ket, a tulaJdonosi kar bojkott alá veszi
a cegeket."
Az alk_almaz~tti egyesület ellen nem éppen
nemes eszkozokkel ~olytatott irtóhadjárat azonban
nem veze,tett eredmenyhez. A Szö"etséget ugyan
~eloszlattak,, de a~ a_lk,~lmazotti kar jóakarattal tel!tett, 1gazsájgcs_ ~rzesu pártfogójának, dr. B.ená1'd
A\\"o~ton volt_ m1;i1s:1Jternek közbenjárására a belügym1mszter modos1tott alapszabályokat hagyott J.' - ova,
me_1ynek seg1'tsege~e!
a Szövetség más név alatt,
a~elkul, -~~gy valoJaban feloszlott volna, megszakL
tás nélkul
, 'bfolytatta működését · IJyen n yom aszt oa t moszf e:a an, harcok . és ellenségeskedések közepette szuletett
egyesületünk.. a z Okleve l es
, , meg ma1
,
G -

i;ak 3?'iatt,

yogyszeresze" 0 rsoogos Egyesülete.

el tetőpo1lll:ját az infláció.
„Fojtogatják ismét Zürichben ezt a kifosztott,
sretdarabolt
szerencsétlen országot. Bűnös kezek, vandál vérszopók
módjára életünkre törnek, gazdasági anarchiába akarnak kergetni bennünket, ha már nehezen sikerült jóvátételt kizsaroL
ni tőlünk. ökölbeszorult kezekkel tűri minden magyar a zürichi nemzetgyilkoló manővert és egy boldogabb jövőbe vetett bizalommal, mely fegy.elemre
inlbi minden fiát e hazána!k." Igy ír a Gyógyszerészek Lapja 1923-ban, amikor a korona értékének
.szörnyű devalválódása kétségbeejtő helyzetbe sodorta
az orszi\got. A súlyos helyzet, mint mindig, ezúttal
is mélyen sújtotta az alkalmazott gyógyszerészi
kart.

.19Z:J -ban é11te

AZ O.GY.O.E. MEGALAPITASA.
Az előzőkben ,szó volt már róla, hogy az állandó
hajwa és intrikruk köv;etkezreben előbb Nádcssy on;zá·
gos főkapitány betiltotta a Szövetség működését, majd
1922. december 16-án a belügyminiszter feloszlatta
.az Országos Gyógyszerész Szövetséget. Ez a felosz.
latás azonban tulajdonképpen csak formai volt,
mert a Szövetség megszakítás nélkül folytatta mű
ködését. A belügyminiszter ugyanis Benárd Ágoston
volt népjóléti miniszter közbenjárására 1923. január 23-án kelt 9843/1923. VIII. B. M. szám alatt
„Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete"
cimmel jóváhagyta a volt Szövetség módosított
alapszabályait. Ezzel -írja az erről szóló beszámoló„a megaláztatások megszüntek, mert a Budapesti
Testület alattomos intrikája megtört Rakovszky belügyminiszter úr szociális érzéken. Élünk tehát és
megnyugtatjuk kartársainkat, hogy azt a megaláztatást, amelyet a legutóbbi hetekben elszenvedtünk,
kamatostól visEza fogják származtatni az alkalma:zotti kar elleJIBégeinek !" A jóváhagyott alapEzabályok
értehmében a feloszlatott Szövetségnek mindazok '1
·tagjai átléphettek az új egyesületbe, ,aikik eb.beli kívánságukat a vezetőségnél írásban bejelentették. A
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Szövetség ta,gjainak túlnyomó része be is lépett az
új egyesilletbe, amely eleinte - érthető okokból meglehetősen súlyos anyagi gondokkal küzdött.
A
testületi hajsza meggyöngítette az allmlmawtti'
egyesület anyagi erejét s így a lap megjelenése üÍ
nehézségekbe ütközött. A kartársak azonban gyüjtést
indítottak és a tagok lelkesedés·e összehozta a szükséges pénzt. A kezdeti nehézség,ek után azután az·
egyesület lassanként fokozatosan megerősödött és
í·gy az alkalmazotti kar életereje végleg legyőzte a
szervezkedése ellen irányult ellenséges akciókat.
Mai egyesületünk tehát nem a 1egkedvezőbb körülmények között született. Bölcsője körül hideg, ellenséges hangulat terjengett, melyet az alkalmazotti
ka.- lelkesedésének tüze és szilárd kitartása csak nagysokára és nehezen tudott eloszlatni. Első vezetői
ugyanazok voltak, mint a feloszlatott Szövetség vezetői, s ezért testületi részről határtalan gyűlölettel
tekintettek feléje. Tárgyalásokba nem bocsájtkoztak
vele, minek következtében .eleinte meglehetősen e.Jszigetelve állott. A Testülettel szemben változatlanul
hadiállapot állott fenn és ebben a kiélez.ett helyzetben,
melyet a legélesebb (saj.tóháborúság jeJ]emzett, bi.
zony az a.lkalmazotti kar szociális helyzete nem igell'
mutathatott fel javulást, eilenkezőleg, az inflációs
időkben egyre katasztrófá!isabbá lett. Az egyesület
ideiglenes választmánya március 25-ére tűzte ki a
közgyűlést, melynek feladata volt, hogy a belügymi-·
n:iszter által jóváhagyott alapszabályokat magáévá.
tegye és ilyen módon az Egyesület formális mega]a_
kúlását is kimondja. Az a tény, hogy a belügyminiszter jóváhagyta az alapszabályokat, mielőtt a közgyű
lésnek módjában lett volna arról határozni, azt mu.
tatja, hogy Rakovszky belügyminiszter helyes érzékkel látta meg az alkalmazotti egyesület ellen indított hajsza mozgato rugóit. Emellett az alka1mazotti kar szerencséjére Benárd Agoston dr. v. népjóléti miniszter 1szem€Jyében rieme<*lzívű pártfogóra
talál~, aki m:aigáévá tette az alkalmazottak ügyét és
nagy befolyását latba vetette érdekiinkben. Az egye2üJet ezért hálás volt Benárd Ágostonnak és a már_
cius 25-i közgyűlésen, mely az alapszabályokat is
elfogádta, dr. Benárd Ágostont az egyesület örökös:
díszelnökévé választotta.
:lOÍ
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EGY KüLöNöS RöPCÉDULA.
A közgyűlés idején még javában állt :; harc . a
tulajdonosokkal. A lefolyt háborúskodás modszereire
igen jellemző egy röpcédul:;, m~ly a .Bu~apesti !e~
tület nevében Gaál Endre es. ~ethely1 J ozsef ,ala1r~
sával látott napvilágot „Felh1vas az a,lkalmazo.t kartársakhoz" címmel. A röpirat így szolt: .. .
„Az 1923. f.ebruár 27.-én tarto~t ·~est,ul~t1 köz„ .!ésünk egyhangúlag hozott h,atarozat,abol k;f~
~ag felkérjük, hogy szíveskedJek b. gyogyszer~ar~
nak összes gyógyszerész . alkalmawttaival a kove.kezőket okvetlenül közölm:
Egy áldatlan viszály lezajlása ut~n, arr,i~lye~ a
volt Szövetség m~ggondol~tlan v_eze;o1 T.es.uletimk
ta jai és alkalmazottai kozott szitot.ak, a Test.~let
bé~ét keresve, közveUenm az al~almazott kar:a;s
urakhoz fordul. Immár mwden t.argyi1a~?san ité~
kező előtt tisztán áll az, hogy a konnye!mnen f.eh~e
zett ellentét már csirájában sem szolgalta a se~e~
kartársak létérdekeit, hanem csupán ·~ volt v~zet?seg
1 talmi kérdéseként jelentkezett. E cel szolgalataban
~avolt vezetőség olyan eszközökh.öz ny~lt,, amely , a
ó szerész·et történetében eddig peldatlanul, a~!.
fr.tfető tehát, hogy e kvalifikálhatatlan elJar".s
mélységes elkeser.edést váltott k1, a tula}donos.~kh~e, "!
gtépázta a magyar gyogyszereszek JO irszero ' me
,
k t
d tt alkalmanevét és exisztenciális aldozato a , sze e,
, tt
zott kartársaim.k soraiból is .. E re1m~< ke~:,:szente
h .
1 szemben csakis a telJeS letorest alhthattuk;
arclcab . következett mert a felügyeletet gyako.r.Io
ame y e is
'
l h
b'rharc,
hatóság is tudatában volt anna <, ogy nem e , lh .
nem bérkérdés a mozgatóerő, hanem egyese~ tu . aJtott és lelkiismeretlen izgatása. A volt Szovets~get
feloszlatták, de a volt vezetőség .:"~g m1nd1g ,rem:nz~
lrndil<, hogy az alakulásban lévo u~ szovetseg rev ismét nyakára ülhet annak a seged_1 kaxnak, ame.
1 et ·egy ízben már a falnak vinnie s1kerult. • .
Y A tulajdonosi kar a dolgozó osztályostarsa1v~l
békét akar, velük a barátságos összhangot keres~.
Semmiféle kifogása sincs az ellen, h~ alkalmaz~ t
kartársaink szövetségbe tömörülnek es semm1f,ele
akadályt nem gördít az érdekképviselet me~:;lakulasa
elé. De az igaz és megértő békének a1apJat abban
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látja, hogy azok, akik nem gyógysziertári munkában,
hanem egyéb területeken fejtenek ki tevékenységet,
akik az alkalmawttak bizalmából bírt poziciójukat
egy. egész társadalmi osztály jó hírnevének elhomályosítására használták fel, akik céljaiknak aláren.
<lelték megbízóik a,nyagi érdekeit, azok távozzanak
az új ·a,lakulat életéből, hogy oda értékesebb, ·érdeme.
sebb és tárgyilagosabb vezetők kerülhessenek.
Segédkartár~ai1_1k elhatározásán fordul meg a
dolog. Mr a megertést keressük s a kollegiális barátságot .ajánljuk fel. Ha t. alkalmazottaink is így gon. dolkoznak, az új szövetség a sikerek pályáját futhat.
ja be. Ha azonban e jóakaratú figyelmeztetésünk
kárba vész, úgy kényszerítve vagyunk Testületünk"
ne~ an_ia korábbi határozatát a legridegebbe.n végrehaJ tam, hogy a Testület kari ügyekben a volt veze.
tőség tagjaival szóba nem áll s az e vezetőség alatt
működő új alakulatot is teljesen figyelmen kívül
hagyJa.
E tájékoztatásunk után cselekedjék mindenki a
legjobb meggyőződése és jól felfogott érdeke 'Szerint."
Ezt a röpcédulát az O.Gy.0.E. ·első közgyűlésé
nek napján bocsátotta ki .a Budapesti Gyógyszerész
Testület nevében Gaál Endre és Réthelyi József és az
abban foglalt kétes értékű ígéretekkel s nem is bur.
kolt fenyegetéssel igyekezett az (\gyesület vezetői és
a tagok közé éket verni. Az 'egész röpcédula-ügy an.
nak tartalma és maga .az eljárás minősíthetetlen.
Nem is kívánunk rá megfelelő jelzőt alkalmazni, ha.
nem a felette való ítéletet a történelemre bízzuk. Egy
mál' meglévő történelmi mumka margójára azonban
nem mulaszthatunk el néhány megjegy:.ést. Nem csatlakozunk azokhoz, akik ennek a n°agyszabású munkának értékét kisebbíteni szokták. Lehetséges, hog•y
szerzői nem mindig dolgoztak az oknyomozó történ.e.
lem megkívánt módszereivel és munkájuk bizonyos
fokig jogosan illethető kritikával, de az tény, hogy
a munka a jövő számára hasznosan fogta össze a
magyar gyógyszerészet eddigi történetét és egy ké.
sőbb megírandó újabb mű számára igen értékes alapot szolgáltatott. Ez az 1930.ban megjeJ.e.nt történelmi, 1!1unka azonban megmagyarázhatatlan egyoldalusaggal foglalkozik a Budapesti Teetület és a
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Szövetség között 1922-23-ban lefolyt háborúsággal.
A munka llgy állítja be ezt a harcot, mintha fellángolásának és lezajlásának kizáról"g a Szövetség
rosszindulata és rosszhiszeműsége lett volna az oka,
az alkalmazotti kart pedig, a történelem színe előtt
igen súlyos megviláigításba hely.ezi. Ezért tartottuk
szükségesnek a lefolyt áldatlan harcok motivumait
mindkét részről részletesen megvilágítami. Az objektív történetírás bizonyára meg fogja állapítani, hogy
ha az alkalmazotti egyesületre abban az időben nem
is lehetett éppen az ártatlan leámyzó fehér ruháját
ölteni, de bizonyos, hogy a rosszindulat és rosszhiszeműség vádjával a két fél közül az alkalmazotti egyesületet nem ]•ehet il1etni, s ;gaz az, aanit Boglutz :titkár mondott az O.Gy.0.E. első közgyűlésén jelenté.
sében, hogy „a részünkről kifejtett ténykedéseket soha nem irányították önző érdekek, ellenben mindenkor pályánk s2!eretete vezérelt tetteinkben." A harcok kezdeményezői a Budapesti Gyógyszerész Testület elvakult és hatalmi mámorban tobzódó vezetői
voltak és ők alkalmazták azokat a kíméletlen, erő
szakos és néha erkölcsi értelemben minősíthetetlen
harci eszközöket, amelyekből mutatóul jegyeztük fel
a történelem számára a most közölt röpcédulát.
MÉLTó VALASZ ..
Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete 1923. mároius hó 25-én d. u. 4 órai kezdettel tartotta első rendes közgyűlését a Sas kör helyiségében.
A közgyűlés lefolyása mindvégig impozáns és ünnepélyes volt s a B.Gy.T. röpirata nem tudta az új
egyesület közgyíílését megzavarni. Draskóczy Milkó
László elnök jelentésében részletesen foglalkozott az
elmult év történetével. Leírta azt a rettentő küzdelmet, melyet a volt Szöveség érdekében ki kellett fej.
tenie. ,A Szövetséget halálra ítélték és ki is végezték,
mert igaz úton járt, - mondotta - de mint újszülött már föltámadott." Beszámolt az üldöztetésekről,
a küzdelem összes fázisairól és rámutatott az UJ
alapszabályoknak ama pontjára, melynél fogva az
egyesületnek tagja lehet minden gyógyszerész, akár
alkalmazott, akár tulajdonos, vagy más pályán mű
ködik. Végül mély tiszteletét és háláját rótta le „az
igaz embernek, Benárd Ágostonnak", s indítványára
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a közgyűlés j·egyzőkönyvi köszönetet szavazott neki
és örökös díszelnökké választotta. Ezután a tisztikal'.
megválasztására került a sor. A közgyűlés tagjai,
mint egy ember áHottak fel, s viharos taps és lelkes
éljenzés mellett egyhangúlag Draskóczy Milkó LásZ-.
lót választották meg újból az egyesület elnökévé. Ez
volt az alkalmazotti kar méltó válasza a Budapesti
Gyógyszerész Testület röpiratára, melyet az akkori
közgyűlési beszámoló
„alattomos hru1gú förmedvény" ékes elnevezéssel tisztelt meg. A tisztikar
tagjai lettek: Elnök: Draskóczy Milkó László, jog.tanácsos: dr. Fekete Béla, pénztáros: Nagy Elemér,
reprezent. titkár : Ádám Imre, ellenőr : dr. Dömötör·
Lajos, jegyző: dr. Bátori Fenmc, számvizsgáló bizottság: Hajnal Béla, Kirchner Gyula, Szentiványi
Jenő, választmányi rendes tagok:
Benedek István,.
Bnlcsu Barna, Csikós Ádám, Csutak Edith, Dobos
Gábor, Gyarrunati Imre, Mikó Sándor, Vasváry Béla,
A közgyűlés után m~gtartott első választmányi ülés
pedig egyhangúlag Boglutz. Viktort választotta ismét
űgyv. titkárrá.

j:
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MUNKÁBAN AZ O.GY.O.E.
A közgyűlés utáJ!l az új egyesület munkakészséggel telített vezetősége nagy erővel fogott hozzá a
sze1·vezéshez. Ádám Imre, Boglutz Viktor és az egyesület munkájába bekapcsolódott dr. Andriska Viktor
pestszenterzsébeti gyógyszertártulaj donos, akit eb"
ben az évben habilitáltak magántanárrá, sorra járták az ország nagy városait, Szeged•et, Debrecent,
Miskolcot, Pécset stb., mindenütt megszervezték a
helyi fiókokat és állandó összeköttetést teremtettek a
vidéki fiókok és a központ között. Nagy gondot for~
dítottak a Gyógyszerészek Lapja fejlesztésére is, IÚ"
vóssá tették a lapot, melynek tudományos rovatát
Kazay, Schulek, Lipták, Ekkert tudományos dolg·oz~
tai töltötték meg. Igen sok tulajdonos is belépett az
egyesület tagjai közé, akiknek soraib3J1 egy Peres
:fj:rnő, Anrdiska Viktor, dr. Dávid Lajos és mások is
helyet foglaltak. Az elszigeteltség felengedett, minc
<len oldalról nagy érdeklődés fordult .az ~süle~
felé, melyet felkarolni és támogatni igyekeztek. Az
egyesü1et dr.. Mágócsy-Dietz .Sándor professzort 25.
éves tanári jubileuma alkalmából igen . népes dísz204

,·acsora keretében ünnepelte. A „legidősebb gyógyszerész-segéd'', a kémia Európaszerte tisztelt tudósa, dr. Winkler Lajos pedig látogatást tett az egyesület helyiségében, hogy személyesen hozza el az aL
kalmazotti karnak szóló szeretetét és üdvözletét.
A közgyülés után és különösen az év második
felében valamivel enyhült a feszültség és tOlll1pult a
harc élessége. Incidensek azért még előfordultak,
így igen rossz ha1t1gulatot váltott ki Gaál Endre patikaáthelyezése. Ekkor helyezte át ugyanis a Testület elnöke Attila körúti gyógyszettárát az Oktogon-térre. A fantasztikus patikaáthelyezés nemcsak
az összes gyógyszerészeket, hanem szinte az egész országot lázba hozta, s a napilapok hónapokig, mint országos botrányról íttak az esetről, .a főváros közgyű
lése pedig sürgős felterjesztéssel fordult a népjóléti
miniszterhez az ügyben. A Gyógyszerészek Lapja vezető helyen nyilt levelet inté„ett a nemzetg·yűléshez,
melyben azt írta, hogy „egy nemzetgyűlési képviselő
80 milliós nemzeti ajándékot járt ki maga-magának."
Az eset köv.etkeztében a Budapesti Gyógyszerész·
Testületnek mintegy 40 tagja kilépett a Testületből.
Ezek voltak a Deér Endre körül csoportosult disszidensek.
Nyilván a kiélesedett helyzet követkemény,e volt,.
hogy a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület júniusi közgyűlésén újból felszínre került az eddig Rip
van Winkle álmát alvó korpótlék ügye. Programmba
vették, hogy a pénzügyi viszonyok megjavulásával
végleg megoldják a korpótlék-kérdést, addig pecl'.ig,
egy előzetes: elaborátumot dolgoznak ki. Ennek elkészítéséhez az egyesület megkerülésével meghívták az
alkalmazotti kar k~t régi vezetőjét is. Az ily módon
újból megsértett alkalmazotti egyesület mag·a is el-·
határozta, hogy kidolgozza a korpótlék-tervezetet s.
a korpótlék-bizottság tagjaiul felkérte Peres Ernő, dr.
Andriska, dr. Atzél, dr. Mozsonyi, Cs.ikós Ádám,
Millner Györ;gy, dr. Dömötör, Filep Béla, Szász Tihamér, Gyarmati és Vasváry urakat. Ettől kezdve a
korpótlék-pénztár kérdése hosszú évekig napirenden
maradt.
Időközben megindult a korona végzetes zuhanása, eilhat.almasodott az infláció, fantasztikus ára lett
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mindennek aminek következtében a gyógyszerárszabást folyto~osan emelték, de a fizetések is ugrássze_
rűen emelkedtek s míg az év elején a 30.000 koronás
havi firetés megadásáról vitatkoztak a Testülettel, ad_
dig az év végére már 800.000 koronára növekedett az
o.Gy.0.E. által megállapított skálaifizetés, hogy azután
a következő évben már a milliós számoknak adjon
helyet.
Az 1923-as év fájdalmas veszteséget hozott a
gyógyszerészi karnak: ebben az esztendőben húnyt el
a nagy Kazay Endre. Halálát az alkalmazotti kar is
mélyen meggyászolta s emlékének a róla írt nekro_
gon kívül azzal áldozott, hogy posthumus írásait sorra közölte a lapban. Viszont az év nyereségei közé
tartozik, hogy Muzsa, Gyula és Karlovszky Geyza
gyógyszertári jogosítványt nyertek, Kovács ödön pedig kivált a népjóléti minisztérium kötelékéből és a
jognyerés következtében lemondott Réthelyi J cksef
helyébe a Budapesti Gyógyszerész Testület ügyve_
zető titkára lett. Még a~ 1923-as esztendő elején számolt be a Gyógyszerészek Lapja arról, hogy 1922.
november havában „Gyógyszerészek Baráti Köre"
néven új zártkörű tudományos társaság alakult, mely
a gyógyszerészi tudományok müvelését, tudományos
előadások tartását és a gyógyszerészetre vonatkozó
fontos kérdések (gyógyszerészképzés, gyóg-vszertárvizsgálat stb.) megvitatását tűzte ki céljául. A baráti társaságot dr. Deér Endre alapította m~g s ebből fejlődött ki később a Ma;gyar Gyógyszerésztudományi Társaság.
Az év záró eseménye az volt, hogy egyszerre
három sajtóper is indutt a Gyógysz;erészek Lapja ellen. Egyet Vass József népjóléti miniszter indított,
akinek figyelmét a lap felhívta a jogadományozásokkal kapcsolatban· szállongó_ pletykákra, egyet Gaál
Endre, egyet pedig a Gyógyszerészi Közlöny, többrendbeli rágalmazásért. A sajtóperek tárgyalására
;a.zonban csak a következő évben került s-0r.
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a legsúlyosabb pénzügyi megpróbáltatás
éve az országra nézve. A VÍ'Szonyol<at talán a legj-0bbain jellemzi, h-0gy az egyesmet által az év első hónapjában 800,000 koronában megállapított fizetési
skála az év végéllg négymillió koronára szökött fel.
Ekkor azonban már a Bethlen István miniszterelnök
állta! felivett népszövetségi kölcsön segítséig~ve1 megk.eW'őd'ött pénzértékünk smbil'2álása. Kezdetét vette
a ,szanáilás korszaka, ami ismét súlyoo áldozatokat
jelleintlett az orszá;g :minden: polgárára. Egyesületi életünkben ez az esztendő, leszámítva az utóllbi hóoo.pokat, nem hozott különösebb emóciókat. Csöndes
elaenségeakedés folyd-0gált a tnlaj donosi és ailk.almazotti korporáció között. Az év vége felé arumba.n már
nagy vált<Jzások ,előszelét ]ehetett érezni. Lealkonyodóban volt a napja annak az érának, mely Draskóczy
és B-0glutz nevéhez fűződik.
DEÉR ENDRE A KORELNÖK
AZ O.GY.O.E. KöZGYüLÉSÉN.
A Gaáll Endrev:el hadiláOOn álló egyesiiiliet, meJlynek je!!>zava az volt, hogy ai maga keretén belül egyesíti az összes gyógyszerészeklet, egyrésvt. az 'egyetemi
zyógyszerészprofesszorok jóindulatát igyekezett megSZ'ell1eZni1 rn:ám"észt a Budapesti Gyógyszerész Tiestületből kilépett, Gaál Endl'.e elOOiizékét képező disszidensek fü1é orientálód-0tt. Igy iailrart hátvédet és &köl.csi alátáimasztást szierezni a Testüliet í'eJől jövő
erőteljes nyomással szemben. Ez súik tekintetben sikerült :is, a.mineik hiz.-0n.yítéka, hogy a dr. Andriiska
Vilrtor nmigántanári habi1füációja >rllkalmálbóll az Q.
Gy. 0. E. álltraJ rendezett díszvacsorálll. Benárd Agost-On wlt miniszteren kívül Mágócsy-Dietz Sá™for, dr.
Deér Enidre, Balyer Antal és sok más tulaj d-011os is
megjelent. Az 0. Gy. 0. E. tagjai közé dr. Deér
End:m melllett még 63 · gyógyszertártulajdonos l!épett be.
·
Érdekes esemény volt az 0. Gy. 0. E. á!taJ. Jrezdeimllyiezett orvos-gyógysz>erész bál is, mel.v Jlényesen sikerült annak ellenére, hogy a testületi h!ang207
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adók és a ,szwkszjtó ré8"érő! n1"gyfokú rosszindulattal kezelték az ügyet. Elég hiba volt .ez, mert az öt1et nem volt rossz és az orvoscg1Yógy;sverész bá1'n:ak
·évről-évr.e való megrendezése nagyban előmozdította
vollna az orvos és gyógyszerésztársa<lalom szorooabb
kape5Watánalc kiépítését. Egyeseknek azonban csa.k
az 1el'lenségeskedés volt fontos. Ennek megnyilivánulása volt az is, hogy a tulajdiooo& korporáca6k n:agybatailmú elnöke „mag'llihoz rendelte" "li·gyógyárúnagy]oereskedők vezetőirt; és fanyegetéso:el, neirroirrall ráv;ette őloet ,hogy vonják mejg hilrd<etéseiket a Gyógyszerés1le\k Lapjától. Temnészetes, hogy ily módon az
egyesület nehéz helyvetbe került, bevételei llllegcsiappantruk. Ennek volt loövetkezménye, hogy ehben az
évben l>apunk csak haivont.a. egyszer jelent meg, kor.látoilt terJ·0die1eanben. A tagdíjak is kiezdtek e]llil)atradozni s az egyesület mindjol:>lban belemerült a financiális zavarokba.
A március 30-i közgyűlésen még nem. kerültek
napfényre a hajok, a vezetők még 3\Z egyiooiiJJet fejMdésére mufattalc rá, mellyel karöHtve járt ~IZ ·erloölcsi
értékekben való gyarapodása is. .. A közgyű]Jési viá.lasztásolrnlt Deér Endre, mint korelnök folytatta }e
és a veretőséget DnaJE!kiórczy Mi.lkó Lászlóva~ az élién
egyhanJgiúlag újnaJ m<jgválas'.ztották. A közgyűlés indítványt fogadott ·el a gyógyszerészek egyetemi kiképzésének megreformálásám s az errev:ona.tko:i;ó
tervezet előkészítésél'e bizottságot kért fel, tov:ábbá
a korpótlékos fizetőpénztár, a kötel1ező nyugdíjintézet és a gyógyszerészi kamarákróil szóló törvénytervezet megsl'lerkesztéslére. A kikiépzés reforllllját e1ő
készítő biwtl:l<;ág tagjaiul f.E;lklérték Mágócsy-Dietz
JakiaJbházy, Winkler, Maitolcsy, W,eszeilszky, Aug:us'.
tin pmfesszorokat, továbbá Deér Endrét, Bayer An. talt és Wéber Dezső dr.-t, előadióull pedig dr. Dáv!id
Lajos tanárt. A bizottsáig ok!tóber 21-én össze ;is ült,
·melyen Dávid dr. <J.ló"terj<lSZtette az általa kido~lllOZOtt
reformtervezetet. Ez volt az első je1eutős lllépés a
gyógysrzerész<képzés megreformálása irányában. Sajnos, hogy ma - 14 évvel ké.siő!bb - még min.diik
csak 1a1 terviekn.íl tartunk.
GAAL ENDRE ULTIMATUMA.
A köz.gyűlés határozata alapján az 0. (;y, 0. E.
, ·vieretősége terviezetet dolgozott ki a kamara, korpót.:208

lék és nyugidojról ,s átimttal fordult a tulajdonosi
korpOl!"ációkhoz, kérve, hogy közösen vitassák meg
és segítsék megvallósuláshoz a, tervezetet. Az árt;iratra
awnban a tulajdonosi egyesületek a szóbanemállás
elvéhez ragaszkodva nem is vállaJszoltak. lgy természete~1en nem .Jehetett az i,igyet elől:ibre v:inrni. Kmmay
tanácskozások helyett újabb viták és személyeskedések loezdődtek, sajtóperek keletloeztek s a szembenálló felek mindjobban eltávolodtaik a megértés és
kieg.)'e;nlítés ~eib.etöségeitől. Ugyanakkor pedig az aJkalmazotti kar helyzete annyira megromlott, a mlNlkanélküliség oly nagyra nőtt, hogy a Testü1et is elérkezettnek látta az időt a cselekvésl'e.
Gaál Endre október 14-én a nagy nyomorra való
tefointettel indítványt tett a Tesitület közgyűlésének,
hogy indítsák meg a munkanéll<üliek nendszere>s se.gélyezését, am0lyhez a szükséges anyagi eszközöket a
Testület közgyűlése megS'Z'avazta. GaJáil Endre ennek
a kö~1wüJ1ési határozatnak birtokáJhan merész lépésre
szánta el magát. Tudva azt, hogy a s~gélyezés valójában crok az 0. Gy. 0. E. loözreműkddéeével valói!iítható lllieg, ~lhatá:rozta, hogy a kezében lévő eszköz
f,filhasználásával kapitulációra kényfizeríti az 0. Gy.
0. E. „renitens" vezetőségét. Nmi ,számított rosszul.
Érintkezésbe 1épett egyesületünk akkori ügyészével
dr. Papp Mátyás ügyvéddel és ffiiti•elentette előtte,
hogy hajlandó •ebben ;a,z ügyben az 0. Gy. 0. E.-wl
közösen ·eljárni, ha egyesületünk ve2let&ége azo.!JJUal
távozik helyéről. Az ügyész részletesen informálta a
vá]asztmányt, mely három tagú bizottságot küldött
ki, hogy lépjenek összeköttetésbe dr. Gaál Endrével.
A bizottság a Pannónia szállóban Koritsá.nszky
Ottó jelenlétében 'baJ:áJkozott Gaál Endrével. A kikütdötook - dr. Andriska Viktor, Millner Györ/giy ég
dr. Filipp Mátyás - annak a reményüknek adtak kifejezést, hogy az együttműködés aéfoejön ané1kül,
hqgy Gaál Endre 1'1ag3JSzkodnék az egyesületünk függetlenségét mélyen sértő feltéte~éh€Z. Gaál Endre
lapunk egykorú tudósítása szerint „megalázó hangon,
órával a kezében" beszélt kiküldötteinkkel, fenyegetődzött és azt mondta: hogy „nem tűri to"á:bb, hogy
·a segédi kar két vezetője erkölcsi piedesztálról.. beszéFje:n vele." Mereven raJgaszkoidbtt eredeti álllás'
pontjához s oomcsak „feltétlen behódolást'' kívánt,
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hanem a három megbizott útján a következő üzenetet külklte az 0. Gy. 0. E. választmányának:
Ha nevezettek lemondanak, azonnal érint~s
be lép E,gyesülletünklrel, nlJ<1givruósítja a munkanélküliek segé!y;ezését, amelyihez anyagi eszközöket a
testület közgyillése már megszavazott. Munkába veszi és megvalósítja a korpótlék-pénztárt, újonnan
E1Z.ervezi a betegsegélyző 'egy,esüJ~et és a többi alkailmazotti kart érdeklő ügyeket is megvialósítja. Elle11Jben, hru tová:bb is ragaszkodunk vewtőségiinkhöz,
akkor ő végrehajtja a Budapesti Testületnek azt a
határozatát, amely szerint E gyesU/Jetünk mindrm
tagjlÍ!n'fhk feltmondamak és ezek állását az állásnélkülU!•kkel töltik be, akikkel egy új segédszötv.ets6get c,,,j..
náil, jelenlegi Egyesületünket pedig eltörli a föidszíné:ről.''
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LEMOND A VEZETőSÉG.
A delegátusok híven beszámoltaik a választmánynak kiküldetésükről és t<>!Onáiosolták Gaál EndTe
ultilmátuunát. A választmány a következő határozattal felelt a tull:ajdbniClrok elnök;ének terrorisztikus fellépésére:
.
,,A válaszlnnány d!r. Gaál Endre dnök úr követel;ését, illetve legszfmtebb belügyeinkbe 'lllLló bWV<JJ(}.
koz&át visszautasítja, fenyegetéseitó'l nem ijed meg,
awniban, tekintettel az ügy nagy fontosságára, a választmány nem érzi 1111agát hivatottnak, hogy eibben
a kiilidlésben végleg döntsön és a felleliősséget teljesellll
ll'lllill)Í.ra vá.11afja. Elhatározza, h~gy úgy az elnökOOg,
vallamint a választmány és Sllerloosztö-bi.zottság is
lemond és atz egész ügyet egy rendkiviüli közgyűlés
elé v.iszi, mellv egyiedül 'hivatott ezekben a kérdésiekben végleg határozni. A lemorulott vála.s:ztmány a
közgyű[ésig tovább intézi az ügyliket és az el'Ilökség
helyettesítésére egy hiá:r;Ollll tagú bizottsáJgot delegál,
amely bizottság taigtj1a1i: dr. Andriska Viktor, dr.
Papp Mátyás és Mil1ner Gyövgy.''
A váfu:sztmány - miután novemlber 30-ra öszszehívta a rendkívüli közgyűlést, l€!ll10ndott és az
ü:gyek vezetését a háromtagú bizottságra bízta. A
vezetőség nem akarta azt a látszaltot kellteini, hogy a
pooicióklhoz való mgaszlrodáisa: zárja el a munkanél[kiiliek JJ(Y(lllllOrán való enyhítést s bár Gaál Endre
;gére\;eiiben ao; általa kívánt :fultételek teljesü~ése ese210

tén sem látott semmi g'rurancmt, a rfllldkivüli közgyülés döntésére kívánta bízni az egyesület további sorsát. Mint Boglutz írta: „Valljon színt az alkalmazotti mar össz,eség,e és határozzon afölött, vajjon megéri-e, hogy behódoljon Gaál Endrének és lábaihoz
rakja Ojg1yesületünk szuveréni,tá'sát, tekintélyét, befolyását és cselekvőképescégét."
A RENDKIVüLI KöZGYüLÉS VALASZA.
Ekkoriban az ailkalmazotti kar jelentős része
már meglehetősen eltávolodott a Draskóczy-Boglutz
vezetése alatt álló radikális iránytól, megunta az
örökös harcokat és torzsaJ:kodásolmt, melyek semmi
eriedllllényhez nem vezettek és sok híve volt annak a
felfogásnak, hogy va1óban le kell válta<ni a személyeskedő harcokba bonyolódott vezetősé,giet, hogy új emberek vezetése mellett Gaál Erudrével és a tulaj donooi karral helyreállítsák a békét. Ez a nagyszámú
tábor, melynek derékba.dát a Kovács kávéházi asztaltársaságban tömörült csoport képezte, azt hang·oztrutta, hogy bízni kell Gaál Endre i1géreteiben és ki
kell próbálni, hogy vajjon békés eszközökkel tényleg
jobban boldogul-e az a1kal1111azotti kar.
Ennek a csoportnak felfogását alátámasztotta
Gaál Endre személyes me1gjoelenése a Kovács kávéházi csoport öss:oejövetelén, ,aihol a keménykezű elnök,
akinek pO'Ziciója és hatalma akkoriban vé1gleg megszilárdult, újból a leghatározottabban megismételte
igéreteit és kijelentette, hogy egy ffiléven belül felállítja a korpótlékos flzetőpénztárt.
A mérsékeltek tábora feföuzdulva GaáJ Endre
adott SllaJVán, akcióba lépett. Elhatározták, hogy végleg lemondatják a rrudikális vezetőket. Ennek azonban - tekintettel arra, hogy Gaál Endre ultimáturrna
mégiscsak súlyosan sértette az egyesület önérzetét
és pr,esz(\izsét - megflelelő förlmlát kLvántak adni.
Megállapodás jött .tehát létre, hogy a renid:kívüli közmyűlés G"M Endre ultimátumának visszautaJsítás1aképpen ~yhangúlag újból megváfasztja Draskóczyt
és bizalmat szavaz Boglutznak, akik azután, a közgyűlés után önként lemon.danaik és távoznak az egyesület éléről, hogy helyet adj,atnak a mérsékeltek kibékülést kereső irányzatának.
A november 30-i rendkívű1o közgyűléS>e!ll Dras211

kóczy Milkó László kemény szavakka:I utasította
vissza „a hatal:mi pózbain tetszelgő túloldali vezető
ség egyesületünk belső ügyeibe való beavatkozását"
s smvait hosszantartó lelkm élj1enzés fogadta és peroekig felállva ünnepelték az elnököt, aki bejelerntette
az •egész vezetőség lemondását. A közgyülés ezután
tomboló ünneplés közepette, egyhangúlag i-smét
megválas-ztotta Draskóczyt és Boglutzot, a választmányban azonban többségre jutottak a mérsékeltek.
Az all<almaz.otti kar így frappáns választ adott Gaál
Endre ultimátumára és el-égtéte!t szolgálta.tott vezetőinek.

A __ várvavárt fordulat azonban €:gyelőre még
nem k_o'l'ert:ke2leitt ~e, mert az elnök és az ügyv. titkár
a_ via1oban 11rnpozansan megnyilvánult ünneplés hatasa alatt optikai
csalódás áldozatai lettek és a
l<wr teljes blzalmált érezvén maguk mellett, nem siettek az önkéntes lemondá;csal, hanem úgy határoztak
hogy •a __ legközelebbi rendes l<özgyÜlésig tovább veze~
tik az Ujgy;eket. Ez az optikai csalódás okozta arzntán
bukásukat, mely az újév első napjaiban követke2lett be.
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1925- nagy változást hozott az Országos Gyógy-

szerész Szövetségből két évvel azelőtt O. Gy. 0. E.-vá
alakult, ifjú ·egyesület életében. A kíméletlen harcok
és ádáz személyi tusák Sturm und Drang korszakát
békésebb idők váltották fel A gyíílölködve szembená]J;ó felek békejobbot nyujtottak egymásnak és közös
akarattal láttak munkához, melynek kitűzött célja a'
:ilkalmazott gyógyszerészek swciális kívánságainak
megvalósítása volt. Az akkor megalapozott béke
- kisebb-nagyobb zökkenőkkel és lrnllámzásokkal mind ·a mai napig tart. Hogy a béke jegyében mi
valósult meg a programból s az események mennyiben igawlták az alkalmazotti egy.esület politikájának
új irányát, azt az elkövetkező évek wrán fogjuk telj€s hűséggel megmutatni.
A DRASKóCZY-BOGLUTZ
ÉRA BUKASA.
Az 1924 november 30-i rendkívüli közgyülés egyhangú megválasztásukkal elégtételt szolgáltatott Draskóczynak és Boglutznak. Lelkes ünneplésük egyúttal
tiltakozás volt az egyesület önérzetét méJy.en sértő
külső beavatkozás ellen. Ez azonban nem változtatott azon, hogy az .a,lkalmazotti kar megúnta a meddőnek bizonyult harcokat és rendezerváltozást kívánt. A választmányban is többségre kerültek a mérsékeltek, akik - bár elítélték Gaál Endre erőszakos
módszer.eit - a békés politika irányában keresték a
kibontakozást, A vála.sztmány megbízásából dr. Dömötör Lajos vezetése alatt bizottság kereste fül Gaál
Endrét, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testülettel
közvetlenül tárgyaljon a szőnyegen lévő kérdé„ekről.
Gaál ismét ragaszkodott ahhaz a követeléséhez, h<lg!Y
Draskóczy és Boglutz távozzanak s -ez esetben felállítja a korpótlékos fizetőpéinztárt, kama:rát stb. A bizottság a de<lEl!Ilber 11-i ülésen számolt be tárgyalásairól a választmánynak, mire Draskóczy és Boglutz
füLajánlották lemondásukat. Kertész Elemér vál. tag
azt lúvánta, hogy ,a Testület választmányi határozattal vállaljon szavatosságot elnökének ígéreteiért s ad21]
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dig tartsák függőben a vezetők lemondását. A kikül döttek újból érintkezésbe léptek Gaál Endrével, aki
azonban a kívánságot elutasította.
Éppen ezért a két nap mulva folytató1agosan
megtartott válaszltmányi üLés Herz és Gedeon tag;ok
indítványára szavazással döntött abban a kérdésben,
hogy az egyesület „az ú. n. Draskóczy-féle, vagy az
ú. n. Gáál-féle politikát kívánja folytatni.'' (Választmányj j.egyzőkönyv, 1924 dec. 13.) A szavazás szűk
többséggel Draskóczy •gyéízelmével1 vég•ződöbt, miJ1e
az elnök bejelentette, hogy lemondását fenntartja
ugyan, de a tavaszi közgyűlésig tovább viszi az ügyeket.
Draskóczy elnöknek ez az elhatáro2ása kínos
meg1epetést keltett a nagyszámú békepárt ta,gJai körében; mert az előzetes megbesz.élés·ek alapján önkéntes félreál!ására számítottak. Minthogy ez nem következett be, elhatározták, hogy lemondásra kényszerítik. Tíz egyesületi tag, névszeTint dr. Dömötör Lajos, Makoviczky Zoltán, Koráni Zoltán, Mi!Lner
György, Dobos Gábor, Kertész EJ.emér, Kertész E.
István, Gedeon Andor, Kis Andor .és Benedek István
aláírásávai cikket küldtek be a Gyó,gyszerészek Lapj,a szerkesztőségébe azzal a kéréssel, hogy a lapnak
egy külön száma közölj e a békepárt kiáltványát. A
külön szám megjelenésének költségeit az aláírók hajlandó lettek volna vjseJni. Boglutz a kívánságot cs•ak
abban az •esetben lett volna hajlandó teljesíteni, ha
a cikkhez m!lgil'elelő kommentárt fűzhet. Az aláírók
ehhez nem járultak hozzá s a kiáltványt röpirat a1akjában adták ki, a békés kibontakozáshoz való csatlakozásra szólítva fel az alkalmazotti kart. Ezután a
nyilt „pártütés" után - a:hogy a hevesen védekiező
vezetők nevezték az akciót Draskóczy és Bogliutz
helyzete tarthatatlanná vált.
Január elején hat választmányi ta.g rendkivüli
választmányi ülés összehívását kérte>- Ez a beiadvány
így szól: „Igen tisztelt Elnök Ur ! Tisztelettel kérjük,
aJapszabályaink 16. §-a értel:mében január hó lO"én
este 8 órára rendkívüli választmányi ülést ö.sszehívni
kegyeskedjék. Kíváló tisztelettel Makoviczky Zoltán,
Kertész Elemér, Popovits Ferenc, Kertész Emő I.,.
Benedek István, Hajnal Bé1a." (Egyesületi irattár.}·
Zl~

Draskóczy elnök január 12-re hívta össze a választmányt. Az ül<\s izgalmakban és szenvedélyes jelenetekben robbant ki. Eleinte csatározások folytak
az elnök és a választmányi tagok között forma.ságok
és alapszabáJykérdések körül, majd Dra:skóczy bejelentette ,hogy másnap elküldi lemondól·evelét az alelnöknek. Ezután Kertész Elemérnek adja meg a szót,
aki ,a választmány többségének nevéhen bizalmatlansági indítványt tesz az elnök és titkár ellen alaps;,abályellenes müködésük miatt. A választmány az indítványt megszavazta, mire Draskóczy a következő
drámai kij.elentéssel hagyta el .all .elnöki sz.éket:
„Minden eddigi önzetlen munkám és igyekezetem
dacára is itthagyom az elnölci széket, amely örömet
so/vasem szet·zett számomra. De figyelmeztetem az
urakat! Olyan igérevnek üUek fel, amely sohasem
lesz megvalósítva. A felelősség önöket terheli és eliiYn
az idő, <amikor felemelt fővel jövök ide vissza, wem
az elnöki székbe, hanem hogy vég~gvágjak az uralwn
ezért a tettükért."
Ezután felindultan hagyta el az üléstermet s távozása után derunedt csönd, a na,gy pilla.natok feszültsége nehezedett ólomsúllyal a lelkekre.
A választmány felkérésére Millner György alelnök vette át az elnöklést. Kertész Elemér kijelentette, hogy a bizalmatlanság Boglutz tikárra is vonatkozik. Mrllner felkérte a titkárt, hog'Y szerződéses
jogainak épségben tartásával önként távozzék helyéről, amire Boglutz késznek mutatkozott. A vába.s>lltr
mány erre határozatot hozott, mely szerint Boglutz
Viktor ügyv. titkárt hat havi felmondási idejének
tartamára szabadságolja és illetllnény.eit szabályo&run
folyósítj,a.. E határozat után Boglutz is eltáv()iZ{)tt
Az ülés további folyamán a választmány Millner!
felkérte, hogy a márciusi köz.gyülésig mint helytettes élnök vezesse az egyesület ügyeit, Makoviczky
Zoltánt megbí·zta a titkári teendők ideiglenes ellátásá·vaJ, ugyanakkor a Gyógys,;eréswk Lapja főszerkeSz
·tőjéÜ'I dr,. Andriska Viktor egyetemi
magántanw.t
it<\rte föl; .a lap feielös szerk€'SZtését pedig o. békemozgalom egyik legjelentékenyehb vezet-Ojét'e, dr.
Dömotör Lajosra bfata. Ezzel a drámai lefólyüű Választmányi ülés v4et:ért és pontött tett égy izgal\itá.S
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korszak után, melynek két főhőse, bár legyőzetve, de
férfias kiállással és becsülettel megvívott harc után
távozott a küzde1em: színteréről. Az ·események továibbi
folyása - hosszú évek hiába.való várakozásban eltelt ideje· után - igazolták Draskóczy szavait: olyan
igéretnek ültek föl, amely sohasem lett megvalósítva.
Visszatérésére azonban nem került sor s ma, átköltözvén az örök élet birodalmába, ott túlnan bizonyára
nem .sujtásra emelt kézzel, hanem a megértés átszellemült és megbékélt mosolyával figyeli az utódok
változatlanul folyó küzdelmeit, még mindig u,gzy-ana:zokért a célokért, melyekért ő és hűséges munkatársa annyi erővel és férfias bátorsággal szálltak
síkra.

ben amelynek célja az alkalmazottak gazdasági, kultúrÍtlis és társada;lmi helyzetérn~k megjavítása és biztosí.tása.'' Egyébként csatlakozott azokhoz a tervekhez, amelyeket •az országos egy.esület átirata tarta;mazott. Természetesen mindkét levelet dr. Gai!J
Endre írta alá, minthogy ő volt az elnöke úgy az országos egyesületnek, mint a budapesti testületnek.
Ig,éretekben tehát nem volt hiány és nincs okunk
feltenni azt sem, hogy abban az időben ez ne lett
volna őszinte, annál kevésbbé, mert a munlm a legkomoly.abb körülmények között meg is kezdődött és
igen messze haladt előre. Csak éppen a befejezésig,
a megvaló.sulásig nem jutott el sohasem, ammek
okaira a későbbiek folyamán bőséges.en lesz ,a.lkalmunk rámutatni. Egyelőre teljes volt afó egyetértés.
A kibékülést mindkét oldalon fenékig élvezték s az
öröm és lelkesedés túláradó jelei'.'el ünnepelték.

A KIBÉKÜLÉS.
· Az ideiglenesen megalakult UJ vezetőség az alkalmazotti kar túlnyomó többségének bizalmára tá,
maszkodva, na.gy lelkesedéssel és lendülettel fogott. a
válság megoldásához. Mindenekelőtt átiratot intézett
a Magya.rországi Gyógyszerész Egyesülethez és a
Budapesti Gyógyszerész 'Testülethez, bejelentette az
átalakulást és kérte, hogy mos{ már a megbékélés
jegyében haladéktalanul induljon meg a közös rnmika a megbeszélések során megigért intézmények
megvalósításáért. A tulajdonosi egyesületek •azonnal
válaszoltak az átiratra. örömüknek adtak kifejezést
a béke helyreállításáért és kijdentették készségüket
a barátságos együttműködés.re. Az országus egyesület, választmányának határozatából, ·arról értesítette
egyesületünket, hogy a korpótlékos fizetőpénztár elő
készítésére „az .alkalmazott gyógyszerész;ek testvéregyesületével együttesen kívánja a s:oükséges lépéseket· a népjóléti miniszternél a legsürgősebben megtenni." Rögtön meg is nevezte, kiket delegál az elő
készítő bizottságba s az 0. Gy. Q. E.-t is felkérte,.
hogy három tagot küldjön ki. Egyúttal igéretet tett
a munkanélküliek segélyezésének folytatására, egyesületünkkel karöltve, valamint arra, hogy a jogadományozások szabályozására is együttes lépéseket
fog tenni. A 'Tustület ugyancsak megnyugvással és
örömmel vette tndomasul a változást és válaszában
megigerte, hogy „megértő és lojális szándékkal kíván
segítségére lenni az .egyesületnek abban a törekvésé'·211:

EGY KIS SZÉPSÉGHIBA.
A nagy kibékülés tehát bekövetkezett. Vétenénk
azonban a tárgyilagos,ság• ellen, ha meg nem állapítanók, hogy a béke nem egészen szabályos szerződés
eredményeként jött létr.e. Bármilyen kevéssé is fölemelő ez a megállapítás, az igazság az, hogy Gaál
Endre térdrekényszerítette az alkalmazotti egyesületet. A választmány józanul gondolkozó tagjainak
nem volt kétségük aziránt, hogy ha az egy.esület nem
teljesíti az elébe tárt követelés.eket, Gaál Endre beváltja fenyegetéseit és tönkreteszi .többszáz budapesti alkahnazott gyógyszerész existenciáját. Ekkor,
alig két év multán, még nem merült feledésbe a harmadnapos szabadnapról negyednapra való áttérés
1922 végén. Ezt az akciót is Gaál Endr.e vitte keresztül s az eilenállásn<1k majdnem .száz alkalmazott létalapja esett áldoz.atul. A békepárt vezetőinek lelkiismerete :nem vállalta, hogy az egyesület tagjainak
e'Xisztenciáját vessék kockára bármilyen szépen formulázható, de mégiscsak elméleti szempontok és igazságok kedvéért. Ez volt az érem egyik, feltétlemQl
tiszteletetet érdemlő old!ala. A másik oldalon pedig
ott á11ottak a gyakorlati mérlegelésnek ama tényezői,
melyek -· megvalósu1ásuk esetén - az alkahnazott
.wó.gysrerészek szociális helyzetének rendezéséhez
. verettek volna. Ott állott a korpótlékos fizetőpé:nz-
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tár igérete s az állásnélküliek nyoonorának enyhítése.
Igéretek és fenyegetések, mázos szava:knak és erő
szaknak keveréke voltak tehát azok az eszközök, melyek egyesüLétünket megadásra kényszerítették.
Az átalakulás létrehozóit teljes jéihiszéműség
vezette. őszinte szándékkal, tiszta meggyőződéssel és
a nagy céloktól fűtött 1elkesedéssel vitték keresztül
a békülékenység politikájának győzelmét. A váltógazdaság elvénél fogva is meg kellett kísérelniök a
meddő ha1'Ci korsizak után céljaiknak békés eszközökkel való .elérését. Nem érheti tehát vád őket azért,
ho.go' végezetül ez a politika sem vezetett eredményre.
Az átalakulás után Gaál Endre magatartása egy
ideig nem eshetett kifogás alá. Nincs ok annak feltételezésére, mintha nem akarta volna igéreteit jóhiszeműen beváltani, hiszen a korpótlékos fizétőpénz
tár munkálatai - miniszteri jóváliagyás alapj•án valóban meg is indultak. Hogy miért nem jutottak
el a befejezéshez, arról később még sok szó lesz. Anynyi tény, hogy ezért nem kizárólag Gaál Endrét terheli a felelősség.
Egyelőre tehát megvolt a béke· és megindult a
nag;y bal'átkozás mellett a komoly munka is. Az ünnepélyes kibékülés a fehérasz.tal mellett történt il'.rteg.
A feb1·uár havi szokásos társasv.acsorán megj.élent
Gaál Endre is eg'llsz vezérkarával s miután Millner
György meleg szavakka!I üdvözö]te őt, be,7Wdében Gaál
megismételte ig<éreteit s azt :kérte, hogy kijelenté$eit
tekints.ék garanciának. Biza1ma.t ké1·t az alkli:lmarol:h
kartól s poharát a kartársi együttműködésre és a kö~ös célok fel·é való együtthaladásra ürítette. Nagy
szó volt ez abban az időben, mikor Gaál Endre ha1lá.lmának csúcspontján állott és nevének puszta hallatára is babonás tisztelet fogott el sokakat. A febrúári
vacsora és Gaál Endre pohárköszöntője az alkrumaZütti karra sem tévesztette ·el hatását.

Az egyesület egiy csapásra megerősödött .Százával léptek be a tagok, annak rendje-módj,a. szerint
befolytak a tagdíjak, virágzó egyesületi élet fejlődött
ki rendszeres társas összejövetelekkel, estélyékkel,
összhanggal és szolidaritással. Mindennek 1elke két!'légtelenül dr. Dömötör Lajos volt, ,aki fiatalos héVvel
és nagy loodülettel irányitotta .az alkalmazott gyógy_
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szerészek társadalmi összefogását. Csak Boglutz Viktor hagyatékának felszámolása okozott zavarokat.
Felmondási idejére járó illetményeit folyósítani s
ugyanakkor helyettesét is fizetni ·kellett, ,elvesztett
sajtópereinek kö!.ts.é;gieit .az egyesület volt kénytelen
Viselni. Az így keletkezett terhek, ügyvédi honoráriumok s egyéb fizetni valók bizony súlyos nehézségeket
okoztak az egy,esületnek, amikből csak nagysokára
tudott kilábolni.
És itt éppen ezen a ponton egy kis szépséghiba is
akadt. A sajtóperek egy részét Gaál Endre indította
Boglutz ellen. A béke megkötését megélőzöen Gaál
Endre igéretet tett arra, hogy a pervesztés következtében egy.esületünket terhelő költs{\gieket meg fogja
téríteni. Hogy ez valóban megtörtént volna, arra
nincs adat a rendelkezésre álló feljegyzések között.
Az egyik választmányi ülés jegyzőkönyve azonban
(1925 február 11.) említést tesz ötmillió korona
l<ölcsönről, melyet a Budapesti Gyógyszerész Testület
adott egyesületünknek (az üres pénztárra való tekintettél) arra a célra, hogy .a szabadságolt Boglutz
esedékes fizetését akaid.áJytalanul folyósítani lehessen.
Ez egy kis szépséghiba volt. Az ellenfél pénzügyi
segítsiígét mellőzni kellett V'olna a legyőzött vezér hagyatékának likvidálásáná!.
UTBAN A KORPóTLÉKOS
FIZETőPÉNZTAR

'
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A béke megkötése után a tulajdonosi korporációk
az alkalmazotti egyesülettel karö1tve •azonnal beadvánnyal fordultak Vass József népjóléti miniszterhez
a korpótlékos fizetőpénztár felállítása ügyében, miután Koritsánszky Ottó, a Magyarországí Gyógye,z.~
réiiz Egyesület igazgatója a Gyógyszerészek Lll;pj a
február 8-i számában kimerítő ismertetést közölt a
kérdésről. A memorandumra Vass miniszter a következő nagyfontoss.ágú leirattal válaszolt:
„M. kir. Népjóléúi és Munkaügyi Míni'1'/Jter
13.590/1925. I. b. sz. A Magyarországi G'!)óff!l·
sz.e rész E gyeSület tek. Elnö/D.qégének
Budapest.
Válaszirat alapjául szolgáló megkeresés száma 111/
1925. Tárgy: A Magyarországi GyógY'SW"ész Egyesület ,gyógyszerészi korpQtiék0s fizetőpé.nztát léteaí' tése.
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Magy::rors~ági _Gyógyszerész Egyesület a folyo ~VI feb;uar ho ~-an l!l/1925. szám alatt kelt
hozzam mtézett emlek1ratában tudomásomra hozta
hogy a Bu_dapesti. Gyógyszerész Testület és a,z Ok~
lev:eles Gyogyszernszek Országos Egyesületével karoltve egy gyogyszerészi korpóUékos fizető pénztár
létesítését vette tervbe.
A gyó_gyszeré_szi ~áJr;sadalomwalc ezt a szociális
szempontbol nagy1.elentosegű elhatározását a 11 u labadóknak és alkalmazottaknak példás e~yeté~; 't
amellyel <; t_ermés~etükne'l fogva ellentétes érde/:.:J~
kika'l!cso~a;saval~ fa?"og~tásra szoruló s;;:Jaktársaiknrik
~ervuk megvalositáJsa ciZtcil a jövőben közös segítő
Jobbot nyuJ'.an! ~zándékoznak, tudomásul veszem és
mag,am reszerol a legnagyobb .el;ismeréss.el üdvó"zom.

f..

Különös örömmel tölt pedi a el az hogy •az elő
munkálatok
elso" I1e h,ezse· -. k
··elvégzésére
, ,
' a szer:ezko·d&'.
""
ge11_1Je
Jekuzdesere dT. Gaál Endre -egy.esü1eti elJllök
elnoi;rete ;ivatt _Réthelyi József, dr. Tauffer Gábor
ZoJtan Bela gyogyszertár 'tulajdonosok, dr. Dömötö;
LaJos, <_iedeon Andor, Makoviczky Zoltán alkalma~tt gyogys~részek; továb?á Koritsánszky Ottó, a
~a,gyoar?~szag1 Gyogyszeresz Egyesület ügy'.'ezető
1~azg:at0Ja _és _KováBs Ödön a B. Gy. T. ügyvezető tiL
kara. sz.emelyeben, osz~atlan bi:mlommal, oly férfiak~t Jeloltek ki, kik,. mmt a ,g\yogyszerészeti ügy régi
elonarcosai, a hozzáJuk fű.zött reményeknek mindenkor m€'gfeleltek.
..
Felhívom az ország gyógyszerészeit hogy a nemes cél megvaló~!t~ában; saját jól feÍfogott érdek.uktJ;n; _a szer_vezo bi:ottsagot teljes erej ükbő! támof!'1!88ak. es e~v.wr 01~ toluk, hogy a szervező bizothág
által ~1bocsatan~~' az adatgyüjtés céljait szolgáló
„~ely~fa_ I~p., „Személyzeti kimutatás", „Gyógysze_rtar mukodes1 ~il!'utatás" ÍV'eket lelkiismeretesen
kito_Itve fLZok<;t '!''elobb a szervező bizottság rendelkezesére bocsassak.
Budapest, 1925. évi február hó 21-én.
.
Via\ss s. k."
A miui;S~teri leirat - mely döntő lépésnek látszott, s az. UJ Vez<Jtősé.g óriási sikere volt - határtalm lelkesedéssel töltötte el az alkalmazotti kart. Ilyen:
·'-'>:)
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gyol"S eredményre senkisem számított. A lelkesedést
fokozta„ hogy március 5-én már össze is ült a miniszter által megerősített előkészítőbizottság és megkezdte a szükséges munkálatokat. Mindenekelőtt a
15 millió pengő kezdeti költség fedezetéről gondoskodtak s elhatározták, hogy a költségekhez három
hónapon keresztül 20-20.000 koronával az alkalmazott gyógyszerészek is hozzájárulnak. A statisztikai
adatok összegyüjtése céljából kérdőívek kibocsátását
határozták el. A történelmi jelentőségű ülés lefolyását jegyzőkönyvbe foglalták. Ennek eredetije a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, másodpéldánya
egyesületünk irattárában nyert elhelyezést, de a
szaklapokban is publikáltatott. (Gyógyszerészek
Lapja, 1925 március 20-i szám.)
A március 29-i évi közgyűlés teljes mértékben
jóváhagyta a vezetőség békepolitikáját és Millner
Györgyöt egyhangúlag elnökké választotta. Alelnökök dr. Andriska Viktor és Dobos Gábor lettek. Reprezentatív titkár dr. Dömötör Lajos, főjegyző dr. Bátori Ferenc, j.egyző Gedeon Andor, pénztáros Kis
Andor, ellenőr Fodor József, ügyész dr. Fazekas
Endre. Választmányi tagok: Kertész El~mér, Kertész
Ernő, Benedek István, Buziássy László, Hajnal Béla,
Klein Arthur, Koráni Zoltán, ónódy Ferenc, Schiller
Ernő, Kaszanitzky Gyula, Nagy Dénes. A Gyógyszerészek Lapja főszerkesztője dr. Andriska Viktor, felelős szerkesztő dr. Dömötör Lajos. ügyvezető titkár
a kiírt pályá:mt útján Makoviczky Zoltán lett.
A korpótlékos bizottság június 18-án ismét ösz- szeült, hogy folytassa a megkezdett munkát. Ezen az
ülésen megállapították a fizetőpénztár felállításának
alapelveit és a felállítás költségeit 150 millió pengő
ben szabták meg, melyet kivetés útján gyüjtöttek
egybe. A bizottság munkájáról Koritsánszky Ottó,
aki ebben egyébként nagy hozzáértéssel és agilitással irányítóan működött közre, részletesen beszámolt a Magyaxországi Gyógyszerész Egyesület júniusi
közgyűlésének, mely a terveket egyhangúlag jóváhagyta. Még ugyanebben az évben elkészült Bogyó
Samu kir. tanácsos matematikai számítása s rövidesen nyilvánosságra került.
A korpótlékos fizetöpénztárnak valóBágos iro221

<!alma keletkezett, melynek közelebbi ismertetése e
~unka k~retébe nelfi fér el. j'c na,gyfontosságú szociáhs pmbléim:a megerdemelne, hogy >rodalma különáJJ.óan fel<lolgoztassék. A Gyógyszooészi Hetilap meJy_et akk?r. Korits~n~zky, Ottó szerkesztett, jŰnius
hoban kulon korpotlekszamot adott ki az osztrák intézmény tüzetes ismertetésével. Ugyancsak cikksoroz~tba1~ is~ertett".. a Gyó!l'ys~erészek Lapja az osztrák
pe'1:ztárt es szociahs mtezmenyeket, melyeket Millner
Gy?;!l',.Y az alkalmaz~tt ~yógyszerészek Nemzetközi
U:n.10Ja?a~ megalakulasa es annak első kongresszusa
alkalmB;ból (1925 okt. 9-12.) Bécsben, a helyszínen
tan ulmanyozott.
_A ~orpótlékos fizetőpénztár közeli felállításának
remen~ebei:, n~gy várakozások között s a tökéletes
kan beke Jegyeben zárult az 1925-ös esztendő.
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korpótlékesztendő. Legalábbis ez volt a
címe a Gyógyszerészek Lapja lelkeshangú újévi vezércikkének. Ebből a cikkből az akkori vez.etők legyőzhetetlen optimizmusa csendült ki. Az adott szó
szentségében való bizakodás, jóhiszeműség és tiszta
idealizmus fűtötte őket. A bizakodó hangulat átterjedt az egész alkalmazotti karra, mely lelkesedBssel
sorakozott fel a Millner-Dobos--Dömötör irányítása alatt álló vezetőség mögé. Pedig nem volt éppen
minden a legnagyobb rnndben. Dömötör dr. most
adott elsőízben kifejezést annak a szomorú ténynek,
hogy míg azelőtt az alkalmazotti állapot átmeneti
volt és majdnem mindenki bejuthatott az önállósodás
révébe, - a hábor•ú utáni időkben az alkalmazotti
kar teljesen tönkrement és foglalkozásunk nem átmeneti, hanem állandó és végleges élethivatás 1ett.
De éppen ez volt Millnerék nagy érdeme, hogy ennek a .szomorú valóságnak ellenére is reménységgel
és bizakodással tudták eltölteni a lelkeket. Az évtizedekig szinte babonásan áhitott korpótlékos fizető
pénztár közeli megvalósulásának reménye délibábos
vonzást gyakorolt az alkalmazotti karra. A dédelg;etett gondolat testet ölteni készült és ez mindent feledtetett.
A KORPóTLÉKBIZOTTSAG JELENTÉSE.
Január elején a vezetőség átirattal fordult a tulajdonosi egyesületekhez, olyan közös bizottság megalakítását indítványozva, mely „véleményező és kiegyenlítő fóruma a tulajdonosokat és alkalmazottakat egyaránt érdeklő általános gyógyszerészi vonatkozású ügyeknek". Az átiratra a két egyesület
(559/1925. Pp. Sz. T. szám alatt) barátságos hangú
választ adott és hozzájárult az indítványhoz. A közös bizottság (ez függ·etlen volt a miniszteri jóváhagyással összeállított korpótlék-bizottságtól) meg
is alakult és abba részüukről az elnökön és titkáron
kívül Dobos Gábort és Nagy Dénest delegálták. A
bizottságra igen szép feladat várt volna, nagyritka
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időközökben -

mi11t később látni fogjuk - össze is
ült de tulajdonképpeni alkotómunkát sohasem végzett és idők folytán nyomtalanul · el is enyészett,
mint annyi más jószá11dékú kezdeményezés, mely
ezen a pályán valaha fölmerült.
Egyelőre azonban eredménynek számított az is,
hog-y ez a közös bizottcág megalakult .s ehhez járnlt
a korpótlékbizottság működése. Nagy és izgalmas
eseménye volt a gyógyszerésztársadalomnak a korpótlékos bizottság jelentésének publikálása. A matematikai terv elkészítésével megbízott Bog-yó Samu
kir. tanácsos, nyug tanár elkészült munkájával s jelentését a miniS",terileg jóváhagyott előkészítő bizottság január 21-i ülése elé terjesztette. A bizottság
hosszas és alapos megvitatás után egyhangúlag magáévá tette az előadói te1·vezetet azzal, hogy a javaslatot átadja a gyógyszerészi korporációknak hozzászólás, illetve állásfoglalás végett. A javaslat „Jelentés" cím alatt az llsszes gyógyszerészi .szaklapokban
napvilágot látott, a Gyógyszerészek Lapjában 1926.
február l-én jelent meg,
A tervezet az osztrák korpótlékpénztár mintájára központi pénztár felállítását javasolta, melynek
feladata a fizetések folyósítása. A pénztárnak tagjai
úgy a tulajdonosok, mint az alkalmazottak. A tulajdonosok minden egyes alkalmazottjuk után meghatározott összegű befizetést teljesítenek a központi
pénztárba s az alkalmazottak megállapított skála
szerint a pénztártól kapják fizetésüket.
A skála a követl<ező volt :
Okleveles gyógyszerész alkalmazott alapfizetése:
1-3 évi szolgálat esetén „.
2400 P
4-6
"
2600 "
7-9
"
2800 "
10-13
"
3100 "
14-17
"
35(')6 "
18-21
"
4100 "
22-26
"
4800 "
27-31
"
5600 "
32-nél feljebb
„
6400 „
A :ruem okl. gyógyszerész all\ailmazott alapfizetése 2400 pengőtől 3500 pengőig emelkedett. Az
alapfizetésien fe]ill korpótl'ék járt volna, de csak a kor-
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pótilékintézmény megalakulásátóI számítva, ;iégy
évenként, majd a magasabb évjáratokban harom
évenként 200, illetve 300 pengő, úgyhogy a korpótlék
az alapfizetésen felül 200 pengőtől 2000 pengöig
emelkedett volna, végeredményben tehát a fizetés a
tervezet szerint 2400 pengőtől 32 évi szolgálat után
8400 pengőig emelkedett. Az alapfizetés és a korpótlékon kívül a tervez,et családi pótlékot is juttatott
éspedig a feleség és minden 18-ik életévét meg nem
haladott gyermek után évenkint 200 pengőt. Szó
volt még 300 pengő temetkezési segély1'ől, továbbá
munkanélküli segélyről, ami 2 hónapon át havi 100
pengőre volt kontemplá.Jva. Minden munkatárs nélkül dolgozó gyógyszerésznek joga volt minden évben
15 napra ingyenes kisegítő kirendelését kérni.
Az 1925. áprilisában felv,ett statisztika alapulvételével 588 okleveles és 194 nem okleveles gyógyszerész összes évi alapfizetése 2,269.200 pengőt tett
ki a tervezet számításaiban, az átlagos évi fizetés
tehát 2901 pengő 79 fillér volt.
A pénztár költségeinek fedezetéről a tervezet
kirovás útján gondoskodott. A gyógyszertárakat fo;·ga1muk nagysága szerint nyolc csoportba sorolta es
ennek megfelelően, progresszíve állapította meg az!
az összeget, melyet az egyes csoporto~ban „1e.vo
gyógyszertára~ minden alkalmazott utan kul~n
külön a pénztarba befizeti:11 tartozn~k. A n;i:n~~tar.s
nélkül dolgozó gyóg-yszertarak csupan tagdiJk~mr fizetnek az I. csoportban 120, a II. csoportban evi 240
pengőt,
. „
a III. oszt. gyógyszertár összes ha.vi Jaruléka minden eg-yes alkalmazottért havi 239.12 P
IV.
„
260.11„
v.
"
283.~8 "
VI.
"
308.
"
VII.
„
340.15 p~
VIII.
„
382.~ ,
ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az. egye~ gyol\'Yszertárak a pénztár közvetítésével ennyi havi fizetest
adnak egy-egy a!ka:Jma;zottnak. Ez.ek az összegek a
mai viszonyok között sem mondhatók magasnak;
1926-ban pedig jóval nagyobb volt a gyógyszertárak
forgalma, mint ma. A legtöbb helyen jóval nagyobb
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is volt az alkalmazottaknak tényleg;esen nyujtott fizetés.
BESZÉLJENEK A SZÁMOK.
A jelentés az alkalmazott gyógyszerészek kÖI"ében
nagy megütközést és főleg a fiatalabbak között rendkívüli elkeseredést váltott ki. A fizetési skála ugyanis,
mely 2400 pengőből, havi 200 pengőből indult ki, az
akkori viszonyok közöt oly alacsonyan volt megállapítva, hogy azt a 40 éven wluli gyógyszerészek legnagyobb része nem fogadhatta el. 1926-ban a fővárosban.
a legjobb munka.erejében levő alkalmazott gyógyszerész átlagfizetése 320-360 pengő között mozgott, s
ezt a fizetést a 40 éven aluliak úgyszólván kivétel
nélkül elérték, míg a korpótlékos tervezet csak 2226 szolgálati év után biztosított volna ennyit.. Maga
az egyesületi vezetőség is kifejezést adott az általános
nyugtalanságnak és elégedetlenségnek s dr. Dömötör
február 15-i vezércikkében ki is j e1entette, hogy „a
je1entés ebben a formájában nem fogadható el és a
kalkulációt új alapon kell megejteni."
Egy fiatal alkalmazott koiléga, aki később sokat
szerepelt az egyesületi életben, „Beszéljenek a számok" című tanulmányában alapós bírálat alá vette
a korpótlékos fizetőpénztár tervezetét és a „jelentésben" foglalt statisztikai adatok alapján kimutatta,
hogy az alkalmazotti kar 83.5 %-a kapna a tervezet
szerint lényegesen kevesebb fizetést, mint amennyit
addig él ve„.ett. A vála<1Z1;mány is belátta, hogy nem
fogadhat el olyan „rendezést'', mely a kar túlnyomó
többségét a meglevőnél lényegesen rosszabb helyzetbe juttatja és méltányolva a fiatalok ellenállását, a.
tervezet módosítása mellett foglalt állást. Alapelvként kimondotta, hogy a nagy terv megvalósítása érdekében a fiataloknak áldozatot kell hozni, (ami ellen nem is emelt senki kifogást), de az áldozathozatal mértéke nem lehet több 10-15%-nál. Ennek
megfelelően, a tény1eges helyzet figyelembevételével
a tervezet fizetési skáláját úgy kívánta módosítani,
hogy az .alapfizetések a fiatalokra nézve (mintegy
40 éves korig) 20%-kal emeltessenek, negyv(ln-ötveu
év között 10, illetve 5%-kal, míg a leg1111agasabb évjáratnak fizetésének bizonyos csökke11téséhez járult
•hozzá. A pé11zszükséglet fedezésére a tulajdonosi be·
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fizetések 10%-os általá11os emelését kivánta. E~t a
módosító javaslatot a választmá11y nyilvánossag~a
hozta (Gyógyszerészek Lapja, 1926. már,cius 15.) ,es
eljuttatta a tulajdonosi egyesületekhez es a korpotlékos bizottsághoz.
A DEBRECENI HATÁROZAT.
A7, 1926-os év valóban korpótlekesztendő vo]t,
mert a gyógys'l,erésztársadalom érdeklődését szinte
egész éven át ez a probléma kötötte le. A szaklapok
tigyre-másra közölték a korpótlékpéi;ztárral. ~o&"1al
kozó cikkeket, a.melyek minden oldalrol megv1lagito~
ták a kérdést, úgyhogy végül talán már könyv nélkill
tudta mindenki a „leckét". Régen dolgoztak ki problémát enny; a1apossággal. Mindhatnii, korpótlékláz
lett urrá a gyógyszerészi karon. (A végén azonban
s:uerencsésen" kiheverte ezt a betegséget.)
"
Csak egy helyen nem került szóba a, korpótl~k
pénztár ügye, az alkalmazotti egyesület rr;arcms1 ko~
gyűlésén, ami talán annak a meggondolasnak tulaJdonítható, hogy a vezetőség nem akart alkalmat adlÚ
az amúgyis eléggé szembenálló öregek és fiatal?,k, kozött az ellentétek kiszélesítésére. E7,0n a kozgyulesen
egyébként illusztris vendégek jelentek, meg, Dittr1ch
Ferenc és Kurtics Richárd, az osz!rak alkalm~,u;tt
gyógyszerészek egyesületének vezeto;. A kozgyules~
beszámolók igazán gazdag és eredmenyekkel b1ztato
munkásságról adhattak számot, amit az alkalmazotti kar őszinte megelégedéssel fog~~ott é.s a vi;zetőséget Millner György elnökkel, az elen egy~a:'guai;
újból megválasztotta. Adám Imret, a lap kituno toll':
munkatársát a szerkesztő mellé, nevének a lapon valo
feltüntetésével főmunkatárssá választotta.
Nemcsak az összes gyógyszerészi szaklapok, h~
nem a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület keruletei is foglalkoztak a korpótlékpénztárral ~s valamennyi a pénztár felállítása mel1ett foglalt allást. A
legtöbb kerület honorálni _kívfinta, a~ a_l~a~mawttak
módosító javaslatait. A kerdes vegül Junmsban .. az
országos egyesület debreceni közgyűlése elé kerni~,
amely Koritsánszky Ottó ismertetése és Tauffer Ga.bor hozzászólása után egyhanguan elfogadta a kovEltkező határozatot:
·
„A matematikai mérleg kiindulási alap. össze~27

váltott ki idegességet és így történt, hogy Gaál nem
·fogadta az 0. G~. 0. E. küldöttség;ét_, >;m,i fölött a M.
,Gy. E. választmánya nagy md1gnálloda<sat feJe;rt:.e ki.
Gaál azt válaszolta, hogy az alkalmazottak nnar me-gint nem „békés" hang~latuak s ha ez a hang meg
nem szűnik, akkor kezdodJon a harc.
Egyesületünk vezetői lassankint meg~rezté~, ho~
a korpótlékpénztárral valami b_aJ v_an. es a Je·gyzokönyvek tanusága szerint a baJ okat _is ~elyes n;eg:
érzéssel tapintották ki. A novemben valasztmanyi
ülésen a titkár inditványára megbízást kapott az elnökség, hogy „a tulajdonosi testülettel köz~sen intéz, zen beadványt a minisztériumhoz azzal a kerelemmel,
hogy az expedíció díját az előirányz?tt össze~él„ma
gasabbra emelje _és. ezt a_ di~ferei;c1a~ a koz~lJovo?en
megalakuló korpotlekos fizetes1 penztar alapJa _Ja.vara
engedélyezze." A decemberi ülésen Dobos Gabor h.
elnök (Millner ugyanis időközben vidéki kondícióba
volt kénytelen távozni) már beje1e'.1tette,. h?gy. „a
felsőbb fórnmok helyeslik, hogy az UJ taxabol circa
1000 korona a korpótlékhoz legyen felhasználandó."
Egyelőre azonban ez sem vitte a korpótlékpén~
tár ügyét előbbre, pedig a gyorsaság már a kor d1:vatjává kezde,tt válni, akkorföan ii:;dult ug_yai~is dnadrulmas hódító útjára a rádió; a gyogys2leresztarsad'.':
lom változatlaneágba nneorevült lelkét azonban az UJ
világcsoda sem tudta megérinteni. A második esz;cen-0.ő is elmult a béke megkötése óta, de az enedmenyt
s az igéretek beváltását nem hozta meg.
EBBEN AZ ÉVBEN
lett miniszteri osztálytanácsos dr. Mo~sonyi_ Sánd~r,
dr. Atzél Elemér pedig egy,etem1 magantanar a koz.egészségügyi kazigazgatási jog tá~gyköréből.
C~or
dás Elemért Budapest tisztifőorvosává, ~ze~1 ~1b~r
professzort pedig a szegedi egyetemen de~anna _valasztották. S ebben az évben halt meg, Coue, a h1res
francia gyógyszerész.
..
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület bek~l
t·· ··tt a nagy áldozatkészséggel megvásárolt.Hegedu_s
;::dor-uccai székházába. Az alkalmazott gyó!!_Ys.zereszek között ellenben veszedelmes ará'.'J'.okat oltott -~
nélküliség úgyhogy a kultuszm1mszter egye,su
m unka
'
·
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egyeztetendő
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az alkalmazottak kívánsága a kerületek
megjegyzéseinek figyelembevételével, a gyógyszertárak teherbíróképességével. Ezzel kapcsolatban kidolgozand~ ~z i~té"'."ény _ala~szabálya olymódon, hogy a
korpotJe~pen~tar mtezmenye a gyógyszertárak eg„z1sztenciahs erdekeivel való összhangban legyen meg„v:'lósítha}ó. Különös.. figyelemmel arra, hogy a fizeti;s1. os~tályokon J:>el~l _a. fizetési tételek megá!lapítás~nal erdekosszeutkozes ~setén, nem politikai hatósagot, h_ane~ egy obJektiv szervet illesse a döntés
~aga. (Altalanos helyeslés. Felkiáltások : ElfogadJuk !) "
A debreceni közgyűlés jegyzőkönyvéből : (A
kérdés tárgyalásánál az elnöklést dr Szabó Béla alelnök veszi át.)
'Ecnölc: Kíván valaki még felszólalni? Miután
senkisem jelentkezik, s a kérdés kellően meg van világítva, kimondom a határozatot, amely szerint a
közgyűlés az előterjesztett javaslatot egyhangú határozattal elfogadja.
HUZAVONA.
Most tehát mi sem állt volna '.ll).ár útjában a korpótlékpénztár megvalósításának. Ekkor azonban te'ljesen .érthetetlen okokból sajátságos huzavona kezdődött el. Nyár lévén, mindenki .szabadságra ment,
Koritsáuszky Ottó északra, dr. Gaál Endre délre,
Egyiptomba utazott. Ezalatt természetesen semmisem
történt. ősszel választások követkoeztek, ami megint
csak háttérhe szorította a kérdést. A Budapesti
Gyógyszerész Testület elhatározta, hogy külön tanulmány tárgyává teszi az ügyet és csak ismételt sürgetés után, noviemb.erben ho?Jija :meg - hozzájárulását
adó haitárqz.atát.
Az alkalmazotti karban fokozódó idegesség lett
urrá. A választmány egyes tagja; kifogásolták, hogy
a Gyógyszerészek Lapja még mindig rendkívül barátságos hangnemben ír a folyamatban levő ügyekről és
továbbra is a bizalmat és kitartást hirdeti. Erre dr.
Dömötör Lajos beadta l<lmondását, amit azonban a
választmány nem fogadott el. (Augusztus 24.) A
Vass-fé1e jogadományozások nyomán megjelent egykét erősebbhangú cikk és a szabad ipar követelése vi.szont az egyiptomi útjáról visszatért Gaál Endrében
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letünk kérelmére, a pályára felvehetők számát az addigi 150-ről 100-ra szállította J.e. Az állások betöltésénél swmorú jelszó lett, hogy „csak fiatal, nőtlen
urak ajánlkozzanak". Nem volt alkalmas az általános
rossz hangnlat emelésére az sem, hogy Vass miniszter rende}eti úton beszüntette a jogadományozást.
Igen sovany vigasz volt a temetkezési segélyakcio
megszervezésére irányuló mozgalom is s keserű humorral fogadták az alkalmazottak azt a gondolatot
hogy ha életükben nem is, de halálukban najd tör'.
ténik róluk gondoskodás.
Az éveleji nagy lelkesedés karácsony felé már
alaposan lelo~adt. Csüggedés és sötét kétségbeesés
hangu]aita terjengett a lelloeken. A bizakodás és remény~edés derűs szavú lantosa, Dömötör dr. is a Jeg~e:;ubb ~ngokat pendttette meg karácsonyi vezércikkeben. Titkos kezek akna:munkájáról írt amelyek
~eg;akadályozzák a nagy mű betetőzését. '1926'ban
lSID.et csak fekete karácsony virradt a sokat csalódott
alkalmazotti karra.
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a nagy gazdaság; átalaku1'ás éve. Jamiár elsején ugyanis életbel'épffi;t a pelllgőszámfüis.
A fantasztikus ma.ga,ságú papírkorona-árak helyébe a szolid kis pengő-értékek léptek és hos.sms
számüzetés után újból megjelent és elfoglalta régi
helyét a nyugodt, józan polgá;i él~~- szimJJ?lllilila =._az
ezüst pengő. MegS1Zünt a papirmilhokkal es milhardokkal való dobálódzás, a gazdasági élet reális formákat öltött é~ a polgár megkezdte a nagy visszavonulást a békebeli egyenletes és beosztásos életmód
sáncai mögé. A papírkoronáról pe?"gőre v~ló áttérés
j,e!entős drágulási folyamatot idezett elo, a VISZOnyok azonban rövidesen megszilárdultak és a sZ&nálás évei után nem nmélt mértékben bontakozott
ki a nagy gazclasági konjunktúra. Ennek a kors~aknak
lendületét egy világraszóló t"lj,esítmfny Jelképez!\,e.:
Lindberigh egyszerű útiruhában, fején ~~~1mak'."ap
pal, elsőnek repülte át az óceánt. Ez a hoSil' „ t~lJesít:
mény valaha talán határvonala lesz egy tortenelmi
korszaknak, egy új világ átalakulásának.
HOSSZú BETEGSÉGNEK ...
A korpótlékos fiz.etőpénztár eló"munkálatai .~o:
vábbra is csak csigalassúsággal haladtak. Az elozo
évi huza-·vona tovább folytatódott, egyre több ~ifo
gás hangzott B1 a korpótliékp~nztár ell~ .s a „tit~s
kezek" munkája észreveheto<m megbemtotta a bizottság tevékenységét. A január 14-i.ki vál:aisz~á
nyi ülésen Dömötör dr. a legnagyobb megdobbene~
sel ,számolt be Zoltán Bélával folytatott, be'szélgeteséről, akit az ülés összehívására akal't rav~"'.'1'· Zoltán Béla. szerint „ennek az ülésnek sem.rm celJa nm<;5
és ő nem is pártolja eajá~ részé~ől ·:mn.ak ö~.sz.ehíva.
sát." (1927. J. 14-iki választmanyi J_i;gyz~ko':~':'·l.
Lőcherer Tamás a Gyógyszeréstek LapJaba irt uievi
cikkében az alkalm&zott gyógyszerészek nemtörő
döms<\gével és a fiatalok • <;lli;n'állásáV:al • igyek~í;1<:
magyairázni a mWJka lassusagait. Tukin~e1y,e_s ~ova
rosi gyógyszerészek a fegyelem meglazulasatol es az
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ambició csökkenésétől féltek, ha a korpótlék rendszer megvmlósul. Maga a korpótlékos bizottság is
foglalkozott ezz;el a kfa,déssel január 20-iki ülésén és
szükségesnek tartotta olya!1 fegyelmi szabályoknak
megalkotását, amely ezeket megakadályozza. Mások
viszont kari politikai pártállásuk miatt fordultak a;
korpótlék ellen. Igy Müller Vilmos a pestviidéki
kerület ülésén támadta az országos egyesület akkori
.vezetőségét, s egyfelől a székház vásárlást kifogásolta, . má.~f~lől .azt indítványozta, hogy a korpótlékos fJ:Zetopenztart le kell venni .a napü;endről. Sokau, így egyik cikkében Löcherer T'aanás is, a nagy
te:he~r~ ~ivat.ko~tak s az alka:lmazo:~ti. kívánságok
mersekleset kertek a rossz gazdasag1 vlSzonyokm
való tekintettel. A Gyógyszerészek Lapja mindez.en
kifogások ellen heves sajtóhadjáratot indított és
s~rra; megcáfolta a felllozott érveket és kifogásokat.
Nem.mulasztotta el :i;z új-évi ajándékul kapott taxaemelest is felli.ozni, amikor a munkadíjak 15%-kal
emelkedtek, persze anélkül, hogy a fiz.etések követték volna a taksát. A sok sürgetés mellett 1azután
nagynehe~e.n mégis csak megindult a korpótlékos
bizottság munkája és július végér.e elkészült a korpótlékos fizetőpén:z,tár alapszabályainak tervezete,
valamint magia a törvényjavaslat-tervezet. A két
terv~zet egész. terjedelmében megjelent a Gyógyszereszek LapJ,a 1927. augusztus ehejei szám;i.ban.
azzal a felszólítással, hogy a vidéki fiókok és a kar~
társak összessége tegye al1a1pos tanulmáaiy tárgyává
s az észrevétel•eket és módosításokat legkésőbb szeptember15-ig terjc,s:o7Jék egye'1tiiletünk választmá:nyához.
A bi"ZOttság túlságosan lassú, túlságosan fontolva haladó" munkája, a korpótlék-ügy lázgö;Mjének !~felé hai}ó vonala, már kezdte beigazolni, hogy
·hosszu betegsegnek lla.Ial a vége.
SPANYOL INFLUENZA.
Január közepén heves spanyol influenza járvány söpört végig az országon. A főváros tisztifő
orvosa drendelte, hogy a gyógyszertárak este 8
óráig ~ötelesek nyitva tartani. A járv&ny súlyos
vesztes'eget okozott az alkalmazott gyógyszerészi
mozgalQlmnak, mert Adám Imre, a G)'ógy;szerészek
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Lapja egyik legkitűnőbb munkatársa, aki mint
gyógyszertártulajdonos is hatha.tósan ~ámogat~a
szellemes cikkeivel az alkalmazotti torekveseket, aldozatul e3ett a spanyol influenzána'k. A lap 15-iki
számábar: ismét m.egje1ent a fekete gyászkeret, Dömötör vezércikkben búcsúztatta el hűséges főmunka
társát. Ugyancsak gyászkeretben jelent meg a
„Tollhegyről" rovat fejléce. Ebben a rovatban je:
lentek meg éveken át Adám Imr~ szellemes c1kke1
és szatirikus észrevételei.
Ugyanekkor nagy veszteség érte osztrák ka_rtársainkat is. Meghalt Longinovits József, az osztrak
alkalm3zotti karnak hosszú időn át vezetője, az
osztrák korpót!ékpénztár és más szociális intézmények megteremtője, Ebben az évben halt meg Rippl
Rónay József is, a vil&ghírű festőművész, aki, mint
ismeretes, okl. gyógyszerész volt. A veszteségfütára
került az alkalmazotti mozgalom egyik kultúráit
képviselője is, dr. Forgács Rezső, s így ebben az
eszteHdőben siírün jelent meg a gyászos fekete keret
lapunk hasábj•a.in.
CARTA DEL LA VORO.
1927. tavaszán léptette életbe Olaszország·ban
M ussolini a világhírű munka-chartát. Ez a törvány
az egész világra szuggesztív hatá8sal .".olt, ~. a.~t lehet monciani, ekkor értette meg a vllag eloszor •a.z
olasz fascizn1ust.
A törvény n:agyszerü intézkedései nálunk is
mély hatást gyakoroltak. Bizonyos, hogy a ké„őbb
.egész Európám:, sőt más földrészekre is k.iterjedő
szociális vilá.gáramlatnak Mussolm1 munlrntorvenye
vdlt az elindítói a. Egyelőr·e azonban, különösen ná"
hmk ernk bámulat és vágyakozás tárgya volt a~
oltasz charta del lavoro. „Ehhez képest - írta dr.
Dömötör - a korpótlékos fizetőpénztár intévménye
Aesopus ártatlan kis gyermeJ'1ll;eséje." De azért a
magyar alkalmazott gyógysz.erészek eklrnribar; t~
relmetlenül áhítozta'k erre a ki& „gyermekmesere (Persze :a me•Eéből mindmáig sem lett valóság.)
Dömötörék temnészete&en nemcsak a munkachartával foglalkoztak, hanem maguk is dolgoztak.
Munkálkodásuk legnagyobb részét a ko.rpótlékpémtárért folytatott szívós és kitartó küzd:ellem tette
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ki. Bámulatos türelemmel, tiszte1nivaló önfegyelmezéssel, kifogyha.tatlan hittel s szinte makacsnak
tűnő következetességgel vetették újra és újra azöTIY'Ejgre a kérdést és sarkalták, unszo1tá!k munkára a
tu~wjdo:nosokat, akik számos
11gyhangú kö·zgyűlési
határomt ellenére már-már ellenfélként álltak s"emben e kérdésben az alkalmazotti karral, miután 1áthatólJag sehogysem volt ínyükre a korpótlékpénztár.
EmeHett azonban egyéb kérdésekkel is foglalkoztak Előbb a technikák alkalmazása, majd a percentezés eUen száJatak ókra. Láng Oszkár .k:itartó
agitációja nyomán a Magyarországi Gyógys2lerész
Egyesülettel karöltve megalakult a temetkezési segélyl€'Zés szervezete, hoss2lÚ évek után az els.ő szociáilis intézmény. A lapban megjelent cikkek és a vezetőség eltiárásainak
követl<ezm&.yekéni .kiadta a
minisztérium a bérleti tilalmat felszabadító rendeletét. Az egyesület indította meg az ,e]ső továbbkép-

1

MILLNER GYöRGY.
Nagyon - nagyon
megritknlt azoknak a
kartársainknak sora,
akik rés:z,t wtbelk
<Jg,yesületünk megalapításában és munkájukkall, lelkes odaadásukkal nemcswk útJara indították, han>om naggyá segítették
az alkalmazott gyógyszerészek swciális mozgalmá,t és magát az eigyesületet.
Millner Gyöugy egyi!k,e volt az alapí,tóknaik, előbb
választmányi tag, majd Mátray Gusztáv ntán alelnök
és elnök lett. Az alkalmazotti lmir egyöntetű bizalma és
szeuetete 1a ·múló évtizedek folyamán öt,zör emelte
az egyesület .elnöki székébe. Ke:dves, szimpatikus
egyéniségével, koncilinns felfogásával, mérsékletet
hirdető politikájával nemcsa:k az alkalmazottak, hanem a tulajdonosok becsülését is kivívta és számos
ba:rátot szerzett úgy magának, mint az alka1mazotti
mozgalomnak. Szívvel-lélekkel, becsületes és kiitartó
munkával szolgálta és szolgálja ma is egyesületünk
törekvéseit és az egyetemes ,gyógyszerészi célokat, s
mint legutóbbi levelében írja az ,eldugott soma;gyi
falucskából : „nagy örömet és megnyugvást .okoz
nekem most wz, hogy ·w jó Isten kegyelméből megértem a,;t, hogy amiért 30 éven át küzdöttünk, kezd
megvalósulni a: GYOJA megalapításával: az a1kaimazott gyógyszerészek megélhetésének, jövőjének és
családjának biztosítás1a .. "
Millner György 1865-ben sziiletett, ma hetvenhároméves és megszakítás nélkül 58 é'.ne működik a
pá[yán, dolgozik a tára mellett. Alelni:ike volt az al1mlmazott gyógyszerészek Nemzetközi Uniójá:nak
ls s e minőségben külföldön is többször képviselte a
magyacr alkalma:zotti kart, így 1927-ben is dr. DCimötörrel egylitt jelen volt az O'Sztritk gyógyszerészek
badeni o:wkházának felavató ünnepségén, :imelyen
Seypel prelátns, Ausztria kancellárja mondta az
iinnepi besredet. · Az osztrák al:kalmawtt gyógyszerészek egyesülete levelező tagjának választotta M:ill-
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zési akciót és „Gyógyszerészi TovábM{épzés" soro. .
z.at el>'>Ő kiadványaként kiadta a dr. Dávid Lajos és
Spergely Béla által írt „Galenikumok érté@meghatározása" című munkát. p,edig közben lakásgondjaik
is voltak. Vass József népjóléti· moniszter ugycanis
kiadta lakásfelszabadító Dendeletét s az egyesület
helyiségét felmondták. Igy költöztünk a Barosstéri harmadik emeleti sötét udvari szobából a Népszínház-ucca 24. szám alatti tágas, céljarnknak alkalma1sabb helyiségbe.
A május 1-i évi közgyülésen Millner György
végkép lemondott az elnöbégről, miv,e! elfoglaltsága
,vidékre szólította. Érdemeiért a kö"©'űlés örökös
tiszteletbeli elnökké vá~a:sztotta, a tisztújítás során
pedig az addigi helyettes elnököt, a szimpatikus és
népszerű Dobos Gábort választotta elnökké. Andriska tanár mellett dr. Dömötör lJados lett alelnök,
Lán:g Oszkár pedig repr. titkár. A fiatalok közül is
bekerültek néhányan a v~asztmányba, mely ezekben az év.ekiben nívós viták, szakszerű tanácskozások
:valóságO'S kis parlamentjévé fejlődött.
A vidéki fiókok is ,eleven, munkás centrumai
lettek ,az egyesületi életnek. Debrecenben Mandel
Pál buzgólkodott, Pécsett pedig Medveciky Gábor
szervezte meg a helyi csoport működését.
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nert és a „Franz Ditt11ich" emlékéremmel tüntette ki.
Már idehaza sokkal kevesebb elismerésben vo}t
része és a szerencse bizony alig-alig mosolygott rá.
Soruaisem kapott gyógyszertári jogot és 58 évi szakadatlan tára melletti munka után,. 73 év terhével
a vá:llán ma i·s afüalmazottként működik. A somogySIZi'li kis gyógyszertár felelős vezetője. Bár a gyógyszerészi pálya l<evés jót nyujtott neki, mégis mindig
ízzón szerette pályáját és kartársait s '"' 1a pályasz.eretete ösztönözte érdemekben gazdag. közéleti munkájára1, melynek szerény elismeréseül az 1~27. évi
közgyűlésünk örökös tis:ot.elet!Jeli elnökévé válasa;totta Millner Györgyöt, akit kartársai hálája és
szeretete mindnyájunik Gyuri bácsijaként aposztrofál.
AZ UNió BUDAPESTI KONGRESSZUSA.
Az •alkalmazott gyógyszerészek Nemzetközi
Szövetsége
(Internationa1B Union
Angestelllte~
Apotheker) egyesületünk meghívására 1927 november 7-9-éii, Budapesten tartotta második kongr.eszszusát. ünnep volt ez nemcsak az allrnJmazottak,
hanem az egész ma1gyar gyógyszerészet számára. A
kongres>1zus valóban ünnepi lefoilyású volt. A fő
védnöki tisztet maga Vass József népjóléti miniszter
vállalta, aki kihallgatáson is fogadta :rz Unio vezetőségét.
Védnökei pedig Scholtz Kornél és Dréhr
Imo:e államtitkárok, Ripka Ferenc főpolgármester,
Sipőcz Jenő polgármester és dr. Gaál Endre voltak.
A kongresszusra idese.reglettek ·az alkalmazott
gyógyszerészek külföldi delegátusai. Itt volt Erich
Peiser, a németországi testvérszövetség és az Unio
€1lnök,e, Kurtics és Dittrich osztrák kiküldöttek, akik
már két év előtt is jártak itt, Petersen dán, Djerassi
bolgár, Ja:rutschura szudétanémet, Svoboda csehszlovák delegátus és még igen sokan a környező és távolaibbi országokból. A kon,gresszus ünnepélyes megnyítása az elő~ő esti Metropole &tterembeli ismerkedő banl<ett után nov1ember 8-án délelőtt 10 órakor
vo!lt a budapesti gyógy;szerésztestület dísztermében,
melyet zsúfolásig megtöltött a külföldi vendégek és
a ID:liJ?Yllir tulajdonosi és alkta,lma:uott gyógyszerészek
Mkasaga. A megnyitó után egyesföetünk pompás
villásreggelin látta vendégül a résztvevőket, majd
2.36

gazdag progr·ammot állított össze a külföldiek számára.
Egyesületi életünk kiemelkedő esemény;e volt a
kongresszus, melyre az ország és a főváros vezető
kör,ei is felfigyeltek. Megr.endezés:e hecsületert; és tiszteletet szerzett a magyar gyógyszerészeknek. A
kongresszus előkészítésében és megrend.izésében a
legnagyobb érdem dr. Dömötör Lajosé. Az urtókor
elismerése külön is kijár neki a:zért a páratlan szép
kiállítású és tartalmú, magyar és német nyelvű 52
oldailas gyönyörű kongresszusi lap,ezámért, melyet
a külföldi gyógyszerészek tiszteletére állított össze.
REKOMPENZACló.
A korpótlékpénztár alapszabáilyainak nydvánosságrahozása. után az afüalmazotti kar ismét felvil1aJnyozott érdeklődéssel tekintett a fejlemények elé.
A válaszrtrruiny egyik újonnan megváilasztott fiatal
taigja, Berkovits Károly n3'gyobb tanulmányt dolg:ozott ki, melyben javaslatot tett a korpótlé:kpénz,tári
fizetések kielégítőbb rendezésére.
(Megjelent 1a
Gyógyszerészek Lapja 1927. évi 16. és 17. számában.) A javaslat szerint a fizeté„sk havi 240 pengő
vel kezdődtek volna és 10-12 évi szolgálat mellett
elérték volna az akkoriban tényleg élv.ezett átlagos
fizetést. A magasabb skála természetesen több költségiet igényelt, amit a. tanulimány az eredeti tervezet
költségvetésének kritika alá vétele utiin, megtwkarításokból fedezett, anélkül, hogy a tulajdonosi hozzá-.
járuláwk emelésére szükség lett volna. A tanulimány
a későbbi tárgyalások folyamán sokszor swlgált a
megbe11zé!ések alapjául, bár számításait .az ellentábor ,elhibáwttnak minősítette, maga a korpótlékos
bizottság pedig az O.Gy.O.E. válaEz.tmányának módosító javaslatát tette magáévá.
Mindez .a.zonban Sfllllmivel sem vitte előbbre
:rz ügyet. A korpótlélrns bizottság egyes lépései között mindig hosszú hónapok teltek el, de a határozatokat így sem követte cs.eleked!et. Végül a Magyarországi GyógyszeT.ész Egyesület december 8-i rendkívüli közgyűlésén váratlan és meglepő határozat
született meg. A választmány j'avaslatára kimondta
a közgyillés, hogy minden munkaadó az afüalmazott237

jának adott fizetés 3%-át befizeti az egyesülethez
<3,s az így egybegyült összeget az idősebb, küJőnÖSe'!l·
a csaU<dos aikalmiarzottak E;egélyezésére fordíttiák
addig is, núg a korpótlélkpénztár megvalósuihat. Az
aJkalmazotti kar körében a határozat rendkívül nagy
visszatetszést keltett, mert abban a korpótlekpénztár gondolatának kijátszását látták.
A ilrorpótlékos bizottság decemberi ülésén újabb
meglepetés várt az alkalmazotti karra. A most már
há;rom évie folyó huzavonát és folytonos taktikázást
vég,kép megúnva, egyesületünk vála:sztmányáJ!l:ruk
utasítására Kis Andor delegátus nyi1tan feltette a
kérdést a biiottság tulajdonos tagjaina;k: „megcsinálja-e, azaz hrujla1ndó-e életbe léptetni a tulajdonosi
kar a korpótlékos fizetőpénztárt rekompenzáció nélküJ, avagy nem?" Az ülés eLején tmég taktikázó Zoltán Béla - (az általunk !<ért 240 pengős kezdőfize
tést keveselte) - adta m~ a tufa:jdonosi kar válawáJt s a felelet a leghatározottrubb nem - volt.
„Ezzel - mondja az 1927 december 15-i választmányi ülésünk jegyzőkönyve - tudomásukra
jutott az alkalmatzotti kar képviselőinek, hogy a három év munkája szemfényvesztés volt s meg:ma:gyaráztatott 11gyben az is, hogy három évig miért húzódtak és odáztatta:k a komoly ülések és mwn!káfatok."
A következő esztendőben bontakozott ki azután
egész meg:döbbentő valóságában• az alkalmazotti· kar
korpótlék-drámája : megkapta a tulajdonos,i kar a
rekompen:zációt és mégsem csinálta meg a korpótlékos fizetőpén.ztárt.

19Z8-ban,

már kibontakozóban volt a nagy
gazdasági konjunktúra. A fejlődés a gyógyszerészi
pályára is kihatott, különösen annak következtében,
hogy 1928. februárjában újabb taxaemelés következett be. Az év politikai történetére a szociális törvényalkotás .nyomta rá bélyegét: ,ebben az évben
a1kotta meg Vass miniszter az öregségi és rokkantsági biztosítást. S ebben az évben mutatta be a
gyóigyszerészi tudománYQs világ képvili!elöi;nek dr.
Johan Béla a nemrég megnyilt, korszakos útjára induló Országos Közegészségügyi Intézetet.
ÉZSAU LENCSÉJE.
Komoly ellentétek keletkeztek a tu~ajdonosi és
az alkailmazotti kar között a M.Gy.E. ismeretes decemberi határozata körül, mely szerint a tulajdono80k alkahnazottaik fize'tésének 3%-át befizetik a központba és a begyült összegeket - addig is, míg a
korpótlékpénztár megvalósulhat - az idős, családos
alkaJtmazottak fizetésének kiegészíté~ fordítják.
A:z alkalmazotti kar idegenkedéss01 és komoly agg<>dalmakkal eltelve fogadta ezt a határozatot, mert
attól! félt, hogy a 3%-os alapon történő fizetéskiegeszttés e~ fogja odázni a korpótlékos fizetőpé!n:z;
tárt. Ezért az O.Gy.0.E. elnöksége .átimttal fordult
a M.Gy.E. vezetőségéhez és azt kérte, hogy a 3%ból befollyó összegeket ne fordítsák fizetéskiegészítésre, hanem tartalékolják és a korpótlék;péll!ltár
megvalósulásakor az olyan alkalmazottak fizetését
egészítsék ki vele, akiknek fi1lietése a pénztár életbelépése után csökkenni fog. Ehhez az elgondoláshoz
a korpótlékos hfaottság is hoozáj·árqlt, a 'M.Gy.EJ.
vezető~ge awnhan a kérést nem tette magáévá és
az eredeti terv s:oeTinti szétosztásra tett a közgyű
lé.sniek javaslatot. Jellemző egyébként a szociális haladás munkatempójára, hogy b.ár a M.Gy,E. közgyű
lése a 3 % befizetésére és .szétosztásám vonatkozó
határozatát 1927. december 8-.án hozta meg, az igények bejelentésére vonatkozó falliívási csak 1928.
239

Ilyen körülmények között jelent meg dr. Tauffer Gábor cikke 1a GyógySZel'észi Értesítőben, melyben nyiltan és egyenesen a korpótlékos fizetőpénztár
megvalósítása ellen foglalt állást. A cikk szerint az
egyéni karakterhez eltörölhetetlenfü hozzátartozik
az önállósodás vágya, amire a korpótlékpéruztár semmiféle befolyással nincsen, azt nem segíti e!lő, megköti ,az egyéni feltörekvést, sematizálja a munkateljesítményt és így a gazdasági élet szempontjából
inkább hátrányos, mínt előnyös. A cikk az öregkori
ellátást állította előtérbe, a „másodrendű szociális
OOlokat" &olgáló korpótlékpénztárml szemben és ez
utóbbínak elej'tése mellett az öregkori biztosításba
való bekapcsolódást hangoztatta.

.a korpótlékpénztárt. A Gyógyszerész;ek Lapja fel·háborodva fordult Tauffer Gábor cikke, és az áltatás
politikája ellen. Felvetette a kérdést, hogy ha Tauffer Gábor négy éven keresztüU benne volt a korpótlékos bizottsiigban és részt vett a pénztár megalapo-zására vonatkozó tárgyalásokban, négy éven keresz"
'tül miért nem tartotta szükségesn~k. hogy különyéleményét dmondja és miért veít részt négy évig
.olyan munkában, amelynek célkitűzéEével nem ért
egyet. Tauffer Gábor cikke által nagyon megerősö
dött a tulajdonosi karban azoknak tábora, akik
amúgy is ellene voltak a korpófilékpénztámak. Ezért
-a Gyógyszerészek Lapj<a szerke~ztősége a korpótlékpénztár gondolatának legnagyobb tekintélyéhez, az
osztrák korpótlékpénztár és ,a tulajdonosi egyesület
·elnökéhez, Hummer Gusztávhoz fordult, hogy a IIIBgyar gyógyszecrtártulajdonosok ·számára egy cikk
keretében számoljon be az osztrák korpótlékpénztár
ró! és világítsa meg a magyar részről hangoztatott
·aggodalmakat. A cikk magyar fordításban meg is
jelent a Gyógyszerészi Értesítő június 27-iki számában és némileg e!leusúlyozta Tauffer cikkének
hatását. Bár dr. Tauffer Gábor a :M.Gy.E. 1a.!eJnöke
:volt, állásfoglaUása végeredményben nem volt hivatalosnak tekinthető, mert dr. Gaál Endre az O.Gy.O.E.
májusi közgyűlésén ikijeLentette, hogy a CJkk dr.
IT'auffer Gábor egyéni akciója, amellyel ő nem ooolllOSítja magát. A -korpótlékp.~ztá'rnak meg ke!J
lennie és hiszi, hogy az mielőbb mElgvalósul. · Kijec
lentette ,hogy „amit mond, az egy váltó, amely kötelezettséggel bír." Az ilyen kijelentések mögött
:azonban az alkalmazotti kar ekkor llllár kevés realitást sejtett és a hangulat egyre inkább csőd felé vezet'te a négy esztendős bélrepolitikát.
,

Tauffer Gábor cikke az alkalmazotti karban határtalrun megdöbbenést váltott ki. Az ígérgetések s
a négy éves 'tárg.)'1alások után valóban nem ezt várták az alkalmazottak. A tulajdonosi részről mutatkotzó huza-vona és a különféle felmerült tervek, így
az inspekciós rendszer megváltoztatásának örkény
által felvetett gondOILata, egyre inkább a.zt kezdték bizonyítani, hogy a tulajdonosi kar kapkodva
··és kétségbeesetten taktikázva igyekszik elgáncsomi

DEUS EX MACHINA.
A tulajdonosi karban mindég jefontékeny volt
.azoknak csoportja, akik nem nagyon lelkesedtek a
korpótlékpénztárért és nem szívesen hallottak szo.
-eiáJpolitikáró1. Ez a csoport, mint az utóbbi évek
ereményeibőJ' látható, minden érvet
.fielhozott és
minden követ megmozgatott abból a oélból, hogy a
korpótlékpénitárt elgánCll!O.Jjfa. Az. ladkJahnazotti cvl-

június 18-án jelent meg. Ha figyelembe vesszük,
hogy ekkor llllár négy éve húzódtak a korpótlékos
pénztár megalapítására ;rányuló tárgya[ások, és
négy év munkája mindössze csak ezt a jelentéktelen
fitzatéskiegészítési tervet eredmény,ezte, akkor megérthetjük, miért fogadta az alkalmaizo'tti kar a felkínált segítséget aggodalommal iés ellenszenvvel és
megérthetjük Dömötör dr., :Miitray Gusztáv és
Berkovits Károly .elkeseredett cikkeit, melyekben
a;z Ézsau lencséj eként felkínált cs•alétek elfogadása
eUen a legnagyobb határozottsággal tiltakoztak. Az
volt a nézet, hogy odaát „megbízták a szociális
konyha legjobb szakácsait, főz;zenek ki v~amit" és
így született meg •a 3%--0s• fizetéskiegészítés .gondolata. Az alkalmazotti kar egyöntetű áLiásfoglalásának és erélyes tiltakozásának következményeképpen
a 3 %-ból befolyt összegek tényleg nem is kerü[tek
kifizetésre. Igaz viszont, hogy nem is nagyon folytak be.
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c:lalrál megnyilvánuló erős nyomás, a tulajdonosi kar
azociálisan gondolkodó tagjai<nak felfoigása, különösen p.edi;g a vezetők részéről tett ígéretek, amelyeknek teljesítése becsületbevágó volt, mégis valamenynyire e!őrevitték a pé111Ztár ügyét. Fogias kérdés elé
állította a tulajdonosi kart az a körülmény is, hog:v.
a korpótlékpénztárt csak rek01lllpenzáció ellenében
:volt. hajlandó megcsinálni, de ezt a rekompenzációt
az 1928. februárjában érvénybelépett taksában meg
ill kapta. Fokozta a helyzet kényE!Imetlenségét, hogyi
a minisztérium a feLemeit taksát a tulajdonosi és
alkalmazott; kar közös kérvényére {1927. nov. 16.)i
és közös felliépésére adta ki. Ilye111 körülmények köZÖtt már alig lehetett kitérni az aJJkialmazotti igények
teljesítése, a korpótlékpénztár felállítása elől. Ekkor,
azonban váratlan segítség érkezett, deus ex machina,
amely világító fáklyaként mutatta mt'1g, mint lehet
mégis kibujni ,a:z elváillalt, de egyre kényelmetlenebb
fel'adat teljesítése alól. VasS1 József népjóléti miniszter 1928-ban megalkotta aiz öregS1égi és rokkaattsági biztosítáS1ról szóló törvényt, melynek érvénye
az alkalmazott gyógyszerészi karra is kiterjedt. Ebbe
a törvénybe kapaszkodott beLe aii ígéretek alól vaJJó
kibuvási BZándék horgonya. Olyan 1erősen ka~
li:odott meg, hogy ezáltal a korpótlékpénztár iaz ei~
lenzők táborának végtelen megkönnyebbülésére valóvan el is süllyedt a m~yben. A korpótlékpénztár
sírbatétele az esemény;Elk rendjén, az év végén következett be.
Az egyesület belső életében 1928. februárjában
vAftozás állott be. M,akoviczky Zoltán ügyv.
titkár váratlanul megvált áillásá.tM ( 1928. február
6-iki választmányi jegyzőkönyv) és
meghirdetett
pályázat alapján a vlfilaisz'funlánw egyh.angillagi dr.
Dömötör Lajoot, a Gyógy'81Zerészek Lapja felelős
8Zerkesztőjét vitLasztotta meg ügyv. titkárnak. Az új
titkár határtalan lelkesedéss(j] látott neki a munkának. A nagy feladattal, a korpótlékpénztár tető alá
hozásával a"onba.n minden jóhiszeműsége és lelkesedése sem tudatt megbirkózni. A debreceni közgyülé8tl1l elmondott haiaJ!mas besroéde nyomán mögéje soc
llllkozott a" egész alkalmazcibti kar. N agyhatáisiú
szerve><ő és propagianda munkájának szép eredménye
jelentős

a
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és megnyilvánulása volt a május 6-il<i fényes közgyülés. A közgyűlésen megjelent a :népjóléti miniszter képviseletében Mozsonyi Sándor dr., valamint a
tulajdonosi kar ,egész veze'tősége, dr. Gaál Endrével
az élén. A magasnívójú közgyűlésen hat nagy elő
adás hangzott el, mindegyik tárgynak külön előadój111
volt. A legnagyobb érdeklődést természetesen a ko.rpótlékpénztár és az öregségi és rokkantsági biztosítá.s kérdése keltette. A korpótlékpénztár vitájában
igen sokan vettek részt, de a legnagyobb s>kere a"
előadó mellett dr. Mozsonyi Sándornak volt, aki kijeLentette, hogy a korpótlékpénztár megvalósulásának '1!ffill a népjó!l:éti; minisztérium áll útjában, mert
- mondotta Mozsonyi dr. - „a népjóléti minisztérium megtett, megtesz és meg fog tenni mindent a
korpótlék pénztár ügyének megoldására és a további teendó"ll: egyedül és kizáróllagosan a gyógyS<lertár
tulajdonosi karon mumak." A frappáns kijelentést
óriási taps és szünni nem akaró éljenzés követte.
Résztvett a korpótlék vitájában dr. Gaál Endre is,
aki helyeselte az intézményt és megvalósítására
ujabb igéretett tet, valamint Koritsánszky Ottó, aki
tudatta a MGYE vidéki kerületeinek egyöntetű állásfoglaJ!ását a korpótlék mellett. A nagysikerü közgyűlés a korpótlékpénztár eszméjének j egY'ében látszólaig egységbe fogta össze nemcsak az alkalmazotti, hanem tuLajdono.si kart is. Ez azonban már c~ak
a valúságot elfedő flottati:intetés volt, mert ekkor
már ott tátongott a pusztulást nozó rés az évtizedes
álom testében.
VASS JóZSEF LEIRATA.
Június hónap folyamán, közvetlenül a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület keszthelyi közgyű
lése előtt óriási jelentőségű esemény történt. Dr.
Vass József népjóléti miniszter leiratot int&ett
egyesületünk elnökségéhez, melyben állást foglalt a
korpótlékpénitár s a többi szociális intéillnények
sürgős megvalósítása mP,Nett. A június 30-i választmányi ülésen Dobos Gábor beszámolt a leíratról.
Isrnerteitte az előzményeket, főképpen az egyesület
ama beadványát, amelyben kértük a minisitert,
hogy a korpótlék céljaira engedélyezze receptenkint
négy fillér pótlék felszállllítását, illetőLeg magában
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árszabásb'an emelje fel négy fillérrel a munkadíjakat. Jelentette az eln~.k, hogy e;. ügy?en kedvező
válasz érk~zett, „A legfobb munkat e teren - mon·dotta Dobos Gábor - kétségtelenül Mozsonyi Sán·- d:or min. oszt. tanácsos úr végezte", s érdemeiről a
·1egnagyobb .elismeréssel emlékezett meg. Dömötör
··titkár - mielőtt felolvasta - hangsúlyozta, hogy
ilyen nagyfontosságú leirat soha még nem érkezett
le az egyesülethez.
Ez valóban így is van. A V ass-féle leírat lett
kiindulási alapja és valósággal alapító oklevele a
további szociális mozgalmaknak és egyben a későb
bi években elért nagy eredményeknek. Annál csodálatosabb, hogy a leíratot, mely június 4-én keft és a
június 30-i választmányi ülésen felolvasásra került,
az ,egyesület lapjában nem siettek közzétenni, mint
ahogy a tulajdonosi lapok sem publikálták. Elmult
az egész nyár és csak szeptember 15Jén jelent meg
•a leirat a Gyógyszerészek Lapjában, feltűnő szedésben, óriási be'tükkel, mint valóban örvendetes és
igazi szenzáció, Érthetetlen az is,. hogy a Gyógyszerészi Közlöny még később, csak október 7-én köZÖlte a leíratot, észr,evehetően fanyalgó érzéssel. A legfurcsább pedig, hogy a M. Gy. E. egyik vezetőséigi
tagja sértődött hangon arról írt, ho·gy „nagy ujságot pattant.ott ki a Gyógyszerész;ek Lapja szeptember 15-i s:zámában." Cikke végén pedig ·ez állt :„A
kérdésnek egy ilyen momentán kipattanása semmi
gyakorlati céllal nem bir és legfeljebb arra enged
következtetni, hogy vannak a háttérben ambiciózus
emberek, a•kik a tulajdonos és alkalmazott kartársak
jóviszonyának árán is ilyen „erkölcsi" sikerekiet
akarnak aratni. Ebből pedig nem kérünk."
Mi lehetett az oka a feltünő késedelemnek, IllilJ
már pontosan nem lehet megállapítani. A Gyógyszerészek Lapja közlése szerint az, hogy a valóban
szenzációs írat publiká[ása ,a nyári hónapokban hatását tévesztett volna, célszerűbbnek mutatkozott ezzel kezdeni az őszi kampányt. A késedelem azonban
hiba volt, egyesület.politikai szempontból helyesebb
lett volna a tulajdonosok keszthelyi közgyűlése előtt
nyilvánosságra hozni a ieíratot. Talán más irányt
yett volna az események menete. Igy azonban a bom~
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ba későn robbant fel, a taktika lehűtiitt~. f;z ,sem
!Segített, hogy 1az 0. Gy; 0. E. ezernyolcs,zaz peld;i-nyban nyomatta ki a leiratot tartalmazo lapszamot
. és megküldiitte az ország összes gyógyszereszemek.
ELVAROM . . .
A nevezetes leírat, melynek eredetije az egye~ü
leti irattár egyik legbecsesebb dokumentuma, így szol:
M. ki:i1r. Népjóléti és Munkaügyi MiniS<Z~eJr. 21.?97/
1928/II. szám.
Az Ok!ev;eles Gyogyszereszek
Egyesülete tekintetes Elnöksegenek Budapest, VIII.,
Népszirnház-utca 24. I. 2.
Mult évi november hó 16-án kelt és a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöl'.s~gév~t eg!Üttesen aláírt és benyujtott felteriesztesere ertes1tem
a tek. elnökséget, hogy egyidejű1eg kö~ölte,m a ~fa
gyar Gyógyszertártulajdonosok Egyesuletenek , el~.
nökségével W1t, o:nis·zerint ezen egyesulet legutobb1
felterjesztéséből, valamint több más, régebJ;i beadványból iSimételten örömmel vettem tudomast azokról a nemes szándékokról, amelyeki<el a ma~ar
gyógyszertártulajdonosi k~r az . al~>J;l~azott_ gyogyszerészek szociális helyzetenek Javitasara toreksz~.
Leiratomban jeleztem azt is, miszerint nagy megeleged.\ssel látom, hogy az említett jószándék rész~en
már valóra is vált akkor, anukor a ma~yarorszag~
gyógyszertártulajonosok össz·ességét inagaba fo~la!o
Magyarországi Gyógyszerész ~gyesület 3;, :U~lt ev
december hó 8-án tartott rendkívuh kozgyűJ!ese'?- o!y
értelmű határozatot hozott, ar;iely sz.er~~~ addig 11',
amí.g az alkalimazott gyógy?zereszek )oyoJe;>ek biztosítását célzó ú. n. korpótleko;s f1zertopenztar megvalósul, a. családos és hosszú szolgálati idővel, bí~ó alkalmazott gyógyszerészeket bizonyos seg1ts·egbe'll,
ú n. fizetéskiegészítésben kívánja részesíteni.
. Megemlítem még azt is, ho~y .~lv&rom u _Magyarországi Gyógyszerész Egy~suletto~, hogy minlen
rlmdelkezésére álló eszközzel tor~lce~ni foq, az alka~
mazott oyógyszerészek jelenleg~, .es. J0'}10 h~lyzetét
minél jobban biztosító más szocialis intez~ede~e~nek
, · th•m""'·ye'---ek
esi'lh.~ D••
tvn' - elsősorba,n a,. felter1eszteseiben
, t'
k.
· említett ú n korp-ótUilcos fizetopenz arn,a is, _:::_inél előbb Íeendő megva!ósítáliára.
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. , ~n'!yi't;al
inM~.b számítok _az Egyesület ily;
1rany;u ·es ertelmu IIDelobb1 csalekvesére mert ismétetlten kifejezett kérelmére a legutóbb kibocsátott
U?fÓ!(Y8zer_áirszabá.s mmnkadíjt~teleinek meutflfnlpítá,.
:rom.a! tekintettel voltam OJr,ra is, hogy a fentmraített
in~ézmén_yek létesítéséből a magy&r gyógyszertártukL3donosi ka'l'ra bizonyos újabb terhek nehezednek
V~gül felhív?~ a Magyarországi Gyógyszer~
E'.gy~~~et <;Jno~seg~t, !1ogy az isméterten említett
f•;etopenztar letesitésehez szükségea inrezkedéselcrd,
ne~ hozzám mielőbb kimerítő J°amasl'1tot terjesszen
fel; es horgy =gem áitalában az ügy lényegét érintő
mlJl.den !ontosai;>b i;riozzru_i;at;~l, valamint •a Jegelő
s~o.r. emhtett f1zeteskiegesz1tes tekintetében eddig
torténtekről kim„rítően tájékoztasson.
, . Amikor a fentmo'!'dottak alapján aJUlak a re:m.ény~k ~dok kifeJezest, hogy a magyar alkalmaz tt
~ogyszer:s~ ka:, sz~iális viSiZOnY'fli tekinteté~tIJ
tenyl;eg inielobb 3elentos javulásra fog tudni rámutai;n;,, elo/ben az alkalmaizott gyógyszerészek figyeimet ez uto~ fel kívánOllil hívni arra, hogy minden
tekmtetben igyekezzenek kiérdemelni azt a jóindulatot, a.melyet a gyógysze:tártulaj donosi kar részérő]
aJ~ain;iuk van tapasztaJm. Budapest, 1928. évi június
ho 4-en. Vass, s. k.

A TOVABBI FEJLEMÉNYEK.
. H~ t~tikai, hi?ána:k ~ell ~ minősítenünk a min.1sz·ten le1_;a! ·~ese1 nyüvanossagrahozását, az egyesi!let ve~eto~eget nem_ ér~e~i a m~lasztás vádja, annáJ kevesbbe, rne~ l'!'ar Jfilms 17-en átiratot intézett
a M.Gy.E. elnoksegehez, melyben hivatkozva arra
hogy a lei?at kézhezvét~e óta több mint egy hóna;
te!~ el,. er~lyes~. megsurgette a minisztro:- részéről
elv~ m~zkedeseke~., Ez az átirat is megje1ent a
Gy~gys.l'lereszek LapJa?an, a következő megjegyzés
k1~ret_é~: „E:en leiratnak elküldése óta is eltalt
mar ket honap, igy összesen már három; da<:ára enn.ak ~n?an, a választ mindez ideig még m:indigcsak varJuk."
, Ekkor ~nba~ már a tulajdonosi kar tájékán
mas szelek fuJdogáltak. Az öregségi és mkkanlsáigi
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biztosításról szóló törvényt a képviselőháiz megsza..
;vazta s nyilvánvaJó volt, hogy ewel kapcsoLatban bi.zonyos terhek fognak a gyógyszertá.rtulajdonosokra
hárulm.i. Nem óhajtottak a korpótlékpénztárral még
külön terheket is magukra venni, minden erővel azon:
voltak tehát, hogy 1a miniszteri leirat dacára végképp
megsemmisítsék a pénztárt és Leráizzák magukról az
annyi gondot és bajt okozott kérdés terhét.
Gaál Endre már a június 17-i keszthelyi köz.gyű
lésen nagy garral jelentette be, hogy az a!kalim.azotti
.kar számára új tervei vannak, nyugdíjint!ézetet akar
részükre teremteni. A lapokban pedig megindult a
propaganda egy nyugdíjpótló intézmény érdekében.
Vagyis a régi taktikához folyamodtak: IruÍsró! beszélni, mint amiről szó van. A Vas&-féle leirat nyilvánosságrakro:-ülése után azonban vaJamit mégis tenni
keMett, annál is inkább, mert a minisztérium bizatmas közléssel az év végéig adott terminust a leiratban foglaltak teljesítésére s azonkívül a tulajdonosi
kar ,ekkor már hat hónapja élvezte a felemelt taksa
előnyeit.

Október 17-én egyesületünk választmánya ülést
tartott. Ezen Dömötör dr. beszámolt arról, hogy okt.
15-re meglúvást kapott egy bizalmas értekezletre,
melyet Gaál Endre hivott össze a nyugdíjpótló intézmény megbeszélése céljából. Kijelentette, , hogy
óriás horderejű kérdés került naprnendre, a valasztmányra nehezedő felelősség igen súlyos, ezért kéri,
hogy jól gondolják meg s ~ legjobb, be1;átásuk sz.erint
döntsenek. Nagy Dénes, Lang Oszkar es Berkov1il:s a
korpótlékpén7'tár mellett szólaltak fel. Utóbbi „elvi
határozatot óhajt a j.e~en választmányi ü~ésen. Feltétlen amellett van, hogy a korpótlékpénztár kérdése
legyen a tengelye a dolognak ~s e~ az .7~k úr ho~
deklaráció formájában a testületi elnok ur tudoma.-sára."
Az 1928. október 17-i válas;ztmányi ülés jegyző
könyvébör:
Dömötör dr.: A reális élethez tartsuk magunkat és kéri a válas~tmányt, hogy ne álljon elő meg
nem vaJósítható terv,„kke!."
„Berkovits kartárs ismételt felszólaJásában új247

ból kéri a vá1asztmányt, hc;gy a korpótlékpénztár meillett tartson ki."
„Dobos elnök magyarázó szavai után Csizmazia.
ügyész hangsúlyovza a nyugdíj~ntéz,et füntoslságát.
Nézete szerint ez még a korpótlékpénztárnáJ is. fontosabb. A korpótlékpénztár ügyében az egyesület elvi
aliáspontját fenn kell tartani s ezen áfüáspont fenntartása mellett menjen bele a nyugdíjpótló intézet
kérdésének a tárgyalásába."
„Befej,ezésül még Berkovits kartárs úr kér szót,
mely után a vál>asztmány azt a határozatot hozza,
hogy a korpófilékpénztár megvalósításához ragaszkodik és lehetőleg a nyugdíjintézetet is el1llek keretében óhajtja megoldani s ezt GaáJ Endre testületi elnök úrnak, aki a legközelebbi napokban Koritsánszky
igazgató kíséretében egyesületünket fel fogja keresni, azt deklaráció formájában tudomására is horm:a.
A deklaráció szövegét az elnök az ügyész urra~ egyetemben állítja össze."
Mint a jegyzőkönyvi idézetekből látható, torlódni
kezdtek az események ·és az egyesij.I<!t súlyos döntései;
előestéjén állott.
GAÁL ÉS KORITSÁNSZKY AZ
O.GY.O.E. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉN.
Másnap, október 18-án a választmány újból értekezletet tartott, melyen az elnökség meglúvására
megjelent dr. Gaál Endre és Koritsánszky Ottó Is.
A kölcsönös üdvözlések után Gaál End11e szólalt fel.
A mult reminiszcenciáinak felemlítésével kezdte beszédét, ismertette a nyugdíjpótLó intézmény me.g~e
r,emtésére vonatkozó terveit, kijelentette, hog.YI ő
olyat nyujt, ami többet jdent, mint amilyet az alkalmazottak valaiha is elképzeltek, egy millió pengőnek.
öt év alatt való füszegyüjtésére tett igéretet, majd
minden ékesszólásának latbavetésével igyekezett a
választmányt megnyerni elgondolásának. Végül kérte, hogy tárgyalják meg tervét és 24 óra mulva kö-·
zöljék vele a választ. Ezután Dobos Gábor e1uök ol-.
vasta fel a deklarációt. Gaál Endre ujból szót kért
s most már világosabban körvcmalazva és fenyege-tésekkel tarkítva beszédét, azt kívánta, hogy az egyesület a nyugdíjpótló :intézmény ellenében ejtse el a
248

korpótlékpénztár követelését, mert ha ezt nei;1 teszi~,
szembekerülnek vele. Koritsánszky igazgato felsz_oIalásában támogatta a nyugdíjpótló gondola~t,
majd ismét Gaál Endre fejtette ki~ hogy_ „a kor~~:
lékpénztár nem szimpa,tilrns a tulaJdonos1 kar elott
a miniszter is jóindulatúlag aláírta azt a rend~ll;€,;ést (t. i. a leiratot), de ő i;;em akarja olyan
formában, ahogy azt önök gondolják." Naivság_ot
lát a felo1vasott deklarációban és azt utóp;ának tartJa.
Csizmadia ügyész igyekezett kiegyenlíteni az
ellentéteket majd ismét Gaál Endre felelt, újból
csak a dekÍarációt kifogásolta. „A segédi kar közös
n.ev1ezőn tűzön és vízen köves~ 1 en engemet - mondotta. _:_ A leirat engem 1akart sarkantyúzni, ,de e;igem nem ijesztett meg, nyugodban ali;dta:m es meg
az étvágyam sem romlo·tt el. Borzaszto nagy koveteléssel nem lehet előállni." Láng Oszkár a garanciák iránt érdeklődött, mire Gaál Ei;dre arra hí'.'at;
kozott, hogy ez hecsüle~bel~ kér~és es, nagy ag1tru;;_o
fog megindulni az mtezmeny erdekeben: Az. elmrányzott összeget váltó útján fogJák bel;aJtam a tulajdonosoktól. Végül azt kérte, hogy, b1zzanak benne. Mátray Gusztáv csatlakozott Gaal Endre teTve1hez. mire Gaál így válaszolt: „Mindenln elmegy a
sze~encséje mellett, ,egyik megfogja, a másik meg
elereszti azt Kéri a választmányt, ho,gy ne eressze
el a szerencséjét s álljanak mostan ő meUéje". Evvel az akkorddal ért véget a nevezetes értekezlet.
A KORPóTLÉKPÉNZTÁR ELEJTÉSE.
Október 20-án a választmány ismét füésre jött
össze. Dobos elnök felolvasta a Gaál Endréhez intézett átiratot, amelyet a választmány tudomásul vett.
Az átírat igy szólt :
,
, ,
Mélt. dr. huszti Gaál Endre gyogyszeresz urnak,
v. államtitkár, ors·z. képviselő, a ~.Gy.E. és, B.~Y;T.
elnöke és a Tiszántúli ref. egyhazker. tanoosb1raJa
Budapest.
Méltóságos Urunk!
Alulírott Egyesületünk négy éven keresztül a
legerőtelj,e$ebben , .szorgalmazta a ko11pótlék-aillap
megteremtését. Erre vona.tkozólag töb? _i~éretet 1s
kaptunk, de a korpótlék-alap megvalos1tasa nem
ment előre.
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A nyáron tartott közgyűlésen a Magyarországi
Gyógyszeré;iz Egyesületnek Méltó.ságod, mint annak elnöke, bej.elenllette, hogy egy nagyobb szabású
nyll/gdíjpótló intézetet fog a magyar gyógyszerész
tuJ,,,jdonosi kar létesíteni, amelynek keretében a
korpótlék is részben megvalósul, ha nem is olyan
elgondolás szerint, mint azt Egyesületünk tervezte.
Ezenkivül ezen létesítendő pénztár azt is felvette
prograimmjába, hogy azon alkalmazottakat és kisebb forgalmu gyógyszertárak tulajdonosait, akíknek nagyobb családjuk yan: családi pótlékban fogja
részesíteni.
Egyesületünk vezetősége tárgyalások .során
meggyőződött arról, hogy Méltósáigod, mint a M.
Gy. E. elnöke, ezen intézményt a leghatározottabb
eréllyel meg akarja valósítani, még pedig úgy, hogy
az az alkalmazott •kartánaink megielégedésével találkozzék. Éppen ezért a szervező bizottságiban az
alkalmazotti gyógyszerészi kar öt taggal lesz képviselve.
Egyesületünk vezetőségének az a meggyőző
dése, hogy ha a Méltóságod által proponált intézmény létre jön, ez lény;egil~g nemcsak megfelel, de
meg is haladja a tervezett kereteket, azért kimondotta, hogy €ddigi kívánságunkat revizió alá veszi
és amennyiben a tulajdonosi kar ezen szociális inté=ényt megvalósítja, Egyesületünk eredeti tervezetétől eltekint és a Méltóságod
által tervezett
n11egoldást, mint alkalmasabbat és jobbat, a magunk
részéről teljes egészében elfogadjuk és a régi, u. n.
korpótlékos riendszer.t, véglegesen mellőzi.
Amidőn Méltóságodnak az eszme megvalósítáRáért már eddig is kifejtett tevékenységeiért hálás
köszönetet :mondunk, kifejezést adunk azon rendíthe'Qetlen bizalmunknak, ho:gy a szociális eszme, Méltóságod akaratereje, céltudatos irányítása következ_
tében, a gyógyszerészi tulajdonosi karral egyetértő
leg, mindnyájunk megelégedésére még ez év folyamán meg fog valósulni.
Fogadja Méltóságod ez alkalommal is legőszin
tébb tiszteletünk nyilvánítását.
Budapest, 1928 október 23.
Dr. Dömötör Lajos s. k.
Dobos Gábor s.k.
ügyv, titkár.
elnök.
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Az ülés megválasztotta az átíratban említett
b1zottság tagjait is. Gaál Endre azonban nem fogadta el a kijelölteket és önkényesen másokat nevaze~t
ki egyben háromra redukálta az alkal.rnazotti b1zdtt~ági tagok számát. A választmány ebben nagy
egyesületi sér.elmet látott és a n?v;anber . 8-i _ül~
heves vitában feJ ezte k1 rossza:lasat, amit vegul 1s
Dobos és Dömötör békítő szavai szereltek le.
Ugyanezen az ülésen Berkovits Károly, aki az
okt. 18 és 20-i üléseken inspekciós elfoglaltsága miatt nem vehetett részt, interpellációt intéwtt az elnökséghez, ,1miért adta fel a választmány a n~gy
éven át folytatott taktikát. Felhívta a választmanY:
fügyehnét, hogy alkotmányel~e~~ volt _a '1aJ?ban megjelent vezércikk és a ~eklarac10 meipelenese, m?lYben az egyesület a 4 eves kuzde1emrol lemond es a
korpótlékpénztárt elej'ti."
Dömötör dr. válaszolt az interpellációra s válaszából igen érdekes dolog d.eJrült ki. Kijelente~,
hogy a ®klarációt Ga~l Enct;,e szövege~te meg ""
azt kérte, hogy irJuk ala: „Ido nem vo}t sok a _meggondolásra, a deklarációt alá ~ellett irnunk es ezt
kényszerhelyzetben kellett tennunk. A hely_zet;t m111denképpen meg kel1ett menteni a fE'lborulastol, kulönben is a minisztériummal történt előzetes megbeszélés után döntöttünk a dologról." _Do_b~s Gáb?r
még hozzáfűzte, hogy Győry Tibor nepJ~leh h. államtitkárnak jelentést tett s az állambtkar azt ta:
nác.solta, hogy „fogadj unk el :mindent.' amit nyuitam
akarnak mivel a legkevesebb is, amit kapunk, csak
'
előnyt jelent
a mai helyz.ettel szem be n. "
A drámai
események epi'lógusaként 'a M.
Gy. E. október 24-i választmányi
ülése d;"
Gaál Endre indítványára
egyhangúan , e}l;at_arozta
a
ny11gdíjpótló
intéz:mény f~~alhtasa~.
A munkálatok rögtön meg
1s
kezdodtek es
,;teljes gőzzel" halad~ak előre. _Az alk~lmazott1 k~r
azonban ennek ellenere is ugy erezte, hogy csatat
vesztett. E;zen az érzésen alig változtatott, „ hogy !!'
M. Gy. E. ka.rácsonykor a ?%-bó'. bef?lyt ?ss;~gbol
16.000 pengőt kiosztott karacsony1 segely c1rn:n-..
általános kedvetlenséget még fokozta dr. Domotrn:
Lajos karácsonyi jognyerés·e, mert az alkahnazott1
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lmr ezáUal egyik agilis vezetőjét vesztette el. Ebben
a_ rossz hangulatban má:z- előmvetette árnyékát aa; a:
teny, hogy a_ nagy Iendulettel megindult munk'bój
csakhamar kifogyott a gőz. A dráma t 1·
a
korpótlékpénztár elbukott de helyette emJ~sdlett. A
k
„.„„
·
'
menreompenzac10 es mmden nagyban,,.,; fogadk , 'k
sen T' · - t - ,
„_
ozas e eszo o igere es "valtoval" felérő kijelentés. ~Ue , re sei;i ~aptuk meg a nyugdíjintézetet Csak ~t.
h osszn ev mulva, egy egészen
- era
, · egy diadal
.
_,. 1t·· " .
mas
~a~ank .. „e · o~o UJ világ valósított meg e'gy' keveset ;:
regi

-•'

'
252

ovetelesekből.

1929-től •foezdve néháruy éven át bizonyos.
stagnálást látunk az alkalmazotti szociális mozgalomban. Nem mintha a vezetők nem követtek volna
el minden tőlük telhetőt az alkalmazotti követelések
megvalósítása érde'kében, de meg kell állapítanunk,
hogy a túl'hosszúra nyúló Gaál-rezsim és a tulajdonosi kar hatalmasságai ellenében ruem sok telt az. erej-iiliből. Akcióikra rendkívül bénítóan hatott, hogy
mindenekfölé helyezték a tnlaj donosi karral való békés együttműködés :gondolatát, egy kissé megfele<ikezve arról, hogy a békés együttmüködés nem lehet
cél, hanem crnk eszköz a követelések kívivásár.a. Ez ·
a békés felfogás helytálló mindaddig, amíg a barátságos együttmüködéstől eredmény várható. A Gaál
rezsim utolsó éveivel szemben azonhan annyi csalatkozás és ámíttatás után 8'Z .a makacsul békés irányzat teljesen indokolatlan volt. Az események tanusága szerint Gaál Endréből és v€11érkarából vagy a
jóhiszetmüség vagy a cselekvés ereje hiányzott.
Annyi tény, hogy szociális igéreteikből és fogadkozásaikból rnmmi sem valósult meg. ugyanakkor, amikor sorra keletkeztek a nevez.etes alkotások : előbb
a székház, az interná:tll'S, majd a kas<0inó s vég:i:il a
hatalmas gyógyszerésztörténelmi munka.
A KöZüGYEK LIRIKUSA.
Az előző esztendő nagy világosi fegyverletétele
után, amit a korpótloékpénztár elejtése jelentett,.
1929 e]e1jén látszatra meg1ndult Gaál Endre nyugdíjtervének végnahajtása. A terv az volt, hogy a
·gyógyszerészeket - mint azt e sorok irója ajánlotta az 1928 évi közgyűlésen a Lex Vass II.-ről tarc
tott előadásában - kiveszik az általános öregségi
biztosftásból (MABI) és a Lex Vass III. keretében
a kézműveüpawsság nyugdijbiztosításár<íl szótó tör><ény!ben, (ami sohasem sz.ületett meg), egy különálló szakaszban megalkotják az önálló gyógysz.erészi
nyugdíjintézetet. A vezetőség körlevélben szólította
fel a gyógyszertártulajdonosokat, hogy a nyugdíjalap 1 millió pen:gős tőkéjének összehozására szol253·

,gáló kivetéseket és pedig az 1925-re esedékes örnzeget egyszerre, legkésőbb 1929 január 31-ig fizessék
be az egy€1Sülethez, Voltak, akik a felhívásnak eleget is tettek, de a többség az elők;elő semlegess~g álláspontjára lhelyezkedeft a felhívással szemben. Még
az első felbuzdulás sem hozta meg a várt eredményt.
CSJak Jelentéktelen összeg folyt be, az is túlnyomóan
;a fővárosból, később pedig a források teljesen elapadtak. Nem volt, aki fizessen, de az sem, aki sürgette volna, kivéve persze az alkalmazotti egyesületet. Ám erre a falra mi már annyi borsót hánytunk,
hogy a sürgetéseinkre már nem is hederítettek. Egy
kis ideig még óvták a látszatot, folytak valamelyes
előkészüle:tek, így elkészült a nyugdíjintézet matematikai 'tervezete, később azonban minden ilyenirányu munka elenyészett.
Az Elgyesfüet életében jelentős változás állott
be. Dömötör Lajos, miután 1928 végén a fővárosban
gyógyszertári jogosítványt nyert, rövidesen távdzott
a titkári és szerkesztői székből. Kartárnai igen melegien bucsuztatták. Munkásságának egyik méltatója
a Gyógysz,erészek Lapjában a közügyek lirikusának
nevezte, amely jelzőt - mint portréfestője írta, a,,z..
zal érdemelte ki: „mert munkásságának rugója kétségtelenül az a mély, meleg lírája volt, amelynek:
egész skálája esztendők óta itt hullámzott közöttünk.
A szerephez, amit közöttünk vitt, hít kellett és fanatizmus, a belső meggyőződésnek akadályokat szétfeszítő e11ej,e és az i'hlettségnek egy foka, amely nélkül bármily na,gy mozgalom vezére is csak szürke,
adminisztratív hivatalnok volna". Dr. Dömötör Lajos titkári és főképpen sz.erkesztői működésével elő
kelő szerepet biztosított magának az alkalmazotti
szociális mozgalom történetében. Bár működésének
tulajdonképpeni, kézzelfo;g:ható eredménye csak jóval
később, 1935-ben öltött testet, kétségtelen, hogy a
,nagy mű megalapozásában fontos részre volt. Dobos
Gáborral együtt ő vivta ki a minisz:tériumnál, hogy
minden munkadíjban bennefogJaltassék a szociális
intézmények létrehozására szolgáló négy fillér, amint
erről az emlékezetes Vass-féle leirat döntően tanuskodik.
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MATRAY VISSZATÉR.
A választmány február 15.-i határidőve~ J?ályázatot írt ki a titkári állás °'.'tö~té,séne.. _A marc:s
16-i választmányi ülés több palyazo k_ozul egyh uJag a veterán alkalmazott gyógyszeres~t, az ;gye;ület egyik llllElgalapí!ój~t, ~átra~ Guszta,vo! valasztotta meg ügyv. tit~':rra, 31k1 maJdne1!1 k~t e~1z~e~
távollét után visszatért re:~ har00;1 es s1kei:e1 szm
terére Ugyanakkor a Gyogys,zeres,..ek LapJa s~
Ireszté~vel a választmány egyik rél?'i, TI.a~~s tagJa,t,
Kis Andort bízta meg. Dömötor LaJ_os or?kebe t~t
e y;felől a megfontolt és konzervatw Matra:y, ,ma.;;f!Iől az agilis és erélyes, raAiikális gondolkozasu Kis
Andor lépett. Tűz és viz. Elemte nem v~lt, SEllltrm
l"dtöl kapott !hagyaték feldolgozasaval vo!b ·
aJ, elfoglalva,
az eo
·i· · 1 Ke
tak
a nyugdíjintézet .el"k'
o eszi.
eseve.: • sőbb azonban kiütköztek az ellentetek s vegul toresre
is került a sor.
. .. .t F , ch t •
E, előre folyt a munka. Elkeszu1 ns
anar
te,{i~ikai terV'ezete a nyugdi\iintézetről, amelyet
~~b vonásaiban Koritsánszky Ot~ó, . a M.. Gy. E.
.. Yl1 iga„gatója június l-én vezerc1kkben _LS~erte
~!t' ~ Gyógyszerészek Lapjában. A matematikai terzet nelltl váltott ki nagy lelkesedést ,az alkalmazott
~ ó szerészek között, különösen azutan, ~o?Y. a tergy gytb" • 1•. a aki a választmány m€'gb1,zasabol tette
veze ira OJ ,
t t
sorok
vizsgálat tárgyává a Frisch-terveze e. --:- _e „ •
író. a _ kimutatta, hogy 40 évi szolgalati 1do .es .a
ny.~gdíjjogosultság 65 éV;es kor~at~ra nem az az.. 1d~~
lis intézkedés, amely ezen a pályan a terhes es „ arasztó szolgálatot a jogos: igényeknek l!llegf.~l~loen
jutalmazná. U;gyanígy bírált,a Mészáya~ pezso IS az
egyik tulajdonosi lapban a ki nem ele~~o .t.ervezetet
K .. 1„ ·· e kifogásolta Berkovits kntikaJa, hogy
u onos
n többi igéreteiból,
. a k o~o'ti e'kb 0·1 és csa•
Gaál
Endre
ládi pótJ.ékból egye'tlen betű sem kerult b".le a t~rvetb amit ,EJgyébként a Gaál Endre által eletreh1vott
~~. .~· 'bizottság teljes kikapesolásáV'al készítettek <;!.
:'sesemények összekötő fonala,· mint a multba~ ~s
~indig, ezúttal is etv;eszett _valalhol;" Enne~. a b~;~
latnak gondolatmenetét a valasztmany, maJd ,a
k
gyűlés is magáévá tette s a Fris<Jh:,tervezetet e~
azzal fogada el a tárgyailások :alapJanl, ha a Gaál25S,
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féle igéreteknek im~gfe!elő'1!1 és a 40 éves szolgálati
idő leszállításával módosítják.
KASZINó ÉS KOLDUSBOT.
A nyugdíjtervezet tehát :megvolt, némi kis pé!IB
is 'gyült össze,, ,ennél tovább azonban nem jutottak a
dolgok. Bekövetkezett a már megszokott sablon szerinti állapot, nagy nekibuzdulással tervek készültek
s azután a jól végzett munka tudatában elpihent
minden. Az árszabásban engedélyezett négy fillérek
buzgón folytak a gyógyszertárnk pénztárába de onnan se-hogysem találták meg az utat tulajdonképpeni
rendeltetési helyükre. Közben a munkanélküliség
nőttön-nőtt s vele az alkalmazottak elkeseredése. Ezen
édeskeveset segíthete<tt az a 3000 pengő, antit Gaál
Endre utalt át a nyugdíjalap kamataiból karácsonyi kiosztás végett.
Ekkor került napirendrie gyógyszeTészkörökben
is a m~gánallrnlmazotti törvénytervezet, amelyet a
tulajdonosi és alkalmazotti kar közös ankéten tárgyalt meg. Hosszú idő óta ,ez volt ismét az első közös
megbe$élés, de itt sem arról volt .szó, ami az alkalmazotti kart elsősorban érdekelte volna, a kenyér
biztosításáról. Ekkoriban határozta el Gaál Endre,
hogy ,gyógyszerészi kaszinót alapít s elhatározását,
ame'.ly keménynek és szilárdnak mutatkozott, ha nem
szociális kérdésről volt szó, nyomban meg is valósította. Az alkalmazottak körében a gondolat nagy
visszatetszést és elkeseredést szült, aminek Kis An~
dor „Kaszinó és koldusbot" című vezémikké'ben adott
kifejezést. „Ugyanakkor, amikor Gaálék kaszinó
alapítását határozták el írta ugyanakkor
egy jobb sorsm érdemes, a gyógyszerészi közélet terén is évtizedek óta jelentős; szerepet betöltő, becsületben megőszült, öreg kartársunk kezébe vette a koldusbotot s pecsétes írással kezében jár patikáról-patikára, ho,gy a maga és · beteg felesége számára a
száraz és keserű kenyeret biztosítsa." De a pesti 'aszfalton sűrűn kopogott ekkoriban elaggott gyógysze>részek kezében a koldusbot, miközben az Aggteleki
uccában serény munkáskezek hordták össze a fényt
és a pompát. Egy évv,el azután, hogy az alkalmazotti
kar elejtette a korpó'tlékpénztárt és megkapta helyébe a nyugdíjintézet igéretét. Anno 1929.„
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19:50-ban

már lefelé hajlott a néhány évig
tartó nagy gazdasági konjunktura vonala. Az Amerikából kiindult válság világkrizissé nőtt, amelynek
, hullámai már hazánkba is átcsaptak. Ugyanekkor érkezett hozzálnk diadalmas útján a hangosfilm is, hogy
. néhány év alatt tökéletessé fejlődve, új irányt adjon
· az emberi vágyaknak és színesebbé varázsolja az
· életet. - Politikai életünk - a bethleni korszak · nagyobb megrázkódrtatás nélkül, viszonylagos csend, ben folydogált. A gyógyszerészi esemén}'1ek sajkája is
· baj nélkül siklott keresztül a kisebb hullámhegyeken
és hullámvölgyeken. Az év vége felé azonban az egész
nemzetet megrázta Vass József népjóléti miniszter
· ;váratlanul bekövetkezett halála.
MÉRLEG.
A Gyógyszerészek Lapja január 1-i mámába
Láng Oszkár írta a vezércikket Statim! cím alatt. A
konvencionális újévi beköszöntő helyett a tulaJdonosi kar igéreteinek telj e>sítését reklamáita s 1egyben
megállapította, hogy az eddigi biztatások é~ igér!l"eiések porhintésnél nem voltak egyebek. Dr_amm ?n;vallomással fejeződött ki az alkalmazot~1 poht1k1t
csődje Láng Oszkár szavaiban: „A korpotlekos f1zEJtőpéuztárt elej'tettük abban a reményben, hogy helyette l1gy önálló nyugdíjintézetet kapunk, s az er~d
mény? Két szék között a földre estünk." Ez a fehsmerés még erőteljesebben domborodottki Kis An~or
szerkesztő Mérleg <Jímű cikkében, melyben kemeny,
han:gon, a Gyógyszerészek Lapjában rég tapas~alt
merész mtrauzigenciáv;al olvasta Gaál Endre foJere,
, hogy nem tartotta meg a Draskóczy-Boglutz korszak
leépítésének ára fejében tett igére't;eit. Ehelyett a,;z
állásából való kidobatással fenyegeti azokat, akik ot
kritizálni merik s „hatalmát arra a f~le'.i;mre alapítja, mely mindenkit elfog, ha a csaladJanak mindennapi kenyeréről van szó."
:
EgyesüLetünk vezetőségét élénke'n foglalkoztat. ta az a kérdés, - „miként lehetne küzdelmeink med257

dőségét

megváltoztatni és az egyesületi életet produktív irányba terelni." Kis Andornak, a lap szer•.
kesztőjének felfogása szerint ,ezt intranzigensebb ferlépéssel és sajtóhadjárattal lehetett volna elérni. Kísérletezett is ebben az irányban, ekkor azonban ,Vá,_
ratlanUJ! bomba csapott be. -Dr. Gaál Endrét fe~
borították a „Mérl~g" című cikk neávonatkozó megállapításai s ezért Mátray Gusztáv útján üzenetet
küldött a vá11asztmánynak, melyben Kis Andor elmozdítását követelte s azzal fenyegetőzött, hogy az
összes ~esületi tagok állását fel fogja mondatni.
A vál'asztmány kényes helyzet elé került. Bár tagjai közül sokan nem helyes:elték Kis Andor szocialista ízű politikáját, aki a magántisztviselők szövetségébe akarta bevinni az egyesületet, mégis érezték,
hogy a kivülről jövő erőszakos beavatkozással szemben szolidárisnak kell Lenni a lap szerkesztőjével. A
jannár 13-i választmányi ülés hosszas vita utáni
olyan határozatot hozott, hogy „az egyesület belbékéje érdekében az intézmények megvalósítfuiáig az
erélyes lépésekkel felhagy", Gaál Endrének pedig
diplomatíkusan megfogalmazott kitérő választ adott
barátságtalan üzenetére. A bomba mindenesetre hatásos volt : hiába készült el a fogutóbbi temiéketlen
öt esztendő mér]egie, a fenyegetések megint cSlllk leszerelték az alkalmazotti kart, anélkül persze, hogy valamit is nyujtottak vo1ll!a számára a tufajdo!!Wsok.
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ELLENTÉTEK A VALASZTMANYBAN
ÉS A KöZGYüLÉSEN.
A dolgok folyásával maga a választmány sem
volt megelégedve, a többség azonban ragaszkodott
Dobos Gábor békés politikájához. A választmányi
ülés heves viták színtere 1ett, amelyek során különösen Mátray Gusztáv és Kis Andor csaptak össze leggyakrabban. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az
egyesület 'hivatalos lapjának szerkesztője, felfogásában szembekerült a többséggel. Kis Andornak kétségtelenül igaza volt abban, hogy a sorozatos eredménytelenségek után hatáoosa-bb alkalmaizotti politikát'
kell kezdeményezni, abban awnban a polgári
alapon
álló
választmány
semmiképpen
seIJ>
akarta követni Kis Andort, hogy a swcrálista
magántisztviselői szövetség)>e lépjen be és ilyen mó258

don szocialista segítséggel mozdítsa elő ügyeit. A
februári vála~ztmányi ülésen Kis Andor befelrntette, hogy ilyen irányú cikket óhajt lözölr:i a· lapban,
mmhez a választmány nem járult hozzá. Az ellentétek kiélesedése végül Kis Andor lemondására vezetett. Kis ellenzékbe ment s a választmány több elégedetlenkedő tagjával meg akarta szervezni az ellenzéki mozgalmat. Ez azonban nem sikerült mert
a~ ·ellenzéki. választmányi tagok nem voltak hajlandok· szociabsta alapon szervezkedni és ragaszkodtak Dobos Gábor elniikségéhez. A március 30-i közgyűlésen még hev,es összecsapások voltak de az ellenzé.k - nem akarván megbontani a ka; egységét
- vrnszavonult s teljesen átengedte a teret ·a szerinte helytelen módszerekkel dolgozó vezetőségnek.
KöZöS GAZDASAGI FRONT.
Kis Andor a március 24-i választmányi ülésen
lemondott szerkesztői tisztségéről. A választmány
a nagyműveltségŰ és tehetséges dr. Bokor Lászlót
bízta meg a lap szerkesztésével, amit egy hét múlva
a közgyűlés is jóváhagyott. Az új szerkesztő műkö
d~ével. megszünt az a visszás állapot, hogy az egyesulet hivatalos lapJa más politikát képviseljen mint
a választmány többsége, azaz maga az egyesület.
Dr. Bokor Lász1ó szerkesztői működésének idejére esik a közös gazdasági front néven ismert akci5 virágzása. A tulajdonosi karban hosszú idő óta
dr. Gaál Endre irányított minden szakpolitikai kérdést és társadalmi mozgalmat, hozzátehetjük szociális téren tökéletes eredményteleriséggel. 'Ez a
meddő korszak már-már azzal fenyegetett, hogy az
alkalmazotti kar ismét letér a polgári alapról (Kis
Andor mozgalom). Ennek veszélyét ismerte fel dr.
vitéz Matolcsy Károly budapesti gyógyszertártulajdonos, aki mintegy a tulajdonosi kar feltámadó szociális lelkiismeretét képviselve, felvetette a közös
gazdasági front gondolatát. Az eszmét Löcherer Tamás, az ekkoriban már szárnyait bontogató reformpárt későbbi vezére is felkarolta, alkalmazotti részről pedig különösen dr. Bokor László szegődött an259

nak szószólójává. lgy val.6ban közös .h:ont alakult
ki a tulajdonosok és alkalmazotta1'.. kozo!t, s_ ~b9en
már nem Gaál Endre volt a legfobb 1ranyito. :Az
1930. évi miskolci Jrozgyfüés elfogadta az alkalmazotti részről eléje terjesztett indítványt egy közös
bizottság kiküldéséről. A bizottság meg is alakult
Löcherer Tamás, Koritsánszky Ottó, vitéz Matolcsy
Károly Kovács Ödön, Dobos Gábor, Láng Oszkár,
Mátra; Gusztáv, dr. Bokor László és Mészáros Dezső részvételével.
A bizottság sorozatos tanácskozások után megegyezésre jutott és tárgyalásainak evedményéről jele~tést tett közzé (1. Gyógyszerészek Lapja 1930. dec.
8.), melyet az egyesület elé terjesztett. A bizottság
tanácskozásainak kiindulópontja az volt, hogy a hasonló célú, régebbi tárgyalások anyagát teljesen mellőzték s egészen új alapon kezdték a meg-beszéléseket. I~y jutottak arra az elhatározásra, hogy családi
pótlékot is nyujtó fizetéskiegészítőpénztárt szerveznek, ami valóban új gondolat volt. A cél elérésére
pénzalap összegyűjtését határozták el, _amelyn;;k bevételi forrásául a jognyertesek által f1zetendo adományozási díjakat;") a gyÓgyszertárátruházásoknál
kivetendő díjakat, a g-yógyszerkülönlegességek engedélyezési díjait és eg-yéb, g-yüjtésből befolyó összeg-eket jelöltek meg. Elhatározták, egy seg-élypénztár
felállítását is, amelyből az idős, meg-rokkant, munkaképtelen gyógyszerészeket, özvegyeket és árvákat
kívánták segélyezni. Dr. Bokor Lász15 indítványára
egyesületünk választmánya kimondotta, hog-y az
azonnal meginduló segélyezéshez az alkalmazoti kar
is járuljon hozzá és pedig minden alkalmazott leg-alább havi 20 fillérrel, Kisvölgyi Mihály indítványára pedig elhatározta, hogy a munkanélküliek segélyezésére minden alkahnazott fiz.etésének :y, %-át fi-x-) .1(921 óta a gyó.g·y,szertáreingedélyezési okmányok
..z:áradékául szerepelt a következő kikötés,: „Az ado111á_.nyos köteJles llesz ·a 10tes.ítendő nyugdíj- és segélyalapra
..a ·,JOOsöbb kiadandó ál,talános jogis'zabálybrun meghatáro-zott járulékokat fizetni."
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zesse be hat hónapon keresztül a pénztárbu. ligyanakkor a tulajdonosi kart felszólították, hogy minden
gyógyszertártulajdonos kategóriákba osztva, havi
1.-, 1.50, és 2.- pengős befizetéssel járuljon hozza a.z azonnal meginduló segélyezéshez. A segélyezés
ilyenformán tényleg kezdetét is vette és szerénykeretek Jrozött egészen a Gy. 0. J. A. megalakulásáig
tartott, amikor azután szélesebb keretek között és
rendszeresen a Gy. 0. J. A. vette át a segélyezést.
A program többi részéből nem lett semmi. A fizetéskiegészítő pénztár pénzügyi alapját a közös gazdasági front bizottság öt év
alatt kívánta egybegyüjteni, de a tervek éppen Úgy eltüntek a g-yóg-yszerészi szociális tevékenység süllyesztőjében, mint a korábbi kezdeményezések. A pillanatnyi segélyezéstő! eltekintve, a
közös gazdasági front munkája is meddő maradt és
csak újabb színnel gyarapította azt a kaleidoszkópot, amelyben bámulatos változatossággal merült
fel és tünt 01 ismét, egyszer a korp.Stlékos fizető
pénztár s a nyugdíjintézet, majd ismét a fizetéskiegészítőpénztár.
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EMLITÉSRE MÉLTÓ
sikere volt e.z évben egyesületünknek az inspekciókérdésben. A fővárosi tulajdonosok egy része már
évek óta szorgalmazta a tisztifőorvosnál az inspekciós rendszer sűritését, ami ellen az alkalmazotti kar
heves harcot folytatott és minden esz!Wzzel igyekezett megakadályozni a terv megvalósítását. :Az alkahnazotti kar ingerültségét fokozta, hogy szociális
alkotások helyett sűrített éjjeli szolgálattal akartak
nekik ked„eskedni. A kérdés a főváros törvényhat6ságának közgyűlését is foglalkoztatta, ahol Csilléry
András tette szóvá az alkalmazottellenes terveket.
Csordás tisztifőorvos, bár jóindulattal kezelte a kér,dést, közegészségüg-yi érdekekre hivatkozással hajlott arra, hogy a tulajdonosi kívánságokat teljesítcse. Az 0.Gy.0.E. választmányának egyes tagjai
előbb a törvényhatósági bizottság tagjait, majd az
-0rszágg-yűlési képviselőt kérték fel intervencióra,
2"1

akik előtt feltárták az önző motívumokkal telített
tul'ajdonosi terv sérelmes voltát. Óriási rnegkönynyebbülést váltott ki a fővárosi alkalmazottakból,
amikor vég-iil Bródy Ernő orsz. gyűl, képviselő
május 10-én közölte, hogy a tisztifőorvos az inspekciósürítést egyelőre levette a napirendről.
Ebben az évben indult meg teljes erővel a
gyógyszerészképzés megreformálását célzó mozgalom. 1930 szept. 15-én közölte a Gyógyszerészek
Lapja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
memorandumát a kultuszminiszterhez, melyben
klasszikus indokolással sürgette a gyógyszerészképzés reformját. A memorandum ugyan hároméves
kötelező egyetemi tanulmányt kö"etelt az eddigi két
évessel szemben, de mégis kiindulása lett a reformmozgalomnak, melynek végcélja a későbbi fogalmazás szerint a nyolc egyetemi szemeszteres gyógyszerészképzés.
Ugyancsak a szept. 15-i lapszámunkban jelent
meg dr. Bokor László gyászkeretes nekrológja a tragikus hirtelenséggel elhunyt Vass József népj.óléti
miniszterről. A nagy miniszter halálát az, egész nemzet meggyászolta. Vass József hosszas minisztersége alatt számtalan gyógyszertári jogosítványt
adományozott s így sok alkalmazott kartársat segített önálló exisztenciához, de szociális gondoskodását az egész alkalmazotti karra is kiterjesztette,
hiszen ő volt az, aki munkatársainak, elsősorban
dr. Mozsonyi Sándornak javaslatára a gyógyszertaxában anyagi lehetőséget nyujtott a szociális intézmények megteremtésére. Nem rajta mult, hogy
elgondolása nem val.5sult meg. /Az alkalmazott
gyógyszerészek reményei Vass József halála után
újult erővel fordultak utódja, dr. Ernszt Sándor
népjóléti miniszter felé, mint késó'bb látni fogjuk,
nem alap nélkül, mert Ernszt miniszter is jószándékuan igyekezett segíteni az alkalmazott gyógyszerészek szociális bajain. Az már aztán a sajátos vé;gzet játéka, hogy szándékait a sors keresztülhúzta.
i
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a pénzügyi összeomlás éve. Az elhatalmasodott gazdasági válság előbb a magánosok,
majd az államháztartás egyensúlyát is összeroppantotta. A Bethlen-kormány lemondott s ezzel véget ért
a fény- és árnyoldalakban bővelkedő 10 éves Bethlen-korszak. Gróf Bethlen István nagy érdemeit,
melyeket a forradalmak után a rend helyreállítása
~s a viszonyok konszolidálása körül szerzett, egy idő
re elhomályosította az országra zúdult súlyos gaz-Oasági és pénzügyi katasztr.Sfa. A Bethlen-rendszer
szomorú hagyatékának likvidálására a jószándékú
gróf Károlyi Gyula vállalkozott. Erőfeszítései a
nemzet áldozatkészségének legmesszebbmenő igénybevétele árán végül sikerrel jártak. Az államháztartás egyensúlya helyreállott, de a szükségessé vált
pénzügyi korlátozások, a valutanehézségek, a kény'Szerüen megnövelt közterhek, fizetésleszállítások,
leépítések, a legszigorúbb takarékoskodás egy új
:gazdasági korszak kezdetét jelentették, mely végül
az irányított gazdálkodás rendszerébe torkollott.Hét
,szűk esztendő köszöntött az országra s a legsanyarúbb viszonyok az alkalmazott gyógyszerészi karra.
A KÖZÖS BIZOT'rSAG MUNKAJA.
A közös gazdasági front bizottsága a december
l-én közzétett jelentése szerint nyugdíjintéz,et és fizetéskiegészítő pénztár szervezését határoztn el. Mielőtt azonban a jelentés az egyesületek elé került
volna, a bizottság - „felmerült aggodalmakra" való tekintettel (valahányszor szociális engedmények
megadásáról volt szó, az aggodalmak mindig jelentkeztek), - önként revideálta álláspontját, a külön
fizetéskiegészítőpénztár gondolatát az alkalmazotti
delegátusok hozzájárulásával elejtette és a nyugdíjintézet felállítása mellett csak alkalmi segélyezésre tett javaslatot. Egyesületünk választmánya attól a gondolatt.51 vezettetve, hogy bármi is, csak végre történjék v~bmi, elfo;i:adta a közös bizottság tervezetét. Február 14-én a bizottság megszövegezte a
memorandumot s 17-én dr. Gaál Endre vezetésével
_közös küldöttség útján - melyben részünkről Do263
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bos Gábor, Láng Oszkár. Mátray Gusztáv, dr. Bokor László és Mészáros Dezső vett részt - átadta
dr. Ernszt Sándor népj.5léti miniszternek. Dr. Gaál
Endre szívhez szóló beszédben ismertette az alkalmazott gyógyszerészek helyzetét, előadta, hogy az
önálló nyugdíjintézet felállítása az egész gyógyszerészi kar őszinte kívánsága, annak terheit a kar magára vállalja és 1 millió pengő biztonsági alap összegyűjtését garantálja. Kérte a minisztert, hogy a
kérdés megtárgyalására ankétet hívjon össze.
Dr. Ernszt Sándor népjóléti miniszter a legnagyobb jóindulattal fogadta a küldöttséget, megigérte a nyugdíjintézet felállítását s az előterjesz
tett kívánságnak megfelelően március 11-re összehívta az ankétet, melyen Győry 'ribor h. államtitkár elnökölt. Az államtitkár közölte, hogy a miniszter elrendelte a nyugdíjtörvényjavaslat előkészíté
sét. Az értekezleten a tervezet elvi részére vonatkozóan teljes megegyezés jött létl'e, csak néhány részletkérdésben volt szükség a kar javaslatauiak kiegészítésére. Rövid idő múlva ez is megtörtént s
így minden akadály elhárult a nyugdíjintézet útJ·ából.
.
.
1931. június l-én örömmel jelentette a Gyógyszerészek Lapja, hogy „hosszú évek kűzdehne, izgahna és munkája eredményeként a gyógyszerészi
nyugdíjintézet felállítását célzó törvényjavaslat a
képviselőház előtt fekszik és a társadalo~politikai
és pénzügyi biozttság azt elfogadásra ajánlotta.
Eré.'8 a reményünk - írta az optjmista vezércil..-kíró, - 11ogy n1ire e- sorok a nyilvánosságra keriilnr·k,
a javaslat már mint kész törvény fogja dr. Ernszt.
Sándor népj.óléti miniszter áldásos tevékenységét
és céltudatos szociálpolitikáját igaz.olni."
·
ERNSZT MINISZTER
TÖRVÉNYJAVASLATA.
Dr. Ernszt Sándor népjóléti miniszter beváltotta igéretét, - javaslatot terjesztett a parlament
elé a gyógyszerészi nyugid:íjintézet felállításáról. Az.
erről szóló rendelkezéseket egy sok paragrafusból
álló nagyobb törvényjavaslatba illesztette be, mely264

nek címe ez volt: Törvényjavaslat a beteµ;ségi és
baleseti kötelező biztosításról sz.óló 1927:XXI. t-c.
és az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928:XL.
t-c. eµ:yes rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése tárgyában. Ennek a törvényjavaslatnak 32. §-a
intézkedett az önálló gyÓgysz.erészi nyugdíjintézet
felállításáról. A négy pontból álló paraµ:rafus így
szólt:
32. §. 1. Az 1928:XL. t-c. alapján biztosításra
kötelezett azoknak a gyógysz.ertári alkalmazottaknak, akik legkésőbb a jelen rendelkezés hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül megalakuló Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjegyesületének tagjai,
öregségi és rokkantság esetére szóló biztosítási köteIezettséµ:e az említett tagságuk tartama alatt szünetel, feltév.e, hogy munkaadóik lega1ábh felerészben
saját terhükre fizetik az alapszabályszerű tagsági
járulékot.
2. A Magyar Gyógyszerészek Nyugclíjegyesületének munkaadó és alkalmazott tagjait megillető jogokat és kötelez.ettségeket az egyesület alapszabálya rendezi.
3. A Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjegyesületének első alapszabályát a rn. kir. népjóléti és
munkaügyi miniszter állapítja meg és ennek az
egyesület önkormányzata részéről való módosításához a rn. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter jóváhagyása szükséges.
4. A Magyar Gy.ógyszerészek NyugdíjegyesüIete elismert vállalati nyugdíjpénztárnak minősül
(1928: XL. t-c. XI. fejezet) és e minőségben önálló
gyógyszerészek önkéntes biztosításával is foglalkozhatik, de reá az 1928: XL. t.-c. 151. §-a nem nyer alkalmazást! ...
INDOKOLAS.
Az önálló µ:yÓgyszerészi nyugdíjintézet felállításáról rendelkező szakasz indokolása azzal kezdő
dött, hogy „a gyógyszerészek önálló nyugdíjintézetének kérdése esztendőkre nyúlik vissza és a gyógyszerészség· tudatában szüntelenül benne él." Hivat265.
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lrozott a gy.ógyszerhirengedélyezési és átruházási
okiratok 1920 óta szereplő záradékára, majd ÍIIT
folytatta: „Ezenfelül az illetékes kormányhatóság
tudomásával a gyÓgyszertártulajdonosok esztendők
óta néhány fillér díjat számítottak fel minden
vény kiállításakor, hogy ennek hozadékát a remélt
új gyógyszerészi nyugdíjintézmény megalapozására fordítsák. Amikor tehát intézményesen kívánok
gondoskodni a nyugellátást igénylő gyógyszerészség szóban lévő kérdésének rendezése tekintetében
e sz.ámot!e;;ő; ~rtéke;; ~~rsadalmi csoport jogos igé:
nyer kielegitesenek lÜJat egyengetem. A gyógyszertár és azok összessége nagyfontosságú közegészségügyi intézmény, miért is az alanyi tényezőinek szociális érdekeit szolgálva. jelentős közegészségügyi
munkát végző egyének lelki kiegyensúlyozásához
fűződő érdekeket munkálok. .Az alkalm.azotti viviszonyban álló l{YÓgyszerészsegédek önállósulása
nem csupán munkájuk értékétől, szorgalmuktól,
szakértelmüktől, személyi kiválóságaiktól, hanem
mindenekelőtt attól függ, hol{Y me.gadom-e hol{Y hatásköriimből kifolyólag engedélyezem-e, hogy egy
új gyógyszertár tulajdonosává váljanak, vagy a
már megadott gyógyszertári engedélyt maguk számára meg·szerezzék. Ha tehát a vezetésem alatt álló
kormányhatósági engedélytől függ öná!lósulásuk
mindaddig, amíg alkalmazotti sorban állanak
telességemnck tartom, hogy munkaviszony~kkal
iisszl'fiiggó szociális érdehikct az adott kÖrülménytk által megadott korlátok között a leghatéko-
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Az indokolás további része a nyugclí.ikérdés jol!l:i vonatkozásaival foglalkozott. Befejezésül
egy értékes eszmét fektetett le, a szociális paritás
elvét.
Bármilyen reménykedést keltett is fel Ernszt
Sándor nemes elhatározása, törvényjavaslata csak
értékes dokumentuma maradt jószándékainak, mert
a váratlanul bekövetkezett politikai válság megakadályozta, hogy a javaslat törvényerőre emelkedjék.
A parlamentet feloszlatták, a néhány hét múlva
összeülő új ország.gyűlésnek pedig előb.b a kormány-
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válsággal, majd az új kormány megalakulása után
a katasztrófális államháztartási helyzet rendbehozásával kellett megbirkózni. Utóbb Ernszt Sándor
is lemondott tárcájáról, a népjóléti miniszteriumot
megszüntették s Így a nyugdíjintézet Ül{Ye is hosszú
időre lekerült a napirendről.
NöVEKVő EL:ÉGEDETLENSÉG.
A szociális intézmények körül folyó tárgyalások, majd az Ernszt-féle törvényjavaslat benyujtása bizonyos fokig csillapitólag hatottak az alkalmazotti kar növekvő türelmetlenségére. Sokan voltak
azonban, akiket sem az egyesület tárgyalási módszere, sem az elért „eredmények" nem elégítettek ki.
Három oldalról is ellenzéke támadt a vezetőségnek.
Egyfelől a magántisztviselői szövetséggel rokonszenvez.ő Kis Andor-csoport ostromolta körlevelekkel az egyesület tagjait, szociálista orientációra buzdítva őket, másfelől fellángolt a szabadiparos mozi.ralom, melyet túlnyomóan a rokonszakmákban elhelyezkedett gyógyszerészek szítottak. A kettő között középen állt az a kisded csoport, mely egyik
szélsőség felé sem hajlott ugyan, de a vezetőség
egyhelyben topogó, erőtlen és túlzott J.ojalitással átitatott politikáját a régi keretek között, de friss erők
és új módszerek bekapcsolásával kívánta eredményescbbre változtatni.
EIIT epizód megvilágítja a vezetők lojális érzések között tehetetlenül vergődő, hibás vágányon
futó politikai módszereit. Amikor a szabadipal'Osok
mozgalma a napisajtúban is hangot kapott, az egyesület ideges sietséggel helyezte el mosakodó nyilatkozatát, mely szerint a mozgalomtól távol áll és
„nem gondol az 1876:XIV. t.-c. megváltoztatására,
mivel annak szigorú végrehajtásával az alkahnazott
gyógyszerészek jövőjét biztosítva látja." A 76-os
törvény reviziója ekkor már több évtizedes programmja volt egyesületünknek, így nagyon vegyes
hatást tett ez a nyilatkozat a kar nagy többségére .. Taktikailag is elhibázott lépés volt ez a tárl{Yalások kedvezőtlen alakulása idején (a közös bizottság elejtette a fizetéskiegészítő pénztárt), mert el-
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háritottak maguktól egy olyan eszközt, amelynek
felhasználásával nyomást lehetett volna gyakorolni
a tulajdonosi kar szociális hajlandóságaira. (A másik oldalon sohasem idegenkedtek a pillanatnyilag
alkalmas eszközök taktikai felhasználásától.)
UJ STILUS.
A középúton haladó, racionális egyesületpolitikát kívánó ellenzék váratlan és igen hathatós segítséget nyert egy sovány arcú, lázasan él{Ő szemű
gyógyszerész-ujságíró személyében, akiről akkoriban már sűrűn lehetett hallani a napilapokban és a
tulajdonosi szaklapokban megjelent gyógyszerészi
tárgyú cikkei révén. Ez a fiatalember d~. Hajós
Gyula volt, aki küliinösen az „Ujság" hasábjain
ir"ogatta feltünéstkeltő cikkeit a gyógyszerészi reformok érdekében. Gaál Endre ismerte fel elsőnek
a gy.Ógyszerész-ujságíró tehetségét és rábízta egyik
szaklapja szerkesztését. Hajós dr. azonban csakhamar kapcsolatot talált az alkalmazotti kar középutas
ellenzékével, melynek egyik vezetőjével hosszú éjszakákon át tartó sétákon beszéltél!: meg az egyesületi politika átalakítására, a gyógyszerészi pálya
megreformálására irányuló elgondolásaikat.
·
Ezeken a késő éjszakába nyúló sétákon fojlő
dött ki a baráti szövetkezés, s kialakult a gyógyszerészi reformpolitika gondolatköre, mely később
magva lett az egyesület minden eddiginél hatékonyabb s végű] is eredménythozó törekvéseinek. Dr.
Hajós Gyula az ezévi közgyűlésen mutatkozott be
frappáns felszólalásával az alkalmazotti karnak
s mindjárt első beszédével csatát nyert. Attól fogva
mindenki a jövő emberét látta benne. A közgyűlés.
felkérte, hogy folytassa cikkezéseit a gyógyszerészi
reformok érdekében a napilapok hasábjain, Hajós
dr. szívesen tett eleget a kérésnek s a napilapokban, főként az „Ujság"-ban, de a ,Pestí
Napló"-ban és más lapokban· 1s egyre-~ásra
jelentek meg a gyógyszerészi vonatkozású
cikkek, melyek bátor hangon vitték a közvélemény elé a gyógyszerészi pálya megoldandó problémáit. Ily módon sikerült az alkal26S

mazotti szociális követelések mögé hátvédül megszerezni a sajtó és a köz.vélemény támogatását. ami valóban új stílus s ezenfelül igen hasznosnak bizonyult út volt.
E pergőtűzszerű sajtóelőkészítés után szinte
már nem is volt meglepetés dr. Hajós Gyula hatalmas interjúja az „Ujság" hasábjain Scholtz Kornél
népjóléti államtitkárral, melyben az államtitkár a
feltett kérdésekre adott válaszában végigment a
gyógyszerészet fontosabb problémáin s bejelentette
a gyógyszerészi törvény reformját. Rendkívül megnyugtatóan hatottak a nyngdíjintéz.etről és korpótlékpénztárról tett kije].entései. Igen fontos, sokak
kételyét eloszlató volt ez a mondata: ,;A korpótlékra és általában az alkahnazottak szociális helyze-.
tének megjavítására ezidőszerint a megszabott, Úgynevezett munkadíjtételek egy része van előirá
nyozva." (Vesd össze Vass miniszter leiratával és.
Ernszt Sándor törvényjavaslatának indokolásával.)
Ez a nevezetes interjú nagyon megnövelte dr. Hac
jós Gyula népszerűségét az alkahnazoti karban. Az.
ellenzék súlya és posszibilitása megnövekedett s
nyilvánvaló lett, hogy vezetőit tovább nem lehet kihagyni az alkalmazotti politika irányításából.
NÉGYSZAZ MUNKANÉLKÜLI.
Ezekben az időkben szomorú napok virradtak
az alkalmazotti karra. A tomboló gazdasági válság
hatását elsősorban ők érezték meg, mert a gyÓgyszertártulajdonsok a forgalom csökkenését, a megduzzadt közterheket, az OTI által ez évben kikényszerített 20%-os külön engedményt az alkalniazottak
fizetésének leszállításával s a munkaerők leépítésével ig·yekeztek ellensúlyozni. Bár egy köz.ös értekez~eten a tulajdonosi kar vezetői igéretet tettek arra,
hogy mindezt megakadályozzák, igen sok alkalmazottat elbocsátottak, a fizetéseket leszállították, elvonták a szabadnapot és az ebédidőt, sok helyen pedig behozták az ú. n. staféta-rendszert (ketten félnaponként váltják egymást). A munkané~küliek
száma máról-holnapra megduplázódott, (Mátray a
tavaszi közgyl\lésen még 263 munkakeresőről szá-269
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molt be, ez a szám őszig 400 fölé emelkedett), a nyomor és a kétségbeesés általános ~ett.
Az április 11-i közgyűlésen dr. Bokor László
indítványt tett arra, hogy két évre zárják le a pályát s addig ne vegyenek fel új gyakornokot. Sajnos, ez az akció nem járt eredménnyel, mert a minisztérium ennek ellenére 100-ban állapította meg
a felvehetők számát, ami csak fokozta az elkeseredést. Ilyen körülmények között az egyesület tehetetlenül állt szemben a tornyosuló problémákkal s
végkép nem tudott megbirkózni a viszonyok által
súlyosbított helyzettel. Nagy csapás volt az is, hogy
az 'Ernszt-javaslatból nem lett törvény és súlyos
vesz,teséget, az egyesület erejének meggyöngülését
jelentette, hogy dr. Bokor László, családi körülményeinek alakulása folytán lemondott a Gyógyszerészek Lapja szerkesztői tisztségéről, melyet nagy
tehetséggel és tudással, igen értékes munkát végezve, töltött be. Mátray Gusztáv vette át szeptember
15-én a lap szerkesztését s attól fogva, több mint
hat évtized terhével a vállán, jóformán egyedül
viaskodott a romboló elemekkel, a mindent elsöpréssel fenyegető gazdasági viharral.
Az ellenzék elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. E sorok írója július 1-i vezércikkében a nyári
,képviselőválasztások után,
amikor két gyógyszerészképviselő, dr. Gaál Endre és dr. Tauffer Gábor
került be a parlamentbe, új utak és új módszerek
követésére hívta fe} a kart és egy országos gyÓgy,szerész-nagygyűlés eszméjét vetette fel, melyet előbb
dr. Bokor László, a lap szerkesztője, majd Mátray
indítványára az egész válaszmány is magáévá tett
Egy újabb cikkében az erők egyesítését és az ellenzéknek a vezetésbe való bekapcsolását követelte,
aminek hatása alatt a választmány meghívta az ellenzék vezetőit a nagygyűlés előkészítő bizottságába. A következő év elején megtartott országos alkalmazotti nagygyűléssel azután új fordulatot vett
az egyesület politikája.
A 25 ÉVES JUBILEUM.
Ezekre a viharos és szomorú időkre esett az
·egyesület és a Gyógyszerészek Lapja fennállásának
270

huszonötéves jubileuma. A viszonyokra való tekintettel a vezetőség mellőzte a hangos ünneplést, csu:
pán egy terjedelmes jubileumi lapszámot adott ki
Mátray Gusztáv összeállításában. A szerető .gondosá"gal szerkesztett jubileumi szám vissza~iUan
tást ';etett az eltelt 25 esztendő küzdelmeire, oss~
foglalta az egyesület és a Gyógyszerészek Lap]a
megalapításának történetét s hasábjain felvonnltatta mindazokat ,akik az egyesület életében az el-,
múlt évtizedek folyamán és a jubileum időpontjá
ban jelentősebb szerepe~ j~tszo~tak. Előáll~k p~st
humus cikkeikkel a regi vezerek, Esztegar Bela,
Kiss Károly, megelevenedett néhai Orosz 1'.ászló
emléke, felvonultak a v~terán. harcos~k, Milln~r
Gyórgy, Mátray Gusztav, _Viola _La~os, Csikos
Adám az átmenetileg falusi maganyaba vonult
harco~ tollforgató, Sz. Szász Tihamér és a többi.e~,
az akkori vezetők és szóvivők, Dobos Gáborral az élukön. Bármilyen szomorú idők kellős J0zepére ese~~
is a 25 éves jubileum, Mátray Gusztav szei:.k~~ti!i
talentuma és az egyesülettel annak megalapitásatol
öss,,;eforrott, mély rezignáltságából is fell>obogó_ lelkesedése a küzdelmes múlt hősi teljesítmé~yem~
felvázolásával erőt és új hitet öntött a, csugge.~o
szívekbe. A reménynek, ennek a makacs es legyozhetetlen érzésnek új forrásával telítette a lel1c<ek~t.
Erre pedig azokban az időkben igen nagy szuksei<
volt.
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-ben fordulóponthoz érkezett az alJmhnazott gy.Sgyszerészi kar históriája. Maga
az egyesület is gyökeresen megváltoztatja politikájának irányát, de lényeges változáson megy keresztül az országos politikai vonalvezetése is. A lemondott grof Károlyi Gyula utódjául a kormányzó
Gömbös Gyula tábornokot nevezi ki miniszterelnökké s ezzel új politikai korszak veszi kezdetét.
Az erősen nemzeti irányú, népi és szociális kormányzás csakhamar meghóditja a közvéleményt. Az
alkalmazotti kar régi követelései tökéletesen beleilleszkednek az új irányzat szociális gondolatkörébe.
. Egyelőre mégcsak új stílusnak nevezik a politikai
változást, de a figyelő szem a felszín alatt már észreveszi az új korszellem szárnybontogatását.
ORSZAGOS NAGYGYŰLÉS.
A Drask5czy-Boglutz korszak óta már hat év
telt el. Azok az; igéretek, amelyeket az alkalmazotti
kar - harcias vezetőinek elejtése fejében - kapott,
nem teljesedtek. Ezz.el szemben a viszonyok folyton
súlyosabbak lettek. A fiz;etések leromlottak, az; állásnélküliség ijesztően emelkedett, az idegesség és
türelmetlenség az alkalmazottak körében nőt1!ön i
nőtt. Ilyen körülmények között érthető, ha Dobos
Gábor és munkatársai óvatos, mindenekfelett békés politikájának erős ellenzéke támadt. Most már
azonban Dobos Gáborék is belátták, hogy a békés
eszközöket és módszereket a legutolsó lehetőségig
kimerítették s itt a végső ideje annak, hogy politikájukat más alapokra fektessék. Ezért örö=el
fogadták azt az ellenzéki oldalról jövő kezdeményezést, hogy az alkalmazotti kar országos nagygyű
lésen vitassa meg helyzetét és határozzon jövendő
magatartásáról.
iAz előkészítő munkálatokba az ellenzéket
is bevonták és közös progra=ban állapodtak meg,
mely az ellenzéki kívánságokat is magában foglalja.
Ilyen módon egységfrontot alakítva, január 18-ára
meghirdették az országos alkalmazotti nagygyűlést.
A nevezetes nagygyűlés, mely egy táborba
212

hozta össze a kart és egészen új irányt adott az alkalmazotti mozgalomnak, 1932. január 18-án folyt
le a Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete Eszlerhá.zy uceai székházában. A közgyűlést óriási érdeklődés előzte meg. 'Az izgalom a tetőpontra hágott, amikor a zsúfolásig megtöltött teremben, több.száz alkalmazott gyógyszerész jelenlétében Dobos
Gábor negyedkilenc után pár perccel megnyitotta
a gyűlést. Rövid beszédében utalt az előzményekre,
ismertette a nagygyűlés összehívásának okait, kijelentette, hogy a gyűlés rendjéért az Okleveles
Gyógyszerészek Országos Egyesülete vállalta a felelősséget, őt illeti meg tehát a vezetés joga is. A
jegyzőkönyv vezetésével Balogh Gusztávot és Mé~záros Dezsőt bízta meg, hitelesítésére pedig dr.
Bokor Lászlót és Neuwirth Bélát kérte fel. Közölte,
bogy a rendezőbizottság kijelőlése alapján Mátray
Gusztáv és dr. Hajós Gyula a gyűlés előadói. Nyugo'd,t és méltóságteljes ma11,·atartásra intette a résztvevőket, majd átadta a szót a nagygyűlés első elő
adójának Mátray Gusztávnak.
MATRAY GUSZTAV SZAMON KÉR.
Szerencsésebben nem lehetett volna megválasztani az előadók személyét. Huszonhat évvel azelőtt
az ifjú Mátray egyike volt az alkalmazotti mozgalom elindítóinak s döntő része volt az egyesület megalapításában.
Most pedig, amikor majdnem három évtízed
multával s hatvan év terhével a vállán ott állott a
nagygyűlés előadói emelvényén az őszhajú Mátray,
még mindig a „segédek" vezéreként, tiszteletet parancsoló egyénisége önmagában is meggyőző kifejezése volt az alkalmazotti mozgalom jogosságának
·és igazságos követeléseinek. Puszta megjelenése a
·dobogón számonkérés volt: hogyan Lehetséges,
hogy az alkahnazotti karnak évtizedeken át egyik
legkiválóbb vezetője, a legtanultabb fŐ, a legmű
veltebb egyéniség, a komoly és alapos szaktudás
megtestesítője, talpig magyar úr és eg-yenes jellem
(igaz: nem törtető és nem könyöklő), annyi év multával s az öregkor küszöbén még mindig szenvedő
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részese - sok más társával együtt - az alkalmazott g;ógyszerészi foglalkozás átmeneti állapotánakT
Erro a kérdésre adott választ Mátray Gusztáv
előadói beszéde amely felépítésében nagyvonalú,
érvelésében szigorúan logikus és kérlelhetetlenül
igazságos, hangjában fegyelmezett, mértéktartó, demégis bátor és öntudatos volt: bevezetője annak az
új irányzatnak, mely a nagygyűlés napj~tól k:z_d':'.e
a gyökerében megváltozott alkalmazotti pohbkat
jellemezte.
Sajnos e munka terjedelménél fogva nincs
m5d ar"ra, hogy Mátray Gusztáv előadói beszédét is ·
közreadhassuk, az érdeklődők azonban megtalálhatják a Gyógyszerészek Lapja, 1932. február }-i
számában (7-13 oldal). A beszed, melyet egyebként Mátray felolvasott, az a,lkalmazotti karnak
úgyszólván minden problémájára kiterjeszkedett, de
a fősúlyt mégis a szociális kérdésre helyezte. Kiindulásul felolvasta az 1928 évi híres Vass féle leiratot, melyben a miniszter felso;ólította a gyógy~
szertártulajdonosi kart, illetőleg a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesületet, hogy szociális intézkedésekkel, közöttük elsősorban a korpótlékos fizető
pénztár mielőbbi megvalósításával biztosítsa az alkalmazott gyógyszerészek „jelenlegi és jövő helyzetét".
„Annyival is inkább számítok az Egyesület
ily irányú és ért:lmű mielőbbi .?selekvés~re, - i;nondotta Vass mimszter alapveto fontossagu leirata
- mert ismételten kifejezett kérelmére a legutóbb
kibocsátott gyógyszerárszabás munkadíjtételeinek
megállapításánál tekintette} voltam arra is, hogy a
fentemlített intézmények létesítéséből a magyar
gyógyszerártulajdonosi karra bizonyos újabb terhek nehezednek". (;A munkadíjtételek az 1928 évi
február hó 20-án életbelépett gyógyszerárszabásban
a megelőző, 1926. évi gy.Ógyszerárszabással szemben
20%-al emelkedtek, oly módon, hogy minden munkadíjtételt a 20%-os emelés mellett még külön
négy fillér hozzászámításával felfelé kerekítettek.}
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Mátray Gusztáv röviden összefoglalta a leirat
a nagygyűlés időpontjáig történteket, vagy még inkább mindazt. ami nem történt
meg (s amiről az olvasó az eddigiek folyamán e
könyvben részletes felvilágosíi)í.st kapott), majd/
előadta, hogy a népj.Sléti miniszter Mátray szavai
szerint „rövid úton" felszólította az alkalmazottak
egyesületét, adjon pontos elszámolást a Vass féle
leírat kelte óta a tulajdonosi kar részéről nyújtott
segélyekről. Az előadó ismertette a miniszter felszólítására adott egyesületi válasz-felterjesztést,
melyből kiderült, hogy az 1928-1932 évek alatt a
fenti négy fillérekből hozzávetőleges számítás szerint 1,r622.800 pengőt vett be a tulajdonosi kar. Ebből az eltelt közel négy év alatt 266.250 pengő számítható le azon a címen, hogy az öre11,·ségi és rokkantsági biztosítás járulékterheit kellett viselniök,
1929 és 1930-ban pedig 16.000.-, illetőleg 3000.-,
összesen 19.000.-, pengőt karácsonyi segélyezésre
fordítottak. E két tétel levonása után 1,337.550
pengő (és ennek kamata) maradt fann, mint olyan
összeg, amelyet az alkalmazotti kar szociális helyzetének javítására kellett volna fordítani. Ezt az
összeget kérte számon Mátray Gusztáv a nagygyű
lés tomboló tapsaitól kísérve a tulajdonosi kartól
s ez a számonkérés vetette meg a matematikai alapját a későbbi fejleményeknek.
DR. HAJóS GYULA A PÓDIUMON.
A szünni nem akaró tapsvihar elülte után,
amely Mátray Gusztáv beszédét kísérte, a nagygyűlés másik előadója, dr. Hajós Gyula lépett az
előa.dói emelvényre. Elfogulatlan biztonsággal kezdte beszédét, azzal a fölényes tudattal, hoµ;y neki itt
ma győznie kell. Nevét már széles körökben ismerték publicisztikai működéséből. Tehetségének, szónoki képességének jó híre volt, de a szorosan V'ett
alkalmazotti mozgalomban novicius. Csak röviddel
azelőtt mondott le Gaál Endre egyik szaklapjának
szerkesztéséről. Azzal az elszánt akarattal jött, hogy
megvalósítsa reformprogrammját és meghódítsa
az alkalmazotti kart. Nagygyűlési szereplésével mumegjelenésétől

,.'

27'5

~'

:

1

'] :
j:

tatkozott be az alkalmazotti táborn~k, olyan fényes
s"kerrel amire kevés példa volt. Mar elso szavaival
u'iagáva'1 ragadta a hallgat.5ság~~- Bes~édének lendületével, szónoki hevével, hang.ianak ,;s, mondatainak szárnyalásával megadta a nagygyules hangulatának igazi jellegét, a ';Ilúltbe,1~ óvatos, t~t~.va p~li
tikával való szakítast es az U] utakra lepo meresz
elhatározás öntudatos megformulázását. S bár
tminden szava gyujt.ú felkelés és minden frlcsattanó mondata lázadás volt a régi rendszer és a régi módszerek ellen, önmagát fékező
kritikával a törvényes opponálás lliggadt medrébe terelte az alkalmazotti mozgalom kitűzött ,új irányát. Ez '.'z irány ne:11 volt
más mint szakitas a tula]donos1 lrnrral valo eredmén~telen tárgyalás és reménytelen alkudozás módszer-ível s az új cél: közvetlenül a főhat5sághoz
fordulni az alkahnazotti kar követeléseinek érvényesítése érdekében.
· Dr. Hajós Gyula fényes győzelmet aratott pá:
ratlan szónoki teljesítmén:i:ével s a percekig ~~rto
viharos taps nemcsak a szonokot; hanem a gyozelmes új irányzatot is ünnepelte.
A HATAROZATI JAVASLAT.
Az elökészítöbizottság által megszövegezett határozati javaslatot Fantel Sándor terjesztette a
nagygyűlés elé s rövi~ besz_é~ kísére,tében _elfogadásra ajánlotta. A hatarozah iava~lat igy ;'wL
,
Magyarország alkalmazott gyogyszereszei 1932.
év/január hó 18-án - sívár jelenük és bizonytalan
jövőjükkel összefüggő kérdések tárgyalására Összégyűlvén, az előadók meghallgatása és részletekbe menő vita alapján a következő határozatot
hozták:
A nagygyűlés megállapítja,
hogy a mai napo"ri megtartott országos gyűlésre
a magyar alkalmazott gyógyszerészi kar minden tagja, szaklapok, napilapok, körözvények
és minden gyógyszertár címére megküldött értesítések által meghívatott, ennélfogva feljogosítva érzi magát arra, hogy a gyógyszerészal276
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kalmazottak nevében ho~hasson határozatot.
A nagygyűlés kimondja,
hogy az alkalmazottak megélhetését teljes munkakészsége, tökéletes munkateljesítménye és a
szolgálati kívánahnakhoz való feltétlen alkalmazkodása dacára sem látja biztosítva, hogy
Magyarország gyógyszertártulajdonosi kara,
súlyos gazdasági helyzetére való hivatkozással,
nemcsak, hogy elzárkózik minden jogos kérelem teljesítése elöl és saját kijelentése szerint
az állapotokon segíteni nem tud: hanem az állandó fizetéscsökkentésekkel, a jogos járandóságok megvonásával, a pihenési idő megrövidítésével, valamint a szolgálati kötelezettségek
folytonos kiterjesztésével, még súlyosabbá teszi az alkalmazottak helyzetét.
Kimondja továbbá.
hogy a gyógyszerészi pályára felvettek száma
a tényleg szükséges p5tlást messze túlhaladja.
Ez a tény, valamint a legtöbbször megokolatlan elbocsájtások és a képzettség nélküli technikai személyzetnek gyógyszerészi munkakörben való törvényellenes felhasználása okozzák,
hogy a mankanélkül maradt gy.ógyszrrész alkalmazottak tömege ijesztő módon szaporodik.
A nagygyfüés szükségesnek tartja:
.
1. hogy a munkanélküliség kikiiszöbiilése eélJából a pályára csak annyi új jelentkezőt vegyenek fel, amennyi a téyleg szükséges utánpótlásnak megfelel, továbbá, hogy a tanulmányi
idő meghosszabbítása, illetve a képzettség ma. gasabb fokra emelése által, a gyógyszerészek
részére olyan munkatér nyiljék meg, amelyen
a. pálya feleslege elhelyezkedést találhat.
2. hogy a gyógyszertárakban alkalmazott úgynevezett technikai segéderöknek gy.5gyszerészi
szakképzettséget igénylő munkakörben való
foglalkoztatását eltíltó 1688/1920. és az azt megismétlő 52.196/ 1924. sz. rendeletek szigorúan
végrehajtassanak.
3. hogy a gyógyszertári jogosítványok engedélye277
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zésének ideiglenes felfüggesztése tárgyában k~
adott 39.000/1930. N. l\L M. sz. rendelet hatalyon kívül helyeztessék.
4. liogy az l876:XIV. t. c. gyógyszerészi vonatkoziisú szakaszai revizió alá vétessenek, korpótlékos fizetőpénztáITal és nyugdíjintézettel mint korszerű pótlásokkal. - egészíttessenck
ki, továbbá, hogy a jogadományozás az ansziennitás figyelembevételével történjék.
5. hogy a gyógyszertártulajdonosok és az alkalmazotta1' jogviszonya ugyanebben a törvényben szabályoztassék.
6. hop;y a Magyarországi Gy.5gyszerész Egyesülethez intézett 21.097/1928. N. M. M. sz. leiratban foglalt meghagyások és kötelezettségek teljesítésére, vagyis a korpótlékos fizetőpénztár
és nyugdíjintézet felállítására a gyÓgyszertártulajdonosi kar kellő szigorral szoríttassék.
7. hogy ezzel kapcsolatban, a Nagyméltóságú N.
M. ·Minisztériumhoz benyújtott p;yógyszerészi
jóléti intézmények létesítését célzó beadványok
folytatólagos tárgyalás a1á vétessenek és végérvényesen elintéztessenek.
8. hogy a gyÓgyszerész.et összességének hivatalos
érdekképviseletére, paritásos alapon, gy,Sgyszerészi kamarák szerveztessenek.
A nagygyűlés elhatározza:
hogy az e!őző pontokban felsorolt kívánságokat kellő indokolás mellett <:lmlékiratha foglalva, a Nagyméltóságú M. Kir. N. M. Miniszter
úrhoz küldöttség útján terjeszti fel. Az emlékirat megszerkesztésére és felterjesztésére a
nagygyÜl'és bizottságot választ és utasítja, hogy
megbizatásában a legrövidebb - 30 napnál nem
hosszabb - idő alatt járjon el.
A2, egyik kisszámú ellenzéki frakció nevében
Adler Andor határozati javalatot terjesztett elő,.
mely alig különbözött a hivatalos javaslattól, talán csak annyiban, hogy követeléseit valamivel élesebb han11:on szövegezte meg. A megindúlt vitában
Mészáros Dezső, Kis Andor, Cserhalmy Antal, Fo278

<lor József, Láng Oszkár, Czira Jenő vettek részt,
majd Berkovits Károly az egységfront nevében
ugyancsak elfogadásra ajánlotta a hivatalos javaslatot, melyet a nagygyülés két szó ellenében az öszszcs szavazatokkal magáévá tett.
Dobos Gábor felhívására Gaál Dezső, Kaszanitzky Gyula, Szemlér Károly, Sziillössy István,
Vörös Andor és e sorok író1a jelentkeztek a memorandum szerkesztő bizottsá11:ba, akiket a nagygyŰ
lés egyhangúlap; megválasztott azzal, hogy a bizottság az OGYOE kiküldötteivel kiegészítve fog
megalakulni. Ezntán Dobos Gábor zárószavai következtek s a nagygyűlés véget ért.
'A NAGYGYüLÉS JELENTŐSÉGE.
Az országos demonstáci.6nal< szánt alkalmazotti nagygyűlés valójában többnek bizonyult annál, mint aminek az összehívók tervezték. Az ilyen
flottatüntetésszerű gyűléseknek az a sorsuk, hogy
el(y pillanatig felfi~yelnek rá,, aztán _napirendre
térnek fölötte. Az alkalmazott gyogyszcreszek nagygyűlése azonban nem tünt el nyom nélkül az események folyásában. Ezt a nagyszabású megmozdulá.st valami olyan revolúciófélének kell felfogni,
melyet két irányból jövő „forradalmi" _er~k ho'.'bk
létre. Az egyik tényező az alkalmazotti labor a ltalános elégedetlensége, a másik nedig a lüvnhlos alkalmazotti vezetőknek a saját munkájuk eredményével szemben táplált elégedetlensége volt. A két erő
tényező szerencsésen találkozott abban a gondolatban hogy az eddigi politikával gyökeresen szakítani keli.' Alulról támadt és felülről megszervezett
forradalom" volt ez, mel v „vértelen" eszközökkel
~ívta me·g a maga ha.rcát s a töTvényesség ·útján,
azonban határozott szándékokkal és kemény céltudatossággal haladt előre a kitúzöt célok felé.
Ha az ailkalmazott gy,Sgyszerészi mozgalom
történetét korszakokra osztjuk, az 1932. január 18-i
országos nag-yp;yfüéstől kell számítani ennek a históriának legújabb korszakát. Ekkor fordult meg
az alkalmazotti kar sorsa s innen kezdve lépésről
lépésre bontakoztak ki a vívmányok és eredmények,
279

ll
'

,j'

igaz, hogy még sok kemény munka és elszánt küzdelem árán.

,.Nagyméltóságú
dr. Vass József népjóléti és munkaügyi m. kir.
n1inisztcr úrnak.
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A NÉGY FILLÉRES üGY TITKA.
A januári nagygyüléssel megindult új irányzat
lényegében a következő tényeken alapult. Az alkalmazotti kar eddig a tulajdonosi korporációkkal való
tárgyalások útján kívánta megvalósítani a szociális
intézményeket. Ez nem sikerült. A nagygyűlés határozata alapján a hosszú évek@ át tartó, meddő
nek bizonyult tárgyalásokat abbahagyták s közvetlenül a kormányhatósághoz fordultak az intézmények megvalósítása érdekében. Az alkalmazotti
követelések jogalapja a sokat tárgyalt és sokszor
megtagadott néqy filléres üqy volt. Sokan azt állították - természetesen tulajdonosi oldalról - hogy
a négy fillér nem is négy, hanem csak két fillér,
mások azt mondták, hogy boldogult Vass miniszter
híres leiratát helytclm információk alapján tévedésből írta alá s ez már joghatállyal nem bír, olyanok is akadtak, akik egyenesen tagadták, hol(y
négy filléres Ügy létezne. E helyen tehát tisztáznunk kf'!l ezt a kérdést és hiteles adatokkal kell
megvilágítani a négy filléres Ügy historikumát.
Volt-e négy fillér vagy nem volt?
Vissza kell menni "" 1927. évi korpótlékos pénztári tárgyalások idejére. Ekkor mint ismeretes,
megegyezés jött létre a tulajdonosi és alkalmazottí
kar között a korpótlékos fizető pénztár felállítására.
A hilajdonosi kar a7'onlmn az intézménnyel kapcsolatos terhekért relrnnrn@záci.ót követelt, amiben az
alkalmazotti kar is támogatta. A rckompenzáció
mcgadásiíra n népjóléti minisztérium hajlandónak
mutatkozott s art a' Országos Közegés7'ségügyi Tanács javaslata alnpján receptmként 4 fillérbrn állapította meg. Az erről folyó tárgyalások során a
miniszterium írásbeli nyilatkozatot kért a Magyarországi Gy.ógyszerész Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy a négy filléres juttatás ellenében felállítja a korpótlékpénztárt. Az egyesület erre a következő felterjesztéssel válaszolt:
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Budapest,
tiszteletteljes felterjesztése a Magyarországi
Gyóg·yszerészegyesületnck, Budapest VI. Hegedüs
Sándor-L<. 16. a bentiek iránt.
1450/1927 sz.
Nagyméltóságú Miniszter Ur. Kegyelm~s
Urunk!
Rövid üton fortént felhívásra tisztelettel jelentjük, hogy amennyiben N al(yméltóságod az Országos Közegészségügyi Tanács által javasolt minden egyes munkadíj tételéhez 4--4 fillér hozzászámítást engedélyezni méltóztatik, Úgy ezáltal meg
lesz advn az alap ahhoz. hogy a gyógyszerész alkalmazottak fizetésének rendezésére tervezett Korpótlékos Fizetőpénztárat egy fél éven belül a
gy.5gyszerésztársadalom felállítsa. Ellenkező esetben Nagyméltóságodnak módjában áll a fentjelzett
4 filléres cng<id.ményt visszavonni.
Budapest, 1927. évi c!Pcember hó 13-án. Nagyméltóságodnak mély tisztelettel dr. Gaál Endre elnök, v. államtitkár, orsz. gyiil. képviselő. Koritsánszky Ottó iigyv. igazgató P. H."
E felterjesztés alapján a minis„tériurn elhatározta a négy filléres rekompenzáció engedélyezését.
Ez oly módon történt meg, hogy az amúgvis tervezett 20%-os munkadíjem0lés mellett minden egyes
munkadíjhoz hozzászámítottak még négv fillért s
az így ad.'idó összeget kikerekítették. Például az
1926. évi gyÓgyszcrárszabásban az infusum, valrrmint 10 por készítésének munkadíja 96 fillér volt.
20%-al emelve 1.15, ehhez hozzáadva 4 fillért 1.19
ezt az összeget 1.20-ra kerekítették fel. Az 1928. február 20-án életbelépett gyÓgyszerárszabás munka.díjaiban tehát már benne volt a négy fillér, amit
V~ss miniszter ismeretes leiratában a gyógyszerészi
kar tudomására hozott és figyelmébe ajánlott azzal,
hogy ennek ellenében valósítsa meg a szociális intézményeket. Eleinte meg is indultak a befizetések,
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azonban abbamaradtak. Hogy miért, azt
krónikánk során már alaposan tisztáztunk.
Annyit meg kell állapítani, hogy a Vass féle
leírat, sajnos. nem tartalmazott olyan konkrét rendelkezést, amely az engedélyezett négy fillérelmek
meghatározott módon való összegyi'.íjtését elrendelte volna. Határozott közigazgatási rendelkezés helyett a miniszteri leírat ci;ak utalt a rekompenzációra és kijelentette, hogy annak fejében elvárja a
szociális intézmények, elsősorban a korp.ótlékpénztár felállítását, ennek megtörténtéről pedig mielőbb
jelentést kér. :A leíratnak ez a hiányossága volt az
oka annak, hogy a négy fillérek összegyi'.íjtése rövid ideig tartó felbúzdulás után abbamaradt.
Az éveken át szunnyadó kérdést az alkalmazotti
nagygyűlés hozta ismét felszínre és az új orientác15 állította előtérbe azt a követelést, hogy a tulajdonosi kar számoljon el a négy éven keresztül bevételezett 4 fillérek hovafordításáról, illetőleg a beszedett összegek fejében állítsa fel a korpótlékpénztárt.
A SCHOLTZ-l<'ÉLE LEIRA'r.
Ismeretes, hogy az alkalm~1zotti er.:yesület
1928-ban <lr. Gaál Endre igéretei és press~iója következtében a felajánlott nyugdíjintézet ellenében
elejtette a korpótlékos fizetőpénztár követelését.
Azonban kifejezetten azzal a feltétellel: „amennyiben a tulajdonosi kar ezen szociális intézményt
\meg-;:rJóRítja". _}·_. _ fc•lt&t!:.l ncn1 k.:iYc'tkczPtt be, ·a
nyi:g·llíjintézt t ncrn ·valósult n1eg, s Í12.':\' az alkalmazotti kar a nagygyűlésen ismét a korpótlék pénztár alapjára helyezkedett és elhatározta hogy számonkéri a négy éven át élvezett négy' fillé~'ekből
a~?~ó hata~mas összeget. Már a nagygyűlést megelozo"n 193i. november 18-án felterjesztést intézett
az egyesi'.ílet a népjóléti miniszterhez, melyben felsőbb kívánságra jelentést tett a négy filléres összegek ~agyságáról s megállapította, hogy 1,622.800
pengot kellett volna a szociális célra összegyi'.íjteni.
Ezzel kapcsolatban egy másik beadványban annak
megállapítását kérte a minisztertől ,hogy a Vass1
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féle leírat milyen jogokhoz juttatta az alkalmazottakat és milyen kötelezettségeket ró a tuJajdonosi
karra. }i. november 18-i felterjesztést Mátray Gusztáv a nagygyűlésen is ismertette.
A felterjesztésre csakhamar válasz érkezett,
mégpedig olyan válasz, amely az alkalmazotti karban óriási lelkesedést keltett s amely a holtpontra
jutott Ügyet nagy lépéssel vitte előre. A leirat,
amelyet a miniszter megbízásából dr. Scholtz Kornél államtitkár írt alá, így szól:
M. kir. M. N. M. 37.503/1939. I. oszt. szám.
Tárgy: az alkalmazott gyógyszerészek szociális
itnézményének létesítése, Hív. szám. 340/1931.
Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének elnöksége fenti tárgyban hozzám intézett
két rendbeli felterjesztésével foglalkozva, idezártan visszavárólag azzal küldöm meg, hogy az azokban említettekre vonatkozólag, figyelemmel az
ugyanazon tárgyban 71.144/1930. szám alatt az Elnökséghez intézett leiratomban foglaltakra is, tegyen hozzám mielőbb részletes és kellőleg megindokolt jelentést.
Egyben felhívom az Elnökséget, terjesszen fel
hozzám most már végleges, pontos és szabályszerií
kimutatást, illetve elszámolást azokról az iisszegckről, amelyeket a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Elnökségének 1450/1927. sz. felterjesztésében
foglultalmak nwv,felelően munkadíjtételenként 4
fillérben megállapított összegek kapcsán a
21.097 /1928. sz. leíratom, illetve az 1928. február hó
20-án élctbeléptetett 149.230/1927. N. M. M. sz.
rendelet alapján minden egyes elkészített orvosi
rendelvény után a gyógyszertárak bevételeztek, illetve az Egyesüldnek befizettek és elszámoltak.
Jelentse továbbá azt is az elnökség, hogy a
sz.5ban levő összegeknek a gyógyszertárak által az
Egyesületbe való befizetése és elszámolása tekintetében milyen intézkedéseket tett és milyen ellenőrzést foganatosított. Végül jelentse, hogy a befolyt fentemlített összegekből milyen célra milyen
·összegek használtattak fel és milyen Összegek álla283

ezidőszerint felhasználatlanul rendelkezésre!.
Meg-jegyzem, hogy amennyiben az elnökség által b_emutatandó el~~ámolás szerint a gyógyszertárak altal befizetett osszeg nem ütné meg azt a mértéket ,amely az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egycs.üle!e„Elnökségének felterjesztésében foglalt megkozchto adatok szerint befizetendő lett
volni;, ,az esetben a 21.097 /1928. sz. leiratom 6. bekezdeseben foglaltaknak, valamint a Magyarországi
G;yógyszeré~z Egye~ü~et 1450/1927. sz. felterjesztésenek utolso bekezdeseben foglalt azon kérelménelt·
~egfel~lő:n_, mely szerint „ha pedig a fizetőpénz
tar ~elalhtas~ Egyesulctünktől függő okok miatt
egy even ~elul meg r;e~ történik, N agyméltóságod
a, f~mt emhtett 4--;4 _f1ller.ck ,felszámítás engedélyezesen_ek v1ss~avonas~ra i,°:tezkedni kegyeskedjék",
a i:;yogys~.er.arszabvany UJabb megállapítása tár~·y~ban ~-ov1desen kiboesátandó rendeletben oly;m
1°:te"'.keqest fog;ok tenni, hogy a fent említett vényenkenh n_egy fil~ere~ felszámítása a jövőben megszünte~tes,sek, tovabba, l1ogy a 149.230.119:.'.'l. ::'1l. N. M.
sz~m;1 rendelet ~letbeléptetés6től, 1928. fobruár 20-tól
szam1tva, ez1deig eltellt csaknem négy esztendő
alatt a gyógyszertárak által bevételezett de az
Egyesü~etbe be nem fizetett, tehát il!etéktel·~nül élvezett osszegek is vissza térüljenek.
Budapest, 1932. március 19. Miniszter helyett
Scholtz sk., államtitkár.
·
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. , .Ezzel, a l~irattal„a négy_ filléres kérdés és a szociahs mtez!:Ilenyek ugye hivatalosan is ism6t sző
nyegre kerult, de még rnindi.g· három évnek kellett
elte}n~e ahhoz, hogy a szfoc1"1wkhól és tery('kből
valosag legyen.
VlHAUOS KöZGYűLÉS.
" , A n1'.~yg~lés lezajlása után az egyesület veze!ose.ge a Jül vegzett munka tudatával készülődött az
apnhs 16-1 ren~es évi közgyűlésre, ott azonban
nagy me~lepetes várt rá. De nemcsak a vezetőséget
mmdenkit meglepetésszerűen értek azok a viharos'
szenvedélyes jelenetek, melyek csaknem botrányb~
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fullasztották a közgyűlést. Ilyesminek sohasem volt
még tanuja az Egyesület.
Néhány vezető jól megszervezett „ellenzéket"
vonultatott fel a közgyűlésre, köztük sok olyan
ifjút, akik nem is voltak tagjai az Egyesületnek.
Közreműködésükkel órákon át zajos tüntetések játszódtak le a vezetőség ellen, mivel· az ellenzéki szónokok beszéde szerint évek óta nem tudtak eredményt felmutatni.
Roboz Zoltán és Szemlér Károly voltak az ellenzék vezérszónokai s az ő felszólalásaikhoz szolgáltak keretül a zajos jelenetek. Erősen ellenzéki hangot ütött rneg Adler Andor is,
de J<"odor József bírálata is éles volt. Velük szemben dr. Hajós Gyula, dr. Dömötör Lajos és Mátray
Gusztáv vették védelmükbe a vezetőséget. Roboz
Zoltán felsz.6lította a vezetőséget, hogy adja át helyét azoknak, akik eredményt tudnak elérni s kijelentette, hogy számítása szerint a tagoknak legfeljebb 5%-a van bizalo=al a vezetőség iránt.
Szemlér Károly tétovázással és gerinctelenséggel vádolja a választmányt és tisztikart és olyan
vezetőség megválasztását ajánlja,
akik 100%-ig
kemény munkát végeznek. Roboz Zoltán ismét<>lt
felszólalásában Szemlér Károlyt aj.álotta eillöknek.
A választások nem igazolták az ellenzék fellépését. A közgyűlés a nagy zajban lefolyt szavazás
során Dohos Gábort 110 szavazattal a Szomlér Károlyra esett 64 szavazat ellenében újb.ól elnökké választotta, mire az ellenzékiek legnagyobb része látva a sikertelenséget, eltávozott s ettől kezdve a közgyűlés nyugodt mederben folyt le. A tisztikar és
választmány megválasztása már egyhangú volt. Alelnökök lettek: dr. Dömötör Lajos és Láng Oszkár.
Reprezentatív titkár: 'Tankó Béla, pénztáros: Kun
Ferenc, ellenőr Bakó Sándor, főjegyző: Mészáros
Dezső, jegyző: Balogh Gusztáv. Választmányi tagok: Berkovits Károly, Fantel Sáilldor, Hajnal Béla, Hirschhom Salamon, Kaszaniczky Gyula, Képáza Miron, Lázár Ernő, Löffler Ci\Jadár, Syposs
Simon, Wolff Béla. Póttagok: Fejér Emil Antal,
Feldmann Alajos, Kovács Sándor, Vass Endre.
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Számvizsgáló bizottság:
Géza, Paulinyi József.

Erdős

Lajos, dr. Hubay
-

INDí'rvANY A NEGYÉVES
EGYE'I'EMI KIKEPZI~8HőL.
Az indítványok során Berkovits Károly a következő indítványt terjesztette elő:
I~dítványoz~m,, mondja ki a Közgyűlés, hogy
a g:yogys;oere~zkepz~s , megre.Io1;~álását a gyógyszereszet egeto problema1 leg·surgosebbikének tartja
Mondja ki a közgyűlés, hogy a reformnak az~:i:
eh:en kell alai:mlnia, hog·y a jelöltek az érettségi
utai:-: az eddig~ gyako1:noki rendszer teljes kikapcsola.sav,a] -;- kozvetlenul az egyetemre ira tkozzanak be es negy esztendei egyetemi tanulmány után
legyen elnyerhető az oklevél.
Utasítsa. a k~zgyűlés a. választmányt, hogy ennek, a"; el,v_nek f1gy~le~bevételével dolgozza ki a.
k1kepzes UJ tervezetet es azt memorandumba foo-!alv~, k.űl.döttséi; ú!ján kérje a vallás- és közoktatá~
ugy1 mm1szter urtol a tervezet életbeléptetését.
, Egyút,tal. küldje meg a tervezetet az érdekelt
g.Y.ogysze~esz1 , forumoknak,. a Gyógyszerésztu domany1 Tarsasagnak, va.lammt az egyetemeknek a
tervezet támogatására kérve fel őket.
'
Utasítsa a közgyűlés a választmányt, hogy a
memorandumot legkésőbb ez év juniusában juttassa a miniszter elé.
·
, 1A közgyűlés az indítványt egylrnngulag magáéva tette.
A NÉGYEvt<JS EGYETEMI
KIKÉPZÉS TERVEZETE.
A gyógyszerészképzés reformjának s
az
1940-ben megvalósult négyéves egyetemi gy,Ógysze~észképzésnek e1őkészí tésében, kiküzdésében -igen
J~lentekeny sz:repe volt az alkalmazott gyógyszere~z1 . kar~;i~, is, mel:l'.nek érdekvédelmi egyesülete
mmd1g elo!Jart a gyogyszerészet kultúrális törekvéseinek előmozdításában. Mint három évtizeddel
korábban az érettségi behozatala körül, az alkalmazotti kar az egyetemi kiképzés reformja körű! is
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rendkívül buzgó tevékenvséget fejtett ki.
A gyógyszerészképzés megreformálására. iranyuló törekvések legutóbbi mozzanata a Gyógyszerésztudományi 'rársaság 1930. évi memoranduma
volt, melyben a hároméves egyetemi kiképzés mellett foglalt állást. \Alkalmazotti oldalról vetették fel
először

a négyé-vcs

rg'yet~rni

tan11lmá.nvi

idő

,gondo-

latát. A Gyógyszerészek Lapja 1932. február 15-i
számába. Berkovits Károly vezércikket írt „A munkanélküliség leküzdése a gyógyszerészképzés reformjf\ útján" címen, melyben kifejtette, hogy a
gyógyszerészi pályán elhata.hnasodott munkanélküliség leküzdésére meg kell reformálni a kiképzést
éspedig Úgy, hogy a jelöltek „az érettségi után közvetlenül az egyetemre iratkozzanak be s ott négy
évig folytassák tanulmányaikat." A felvetett gondolat továbbfejlesztéseképpen a már ismertetett indítványát terjesztette az 1932. április 16-i közgyű
lés elé. majd a választmány megbízásából kidokozta a négyéves egyetemi gyógyszerészképzés tervezetét és a kultuszminiszterhez felterjesztendő kísérő
emlékiratot.
A választmány július 16-i ülésén tárgyalta a
kiképzési reform tervezetét, melyről dr. Andriska
Viktor egyet. tanár. az Egyesület tb. elnöke hozzászólásban nagy elismeréssel nyilatkozott. A tervezetet a választmány egyhangulag elfogadta s az
egyesület hivatalos reformtervezeteként a kultuszminiszterhez való felterjesztését hatál'ozta el. Az
emlékirat és maga a tervezet a „Gyógyszerészek
Lapja 1932. aug. 1., aug. 15. s szeptember 15-i
számában folytatásokban jelent meg, majd az egyesület a választmány határozata folytán kinyomatta és megküldötte az egyetemek gyógyszerész profeszorainak, a Gyógyszerésztudo'rnányi Társaságnak, a többi kari egyesületeknek és mindazoknak,
akik a kiképzési reformmozgalomban részvettek. A
tervezet mindenütt nagy tetszéssel találkozott s Így
egyszerre meghaladottá vált minden olyan elgondolás, amely nem a négyéves egyetemi oktatás alapján kívánta volna a kiképzési reformot- megvalósítani. Három éves kiképzésről többé beszélni sem
287

1ehetett. az OGyOE tervezete a gyógyszerészi képesítés teljes egyenrangúsításának követelését gyökereztette meg a gy.ógyszcrészi közvélrményben s ez
.az egyesület kiképzési tervezetének legnagyobb érdeme.
.
Ht kell megemlékezni a Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottságról, mely szervet a kultuszminiszter 1932. évi július 20-án kelt 20.031. számú
rendeletével a régi numerus clausus bizottság helyébe hívta életre. A Bizottság elnöke dr. Szily
Kálmán kultusz"}lamti~kár, előadója dr. Weszelszky
Gyula egyet. tanar, tag]ai dr. Molnár Andor dr. Moz~onyi Sá'!-dor a kultusz-, ~lletve _a bclügydiiniszter
kepv1scleteben, dr. Jakabhazy Zsigmond dr. Winkler. Li:;jos, dr. Széki Tibor és dr. Issekuzz Béla egyet.
nyilvanos rendes tanárok, továbbá dr. Deér Endre
dr. Temesváry József, dr. Andriska Viktor Korit'.
sánszky Ottó, dr. ·weber Dezső és Dobos G~bor az
OG:yOE elnöke !ette~. A Bizottság feladata ja~as
lattetel a kultus=m1szterhez a pályára felvehetők
száJI;.ának megállapítására és a felvehetők kijelölése.
Az uwnnan kmevezctt bizottság nehéz feladatokkal került szembe, mert az clbatalmasodott munkanélküliség következtében az alkalmazotti kar erélyesen követelte a felvehetők számának korlátozását
s az egyesület ennek érdekében külön memorandu=al fordult a kultus=iniszterhez.
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KABAY JAN08 É8 A MAGYAR MORFIN.
A Gy.5gyszerészek Lapja július
r
1-i számában Dobos Gábor cikket ír egy fiatal ma11,·yai· gyógvszerész zseniális felfedezéséről,
mellyel a száraz, kicsépelt mákszalmából morphiumot tud elő
állítani. Megírja, hogy Kabay
János előadást tartott morphiumnyerési
eljárásról
a
Gyógyszerésztudományi Társaságban és felemlíti, hogy egy
másik szaklapban, a Gyógyszerész.i Közlönyben dr.
Augustin Béla foglalkozott meleg elismerés hangján a fiatal tudós találmányával. G yÓgyszerész körökben ekkor már évek óta ismerték a Kabay-féle
eljárást. A találmányt nagyra értékelték és Kabay
János alig túl a 30-ik évén már ismert és elismert
híresség volt. Ezt meg kell állapítani, mert Kabayról is azt szokták írni életrajzírói, hogy osztozott
a mal!;yar földből kinőtt zsenik közös sorsában,
mely csak a halálon túl adja meg az elismrrést. Kabay nem tartozott a félreismert zsenik közé. Felfedezése mái· egészen korán feléje fordította a tudományos körök figyelmét és a beszáradt ópiumnedv
kikerülésével, közvetlenül a zöld vagy száraz növényből fitokémiai úton nyert morphium előál!ítá
·sát már mindenki ismerte.
Kabay János 1886. december 27-én, Szabolcs
vármegyében, Büdszentmihály községben született.
Apja Kabay József, 40 éven keresztül a község fő
jegyzője volt. Középiskolái végeztével a gyógyszerészi pályát választotta. Bátyja hajdunánási gyógyszertárában volt gyakornok, majd 1920-ban Budapestre jött és itt 1922-ben megszerezte a gyógyszerészi oklevelet. Két évet ismét a hajdunánási gyógyszertárban töltött, ahol növénykémiai problémákkal foglalkozott s legfőképpen
azzal a kérdéssel, hogyan lehetne a zöld
mákn.övényből
közvetlenül morphiumot előállí
tani. 1924. szeptemberében a budapesti Gyógy-

r
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növénykísérleti Allomás asszisztense lett. Itt
tovább folytatta kísérleteit. Fáradhatatlan kutatómunkájának világrasz5ló eredménye volt az·a felfedezés, hogy a morfin és társ-alkaloidái már az éretlen zöld máknövényben készen megvannak s nemcsak mint addig hitték, az ópiumnyerés folyamán a
beszáradás alatt keletkeznek.
Sikerült megfelelő technikai eljárást kidolgoznia a morphiumnak a zöld mákniivényből való
gyári előállítására. Ezt az eljárást 1926-ban szabadalmaztatta, majd 1927-ben a Kabay-család és néhány jóbarát által összeadott kis tőkével Büdszentmihályon Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. néven gyárat alapított, melynek vezérigazgatója lett. Rövid
idő mulva az állam támogatását is megnyerte. Az
eredmények Kabayt nem elégítették ki, az eljárás .
technikai nehézsége az volt, hogy zöld máknövényt
csak a nyári időszak alatt néhány héten keresztül
lehet beszerezni. Tovább kutatott tehát s 1932-ben
sikerült is olyan eljárást kidolgoznia, mely szerint
a száraz, kicsépelt mákszalmából még sokkal jo bban és gazdaságosabban lehet morphiumot és a
többi alkaloidát előállítani. Kabay új eljárása a növénykémiában az előbbi felfedezésnél is nagyobb
forradalmat jelentett. Módsz;erét hazánkon kívül 10
külországban is szabadali:naztatta. 'A Népszövetség
kábítószer-ellenőrző bizottsága is igen nagyra értékelte a felfedezést, mely erős fei>;yvert nyujt az
ópiummal üzött visszaélések elleni küzdelemben. A
Népszövetség megbízottai 1934-ben megtekintették
a büdszentmihályi alkaloidagyárat és a magyar
kormánynak köszönetet szavaztak a felfedezés támogatásáért. A vállalat rohamos fejlődésnek indult
s ma már évi 1,000 kg. ópium-alkaloida termelésére
van berendezve. Kabay Jánosnak sikerült a morfinnak codeinné és dioninná való átalakítására is
megfelelő módszert kidolgoznia, s ma már Magyarország kizárólag Kabay-féle morfint, codeint és.
dionint használ, sőt külföldre is jelentős mennyiséget exportál.
1935-ben Lengyelországban ugyanilyen üzemet
29-0
1
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alapított Motor-Alkaloida néven. Máe országok is
é!énken érdeklődtek Kabay eljárása iránt és tárgyala_sok folytak hasonló _gyárak létesítésére, dc Kabay
varatlan tragikus halala, melyet egy könnyű mütét
utáu fellépett orbánc okozott, keresztülhúzta a
messze szárnyaló terveket. 1936. január 29-én halt
meg, 39 éves korában. Temetése február 2-án ment
végbe, nagy részvét mellett, a farkasréti új temető
ben Cl3-ik parcella, 1. sor, 280-ik sírszám). 1A_
gyógyszerészi szaklapok nagy elismeréssel méltatták Kabay János munkásságát és kifejezésre juttatták, mekkora veszteség érte a tudomnáyt a zseniális magyar tudós korai fragikus halálával.~ magyar gyógyszerészet híven őrzi emlékét. Első tudományos intézetünkben, a budapesti Egyetemi
Gy.5gyszerészeti Intézetben öt évvel később, 1941ben ünnepélyesen elhelyezték arcképét. Mi pedig
büszkén állapítjuk meg, hogy a magyar morfingyártási eljárással egy gyakorló gyógyszerész ajándékozta meg a világot.
SZEMÉLYI VALTOZASOK.
A Gyógyszerészek Lapja 1932. április 1-i számának vezércikke „Somnia evadunt" - az álmok
valóra válnak cím alatt jelentette be az örvendetes
eseményt, hogy Mátray Gusztáv, az egyesület Ügyv.
titkára, az alkalmazotti mozgalom veterán harc~sa
Pesterzsébetre gyógyszertári jogosítványt nyert. A
vezércikk nagy elismeréssel adózott Mátray 25 éves
kiváló munkásságának s annak a reményének adott
kifejezést, hogy az alkalmazotti mozgalom a jognyerés ellenére sem veszíti el Mátray Gusztávot. Ez
pel'sze hiú reménykedésnek bizonyult, mert Mátrayt új hivatása elszólította s a lap július 1-i számában megjelent a pályázati hirdetmény, mely a
megüresedő ügyv. titkári állásra nyilvános plyázatot hirdetett. Az egyesület választmánya augusztus 6-i ülésén hozott döntést a beérkezett pályázatok felett. (Az ülés jegyzőkönyve kivonatban a Gy.
L. aug. 15-i számában is megjelent.) Hét pályázat
érkezett be, névszerint: Czira Jenő, Fényes Béla,
dr. Hajós Gyula, Kabdebó Ferenc, Képáza (Kisvöl291

gyi) Miron Mihály, Kövér Tihamér és Scy Lajos
kartársunktól.
Dobos Gábor elnök titkos szavazást rendelt el,
melynek ered):nénycképnen a választmány szótöbbsé11:gel dr. Hajós Gyulát választotta meg Ügyv. titkárrá. U11:yanakkor betöltésre került a szerkesztői
tisztség is, minthogy Mátray Gusztáv természetszerüen a Gyúgyszerészek Lapja szerkesz,tesétől is
megvált. .'A választmány az előzetes tárgyalásoknak megfelelően a szerkesztői tisztséget a titkári
állástól különválasztva kivánta betölteni s az elnök
javaslatára cgyhanguan Berkovits Károly-t választotta meg a Gyógyszerészek Lapja felelős szerkesztőjévé. Mátray Gusztáv augusztus 31-én távozott a
titkári és szerkesztői székből s az újonnan megválasztottak szeptember l-én vették át hivatalukat.
A2 egyesületen kivül álló személyi hirek között felemlítendő, hogy dr. Schulek Elemér ebben az
évben lett egyetemi magántanár. a megszüntetett
népjóléti miniszteriumból nedig dr. Scholtz Kornélt a belügyminisztérium orvos államtitkárává nevezték ki. Ugyancsak átkerültek a belügyminiszteriumba dr. Mozsonyi Sándor és dr. Atzél Elemér
min. osztálytanácsosok.
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l\IA'l'HAY G USZTAV.
Amikor e história során Mát-

r~;·v G11sz1-ávnak: a_7, egy0sülettol 1.ndó meg"\rálásál1oz érkeztünk, idő.szerű, 110,gy szen1élyt~nél eg\:r pillanatra rnegá]la-

podjunk. A gyúg·yszerészalkalmazoth mozg·alomban betöltött
kivétclco szerepe folytán különlege8 he.ly illeti meg abban
a l!:YÓl!;y8Zerésztörténeti gal6riálmn. ahol a mi külön
világnnknlllt kiválóságai so1°nltoznal.;: fcJ. S·zlL
:repe rna már történeti .s a gyógyszerészi szí11térre lépésétől eltelt évtizedek cleg·endő távlatot
nyujtanak ahhoz, hogy munkájával és egyéniségével történeti megvilágításban foglalkozhassunk.
A század elején megindúlt gyógyszerésza1kalmazot1i mozp;alom egyik vezéralakja Mátray Gubztáv, aki ezt a vezető szerepét évtizedeken át megtartotta. Ott volt már a kezdet kel'idetén, amikor a
boldog béke rég feledésbe merült éveiben egy kicsiny, lelkes csapat 1906-ban életrehívta a „Gyógyszerészek Lapját" s még ugyanabban az évben ma.gát az egyesületet is, a „Magyarországi Gyógyszerész.segédek Országos Szövetségét". A2 egyesület
megalapítását megelőző években Buzinkay László,
Szőts Károly és társai kezdeményeztek már egT
„segédi" mozgalmat, amely részben eredménnyel
is járt, amennyiben Muzsa Gyula támogatása mellett sikerült keresztülvinniök a fővárosban a reggel 7 órai nyitást és esti 9 ,órai zárást. EnnéL tovább
azonban nem jutottak.
1905-1906-ban azután Esztegár Béla, J oanovits Sándor, Orosz Lászl.ó, Csikós Adám, Raáber
Árpád, Kiss Károly, Mátray Gusztáv voltak az úttöriők, akik a régi pesti patikus kávéházak füstös
homályából maguk köré gyűjtötték és egységbe szervezték a Múzeum kávéház,
Fiume, Kamon,
Centrál mélyén szétszórtan éldegélő cso]iorúokat.
·ők voltak azok, akik sokféle nehézség leküzdése
293

után meg·iJJJdították előbb a lapot, majd megalakították az eµ;yrsületet, amelynek Esztcgár Béla után
rövidesen ~.Iútray Gusz.tá.v lett az el11öl;;:e.
Mátray Gusztáv 1871-ben született Kisvelencén, Fejér megyében. 1886 július l-én lett gyakornok Braun Lajos székesfehérvári gyógyszertárá-ban. Oklevelét azonban csak 20 év múlva, 1906-ban
szerezte meg, mert addig kenyeret kellett keresnie.
1907-től 1911-ig volt elnöke a szövetségnek. Ezalatt
igen na.gy munkásságot fejtett ki a szervezetnek az
egész országra szóló kiépítésével. Mátray négyéves
elnöksége volt az egyesület történetének hőskora.
Az akkori vezetők nem csupán a teljes nemtörődöm
ségben, szétsz5rtan éiő, a közös érdekek iránt érzéketlen kartársaik közönyével szálltak szembe és vitték diadalra az egyesülés gondolatát, hanem ugyanakkor a saját bőrüket is a vásárra vitték. Abban az
időben rendkívül kockázatos volt alkalmazotti vezetőnek lenni, s akik az élen álltak, a bátorságnak, férfiasságnak és áldozatvállal,ásnak felemelő példáit
szolgáltatták, amikor a közjóért, kartársaik érrlekeiért kockára tették a saját existenciájukat. Mátray Gusztávot, amikor az egyesület elnökévé választotta, azonnali hatá1lval elbocsátották állásából. Budapesten nem is kapott állást, s így U jpestre
szorult ki, ahol az előkelő gondolkozású dr. Elek
Pál alkalmazta. Elnöki minőségében Mátray még
a testi épségét is veszélyeztette, mert egyízben párbajt vívott egy gyógyszerészi szakla)'.lszerkesztő
vel, aki súlyosan megsértette az alkalmazotti kart.
De egymás után elvesztette állását a vezérkar minden tagja. Sorban maradtak ál1ás nélkül Orosz
László, Erdélyi Géza, Csikós Adám és dr. Ga~.1
Endre. Mindez azonban nem törte meg az alkalmazotti mozga.lmat, sőt fokozta a vezetők munkakedvét és az egyesület tevékenységét.
1911. március havában távozott az elnöki székből Mátray, meJ.y alkalommal Csikós Adám mély
érzéstől áthatott vezércikkben rajzolta meg az alkalmazotti kar vezérének portréját, így végezvén szavait:
. , , . ' ·""
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„Egy intelligens, szerény viszonyok között élő
-társadalmi osztálynak nagyratörő hőse vo1t kedves
Elnökünk: Mátray Gusztáv. Gyönyörű, férfias, szívet-lelket emrlií Jn,mkiít végzett öt év alatt". A választmányi ülésen pedig boldog emlékezetű Kiss
Károiy így búcsúztatta el:
„ . .. bár1nilcor jössz is vissza h:edves barátom,
a helyeclet mindig üresen fogod találni. Egy darab
kenyerünk, egy pohár italunk - mondotta képletesen - mindig lesz számodra, ameddig csak egy is
életben marad közülünk."
Az elnökségről va1ó leköszönése után kis vidéki
patikát bérelt Mátray, mert a családjáról kellett
gondoskodni, majd Selmecbányára ment, ahol 1912től 1925-ig gondnoka vo1t a Marg.5csy patikának.
1929-ben tért ismét vissza az egyesületbe, ahol elfoglalta a számára üresen hagyott helyet . . . Előbb
az egyesület titkára, majd a lap szerkesztője lett.
1932-ig vezette az egyesületet, egy küzdelmes élet
tapasztalataiból leszűrt bölcs konzervativizmussal
és filozófikus derűvel Ekkor, Gl éves korában gyÓ.gyszerlári jogot kapott PrstrTZsébeten.
Ratvanegy évéből negyvenhármat ajándékozott az
alkahnazotti kar javára. Egy életen át összeforrott
az alkalmazotti mozgalommal, amelynek az első
pillanattól kezdve mindvégig vezető egyénisége maradt.
Hatvanegyéves korában, deresedő fejjel új életet kezdett. Egyéni életének bizonyára nem kis tragikuma, hogy csak akkor jutott az önállósodás révébe, és akkor állt oda .mint kezdő a saját patikájába, amikor mások már többnyire a nyugalombavonuláson gondolkoznak. Az allrnlmazoth mozga1ommal való kapcsolatait továbbra is megőrizte, s
az egyesület vezetőinek, a kollegáknak és jóbarátoknak útja számtalanszor vitt el Pestszenterzsébetre,
'hogy tanácsot, irányítást kérjenek mindnyájunk
Guszti bátyjától. Az e.gy2sületi életből való távozása
után egy kissé elárvultan maradt itt az alkalmazotti
tábor. Mátray azonban nem féltette az egyesületet.
Azt hangoztatta, hogy „mindig akad egy két lelkes
2:95

ember, aki nem fél attól, hogy a közért való munkája a közöny malmában őrlődik fel." S valóban,
új erők álltak Mátray helyére és tovább vitték r.z
áitala félbehagyott munkát.
Mátray Gusztáv a Gyógyszerészek Lapja szeptember 1-i számában búcsúzott el kartársaitól,
ugyanabban a számban, amelyben az új szerkesztő
háromoldalas vezércikkben méltatta Mátray munkásságát. Előzőleg az augusztus 30-i vá1asztmányi
ülésen Dobos Gábor elnök meleg szavakkal búcsúzott a távozó titkártól. Dobos beszéde és Mátray
válasza mélyen megindította a jelenlevőket. Pestszenterzsébeti gyógyszertárát Mátray szeptember
22-én nyitotta meg. A hivatalos vizsgálat megejtése
után intim körü, bensőséges ünneplés keretében
kez:dte meg működését Mátray Gusztáv bátyánk, a
deresfejű, hatvanegyéves kezdő.
U.J UTAKON.
Az újonnan megválasztott titkár, dr. Hajós
Gyula szeptember l-én vette át hivatalát. Ugyanakkor kezdte meg szerkesztői működését a Gyógyszerészek Lapja új felelős szerkesztője, Berkovits Károly
is. Mindketten progrnmmot
adtak a Gyógyszerészek Lapja szeptember 1-i
számában, s maga az elnökség is kiáltványnyal fordult az alkalmazotti karhoz. A programmból és kiáltványb51 új hang szófo lt meg,
melyre az egész gyógyszerészi kar azonnal felfigyeJ,t. A programm farmészetesen nem lehetett új.
Mint a szerkesztő írta bemutatkozó cikkében: „a
programm régtől adva van, már negyedszázaddal
ezelőtt alakult ki. Ha a világ haladására abból következtetne valaki, hogy a huszonöt év előtti követe1éseinkből mi valósult meg, akkor azt hihetné,
hogy az rdő megállott abban a pillanatban, amikor
az alkalmazott gyógyszerészek régi egyesülete elő
ször lrnrsogta bele a köztudatba jogos kívánságait.
A pro~ramn1 trl1át a régi marndt. ~.f11gn n mozgalom azonban az 1932. évi országos nagygyűléssel
új mesgyére lépett. Ráeszmélve arra, hogy a saját
bajaival viaskodó tulajdonosi kartól mit sem lehet
várni, az alkalmazotti kar az egészségügyi főható11
11
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ság és az ország közvéleményének figyelmét igyekezett felhívni jogos ki:iveteléseire. Az új tisztségviselők az alkahnazotti nagygyűlés határozataibpl
és szellemébőt indultak ki és azoknak megvalósítására nagy lendülettel kezdték meg működésüket. Az
általános gazdasági helyzetből s különösen az a1kalmazott gyógyszerészekre nehezedő súlyos válságh.51
kvon~ák
a kínálkoz.ó tanulságokat és ezekhez alkallrnazták terveiket. Kiderült a válságból, hogy „az alkalmazott gyógyszerész exisztenciája intézményes biztosítékok nélkül úgy porlik
széjjel, mint a felma,rkolt. ]101_11~)':, s az alk~h;:iazt";
tási viszonynak maganJog1 mmosege semmifele vedelmet nem nyújt a megújuló válságok hullámveréseivel szemben". „Mennél jobban romlott az általános helyzet, annál kevésbbé tudott szabadulni az
alkalmazotti kar a gazdasági viszonyok abroncsának halálos öleléséből."
Napnál világosabbá vált, hogy intézményes biztosítékokat kell szerezni az alkalmazotti kar megél:hetése számára, s az új vezetők ugyanazt a védettséget követelték meg, amit a közegészségügyi törvény bizonyos határok között a gyóp;yszcrtártulajdonosoknak nyújt. Evvel a programmal mdultak
útjukra az új· tisztviselők, maguk mögött az egész
vezetőség és az a.lkalmazotti kar támogatásával s
előttük a megoldandó frladatok nagyságával és sokaságával.

',,

)1fU-'.'!KA BAN.
A kitűzött programm megvalósítására nagy
erővel indult meg a munka. 'Tennival.5 volt bőven,
mert az alkalmazotti kar hetyzete kétségbeejtő volt.
A munkaviszonyok terén kirívó túlzások kaptak
lábra. Az aránytalanul kis fizetések, egésznapos
kondicióknak két félnaposra leépítése, (ami által elvC'szett a szabadnap 6s eliécliclő) n. hílzot.t és n viszonyokkal arányban nem áHó leépítések, negyednapos
és kétórás kisegítések alacsony díjazása, az ijesztően megnőtt munkanélküliség jellemezték a hely~
zetet.
2J7

Dr. Hajós Gyula mindenekelőtt a közvé1emény
felvilágosítását és megnyerését tartotta szükségesnek. Addig soha nem tapasztalt sajtókampány indult meg a nagy napilapokban. A Nemzeti Ujság,
Pesti Napló, Magyarság, Pesti Hirlap, Budapesti
Hirlap, Magyar Hirlap, Ujság, Népszava, Mai Nap
hasábjain rendszeresen je1entek meg cikkek, melyek
a gyógyszerészi munkanélküliség, az alkalmazotti
kar megoldandó kérdéseire hívták fel a közvélemény figyelmét. A lendületes munkában tevékeny
részt vettek a választmány álltal kiküldi:itt bizottságok is. A szociális megoldások irányát az egyesület
szociálpolitikai bizottsága fektette le. A bizottsái>;
október 13-i ülése a következő határozatot terjesztette a választmány elé elfoga.dás végett.
„Megállapítja a bizottság, hogy az 1932. január
hó 18-án megtartott nagygyülés határozata szerint
az e.gycsület szociálpolitikai tevékenysége; a következőkben kell megnyi1vánuljon:
A le.geredményesebb eszközökkel sürgetendő a.)
az 1876:XIV. t.-c. gyógyszerészeti rendelkezéseinek
megváltoztatása, illetve kiegészítése, különösen azzal
a ponttal;, hogy az „alkalmazott gyógyszerészek szolgálati szerződéseinek és fizetésének ellenőrzése tekintettel arra, hogy közegészségügyi intézmény
funkcionáriusai, a belügyminiszter felügyeleti hatáskörébe tartozik." Ennek alapján
b.) gyógyszerészi nyugdíjintézet és korpótlékos
pénztár cgyiitte-s, törvényhozás útján történ/) inrgvalósítása.
e.) Paritásos alapon működő gyógyszerészi kamara felállítása, E három javaslat, valamint a
munkanélküliség levezetésére a kiké1iz. s reformjának keresztülvitele az egyesület további rnunkálko„
dásának legfőbb programmpontjai.''
!A szociálpolitikai bizottság jelentését a választmány magáévá tette és ettől az iic11őponttól kezdve
az egyesület és a Gyógyszerészek Lapja J.egfőbb
törekvése az volt, hogy az alkahnazott gyógyszeré29:8
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szek szociális viszonyait állami ellenőrzés és védelem al.á helyeztesse.
A nagy erővel megindult egyesiileti munka
mozgalmasságát és elevenségét misem bizonyítja
jobban, mint az akcióknak, eljárásoknak s kisebnnagyobb emlékirat.oknak tömege, melyekkel az egyesütet egyszerre több irányban is igyekezett eredményt felmutatni. Az új éra mindenekelőtt a bgok szervezését és az egység helyreállítását tartotta fontos feladatának. !Az áprilisi k.özgyülés határozata folytán tag1Clíjamnesztiát kaptak a tagdíjhátra.lékban ];evő tagok, az állásnélküliek tagdíját pedig havi 1.- pengőben állapították meg, ami később 50 fillérre csökkent. Ezzel az intézkedéssel a
közgyülés a súlyos gazdasági viszonyok közepette
a tagok helyzetét igyekezett megkönnyiteni. Az elnökség küldöttségileg kereste fel Szily Káhnán
kultuszállamtitkárt, hogy a nagyarányú munkanélküliségre rámutasson s erre hivatkozva a felvehető
gyakornokok számának leszállítását és a kiképzés
megreformálását kérte. Az egyesületi adatok akkoriban a munkanélküliek számát 550-ben jelölték meg,
míg ezzel szemben 730 gyógyszerész volt állásban.
Szily államtitkár megnyugtató nyilatkozatot tett.
Kijelentette, hogy a gyakornokfelvételt fokozatosan korlátoz,zák s már ebben az évben 80-ra szállítják le a felvehetők számát, mely a következő években fokozatosan tovább csökken. Igéretet tett arra
is, hogy az egyesület kiképzési reformjavaslatát
tárgyalás alá véve azonnal megke?Jdi az új tanulmányi. rendszer előmunkálatait.
November 9-én az egyesület elnöksége Dobos
Gábor vezetésével küldöttségileg kereste fel dr.
Scholtz Kornél államtitkárt s átadta neki a nagy
gonddal elkészített u. n. „kismemorandumot". Dobos elnök beszédében a nyugdíjintézet, korpótlékos
pénztár, gyógyszerészi kamara. felállítását, szo111:álati prngmatika megvalósítását, a jogadományozást
tilt.6 rendelet felfüggesztését és a gyógyszertári
technikák szigorú ellenőrzését kérte.
Scholtz államtitkár minden irányban megnyug299

tató kijelentéseket tett s a leghatározottabban megigérte a gyógyszerészi viszonyok korszcrü rendezését.
Az egyesületi munka kiterjeszkedett a gyógyszertárak percentezésére, a záróra túllépésekre, állást foglalt az OTI szaniilása érdekében tervbe vett
recepthozzájárulás ellen, s különiisen sok gondot
fordított a munkanélküliség Ügyére.

AZ OKLJ<JVELES KOLDUS.
Ennek az időnek legjellemzőbb és legszomorúbb
tünete volt a diplomás á!Iásnélküliség. Országos jelenség volt ez, melyre a kormányzat figyelme is
nagymértékben reáterelődőtt s kormány és társadalom összefogott a kérdés megoldására. A kor jelszava lett: ,.helyet az ifjúságnak". Illés professzor
vezetése alatt országos akció indult az állástalan
diplomások elhelyezése érdekében. Az állástaan
. diplomás mozgalomba a gyógyszerészi kar is bekapcsolódott, sőt abban nevezetes helyet is foglalt el.
Az állástalanság statisztikájában ngvanis n gv..ígyszerészet valamennyi értelmiségi pályn között az
első helyen állott. Az állásnélküli gy.Sgyszerészc k
a mozgalom keretében intéző bizottságot létPsítettck
és mint az országos akció ,!!yÓgyszcrészi szakosztálva
ml\ködtek. Az új erőre kapott egyesületi munka
láttán azonban csakhamar csatlakoztak az egyesülethez s szeptember végétől kezdve az egyesület kPbelében folytatták tevékenységüket. November 19-(n
a munkanélküli diplomás gyógyszerészek országos
nagygyfüést tartottak s
ott elfogadott határozati javaslatokat a kormány elé terjesztették. Ennek eredményeként a belügyminiszter leiratot intezett a Magyarországi Gyógyszerész Egyesülethez,
felszólítva, hogy a maga részéről is kövessen el
mindent a munkanélküliség csökkentése érdekében
és igyekezzék minél több alkalmazott gyógyszerészt
foglalkoztatni, továbbá a gyáripari iizemekben is
elhelyezni. Erre igen nagy szükség lett volna, m1'rt
az áMásné!küliek két~égbeejtő hel,yzetben volta!:.
Nem egy közülük kénytelen volt patikáról patikára
járni, adományokat gyl\jteni, hogy valahogy fcTJn-

tart!tassa magát. Ezt a szomorú állapotot örökítette meg a Gyógyszerészek Lapja november 15-i s~á·
mában megjelent cikk, melynek címe: Az okleveles
kol.dus.
Ilyen körülmények között az alkalmazotti kar
nem fagadhatta túlzott lelkesedéssel a tulajdorn'c'i
részről együttmüködésre irányu15 felhíviist. „A
tényleges viszonyoknak nem megfelelő túlzott ra..,ionalizálás következtében az alkalmazotti kar helyzete olyan mélyre süllyeclt. amelyből a kilábalás
alig lehetséges és amelynek későbbi következményei
kiszámíthatatlanok. A mi karunk részéről valóban
jogos a panaszkodás, s az alkalmazottak hangtalan
türés~. némaságával is felveri szerte az országban
az officinák csiindjét" - írta a Gyógyszerészek
Lapja szerkesztője. Mindame!.lett, folytatta tovább
- „az alkalmazotti kar készséggel nyújt segédker.et
a gyógyszertárak anyagi megerősítéséhez és felveszi a harcot minden illegális ellenféllel szemben. De
a szociális intézmények tc•kintetélwn azonnali cselekvést vár. B" fogink bizonvítani, hog·y gyógyszertáranként fillérekkel lehet örökéleti\ intézménvek
alapjait megvetni."
A bizonyítás, mint a későhbiek folyamán látni
fogjuk, valóbtm meg is inrlult és meghozta a várva·várt eredményeket.

az
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elején nagy arányokban bontakozott
ki az egyesület ~unkásság_a. ~ pa~lame~tet, miniszte11eket, képviseloket s a kozvelemenyt es napilapo
kat sí\r{ín fogfalkoztatta az alkalmazott gyógyszc·részek Ügye. Az élénk ütemí\ munkálkodás bizo11yos
párhuzamba állítható az országos politika elevenségével. Ebben az évben járt Gömbös Gyula repülő
g·épen Berlinben, ahol kétórás kihallgatáson volt "
német birodalom vezérénél és kancellár.iánál.
Ugyancsak meglátogatta Gömbös Gyula miniszterelnök Dollfuss osztrák kancellárt, továbbá tárgyalásokat folytatott Rómában, majd Kánya Kálmán
külügyminiszter kiséretében eUátogatott Szófiába
és Ankarába is. Szövődtek már azok a szálak amelvek később olyan erős és megbízható kötelékeknek
bizonyultak. Az év nagy vesztesége Apponyi Albert
gróf halála. A nagy államférfiú 1933 február 7-én
hunyt el Genfben. Az eleven politikai élnt a gyógyszertártulajdonosi táborra io k;hatott, az ellenzéki
reformpárt mozgalma tető;:,ont1;í:a érkezett és világossá vált, hogy uralO\Illrajutá.sa már csak rövid idő kérdése.

!AZ

ELSő

DINNYÉS IN'l'ERPELLACIO.
Az alkalmazott gyógyszerészi kar nagy akti·
vitást mutató politikájának egyik jelentős •eszköz<'
volt, hogy a vezetők politikai összekötteh:st>lr út·
j.án igyekeztek előbbre vinni az Ügyeket. Dinnyés
Lajos országgyűlési képviselő, akit dr. Haj.Ss
Gyulához régi barátság ffü,ött, ekkoriban a diplotmás ifjúság megsegítéséért folytatott küzdelmet.
Ebbe belekapcsolta az alkalmazott gfÓgyszerészek
ügyét is. Vewtőiktől kapott részlete-s információk
.alapján 1932. dec8mber 14-én intt'rpellációt mondott
el a képviselőházban, melyben megrázó erőv"l idézte
a parlament elé az alkalmazott gyóg v-szerészek nehéz helyzetét. Az interpellációs kérdés Így hangzott:
„Van-e tudomása a bdügymirii.szfor úrnak, hogy
kb. 550 okleveles il'YÓgyszerész van állásnélkül <Íll
a legnagyobb nyom•;rbaa tengődik?
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Van-e tudomásu to,·áhbá arr-51, hoJgy az álliisban levők közül pedig sokaknak - 20-30 szolgálati évvel - olyan alacsony fizetésük van, n'ely
nem haladja meg egy átlagos háztartási alkalma~ott
bérét sem1
Hajlandó-e a belügyminiszter úr az állásnéll,üliség és az igazsúgos jövedelemelos?tás levezetésér~
újabb gyÓ_gvszertári jogosítványokat. kiadni, továbbá intézkeclni olyan förvényjava.slat kodifikálására,
mely a gyóg·yszerészi nyugdíjintézet., korpóttékos
fizet.őpénztár felállításáról és a szolgálati jogviszony szabályozásáról rendelkezik1"
Az interpellációs kérdéssel kapcsolatban elmon- .
dott beszéde a Gyógyszerészek Lapja 1933. január
1-i számában „Tragikus sorsunk a képviselőház
ban" cím alatt jelent meg. A beszéd mély hatást
tett nemcsak a képviselőházra, hanem a belügyminiszterre is, s annak cgy.enes következménye volt,
hogy a balügyminiszter az interpelláció elhangzása
után két hétre rendeletet bocsátott ki, amelyben feloldotta az 1930-óta fennállott jogfolyamodási tilalmat. (lásld Gyógyszerészek Lapja 1933 január 15.)'
'Tovább fűzve a politikai összeköttetések s?álait, Sztranyavszky Sánlcl.ort, a kormánypárt elnökét és Szilágyi Lajos országgyűlési képviselőt is
megnyerték Ügyüknek. Ennek eredményeként 1932
január 18-án vitéz Keresztes-Fischer Ferenc b"-1'ügyminiszter kihallgatáson fogadta az egyesület
küldöttségét, melyet dr. Szilágyi Lajos országgyű
lési képviselő vezetett. A kihallgatás pontosan egy
év múlva következett be, mint ahogy az amlékezetes nagygyűlés lefolyt. Csak ekkor kerü.lt az egynsület vezetősége abba a helyzetbe, hogy a nal!wrvű
lés memorandumát a belügyminiszternek átadja.
Vitéz Keresztes-Fischer belügyminiszter Dobos
Gábor elnök beszédére adott válaszában kijelentette,
hogy teljesen tisztában van az alkalmazott gyógyszerészi kar jelenlegi sorsával, elismeri, hogy az
1876:XIV. t.-c. rmdelkezés<;i gyógyszerészalkalmazotti szempontból revizióra, illetve kiegészítésre szorulnak, s mihelyt aehetséges, a gy.5gyszerész nyugdíj303

intézet korp.6tlékos fizetőpénztár és szolgálati jogviszon~ szab;_~lyozáRút törvén:vhozás elé vlszi. 'A ininiszter megértő válasza elhatározó jelentőségű volt
az alkalmazotti kar további sorsának alakuliásám.
BTKEZTET8i:H AKCTó ÉS
SZELLEMI SZüKSÉGMUNKA.
Az egyesület minden eszkiizzel igyekezett segíteni az állásnélJrüli nyomorgó gyógyszerészek
helyzetén. Ebből a célból étkeztetési akciót szervezett, ami abban állott, hogy a fővárostól kedvezményes áron étkeztetési jegyeket vásáro1t s azokat teljesen díjmentesen osztotta ki a rászoi_-uló kai;társak
között, hogy a téli hónapokban legalabb az élelmezést, ha elég szükösen is, biztosítsa. Ezek a jegye>k
egy pohár tejre, e.gy drb. kenyérre s némi húsfé'«'re. szóltak, Az egyesü1'et segélyforrásait azonban az
akció csakhamar kimerítette, s ezért a gyógyszertártulajdonosi karhoz fordhlt segítségért. !A szétküldött körlevelek hatása csakhamar megmutatkozott, s nemcsak a tulajdonosok, de .a gyógyszervegyészeti gyárak is hozzájárultak az akcióhoz. A hivatalos kari egyesületek is felkarolták az étkeztetést. A Budapesti Gyógyszerész Testület január 17-i
közgyülése Schubert Arnold javaslatára elhatár0zta. hogy az állásnélküick nyomorának egyhítése
céljábóf patikánként havi 2 pengővel, járulnak
ho~zá. nz étI{ezt.C'tPsi alccjóhoz. E7.!?nlcí·vii1 havonta

felváltva 10--12 állásnélkülit szükség-munka keretében foglalkoztatnak, s ennek költségeit úgy teremtik elő, hogy az összes budapesti ~yógyszertái_:a
kat alkalmazottanként havi 5 pengovel megadoztatják. A határozat alapján a Testület február l-től
ke~dve havonta 328 pengőt juttatott az étkeztetés
céljára, s ugyanettől az időtől: kezdve havonta
12-15 gyógyszerészt alkalmazott szellemi szükség-munkára. !Az akcióhoz rövidesen csatlakozott a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület is és áprilistól kezdve havonta 350 pengővel járult hozzá az étkezt·etéshez s külön segélvekkel a szellemi szüksé•p;munkához. Ezek az akciók, melyek még a ruházkodásra is kiterjedtek, alkalmasak voltak arra, hogy
.3()4

a legsúlyo;;abb nyomort egyelőre levezessék s ezért
becsületére váltak a karnak. A segélyakciókr.51 a
három egyesület képviselői időnként jelentést tPttek a főhatóságnak is.
FEJLŐDIK A LAP.
Az érdekvédelmi munka kiszélesítésével párhuzamosan emelkedett az egyesület lapjának szinvonala is. Tartalma érdeklődést keltett nemcsak az
alkalmazottak körében, hanem azon túl is, az
egész karban. Eíjutott odáig, hogy sokfelé kív'Íncsisággal várták, mit hoz a Gyógyszerészek Lapja
legközelebbi száma. Hol egy interpelláció, hol egy
miniszteri nyilatkozat, máskor meg képviselők,
egyetemi .tanárok cikkei, nyilatkozatai jelentek meg
a lapban. Dinnyés Lajos képviselő ebben az évben
szinte állandó munkatársa lett a lapnak. Cikkei,
beszédei nagy éi<cleklődést keltettek, s még több ellenkezést váltottak ki a másikoldalon. De más
irányban is érdekessé vált a lap. Egyre-másra jelentek meg benne tudományos dolgozatok, Lipták
Pál, Mikó Gyula, dr. Bary Zsigmond professzorok
tollából, azonkívül referátumok, könyvszemlék, és
bírálatok, gyógyszerész históriai és jogi tanulmányok. Ez utóbbiak dr. Huber Lászlónak, az egyesület kitiinő Ügyészének tollából. A tára mellől rovatban, melyet rép;eblwn dr. Bokor T,ászló indított
meg, gyakorlati szakkérdések kerültek megvitatásra. Nem minden érdekesség nélkül valók vo1tak
azok a közlemények sem, amelyekben az alkalmazotti kar hivatalos lapja a tulajdonosi érdekekért
szállott síkra; így különösen az OTI Ügyben és a
tervezett taxa-leszállítás ell:en. A lap témái között
nevezetes heyet foglalt el a jog-adományozás Ügye.
Néhány igazságtalan jogadományozás nagyon éles
Jrifakadásokra bírta a lapot. Rendkívül heves támadásban részesült a koncessziós rendszer, amikor
egy pestkörnyéki gyógyszertártulajdonos a fővá
rosba kapott jogosítványt. Hivatkozott a lap a hadviselt és hadirokkant kartársakra, köztíik egy
o1'yanra, „akinek annyi keze nincs, hogy az Isten
háza előtt leemelhesse a kalapját, mert mind a két
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kezét leszakította 1'; gi::Jnát". C~ek .sora sz:51 a
régi rendszer ellen es kovetelt helyebe Jobba~, igaz,
bbat · Gyakran
olyan
éles. hangon, ami eb,~en
sagosa.
.
·
a la ban talán még sohasem Jelent meg, __ s megis
hián~zott belőle a bántó él., E cikke~ m,egh~klre,1 1 dték az embereket, de azu;a:i;i ar~a mlditottak, hogy
belássák az érvek helyesseget, s igyekezzenek a szerint cselekedni.
, „ ,
,.
A kultúrális haladásnak rendkivul er?ekes. allomása volt a Magyar Orvosok és Termesz~tv;zs~
gálók júniusi vándorgyülése, amelyen , OP •1 llo
gyógysz.erésztuidományi szakosztályt ,alakitot!~·
Ennek elnöke dr. Deér Endre lett. A vand,orgyul~
gyógyszerésztudományi szakosztálya kereteben szamos gyógyszerész e.l?adása is elliangzott: ~lk~Ima
zotti részről dr. HaJOS Gyula, Gergely Miklo~, IA.n~
riska Ödön dr. Korányi Miklós és Berkovits Karoly tartottak előadás;. Az előa~á~~k színhelye az
egyetem volt. Az ott vegzet~ kultúrah.s ~un}<:a naigban emelte az alkabnazotti kar te~telyet.
_J~
nius 4-től 10-ig lezajlott vándorgyules lefolyas:i-r.ol
vaskos k.Őnyvet adtak ki, melybe felvették a gyogyszerészi előadásokat is.
UJABB SIKEREK.
A hatványozott érdekvédelmi !,Il~nkánaJc új,; hh
eredményei jelentkeztek. !A vezeto~eg e!,Il;ilt f?vel
állhatott az április l-én lezajlott kozgyule~ ele. A
közgyfi!és napjának reggelé~ érk~z~tt meg v;itéz Kc-.
resztes-Fischer Ferenc belugymmiszter leirata az
egyesülethez, melyben a nagygyÜlési m~m?ra~.dum
ra· adott választ, s abban nagyfontossagu kiJelen-tést tett.
,,'Tudatában vagyok annak, . mondot~a a ,belügyminiszter }eíra;ta, }1~!\'Y .az alkabna":otti. gy?~
szerészi kar kozegeszsegugyi szempontbol mily erteket jelent és nagyra becsülöm azt a munkát, amelyet a kar tagjai a köz érdekében kifejtenek, p ezért
súlyt helyezek arra, hogy a~ a;Jka~a";ott IJY?~z~
részek méltánylást éJ'demlo oha]ai „e~ ~ivansagai
lehetőség szerint teljesíttessenek. Kul.onos l';:ondoskodásom tárgyát képezi az alkalmazott .gyogysze-

!'-

306

részi kar szociális ügyeinek megoldása, valamint
rcz állásnélküli gyógyszerészek munkához juttatását
és elhelyezését célzó intézkedések. Ismét~lten felkértem a vallás és kiizoktatásügyi miniszter urat
ai_:ra, hoi;y a m~n~an_élk~liség kiküszöbölése céljáb~l a_ gyo;;yszereszi pal:v:ara ?sak annyi új jelentkez~ v:tessek fel, amenny~ a _tenyleg szükséges utánpotlasn:ik ~~g,f elel, tovabba, hogy a gyógyszerészi
tanulmanyi ido meghosszabbítása, illetve a gyógyszerészek képzettségének magasabb fokra e~elé~e
végett a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék."
·
„f nem _gyógyszerés~i képesítésű egyéneknek
a gyoi;y~zertara~bai:i val.o alkalmazását és foglalko_ztati;sat , a ko7;eh napokban kiadandó eddiginél
szigorubb es hatalvosabb rendelkezéssel kívánom
szabályozni oly módon, hogy a gyógyszerészi képesítést igénylő munkálatok kizárólag gyó,,.yszerészek
á1tal végeztessenek."
· ~·
. , „Az,úg:yi:e':ezett ~?-ál!ó ITT':óg:yszerészi nyugdí imtezet letes1tesehez szukseges mtezkedéseket folyamatba tettem s a vonatkozó törvénytervezetnek a
törvényhozás elé teriesztését tervbevettem. :Az
egyesület felterjesztésében említett egyéb kérdések'
megnvue:viist.k<>ltő intézménves megoldását azok
az előkészítés alatt álló törvénytervezetek: célozzák
amelyek a gyógyszerészet ügyét minden vonatko'.
zásbRn felölelik és azt rendezni hivRtottak."
Ezt a leíratot maga vitéz Keresztes-Fisclier
Ferenc belügyminiszter írta alá száma 210.000/1939
Me!'\'jel~mt,~a Gyói;-yszerészek 'Lapja 1939. áprili~
15-1 szamanak 8-ik oldalán.
Néhány napon ·belül megjelent a miniszteri
leíratban említett új technika rendelet is, mely szigorú rendelkezésekkel tiltotta el a nern gyógvszerészi képesítésű személyzetet a gyógysze~észi mun°
kálatokt51. 'A ,212.400!1933 sz. rendel<'t is ugyanabban a lapszamban Jelent meg. Mind~zek az eredmények rendkívüli lelkesedést váltotta1< ki a közi;-yÜlésből, amely mele!! iinneplf\sben részesítéte a
nagy sikereket felmutató vezetőséget. Az ünnep307

, b"l bo"ven kiJ"utott Dinnyés Laj~s országgyűlési
1es
o
·
· l t
k""
"]'
képviselőnek is, aki szintén meg]e en . a o",gyu e, beszédet mondott. A kar percek1g tarto taps:
sen es és lelkes éljenzésse1 k""oszryc
·· t•·tt
vibaral
o e par1amen t 1
szószólóját.
_
AZ EGYESüLlcT KA1IAHA-TERVI~ZETE.
Az év tavaszán leirat érk;zett ::; 1'.e~ügyn~inis~
tertől a gyógyszerészi kamarak felalhtasa targyaban ..:A leírat így szól:
,
, , ,
Tárgy: Gyógyszerészi Karna.rak felalbtasa.
210.548/1033. sz. XV. oszt.
Hiv., szám. 278/~;928.
Az Okleveles Gyógyszerészek Orszagos Egyesulete
kk. Elnökségének.
Budapest,
VIII., Népszinház-u. 24. sz.
Hivatkozással a fenti tárgyu és számú s a volt
m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter úrho"; mé,g
1928, évi január hó 21 :~n felterjesztett ~erudvanya
ra értesítem az Egyesuletet, hogy a gyogysze:i:eszérdekcltségek kívánságainak megfelelően a gyogyszerészkamarák létesítése céljából szükséges tárgyalásokat folyamatba kívánom tenni.
A Magyarországi Gv,ógvszerész Eg7esület a
gyógyszerészkamarák , felállításá;a., -y~n;itkozó és
1927. december 23-án meg a volt nepJoleh es munkaügyi miniszter ú~hoz f~lt~rjes~tett, tervezetét hozzászólás végett v1sszavarolag idezaro_m:
,
.

M-egjegvze.m, ho:::i:-v n. 1\{ag-,r<tr~rszag1 Ovo~rysze-

rész Egyesületet egyidej{íleg f~lh;v,ta~ a.rra, ~ogy
tekintettel a csatolt tervezet elkeszilesc es feltenesztése óta eltelt hosszú időre, az arra vonatkozó esetleges kiegészítéseket és pótlásokat hozzám terjeszsze fel. E kiegészítéseket anna.k idején az Okleveles
Gyógyszerészek Országos Egyesületével szintén
közölni fogom.
Budapest, 1933. évi február hó 15-én.
A miniszteri rendeletéből:
Gyé\ry s. k.
h. államtitkár.
l,A: kiadmány hiteléül:
Rasghany,
írodavezető. h.
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A miniszteriUJlll a leírathoz mellékelve megküldötte a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
1927-ben, tehát hat évvel korábban készült kamaratervezetét. Ez a tervezet azonban meglehetősen
egyoldalú szempontokon épült föl, úgyhogy az egyesület azt nem fogadta el tárgyalási alapul. A tulajdonosi javaslat szerint ugyanis az alkalmazott
gyógyszerészek nem lettek volna rendes tagjai a
kamarának, hanem csak lajstromozottak, minden
jog nélkül.

Ezért az alkalmazotti egyesület teljesen új kamarai javaslat készítését határozta el s a tervezet
p:negszcrkesztésévcl Berkovits Károlyt, a Gyógyszerészek Lapja szerkesztőjét bízta meg. A törvényjavaslattervezct az idevonatkozó anyag áttanulmányozása után az újabb magyar kamarák (orvosi,
mérnöki stb.), valamint c•gycs külföldi, így különösen a kitünő osztrák gyógyszerész-kamara szervezetének figyelembevételével csakhamar elkészült s
június 15, július 1, július 15-én folytatásban megjelent a Gyógyszerészek Lapjában, hozzászólás vél('ett. Dr. Huber László iip;yvéd, egyesületi Ügyész
és Dr. Bokor László hozzászólásukban a lcg-na,gyobb
elismeréssel nyilatkoztak a kamarakrvezetről, melyet a választmány is egyl1anp;uan n1agáé,rá tett s
mint az egyesület hivatalos kamaratervezctét, az
említett leíratra válaszkép>wn felterjesztette a belügyminiszterhez. Az a Jlrn lrnazotti knmaratervezetet a hivatalos tulajrlonosi lap, a Gyógyszerészi
Közlöny olvasóinak tájékoztatására egész terjedelmében közölte. A kamarnjc.vaslat az alkalmazott
gyógyszerészelrnek a tulajdonosokkal egyenlő jogokat biztosít. Két osztályra bontja a kamarát, tulajdonosi és alkalmazotti osztályra. Mindegyik önálló
hatáskörrel intézi a maga ügyeit. A két osztály paritásos alapon közös központi vezetés alatt egyesül
és kifelé egységes szervezetet alkot. Ez az elgondolás sokféle tetszéssel találkozott, különösen a minisztériumban, ahol az alkailmazot.h karnak na.;
gyobb szerepet és több jogot szántak annál, amit
oa tulajdonosi tervezet juttatott volna neki. Mind309

amellet a gyógyszerészi kamara ügye nem haladt
előbbre, s bár sok szó esett r5la az idők folyamán,
máig sem valósúlt meg. Maga a tervezet azonban
eleven bizonyítéka az alkalmazotti kar knltúrálismunkájának, amellyel minden időben közreműkö
dött a gyógyszerészi művelődés emelésében. Az alkalmazotti egyesület lényegében ma is az 1933. évi
kamaratervezet alapján áll.
A MASODIK
DINNYÉS INTERPELLACió.
Az őszi időszak elérkeztével új rohamra in-·
dult az egyesület a szociális célkitűzésekért. Már
az első Dinnyés interpelláció is jelentős eredménye-ket hozott és ráterelte a figyelmet az alkalmazotti
kérdésre. A gyógyszerészi szakpolitikában szokat-·
lan eszköz ismételt alkalmazása erős mozgásba hoz-·
ta a kari életet s szinte úgy látszott, a kari politika
súlypontja az alkalmazotti egyesületbe terelődőtt
át. Az onnan kiindult kezdeményezés és lendület
nagyfontosságú eseménysorozatnak volt megalapítója és igen nevezetes eredményekhez vez.etett.
A parlament nyári szünetének vége felé, szeptember havában Dinnyés Lajos országgyűlési képviselő az alkalmazotti egyesület vezetőinek felkérésére a képviselőházban a következő írásbeli interpellációt nyújtotta be:
„Van-e tudomása a Belügyminiszter Urnak arról, hogy az 1876:XIV. t-c. gyógyszerészeti rendelkezései annyira elavultak, bogy a jelenlegi köz-egészségügyi kívánalmaknak semmiféle tekintetben nem felelnek meg1
Hajlandó-e a Belügyminiszter Ur a már említett törvény rendelkezéseit k~llő formában m{\liváltoztatni, vagy ha szüksége mutatkozik, egy új'
gyógyszerészeti törvényjavaslatot az országgyűlés
elé terjeszteni 1
A gyógyszertári jogadománvozások középkori.
rendszere ugyanis nem felel meg a társadalmi kiegyenlítődés gondolatának és a bántó igazságtalan-ságok végleges kiküszöbölése szempontjából szüksége mutatkozik annak, hogy egy jog:aöiományo310

-.zási kataszter fektettessék fel. Továbbiakban a közegészségügyi érdekek megkívánják, hogy az alkalmazott gyógyszerészi kar jövőjének biztosítása céljából törvényhozás útján nyugdíjintézet és korµ.útlékos fizetőpénztár létesíttessék.''
Interpellációjának megokolásában
Dinnyés
képviselő rámutatott a közegészségü1,;yi törvény reformjának szükségességére, különösen pedig a
korpótlékpénztár felállításának szükséges voltára.
Ez utóbbival kapcsolatabn teljes egészében az országgyülés elé tárta a négy filléres ügy hátterét és
ostatiszbka'1 adatokkal mutatta ki, hogy több mint
:! millió pengiít kellett volna a szociális intézmPnyck céljaira összegyüjt.eni, de a volt népjóléti minisztérium közjogi mulasztása, hiányos intézkedései
kl'vetkeztében öt esztendő alatt mindössze ! -ViH10
pengő gyűlt egybe.
Dinnyés Lajos súlyos állításai nem maradLattak következmények nélkül. Vannak. akik enod;
tulajdonítják, hogy a belügyi kormányzat az űgy
ti ~?1 Hzását na tc:írozta el s elővévP a szÜciális -ln~éZ
mények aktáit, tárgyalásokat krzclett a gyógyszerészi kar két csoportjával.
ANKE'T A BELüGY.MlNISZTÉIUUMBAN.
A nagyfontosságú események sorozata azzal a
meghívással kezdődött, mellyel a belüg-yminisztérmm szeptember 18-ára ankétre hívta össze a tulajdonosi és alkalmazotti kar képviselőit. Az ankéien dr. Kádár Levente min. tanácsos, a belügyminisz.térium tö_rvény_e!ő!<észítő o_sztályának vezetője
elnokolt. (Az.:Jta mar allambtkar lett). Előadók dr.
Mozsonyi Sándor min. osztálytanácsos, a közegész~
ségügyi, dr. Atzél Elemér a törvényelőkészítií osztály részéről. Kádár min. tanácsos Üdvözlő beszéde
után kijelentette, hogy a belügyminiszter a gyógy·szerészi szociális intézmények, a nyugdíjintézet
megvalósítására új gyógysz;erészi törvény E;lőkészí
tésérc és gyógyszerészi kamara felállítá.sára hatá"
rozta el magát s ezért a kar két korporációja részéről a nyugdíj korpótlék, családi pótlék alap előte
remtésére és a 76-os törvény módosítására vonat311

kozóan a lehetőség szerint együttes állásfoglalást
kér. Mozsonyi és Atzél tanácsos, valamint a karí
képviselők felszólalásai után az elnöklő Kádár Levente indítványára az értekezlet elhatározta, hogy a
tulajdonosi és alkalmazotti korporáci.ó az anyag
meg·beszélé,ére és együttes állásfoglalás kialakítására közvetlen tárgyalásokat: kezd egymással és annak eredményét a nyolc nap múlva újból összeülő
miniszteri ankéten terjeszti elő.
Másnap szeptember 19-én tanácskozásra gyűl
tek össze a két kar képviselői. Tulajdonosi részről
Tauffer Gábor dr., Löcherer Tamás, Koritsánszky
Ottó, Kovács Ödön, Preyer Dezső, Schubert Arnold,
vitéz Kovács Aladár, Róth l\fan.5, dr. Mann Géza,
Mezei Elek, alkalmazotti részről Dobos Gábor, Láng·
Oszkár„ dr. Hajós Gyula, Syposs Simon, Berkovits.
Károly. Az értekezleten azonban nem jött létre megegyezés, mert a tulajdonosi kar a korpótlékpénztár felállításához nem volt hajlandó hozzájárulni.
Ennek következtében a Kádár min. tanácsos részéről kívánt együttes állásfoglalás nem valósulhatott
meg· s a tulajdonosi és alkalmazotti kar külön-külön·
tette meg 8 napon belül kért írásbeli előterjesztését,
a belügyminiszterium döntését kérve. (J. Gy. Lapja
1933. 19. szám, 5. oldal.)
RÉSZLEGES MEGEGYEZÉS ÉS
AI..APKőLETÉT A ZARO ANKÉTEN.
Szeptember 30-ára a belügyminiszterium törvényelőkészítő osztálya újabb ankétre hívta meg a
két korporácót. Az értekezleten most is dr. Kádár
Levente elnökölt, Atzél és Mozsonyi tanácsosok voltak az előadók s a tulajdonosi kart dr. Gaál Endre
orsz. gyiíl. képviselő, a M. Gy E. és B. Gy. T.
elnöke, dr. Tauffer Gábor orsz. gyiíl. képviselő, a
M. Gy. E. alelnöke, Koritsánszky Ottó, az
M. Gy. E. Ügyv. i.gazgatója, vitéz Kovács
Aladár, Löcherer Tamás, Müller Vilmos, Naizy
Béla 'dr„ Róth Manó és Schubert Arnold kiküldöttek, a.z alkalmazotti kart pedig Dobos Gábor
elnök, Láng Oszkár alelnök, dr. Hajós Gyula Ügyv_
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titkár, ~~.yµoss Siruon pénztáros f>s I~erkovits ICárol y, a G yúgyszl'részek Lapja szerhsztőjc képviselték.
Az elnökli5 Kádúr Levcnll• és dr. Gaál Endn~
kölcDőnii.s üdviizl{j s;,ava1 után lll'. i\.tzél Eleml·r
min. c~zt. tnniíesus; 1nint l'ÍŐadó tPrjesztette elő a
miniR:zJt~rJu1n düntc·;~l·t. ]}.;z1'rint a
belü.e;yn1inisztérium az éppen kiadás előtt álló új gyógyszerárszabásra hivatkozva kijclentettre, hogy csak az esetben lwjlandó n gy'ig-yszPrrirszaliás mnnkadíjtételeit
fenn1ar1<1ni, J1a n tulnj.dono8i lci1· hozzájárul magiin\1Pnyl'nk1!11t n6~~-y rillclr. 1_':Q:ylr·ti vényenként 3
fillérnek n létesítl ndlí szociiílis inté~..:rnényt:ik céljai1':l
fordításához és hozzújárnl ahhoz, hogy ezdmek az
ös.szegt· knt·k <'g·y brgyli jl ~R5t közj oµ;i rPntlr lh:ezésekk~ l 1Jií:lU8Ítsák. Ell<'11kr•ző <:>SL'tb('n a gyúg-yszrrá1·szabás mnnkaclíjtétrlcit leszállítják.
Dobos Gábor az rrlkalmazotti kar nr>Yélwn a
korpótlékpénztál' és nyn;-:clíjintf'zpt eg·viitlr•s felállítását kérte. Kúdár Lovrnte elnök és ch. Atzél Elemér ennPk: a kívánságn8k írásbeli clőtL•1·jpsztését
kérte és kil'1tá"!ia helyezték, hogy a korpótlékpénztárt a készülő gyógyszerészi törvi'nyh'rvPzrtbe fogják beilleszteni. (Ez későbh mrg· is történt.) 'l'auffer Gábor dr. n tulajdonosi lrnr nevében hozzájárult
dr. Atzél Elemér előterjl'sztésélwz és p]fogadta a
szociális fillérek h<'fizrtésé1·ől szóló javaslatot.
Nt:gyhatású lwszédélwn a kövrihúíkct mondotta:
.. Nr legyen győző és lc•győzőtt. Egyik fél se törekedjék a másik felett d.iadalt aratni. Az az érzés
hasson át brnniinket, hog·y a pálva jövőjéért dolgozunk ' e térrn csak akkor tudunk méltányos és becsülPtrip mc_)goldásokat t:1ltlln-i. hogvha a hí1·e:-való
felek tPljr•F: Ju~rmfiniiÍ.hnn t0rekszf'nPk n pá1?~l közÖR
j-avát Rzolgá1ni".
Tauffer Gábornak. " jövő emberének ezek a
bölcR 'Zavai nz akkor m1ír lmkóféllwn lévő G"ál-féle>
presztizspolitika sírfeliratául szolgálhatnak. Szavai
nyomán rgyszerihen megváltozott a hímvnlót<'rcm
hangu1il1-a. Az a1kaln1azotti knr - inegéreztr. a VC'zetést átvenni készülő reformpárt szándékainak
1
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őszinteségét, szintén hozZlájárult az előterje.sztlés
hez, mely évi 120.000 pengőt juttat az önálló gyógyszerészi nyugdíjintézet céljaira, a többit pedig segélyezésre fordítja. Ezzel az értekezlet lerakta a
nyugdíjintézet alapkövét és Kádár Levente azzal
zárhatta lw a nagyhorderejű ankétsorozatot, hogy
legnagyobb örömére és megnyugvására a kar két
csoportja a teljes megértés útján kíván haladni a
szociális alkotások terén.

DOBOS GABOR.
Október végén három új
gyógyszertári jogosítványt engl!délyeztek Budapestre. A jog. nyertc•sck között volt dr. Baradlai János, a kitűnő szakíró és
gy.6i;ysz.rrészt.örténész s ott volt
mellette az alkalmazotti egyesület nag·v népszerűségnek örvendő, kitűnő elnöke,
Dobos
Gábor, aki immár 8 éve vezette
nagy körültekintéssel, mérséklettel s tapintattal s nem kis diplomáciai érzékkel
az egyesület ügyeit. Dobos Gábor jognyerését őszin
te és egyhangú tetszésnyilvánítás fogadta. Az alkalmazott gyógyszerészek a közegészségügyi szolgálat névtelen katonái. Sajnos, a gyógyszerészi mű
ködés közben mrgszer7'ett tisztes po!gári érdemeket
sehol sem tartják nyilván. „Mi végigküzdjük életünket a kötelességteljesítés frontján, mint a társadalomnak egy távoleső, nehéz szakaszra vezényelt
csapata, mint az egészségügyi szolgálatnak idegenlégiója.. S csak menetelünk előre a reánk szabott
feladatok sivatagjában, kötelességeink véget nem
érő útján, pihenés és remények nélkul, igazi elismerés nélkül és anélkül, hogy a magunk életútján valaha is előbbre jutnánk" - állapította. meg a Dobos
Gábort búcsúztató vezércikk, hozzátéve, hogy nálunk az egyetlen kitüntetés a jogadományozás, ami
azonban csak keveseknek jut osztályrészül.
Az alka.lrna.zdtti kar kitüntetésnek tekintette
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Dobos Gábor jognyerését, mely elsősorban az ő személyének és háromévtizedes kiváló gyógyszerészi
működésének szól, de eiuúttal elismerése és megbecsülése az egyesületi munkának, értékelése Dobos
Gábor nyolc esztendős elnöki tevékenységének. Kitűnő képzettségével, alapos gyakorlati ismereteivel
és szimpatikus egyéniségével mindig mindenütt
megállotta. a helyét. Az egyesületnek úgyszólván
megalapítása óta tagja, s előbb választmányi tag,
majd a vezetőség ranglistáján jegyző, főjegyző,
reprezentatív titkár, alelniik, míg végül 1926-ban
Millner György után a kar osztatlan bizalma az
elnöki székbe emelte. Elnökségének 8 esztendejére
esnek azok a hallatlan erőfeszítések, melyekkel az
alkal!Illazotti kar szociális intézményeit akarta kivívni. A nyolc évi időszak első fele a béke jegyében
telt el, várakozva. a tulajdonosi igéretek beváltására. iA második fele harc De Dobos Gábor a kiélezettebb helyzetben is olyan tapintattal és önmérséklettel járt el, hogy az érdekvédelmi harc sohasem fajult el és nem siklott le az elvi küzdelmek alapjáról. Szeretetremlétó, kellemes modorával, korrektségével, odaadó munkájával és példás kötelességteljesítésévcl mély nyomokat hagyott az alkalmazotti
kar lelkében. Az ő elnöklete alatt emelkedett az
egyesület súlya és tekintélye arra a fokra, ahol
azóta is áll és swmélyes tulajdonságaival díszt és
méltóságot szerzett az elnöki széknek.
SZEMÉLYI VAL'l'OZASOK.
Jognyerésc követkPztében Dobos Gábor lemondott az egyesület elnöki tisztségéről. Az október
.30-i választmiínvi ülés úgy döntött, hogv a következő évi közgyűlésig Láng Oszkár alelnök mint helyettes elnök wzesse az ügyeket s tanácsad.5kul
Bakó Sándor ellenőrt és Svposs Simon pénztárnokot rendelte melléje. Ugyanez a választmányi ülés
Dr. Ha.jós Gyula ügyv. titkárt munkásságának elismeréséül ügyv. igazgatóvá léptette elő. Most történt mc11: dőször, hogy az alkalmazotti egyesület
ügyvezetője igazgatói címet kapott. Ezzel is kifejezésre jutott, hogy az alkalmazotti kar érdekvé315

delmi egyesülete egyenrangunak tekinti magát a.
többi gyógyszerész egyesületrkkL·l.
Az év eseményeillez tartozik, hogy május 1-ével
az egyesület új helyiségbe költözött. A megnagyobbodott érdekvédelmi munka számára a Népszinházu. 24. szám alatti első emeleti helyiség szí\knrk bizonyult s ezért ugyanannak a háznak II. emelr:én
bérelt ki négy szobás lakást, ahol olvasótermet rmdeztek be. Ez egyúttal napközi otthonul szolgált
az állásnélküli kartársaknak. Ugyancsak itt tar
totta orvosi rendelését Dr. Hubay Géza, a;: egye·
sület rendelőfőorvosa és orvosi tanácsadója, a kitűnő kolléga, aki az állásnélkülieket díjtalan orvosi
kezelésben részesítette.
Mindjárt az év elején olvasilatjuk a Gy(Jgy.
szerészek Lapjában, hogy cberswalcli <lr. Sicgler
János gyógyszerész és orvosdoktor!, " debreceni
egyetem közegészségtani intézetének arl.iunktusát a
belügyminisztérium általános egészségügyi osztályába szolgálattételre berendelték, továbbá, hogy
Hans Heger az osztrák Pharmaz,,t..tiselrn P ;st szerkesztője 50 éves jubileumát ünneoli. A bada])esti
egyetemi gyógyszertárban személyi változások tűr·•.
téntek, Matolcsy Miklós dr. az egyetemi gyógyszertár érdemes vezetője, 1932 december 15-én nyugalomba vonult. Helyettese ideiglenesen dr. Csipke
Zoltán egyetemi fővegyész, az egyetemi előadások
megtartására az orvoskar dr. Mozsonyi Sándort
kérte föl, akit még ebben az évben egyetemi magántanárrá habilitáltak, az approbációs vizsgálalatok gyakorlati részének vezetésével pedig dr.
Deér Endrét bízták meg.
tAz év halottai Zoltán Béla, a gyÓgyszerésztársadalom egyik legkíválóbb és legértékesebb tagja,
akivel egy darab gyógyszerésztörténelem szállt sirba, továbbá az alkalmazotti egyesület választmányának két kitünő tagja, Barna Miklós és Nagy Dénes.
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TISZTVISELő-SZAKOSZTALY.

Az egyesületi érdekvédelmi munka a köztisztviselő gy.6gyszerészek helyzetére is kiterjesztette figyelmét és sérelmeik orvoslása érdekében az év folyamán több ízben tett lépéseket. Az OTI MABI,
MAV-nál működő tisztviselő gyógyszerészek méltányolva az egyesület ezirányú munkásságát, november 19-én nagygyűlést tartottak annak meg·vitatására, milyen formában kapcsolódjanak be az
egyesületi életbe. A nagygy{\]ésen Ro5sz János OTI
aligazgató-gyógyszerész elnökölt. Syposs Simon
foglalta össze a tisztviselő-gyógyszerészek kívánságait, amihez többen hozzászóltak, majd elhatározták, hogy kívánságaikat emlékiratba foglalják.
Syposs Simon javaslatot tett arra, ho11:y a tisztviselő.gyógyszerészek testületile11: lépjenek be az egyesületbe és ott külön tisztviselői szakosztályt alakítsanak. Roósz János OTI aligazgat.6, a gyűlés·
elnöke szavazás alá bocsátotta az indítványt, amit
a nagygyűlés lelkesedéssel tett magáévá. Zárószavaiban a következőket mondotta:
„Oly stílust látok az egyesület vezetésében,
amely mindannyiunkat új reményekkel tölt el és figyelve értékes közhasznú munkásságukat, a veze.
tőséget minden törekvésében a legteljesebb bizalommal fogjuk támo11:atni." A tisztviselő-.gyÓgyszeré
szek testületileg történt belépésével az egyesület
taglétszáma tekintélyesen megnőtt, de még ennél
is fontosabb, ho11:y az alkalmazotti karnak egyik
legértékesebb rétege vált részesévé az érdekvédelmi
munkának és a későbbiek folyamán kiváló vezető
ket adott az egyesületnek.
AZ ÉV ZARóAKKORDJA
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület egész
elnökségének lemondása, melyről a Gyógyszerészek
Lapja karácsonyi száma ad néhány sorban hírt. A
Gyógyszerészi Értesítő vezető helyén jelent meg
az a nevezetes kiáltvány, melyben dr. Gaál Endre
a M. Gy. E. elnöke, Mihalovits Jenő társelnök, aki
ebben az évben lett kormányfőtanácso,s dr. Tauffer
Gábor és Temesváry J.5zsef alelnökök és Róth
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Manó pénztáros bejelentették, hop:y a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületnél viselt tisztségükről egyidejűleg lemondottak. A lemondás oka azokban a· torzsalkodásokban keresendő, amelyek az
utóbbi évben a Gaál-part és a nagyon előtérbe nyomult reformpárt között állandósultak, s amelyek
odáig érlelték a helyzetet, hogy a vezetőség végül
is kénytelen volt lemondani. A nagy.ielentőségü esemény várható következményeit latolgatva búcsúzott el a gyógyszerésztársadalom az 1933-as esztendőtől, mely az alkalmazotti kar szerencséjének felvirradását hozta meg.

már erőteljes szinekkel bontakozik ki Gömbös Gyula miniszterelniik nemzeti munkaprogrammja. A nemzeti erőkifejtések nagy megindítója egyéniségének csillogásával, akaratának
szuggesztív erejével, politikájának nagyvonalúságával maga mögé sorakoztatja az egész nemzetet.
Vonalvezetésének alaptétele nagyon világos és egyszerű. Igy fogalmazza meg:
„Mindig az élet parancsol. És nekünk követnünk kell az éle,t parancsait." - „Nem szabad megállnunk a cselekvés és alkotás terén, mert az alvás
politikája a halál politikája."
A Gyógyszerészek Lapja - cikkének címéül
választva Gömbös Gyula jelmondatát: Az élet parancsol - május l-én így ír: „Nem politizálunk. Azélet kérdéseiről azonban szabad beszélnünk. Gömbös miniszterelniik beszédeinek láncolatában nemcsak az új politikai stílus rajzol.5dik ki, hanem a
nemzet vágyainak, az élet igazi szükségleteinek új,
őszinte dialektikája, mely keresetlen egysl\erűségé
vel is hitet ébreszt s a reménység színes szövedékét
feszíti a magyar élet árbócára. Ebből a szövetből
egy darab tépésnek kell jutnia a gyÓgyszerészpálya
sebeire is.''
És valóban jutott is. Az 1934-es esztendő végén elfogadott gyógyszerészi jóléti törvény gyógyító
bafasam volt a harminc éve sajgó sebekre.

J.934-ben

LEJART A VALTó.
Az előző év történetéből ismeretes, hogy a szeptembervégi belügyminiszteriumi ankéten a miniszterium főhivatalnokai, valamint a tulajdonosi és
alkalmazotti kar képviselői közös akarattal elhatározták a szociális intézmények felállítását. !Az
elnöklő dr. Kádár Levente min. tanácsos enunciáci5ja szerint a kiadandó miniszteri rendelet értelmében 1934. január l-től kezdve minden gyógyszertár minden egyes elkészített vény után négy, illetve ( egyleteknél) három fillért fog befizetni
egy jóléti alapba a létesülő szociális intézmények
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javára, annak fejében, hogy az új árszabásban a
minisztérium nem szállítja le a munkadíjakat. A
belügyminiszterium tisztviselői a legnagyobb jóakarattal láttak hozzá a határozat megvalósításához. Anyagi kiitelezettségckről lévén szó, a rendelet
kiadása előtt a belügyminiszter felszólította a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületet, hogy írásban is ismételje meg az ankéten történt elhatározásait. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület el
is készítette és felterjesztette beadványát, az abban
foglaltak azonban nem egyeztek a miniszteri ankét határozataival. Kiderült, hogy az egyesület az
OTI receptek után egyetlen fillért sem hajland.5 fizetni mindaddig, amíg az OTI-nak nyujtott 20%
engedmény fennáll, de a többi vények után is csak
az esetben, ha ugyanezt a kötelezettséget a különböz.ő intézmények házi gyÓgyszertáraira is kiterjesztik. Az alkalmazotti egyesület emiatt élesen támadta a M. Gy. E. vezetőségét, - attól tartva, hogy
a tulajdonosi kar állásfoglalásából újabb huzavona
keletkezik. A későbbi fejlemények azonban a tulajdonosi egyesületet igazolták, mert a járulékfizetési
kötelezettségnek az intézeti házi gyógyszertárakra
való kiterjesztése később jelentős bevételi többletet
eredményezett a Jóléti Alap költségvetésében.
A tulajdonosi egyesület beadványa újabb tárgyalásokat tett szükségessé, minek folytán a terve.zett rendelet január elsejére nem jdcnlwtctt meg,
s így az ankét határozata egyelőre nem is ment teljesedésbe. Maga a belügyminisztérium is kedvetlenül figyelte a M. Gy. E. halogató igyekezetét és
lrnveselve az egyesületi felterjesztésben tett ajánlatot, a taxaleszállítás kilátásbaliclyezésével bírta rá
az eredetileg elvállalt lci:ilclezettségek fenntartására. Az elhúzód.5 tárgyalások az alkalmazotti karban nagy idegességet váltottak ki. U jból éleshangú
cikkek jelentek meg, s megint a jól bevált eszközhöz folyamodtak: Dinnyés Lajos országgyűlési képviselő január végén a. parlamentben elmondotta
harmadik interpellációját, melyben igen heves szcmrehá.Ilyásókkal illette a belügyminisztert a megigért
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rendelet el;naradá;;áért. Az interpelláció teljes szöve~e a ~yogyszereszek Lapja 1934. február 1-i szám;~an Lel_c,nt mcg_. t12?Y~nannak a számnak vezérei . e „ ~Jar a va ,o mmen számonkéri a tulajd.onos1 ka;tol az el~atarozo!t intézményeket. Jellemző
a mkk el,es hangJa: „A negy fillérek fizetésének kött,Jezettseg_e a, Magyarország·i G y.5gyszcrész Egyesule! l~ec;s1'1elere ln~bocsátott váltó. Az elfogac1viÍnY
beval:a~fn~k utolso term_.musa is elérkezett. Hinri'i
s:ere ,;10_<, 10_g_y az Ors~ag_os Egyesület becsületét,
az e~ot!un~ J~rt ~eneracwk e hszteletrcrnéltó lwgyatel~at,. onzo szarnításból senki sem merészeli eltakhkazm."
.
Erős szav~k voltak ezek, dc sziikség volt ráJUk, mert csak, 1gY_ lehctett mozgásra bírni azt a nehezen. moz?ulo _geJ'.'.ezetet, melytől az alkalmazotti
sors ~avulasa _ful3"got,t. A kemény szavak azonban
el_~nye~~tek s mt~z';lenyck álltak a helyükre. Nem
hiaba J_art le, a valto. Akiknek szólt, végiil becsülettel bevaltottak.
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A BELÜGYMINISZTER üZENETE.
Az egyesület választmánya még az előző évben, december 20-i ülésén elhatározta, hogy a változo~t viszonyolm.~k mer;f~lelően m5c1osítja az alapsz'.'?al:y:oka~; ~bbo! a ce!bol február 18-ára rendkívuh kozl3"yule,st 1~1".ott ,ossze, mely elhatározta az
alapsz~balymod.os1ta;"t. 'A. módosítás szerint a válasz,t:riany1 tagok s~an;a kibővült s a tisztikart nem
~i\'Y evre, h1,mem ket eve~ ciklusra választják meg.
UJ alapsza?alyolrnt -~ b_clugymmiszter 176.533/1930.
VI~l!a szar:i alatt JOvaha~ta s az évi rendes kiizgyulesen mar c11n~k _alap;ián ejtették meg a választ';'sokat. J;..z elnoln h_sztseget az előzetes megbeszélesek ~oran ~z egyesulet a ÍÜggctl.en állásban levő
t;,kmtelyes es népszerű Burgctty Ferencnek, a ké-sobbi frontharcos-szervezőnek ajánlotta fel, aki
azonban nag-y elfoglaltsága miatt nem vállalhatta
e1 a tisztséget.
, :Az alkalmazotti_ eg;yesület közgyülése júnitrn
9;_en !olyt le ti tisztv~selokaszinóban, ünnepélyes körulmenyek kozott, Igen nagyszámú résztvevővel.
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, n nem látott kép tárult a néző szeme elé. fu,
R ege
' a m1·
lnöki emelvényen az egyesu··1et vezet""
om es
~isztérium képviselőjén kívül__ hel'yet fog.~altak
yógyszertártulajdonos1 egyesulet'.'k vez_ető szeme-·
fyiség·ei, dr. Gaál Endre, dr. Tauffer ~a~or, az elő padsorokban pedig a tulajdonosi tarsadalom
!gész közéleti vezérkara. A k?zgyűlés, le~kie.'!1:1:lke
dőbb eseménye a belügymimszter kepvIBelo~enek,
dr. Siegler János mi~: titk_ár, egye~. m. ta~arni:k
felszólalása aki a belugymmiszter uzenetekent Je-lentette ki, hogy „a szociális j~léti aN;P''.. létesí~és_ére
vonatkozó törvénytervezet mar elkes~u~~· nm;i;isztertanács előtt van, s a 1egrövidebb id~n belul .a
megvalósulás stádiumába jut". (Eddig m~d.'F
csak rendeletről vol1t sz_ó •. i:no~t tu~ta m:g, i:~oszor
a kar, hogy törvényhozasi mtezkedessel álhtJak fel
a jóléti alapot.)
A tisztújítás során Dobos Gábor helyébe Syposs Simon OTI gyógyszerészt, az egyesület eddigi
pénztárosát vála~ztottá~ elnö~é, első ~!elnök és a
karitatív bizottsag elnoke. L~g 9szk;ir lett,, alelnök Bakó Sándor. A hsztviselo-gyogyszeresze)'
jelentős szerephez jutottak a vezetésben., If:azgat?.sági tao-ok lettek: Urszínyi Károly, Lazar Er;io,,
Fantel '"'sándor. Pénztáros: Straub Antal, ellenőr:
Kisvölgyi M. Mihály, főjegyző Kaszaniczky __ G:r.ul~
(aki a Gy. Lapjának is .?1-unkatár~a ".o1t, a „~ulfold.
rovatot vezette), jegyzo Laborczi ilmos, h~znagy.
Fejér Emil Antal. A Gyógyszeres:iiek Lap]a szer-·kesztője újból Berkovits Károly.
,
,
Választmányi tagok: Ady Ferenc, Balas Árpa?,,
Balogh Gusztáv Bauer Mátyás, Bruckner J eno,.
Czeglédy Béla,' Czira ~enő, ~ajnll;l ~éla, ~ester·
]'erenc, Mészáros Dezso, ~t';'os Laszlo, ~ircha~a
Károly Schw<'iger Imre, Vitéz Endre, Kl~ber Jano~, Weiss e. Gusztáv, Wolff Béla... Pottagc~l<:
Brunner Imre, Fendrich Arnold, Handel La
László, Házy János, Kundráth Gyula, ]-{re~ ~n;il„
Papp Károly,, Sz~lágyi !á~os. Szam:,~zsgálok:
Jfri•s Lászl '. cr. Lippe Edene, Vass End, ·:·
, ..
Ri·ndelö főorvos és orvosi taná.:sad5: ar. huhul'
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Huliay Géza. Egyesületi th. ügyész dr. H1tkr
László.
.. A választás egyhanguan történt, Syposs Simon
clnok azoi;iban c_sak rövid ideig vezette az ügyeket,
nlfog'.altsaga masfelé szólította, s így ismét Láng
Oszkar vette át helyettes elnöki minőségben a vezetést. A júniusi közgyűlés nagy érdemeik elismeréséül Dinnyés Lajos országgyfüési képviselőt az
egyesület l:líszelnökévé, Dobos CT5bort pedig tiszteletbeli elnökké választotta.
A PECSI KöZGYűLÉS ..
" , ~z alkalmazot'.i közgyfüésnél is nagyobb jelentosegu volt a tulaJdonosi kar pécsi országos kfogyűlése, amelytől sokan a gyógyszerészi élet l'j korszakát számítják. A június 17-én lefolyt közgyűlés
(~ péc~i városháza dísztermében) teljes impé~ium
valtozast hmmtt a Magyarországi Gy.5gyszerész
Egyesület életében. A változást éveken át tartó
hosszas harcok előzték meg. Dr. Gaál Endre elnöki
működésével sokan elégedetlenek voltak és távozását kívánták. A reformpárt, melynek látható feje
Löcherer Tamás budapesti gyógyszerész volt, legfőbb személyi követeléseként Gaál Endre távozását
.ie1ölte meg. A párt Gyógyszerészi Ujság címen
egy-két évvel azelőtt lapot is indított s az új szaklap heves harcokat vívott kitiízőtt célja érdekében.
Egyre gyarnpocló táhonival ,,z dsű nagyobb sikert
az előző évi alapszabálymódosító közgyŰlésen érte
el a reformpárt, amikor a szavazatok többségének
birtokában keresztülvitte az alapszabályoknak saját kívánságai szerint va16 megváltoztatását. Innen
mar csak egy lépés választotta el a „hatalom" teljes átvételétől. Egy lépés ,ide még rengeteg háborúság, mert a Gaál-párt szívósan tartotta magát. Végül is nem tehetett mást, a reformpárt erősödő nyomásának kénytelen volt engedni s 1933. karácsonyára bekövetkezett a nagy szenzáció, dr. Gaál
Endre és vezérkara lemondott.
Karácsonytól a június 17-i pécsi közgyűlésig
tartó féléves interregnum nem volt előnyös az alkalmazotti kar érdekei szempontjából, s egyik főoka
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tott napvilágot. Továbbá néhány könyvalakban
is megjelent kitünő kommentár, köztük dr. Mik&
Gyula debreceni egyet. m. tanár: „A IV. Magyar
Gyógyszerkönyv kommentárja" című hatalmas kétkötetes munkája, mely azóta újabb kiadást is megért. Az új gy.Sgyszerkönyv életbelépése egybeesik
az általános gyógyszerészi fejlődés megindulásával
s tudományos téren is határvonalat jelent az átalakuló gyógyszerészet régi és új korszaka között.
DR. MOZSONYI SANDOR.
Krónikánk nem szoritkozik csupán az alkalmazott gy.Ógyszerészi mozg-alom történetére, hanem
az eltelt harminc esztendőnek
minden
olyan
gyógyszerészi vonatkozására kitér, amelynek kultúrhistóriai értéke vagy
jelentősége van. Ebből a
szempontból
különleges
hely illeti meg dr. Mozsonyi Sándor szerepét és
munkásságát.
A hivatalos lap március 7-i száma közölte, hogy
dr. Mozsonyi Sándor min. osztálytanácsost, a belügyminisztériumban a gy.5gyszerészi ügyek referensét a kormányzó min. tanácsosi címmel tüntette
ki s ugyanakkor a budapesti kir. Pázmány Péter
tudományegyetem házi gy.ógyszertárának vezető-
jévé nevezte ki. Mozsonyi Sándor dr. személyét:
már egy évtized óta tisztelet és szeretet övezte, mert
mindig meleg érdeklődéssel fordult a µ;y.:Ígyszerészi'
üg-yek felé, s nagy megértéssel, őszinte baráti érzéssel karolta fel és támoµ;atta a gyÓgyszerész.et
minden elintézésre váró kér'<iését. A kormányzói kinevezést a kar osztatran örömmel fogadta. Mindenki érezte, hogy igazi tehetség került az öt megillet&
helyre, s minden gyógyszerész meg- volt győződve
arr.ól, hogy Mozsonyi személyéhez, működéséhez.
jogosan füzi a legnagyobb várakozásokat.
326

Mozsonyi Sándor dr. az egyetemi gyógyszertárban kezdte pályáját, majd Fenyvesi professzor
ianársegédje volt Pozsonyban s a pozsonyi egyetem
menekülése után került, mint a gyógyszerészi
ügyek referense a miniszteriumba. Orvosi és
p;yógyszerészi képesítése alapján széles keretek között foglalkozott az egészségiigyi adminisztráció
tudományos vonatkozásaival s nemcsak, mint ki·váló hivatalnok, hanem, mint a tudományok hivatott művelője vívta ki feljebbvalói elismerését. Hivatalos működése során a gyógyszerellátás nagy
Bzociális problémájának legalaposabb ismerőjévé!
vált s ez alapon a legkülömbözőbb bizottságokban és
testületeknél képviselte a miniszteriumot egészségügyi vonatkozásu kérdésekben.
„Felfelé ívelő pályáján - írta a Gyógyszeré·szek Lapja - most visszaérkezik oda, ahonnan kiindult, az egyetemi gy.5gyszertárhoz, amelynek vezetője lett s ahol alkahna nyilik rá, hogy tudományos tevékenységét tovább kimélyítve, fényes tehetségével nagy hasznára legyen a gyógyszerészi
kultúrának s vezetője újabb, képzettebb gyÓgyszerészgenerációknak."
Mozsonyi Sándor dr. munkássága beigazolta,
hogy a személiyéhez füzőtt legtúlzóbb remények sem
-voltak alaptalanok. Nemcsak szorosan vett feladatkörében végzett ~áratlan alkotó munkát, hanem!
élére állt a gyógyszerészi kultúrális mozgalmaknak s tehetségével, nagy akaraterejével diadalra
-vitte a gyógyszerészi kultúrtörekvéseket. Nevéhez
fűződik az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet megszervezése, a gy.5gyszerészképzés reformjának és a
·gyógyszerészet tanszékének kivívása, továbbá az
Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetnek a régi, mindenképpen sok kifogás alá eső üllői-úti helyéről a
llőgyes Endre-u. 7. szám alatti helyiségekbe történt áthelyezése és a nyugateurópai modern szakintézetekkel a versenyt mindenképpen kiálló, pom1Jás felszerelése, illetve e célra a magyar gyógyszeirésztársadalom mintegy 80,000 pengőt kitevő, óriási
.áldozatkészségről és pályaszeretetről tanuskodó
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ado1nánvainak: összeg·yüjtése, mrrt hü:;zen az államkinestár a jelen viszonyok között ily célra pénzt .
nem adhat, - ugyuncsak az ő nevéhez füződik a
gy.5gyszer6szi továbbképzés intézményessé tétele s
végül a gyógyszerészeti tanszék létesítésének nagyfontosságú ügye.
Ezekkel az e1·edményekkd a magyar gyógyszerészet színvonalát és tudományos rangját
európai szintre emelte. Amikor 1940-ben őt
nevezték ki a gyógyszerészeti tanszék első nyilvános rendes egyetemi tanárává, a gyógyszerészi kar
a nag·y reformátort ünnepelte benne, aki munkásságával és alkotásaival nemcsak a jelen kornak
vált díszévé, hanem a gyógyszerészet egyetemes történetében is előkelő helyet biztosított magának.
MONSIEUH BARTHOU TÖRTÉNELMET
HAJ\HSI'T.
Ezen a nyáron Barthon francia kül Ügyminiszter látog·atást tett a kisántánt országaiban. Utazásának célja a később kártyavárként összeomlott.
„egyetemes biztonság" keleteurópai bástyáinak
megerősítése volt. Erre irányuló fáradozásai során Bukarestben és Belgrádban élesen állást foglalt a magyar revizió ellen és ezeréves történelmünket megcsúfoló, durva hamisításokat tartalmazó nyilatkozatokat tett. Barthon kijelentéseit az
egész magyar nemzet mély felháborodással utasította vissza. Az egyesület választmnnya egyik
nagy agilitású, kitűnő tagja, Laborczi Vilmos jegyző indítványára határozatot hozott, melyben mély
megbotránkoz:isának adott kifejezést Barthon viselkedése felett. Az indítvány, melyet a július 11-i választmányi ülés cgyhanguan tett magáévá, a következő szavakkal végződik:
„Az Okleveles Gy.5gyszerészek
Egyesülete
megdöbbenve vette tudomásul a francia külügyminiszter nyilatkozatát és kijelenti, hogy törhetetlen
hittel, li:;lkesedéssel. bü,alommal és kitartással ragaszkodik a revízióhoz és addig nem nyugsúk, mígaz ezeréves Magyarország határai vissza nem állanak."
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Az egyesület minden időben ,;zilánlan nemzeti
alapon állott és minden hazafias megmozdulásból
kivette részét. Ennek bizonyitéka a választmány
állásfoglalása is. A nemzethűség· volt egyik el"Ősségc;
az alkalmazotti mozgalomnak és alapja az egyesült'!
fennmaradásának. 1934 nyarán még alig sejthette
valaki, hogy nég-y év múltán már megindul a revizió és a magyar föld gyönyörű darabjai térnc·k
vissza az anyaorszúp;hoz.
KÉSZüLőDÉN.

Hajós Gyula tlr. közgyülési beszámolója egyben hattyudala - ig·en érdekes képet festett a
magyar gyógyszerészet akkori viszonyairól. Az alkalmazotti kar szociális törekvései már érőben voltak. A belügyminiszter külldötte a júniusi közgyÜlésen bejelentette, hogy készül már a gyógyszerésú
jóléti törvény. Nagy fcltünést keltett a másik bejelentése, melyben közölte, hogy a miniszter már
megbízást adott az új gyógyszerészi törvény elkészítésére, egyúttal nagy vonásokban i'111ertette a
készülő törvény reformterveit. Ugyanakkor már
szinte készen állottak az év végén kiatlásra htülő
gyógyszerészi alaprendcletek, amelyl'k sok tekintetben nll'gváltoztatták a pálya képét. A magyar
gyógyszerészet fejlődése szempontjiíhól a kiiwtkcző,
1935. esztendő meglehetősen élps határvonnlat képvisd. Ezért érdekesek az l'Zl nwg"l'lőző kari közállapotok.
A gyógyszerészi kar eúdőtájt hizon vos büszkeséggel hivatkozott szociiílis tevékenységére, ami
azonban tulajdonképpen csak karitatív akciók lazán összrfiiggí5 sorozatából állott. Az eliíző években
nagy segítséget jelentő étkPztetési akciót kibővítet
ték, i·endszl'resítctték a szellemi sziikségmunkát, s
a rászornLík egy részének havi 30 pcngőig Ü'rjedő
segélyeket folyósítottak. Az egyesület igen széleskörű és élénk ütemü tevékenységet folytatott szociális ééljai érdekéhen. Ennek egyik jelentős részlete volt a lap szerkesztője által kidolgozott és sokszáz példányban kinyomtatott tanulmány a korpó1lékos fizetőpénztárról. A tannllmány azt a célt szol329
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gálta, hogy érveivel meggyőzze a főhatóságot és a
tulajdonosi kart a korpótlékpénztár elkerülhetetlen szükségességéről. Az alkalmazotti egyesület
ugyanis abban a hiszemben volt, hogy a bejelentett
gyógyszerészi törvény hamarosan tető alá kerül,
kívánságait tehát igyekezett napirenden tartani. A
törvény azonban még nagyon messze v.olt. Egyelőre
csak a j.óléti alap Ügye állott jól, s az egyesmetben serényen folytak az előkészületek a közelgő törvény végrehajtására.
A munkát azonban váratlan, tragikus esemény
szakította félbe. Hajós Gyula dr. Ügyv. igazgató,
akit már jóideje súlyos gyomorbaj kínzott, idegöszszeroppanása következtében öngyilkos lett. Halála
általános megdöbbenést és mély részvétet keltett
a gyógyszerészi kar összességében. A Gyógyszerészek Lapja gyászkeretes vezércikkben l:iúcsÍízott
tőle, temetésén pedi.g - augusl'ltus 27-én - megrendülve sorakozott fel az a]kalmazotti tábor, amelyet
mégegyszer maga köré gyűjtött, s mégegyszer magával ragadott az utolsó találkozás komo.r gyászában.
.
Dr. Hajós Gyula halálával s az előállt helyzettel a választmány több ülésen foglalkozott (!. a
jegyzőkönyveket), majd ideiglenes helyettesül Fantel Sándor igazgatósági tagot rendelte ki, aki néhány hónapig vezette az ügyviteli irodát.
A BÉCSI KONGRESSZUS.
„Méreteiben rendkívül nagyszabású, külsősé
geiben, fényében, pompázatos nagy társadalmi eseménye volt" Bécs városának, a nagy kongressl'lusok
székhelyének az Alkalmazott Gyógyszerészek Nemzetközi Uniójának ötödik kongresszusa, október
12-17 között. Az osztrák gyÓgyszertártulajdonosi
és alkalmazotti kar ekkor már egyetlen rendi közösségbe tömörült s az Unió kongresszusát is neml'letközi gyÓgysioertártulajdonosi találkozóval kötötték egybe. Az egységes osztrák gyógyszerésztá.rsadalom rendezésében lefolyt bécsi kongresszus
nagyszabású ünnepséggé nőtt, melyet az egyház, a
politika, a társadalom, a tudomáuyok legfényesebb
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nevei tüntettek ki részvételükkel. Már a kongreszszust megelőző fényes estélyen is megjelent Innitzer bíboros, Ausztria hercegérseke, a történelmi
névvé vált egyházfejedelem, Odo von NeustaedterStürmer népjóléti miniszter és Ramek volt szövetségi kancellár. A másnapi nagygyűlésen Neustaedter-Stürmer tartotta a megnyitó beszédet, a
kongresszust követő díszlakomán pedig Innitzer biboros mondott a gyógyszerészi foglalkozás iránti
megbecsüléstől áthatott, kedves gondolaton felépült nagysikerü beszédet. Ramek kancellár is beszélt a baideni kiránduláson. iA kitüntető tiszteletadás, amellyel a kongresszust az egyházi és állami
élet legmagasabb funkcionáriusai elhalmozták, annak a gyÓgyrészközösségnek szólt, amely először
:szociáL'is téren hozta meg mintaszerű intfaményei
útján a teljes
kieigyenlítődést,
majd társadalmi tekintetben is lebontott minden válaszfalat, amely a multban gyÓgyszertártulajdonos
és alkallmazott közé ékelődött.
A bécsi kongresszus ünnepségeinek hírét a ma,·gyar delegátus, Fantel Sándor hozta el és írta meg
részletesen a Gyógyszerészek Lapjában, ámulatot
keltve az osztrák fővárosban lejátszódott nagyszerű események iránt. Megint csak igaznak bizonyult a régi híre.s jelmon!dJat: Austria docet.
TI'fKARVALASZTAS.
Az egyesület választmánya szeptember 14-i ülésén elhatározta, hogy a megüresedett titkári szék
betöltfaére kiírja a pályázatot. A pályázat határidejéül október 15-ét tl\zte ki. A pályázati hirdetmény a Gyógyszerészek Lapja szeptember 15-i szá.mában jelent meg, ugyanakkor vezércikk foglalkozott azokkal a szempontokkal, amelyek az új titkár megválasztásával kapcsolatban figyelembe veendők. ,,iAki ma erre a pozicióra pályázik, annak
-a mai rendkívüli helyzetben egészen rendkívüli kvalitásokat kell a nagy célok szolgálatába áJ~ítani" írta a Gyógyszerészek Lapja. „Az alkalmazotti kar
·ma nem Ügyvewtő hivatalnokot akar választani,
'hanem vezért, akinek lelkében az igaz Ügyért va15
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kiállás bátor hite ég s az óvatos taktikázást lenéző kockázatokat vállaló fanatizmus tüze lobog."
' A titkárválasztó választmányi ülést Láng h.
elnök október 20-ra túzte ki. öt pályázati kérvény
érkezett be, melyeket Lázár Ernő előadó ismertetett,
maid az elnök titkos szavazást rendelt el. A szavazatok összesúmlálás~kor kitünt, hogy Gróff Gyula
19. dr. Bontha Jenő 8 szavazatot kapott. Láng h. elnök erre cnunciálta, hogy a választmány G r.óff
Gyula okl. gyógyszerészt az egyesület titkárává választotta.

i'
1'

1'

GROFF GYULA SZOLGALATRA
JELENTKEZIK.
A választmány nagy többségének bizalma hívta Gróff
Gyulát az ügyvezető titkári
székbe, annak ellenére, hogy az
egyesület belső életében és
mozgalmaiban
homo novus
volt. Előzőleg az Országos
'Társadalombiztosító :Intézet
gyógyszerészi osztályán műkö
dött,
ahol
adminisztrációs
ügyekkel foglalkozott és alk;üma volt hő tapasztalatokra és
megfelelő rutinra szert tennie. Innen k,;r~lt el „a
híre az egyesülethez, ahol egyes vezeto tcnyezok
felismerték képességeit és felszólították, hogy vegyen részt a titkár-pályáz~ton. A ;rálasztás m}nden tekintetben szerencsesnek bizonyult. Groff
Gyula személyében olyal'. c:::yél'.is~g kerül~ ~z i~gy
vitel élére. aki na12:y felkeszultsegevel, sokffanyu és
mélyreható művellSégével s szociális mcggyÜződé
sének szinte dogmatikusan szigorú képviseletével
mindenben megfelelt az új titkár személyéhez fű
zött várakozásoknak. Külső megjelenésében sokan
különcködést láttak. Szokatlan szakállvisclete ma
bizony ritka jelenség. Széleskarimáju fekete kalapja .hatalmas koponyár~ te;ül és bozontos m~vés~
fejet takar. Ezekhez a lenyenek excentnkumat kl332
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éppoly makacslll rcig·aszkodott,
mint aszkéta életmódjához és dogmatikus elveihez.
Igy kellett tehát megszokni őt. Ez sikerült is. Nemcsak megszokták, meg· is szerették. Szálas, szakállas,, kissé torzo:nborz ~lakja nélkül a gyógyszerészi
kozelet ma rnnr elkepzelhetctlen. Hüvös korrektsége, mrgközelíthetctlen tisztcsséITc fanyar bonhómiá;ja és gondolkodásmódjának kérlelhetetlen kövctk:ez.etl::'sséµ,'e érdL•kes Ps vonzó szinfoltok a mai
gyógyszerészet prrlettáián. Slcolasztikus észjárású,
boncoló ríme, félelmete"''n éles logikával, e;·ős jo-

gászi készség·gel és szigorú erkölcsi mértékkel, amit
azonban nen1csak másokra, hanem .önmagára is alkalmaz. Munkája, tchertségc a gyógyszHrész~
karban általános
elismeréssel találkozott. A
poziciónak, , melyet elfoglalt
és az üg·ynek,
amelyet kepviselt,
tiszteletet és megbecsülést
vívott. ki. Sokan a :iövő emberét se', tik benne, akU"e a nagy gyógyszerészi problémák elő
mozditásában komoly szerep vár.
Gr.óff Gyula 1934. november l-én vette át az
ügyviteli iroda vezetését., hivatalos beiktatása a november 3-i válaszmányi ülésen történt. meg, amikor
Fante] Sándor beszámolt munkájáról s ideiglenes
meghizatását is visszaadta. Lángh. elnök buzdító beszéde után Gr.Sff Gyula mondta el tikári székfoglaló
beszédét, amely nagyvonaluságával és szándékainak
őszinteségével mély benyomást keltett. „A közért
dolgozni a lep;szebb munka, amire férfi vállalkozhi;t" - ;nondta. S valóban attól kezdve, hogy szolgalatra Jelentkezett - a Gyógyszerészek Lapja november 1-i számában „Szolgálatra jelentkezem"
című cikkében mutatkozott be a karnak - sikerrel
és eredménnyel 8Zolgálta a közt, elsősorban az alkalmazotti mozgalom célkitűzéseit. Munkásságával
és egyéniségével a harminc éves mozgalom legjelentékenyebb vezetői közé emelkedett.
AZ U.J VEZETÉS
alatt csakhamar döntő események küszöbére érkezett az alkalmazotti tábor. Mielőtt erről részletesebben szólanánk, az év néhány nevezetesebb személyi
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hírét és fontosabb epizódját említjük fel.
Dr. Atzél Elemér belügyminiszteriumi osztálytanácsos, a törvényelőkészítő osztály h. vezetője ügyvédi és bírói
vizsgát tett, amivel
kapcsolatban a szaksajtó elismerő cikkekben
méltatta az immár nyolc diploma birtokába jutott
kiváló főtisztviselő egyéniségét.
Ugyancsak nagy örömmel fogadta a kar Széki
Tibornak, a szegedi, illetőleg kolozsvári egyetem kitünő professzorának a budapesti egyetem kémiai
tanszékére, a sok évtizedes tudományos munkásság után nyugalomba vonult nagynevű kémia professzor, Winkler Lajos utódjává történt kinev.ezését.
Ugyanekkor került az Országos Közegészségügyi
Intézet kémiai osztályának élére mint osztályvezető,
dr. Schulek Elemér egyetemi magántanár, a legkiválóbb gyÓgyszerkémikus és analitikus. Dr. Szebellédy László pedig egyetemi magántanár lett. Mozsonyi Sándor dr.-nak a budapesti egyetemi gyógyszertár vezetőjévé történt kinevezéséről már előző
leg megemlékeztünk. Ezzel szinte teljes lett a
nagy felvonulás, mellyel az új tudós gyógyszerész
gárda elfoglalta a gyógyszerészi művelődés legfontosabb őrhelyeit, s megkezdődhetett a nagy harc a
magyar gyógyszerészet tudományos, kulturális
szinvonalának felemeléséért.
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1
1

!A NAGY KIKÉPZÉSI ÉRTEKEZLET.
Ilyen előzmények ut<án ült össze szeptember
18-án a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
·elnöke dr. Tauffer Gábor által kultuszminiszteri
felszólításra összehívott egyesületkiizi értékezlet,
.hogy az egyetemi gyógyszerészképzés reformja tekintetében egyöntetű elhatározásra jusson és a
gyógyszerészi pálya egységes javaslatát terjessze
a kultuszminiszter elé. Az egyetemi gyógyszerész
prof.esszorok részvételév·el összeült s a kar minden
ágát képviselő értekezleten dr. Mozsonyi Sándor
ismertette az eddigi reformtervezeteket. Dr. Deér
Endre az új egységes javaslat felépítése érdekében
szükségesnek mondotta a régi javaslatok félretételét és bejelentette, hogy a Gyógyszerésztudományi
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Társaság új javaslatot készített. A négy éves
egyemi tanulmányi időn alapuló új javaslatot dr.
Schulek Elemér ismertette részletesen. Elgondolásait az értekezlet magáévá tette és dr. Mozsonyi
Sándor, dr. Schulek Elemér, dr. \Veszelszky Gyula
professzorok, Ernyey József főigazgató, továbbá
dr. Nagy Béla, Funk József, és Berkovits Károly
gyakorló gyógyszerészekből álló szűkebb bizottságot küldött ki az egyöntetűen elfogadott alapelvek
megszövegezésére. A bizottság elfogadta dr. Schulek Elemérnek Mozsonyi professzor közreműködé
sével kidolgozott emlékirattervezetét, melyet az október 30-i teljes ülés is egyhangulag magáévá tett.
A következő évben, január 30-án Tauffer Gábor
vezetésével népes küldöttség adta át a közös memorandumot Szily Kálmán kultuszállamtitkárnak. Ezzel a kiképzés reformjának Ügye döntő lépéssel
jutott előbbre.
KARACSONYI AJANDÉK ..
Az év vége felé nagy ,esemény következett be.
Vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter·
november 27-én beterjesztette a nyugdíjintfaet és
egyéb gyógyszerészi szociális alapokat létesítő tör-vényjavaslatát. Egyszeriben megforrósodott a levegő a gyógyszerészi pálya fölött. Megbolygatott
méhrajhoz hasonlított az alkalmazotti tábor. IzgaLom, várakozás, öröm lett úrrá sorainkban, a vezető
ség állandó készenlétbe helyezte magát, a harmincéves szociális háború finiséhez érkezett. Elő
zőleg - mint ismeretes - az évi közgyűlésen Siegler János dr., a belügyminiszter képviselője már bejelientette, hol!;y készül a szociális törvényjavaslat.
Egész nyáron át folyt a javaslat jogászi, majd ősz
szel a pénzügyi előkészítése. Scholtz Kornél dr.
belÜl!;yi államtitkár november elején közölte a nála
járt egyesületi vezetőkkel, hogy a belügyminiszter
magáévá tette a törvénytervezetet és közölte azt is,
hogy dr. \Atzél Elemért kérte fel a nyugdíjügy elintézésére. A javaslat még ugyanabban a hónapban
minisztertanács elé került, amely egyhangulag elfogadta s azután a belügyminiszter november 27-én .
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a

képviselőház

elé terjesztette.

Innen kezdve gyors ütemben hab.dt a javaslat

n megvalósu!ús fL·lé. _.;-\ képvisrlőház tilrHadalompoli-

tikai bizottság-a december 11-én vette tár1ualás alá,
(„'Törvényjavaslat gyógyszerészi jóléti intézmény
létesítéséről", 834 számú képviselőházi iromány,
előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából kiadatott a képvisc·lőház társadalompolitikai bizottságának) és dr. Tauffer Gábor, dr. Gaál Endre, dr.
Tóth Pál, Proppcr Sándor, dr. Téglássy Béla és
Kórody-Katona János képviselők hozzászólása,
majd a belügyminiszter válasza után elfogadta a
javaslatot. Két nap mulva, december 13-án a képviselőház plenáris ülése tárgyalta vitéz KeresztesFischer belügyminiszternek a gyógyszerész.i jóléti
intézményről szóló javaslatát. Előadója Lányi J\Iártcn volt. Elsőnek Dinnyés Lajos képviselő, az egyeBiilct díszelnöke sz.ó!ott hozzá és örömmel üclvőzölte
a belügyminiszter dícséretes szociális alkotását.
Nagy
beszc;dét azzal
a
kérelemmel
fejezte be, hogy a törvény · vé1?,Tehajtási utasításában
gondoskodjék
a
belügyminiszter
arról, hog'v az a lr1p intPzíi bizottságában a
htla.idonosok és alkalmazottak a teljes ])Hritás
alapján vegyenek részt. A törvényjavaslatot ellenzéki pártállása ellenére örömmel fogaclta cl. Ezut~n dr. 'rrauffrr (JfÍbor, a ~'ÍRgya.ror~zági (}yóµ;-yszerósz Egyesület elnöke, dr. Gaál Endre, a Bu<lapesti
Gyógyszerész Testület elnöke, T.5th Pál dr. és
Tég-lássy Béla dr. orvos képviselők szólaltak fel,
majd Bessrnyey Zénó alelnök az elnöki székből lezárta a vitát. Vitéz Keresztes-Fischer belügyminiszter válaewlt a vita szónokainak, megköszönte
a felszólalásokat és örömét fejezte ki, hogy javaslata a Ház egyöntetű helyeslésével találkozott. A
paritásra nézve megnyugtató kijelentést tett. Ezuán a képviselőház általánosságban és részleteiben
megszavazta a javaslatot. (A jól~éti törvény képviselőházi tárgyalását a Ház napl.Sja nyomán szóTól:Eizóra, egész terjedelmében a Gyógyszerészek
'Lapja 1935. január 1-i száma közölte.)
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ELÉGTÉTEL.
Az egyesület vezérkara szívszorongva hallgatta
végig a Ház karzatáról a jóléti törvény képviselő
házi tárl(·yalását. Határtalan örömének és lelkesedésének kitörését csak a házszabályok szil(·orúsága
akadályozta meg, a karzaton megjelenő közönségnek a legcsekélyebb érzés vagy véleménynyilvánitástól is tartózkodnia kell. De már a folyosón nem
olyan szigorú a fegyelem. A szavazás után az egyesületi vezetők, régi harcostársak és j.óbarátok könynyes szemmel ölelkeztek össze a harmincéves mozp;~lom első igazán nagy sikerének hatása alatt. Dr.
Tóth Pál országgyűlési képviselő, az egyesület díszelnöke kiPHhlcözölte, 110,gy a belüg_ynrinisztrr a s:.-:;avazás után nyomban fogadja az egyesület küldöttségét, hol(-y az alkalmazott gyógyszerészek nevében
azonnal kifejezhesse háláját és köszönetét.
Vitéz Keresztes-Fischer ]'erenc belügyminiszter a Ház folyosóján fogadta az egyesület vezetőit,
akiknek nevében Láng Oszkár h. elnök meghatottsággal telt szívvel mondott köszönetet a miniszternek. A belügyminiszter láthatólag jól'eső érzéssel
hallgatta meg Láng h. elnök '21wait, majd
válaszában kifejezést arlott annak a gondolatának, hogy inilyrn :iólf'8Ő é1·7,f~ ör.i-itnrL okoz_ni. Ez11tán a küldll1tség· n1i11(ll·11 i~g-_i:\t kc'zfogással tüntette ki , (emlékc,zdem szPrint Láng
Oszkár, (~róff Gyul;:i, Lftzár Ernil, I~1 nn\;'i Srindor,
Urszinyi Károly és :iónrng-;un vol!nnk ott), majd
sietve eltávozott hogy az éppen aznap ps(c érkczií
Schuschnig-g oszh·ák knncellá1· fogacltatásíin vegyen részt.
Mielőtt az egyesület vezetősége a képviselő
házb.ól eltávozott voina, folkerc•ste a parlamentben
jelenvolt dr. Atzél Elemér tanácsost, hogy háláját
és köszönetét azon melegében neki is kifejezhesse.
Sikerült is a belügyminiszter szobájából távoztában néhány percre feltartóztatni és minden szabód(1sa ellenére néhány meleg szóval megköszönni, am; t
a karért tett. Bár Atzél tanácsos minden érdemet
igyekezett elhárítani magától, a küldöttség tagjai
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mélyen meg voltak győződve, hogy a legtöbbet dr.
Atzél professzor tett az alkalmazotti kar érdekében.
December 13-án este szavazta meg a képviselő
ház a jóléti törvényt s a Gyógyszerészek Lapja december 15-én megjelent száma már részletes tudósításban számol be a nagy eseményről. Az egyesület elnökének „Karácsonyi ajándék" című vezércikke örömteli szavakkal jelentette, hogy harmínc
év után „az alkalmazotti kar első igazi loarácsonyát
ünnepelheti."
A gy.ógyszerészi jóléti törvény índokolását
(lásd Gyógyszerészek Lapja 1934. dec. 15-i számának 5. oldalán) az egyesület na.gy elégtétel gyanánt
fogadta. Az indokolás ugyanis kimondja, hogy törvényes intézkedésekkel kell gondoskodni a gyógyszertári jogosítványban nem részesülő alkalmazott
gyógyszerészek sorsáról is. „A belügymíniszter indokolása - írta a Gyógyszerészek Lapja szerkesztője - ennek az elvnek kimondásával szentesítette
háromévtizedes küzdelmeink jogosságát s mi nag-ybenső elégtétellel ál'lapítjuk meg, hogy törekvéseink törvényben is kimondott :fogon és igazságon
alapulnak."

1.
-ben megtört a hosszú iclő óta tartó depresszió vonala s nagyarányú fejlődés küszöbéhez
érkeztünk. A gyógyszerészet sorsának intézését új
gmeráció vette a kezébe, amely nagy kultúi·ával,
erős akarattal és meggyőződéssel lendítette ki pályánkat ólmos mozdulatlanságából. A tudományos
őrhclyeken, az érdekképviseleti életben és mmden iitt, ahol gyógyszerészi sorsot intéztek, új emberek
foglaltak helyet. Ez a nagy felkészültség·{\ akaraterős új nemzedék határozott léptekkel vitte előre a
gyógyszerészet ügyét. Szociális téren a gyógyszerészi jóléti törvény megszületése jelzi az új irányt, kultmiílis téren a kiképzési reform e]őkészítése, közigazgatás terén az alapvető belügyminiszteri rendeletek mcg·jclenése, melyek az eddigi szétszórt jogszabályokat foglalják egységbe és megszervezik ; a
g·yógyszerészi szolgálat rendjét. Gazdasági téren az
ú.i gyógyszerárszabás tám.asztja alá a g:yóg·yszerészi
kar anyagi helyzetét és nyújt alapot törekvéseinek
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megvalósításál1oz.

Konszo1idáci5,

pezsg·ő munk:a-

kcdv, alkotások jellemzik ezt az évet, melyre ma már
úgy gondolunk vissza, mint az <'lső világháborút
megelőző boldog és nyugalmas, munkás évekre.

A VALASZTMANY
RENDKIVüLI ÜLÉST TAHT.

Közvetlenül azután, hogy a képviselőház megszavazta a gyógyszerészi jóléti törvényt, 1934 december 14-én Láng Oszkár h. elnök rendkívüli
ülésre hívta ö.ssze a választmányt, hogy ünnepélyesen bejelentse a nagyszerü eredményt. B€lszédében
rámutatott arra, hogy a nyugdíjtörvény elfogadása
az egyesület fennállásának és történetének legjelentősebb eseménye. Megemlékezett mindazokról,
akiknek a nyugdíjtörvény köszönhető, vagy az elő
készítő munkában részük volt, így elsősorban dr.
vitéz Kel'0sztes-Fischer Ferenc belügyminiszterről!,
aki nagy megértéssel és jóindulattal, a bölcs államférfi igazságos érzületével tette magáévá az Ügyet,
továbbá kiváló munkatársairól, dr. Scholtz Kornél
államtitkárr.ól, dr.
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Kádár

Le-,lente min. tanácsos339

. r.51, dr. Atzél El~~nér tanácsosról: aki~ na~'iY j~~,l~a:
rattal és megérto szeretettel .s,egitettek do, a l'.'l~b
intézmények törvényes alamanak .me12:valos';'lasat.
Külön ermlékezett meg ·dr. Mozsonyi Sandonol, alu
őszinte szívvel esztendők óta készített.e dő .és S'.'seg.íte!te si]<crh~.z, töre~<vé;;pi~;t;, valam1i;t. Dmnyes
La1os orszaggyulesi kepviselorol, aki paiatl.a~ le}kesedéssel karolta fel az alkalmazotti kar kivansagait, s közben.iárásáv~l. interpell~ciói;val felbecsülhetetlen segítséget nyu1tott. Koszonetet fe.1ezte ln a
gyógyszertártulajdonosi kar veze.tőinek ~ az. alkaTrnazotti egyesület elnökségének, valaszhnanyai;ak es
a Gyógyszerészek Lapjának. •;fü' kgyert az erd~rn
eo·yikünké sem - mondotta Lang 11. elnok - az erd~in mindnyájunké. Az éi-dem azé a szellemé és lelkes kitartásé, mellyel <'gyesületünk vezérei és .. tagjai, az eltávozottak és az i!t!evők IJ1Ín<lenkor, ~orhe
tetlen hittel, meg nem alknvassal knzdottek cel.1:imk
el'éréséért." Végül Isten áldását kérte a kiviv 0 tt
eredménynek minden előmozdító.iára és mindm részesére.
A választmány tomboló lelkesedéssel vette tndomául Láng h. ·elnök be:ielentéseit. Lázár Ernő
igazgatósági tag, (a v.álasztmá~y ell:y,ik legizrn?sabb
tehetségü fiatal tagia) felsz.olalasaban lnfe1tettc,
hogy Lá~g Oszkár h. elnök éjt nappalá tevő fáradhatatlan tevékenységének oroszlánrésze volt a siker
elérésében s ezért indítványozta, hogy jelentését
sz5szerint örökítsék meg a jegyzőkönyvben, nPki
magának pedig érdemei eliömcréséiil szavazz~n >; választmány jegyzőkönyvi köszönetet. Az mclitva1'._,Yt
a választmány egyhanguan elfogad üt. Mester li crenc írásbeli indítványára a választmány egyhanguan jegyzőkönyvi köszönetet szavazott Berkovits
Károlynak, a Gyógyszerészek Lapja szerkesztőjé
nek á nyugdíjtörvény érdekében kifejtett egy évtized~s fáradhatatlan tevékenységéért."
1935: III. T.-C.
Á gyógyszerészi jóléti törvény a képviselőházi
tárgyalás után rövidesen "·· fel.sőház el~ került. A
felsőház jóléti és munkaugyi b1zottsaga Balogh
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Jenő l'lnöklctc tm•llett január 9-i üléséLm tárgyalta
le a javaslatot. Előadója Kiilme Lóránd volt. A hozzászólásokra adott válaszában a belügyrniniszer kijt•lentette, hogy a gyógyszertári jogaclományozás új
rendezése folyamatban van és azt külön tö1·vény~
ja·va8latban terjeszti a Ház elé a. g-yógysy,rrészeti
iig-.r 1Htalános rendezésével együtt.
A fclsőhá7 plénuma január 16-án tárµ;yalta a
tür,rényjcrvaslatot. Balog·h El0n1ér é;.; Gaár ·\Tilmo8
jóindulatú hozzászólása után dr. vitéz KeresztesFischer Frrenc belügyminiszter beszélt. Kijcl'ent..tte, h01ff a törvényjavaslat gondolata elődjétől
néhai Vass József népjóléti minisztertől szirma~
zik, majd ismét a paritás mellett foglalt állást. A
febőház ezután általánosság·ban és részletPibrn elfog·adta a javaslatot. i\Iost. már csak: a korn1ánvzói jóváhagyás volt hátra. A Gyóg·yszerészek Lapja február 1-i száma az Plső oldalon hatalmas betiikkel
.ielcm1i: „19:3:i. évi HL t.-c. Lapzárta után értesülünk, hogy a Kormányzó Ur Őfőméltósága kihirdette a gyógyszt•részi jóléti törvényt." A vezércikk dr.
A Izél Elemérről szól, majd a· kövPtkező, február
13-i :-;zán1 L'lső olllalán olvashatjuk n1ag'át a törvé11yt,
nwly így szól:

19:3:J. ÉYI III. 'I'.CIKK GYóUYSZEirnszr
JóLBTI INTÉZMÉNY LB'rESITÉSÉRÖL.
E111/Ncezetiil or/0111 mindenkinek, okit illet, horm
]1 r1.r;yarorszáu orszár1r;.z1üléséuek kévviselőhriz.a és
fefsr'fhrízn közös er1?1e.fértéssel a kiivetkező förvénJ/cikket olkotta:
L §. GyógyöZerhírban orvosi rendeletre készílctt minden egyes gyógyszer kiszolgáltatásánál
felsziimított munkadíj után a gyógyszertár feleliís
"ezetője kötPlrs a gy.ógyszerészek segélyezésének és
nyugclíjintézctük előké.szítésének céljára jámlékot
fizdni. A járulék összegét s lerovásának módját és
a lerovás c!mulaszbísának jogkövetkezményeit a
belügyminiszter rendelettel állapítja meg. A járulék összege g·yóg·yszrrenként 4 fillérnél több nem
lelwt. A jámlék közadók rn5djára. hajtható lw.
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2. §. Az 1. §-ban meghatározott járulékból befolyó, továbbá az egyéb forrásokból rendelkezésre
álJ,ó összegeket, külön alapként kell kezclrn. 'Az alap
kezelésének közelebbi szabályait és az alapból engedélyezhető segélyeket a m. kir. belügyminiszter
állapítja meg.
3. §. A rn. kir. be1ügyrniniszter felhatalmaztatik' llo11.'Y a gyógyszerészek ellátását öregség és rokkantság. esetére, úgyszintén özvegyeik és ~rvái!< ellátását az 1928:XL. törvénycikk rendelkezeseitol eltérően az 1. §-ban meghatározott járulékok és egyéb
szolgáltatások igénybevétel_ével nyug~íjintézet ~eg
alkotásával megszervezze es a szukseges szabalyokat rendelettel rne11,·állapítsa. A nyugdíjintézet megalakítása után, a jelen törvény értehnében alapként
kezelt vagyont a nyugdíjintézetnek kell áta~m.
4. §. A törvény hatálybalépésének napJat a m.
kir. belügyminiszter állapít:ia meg.
E törvénucilck kihirdetését ezennel elrendelem,
e törvénycikket, mint a nemzet akaratát, mind mafJ(tln meatartom, minrl másokkal is mer1tartato111.
Kelt Budapesten, ezerkilencszázharmincötödik
évi január hó huszonkilencedik napján.
·
H orth.IJ Miklós
:Magyarország kormányzója
Vitéz Gömbös G)Jula
m. kir. miniszterelnök.
DR. JOHAN BÉI.A.
Március hó folyamán belügyminiszterváltozás történt. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc lemondott s Gömbös Gyula miniszterelniik újjáalakí·
tott kormányába az akkor éppen Svájcban tartozkodó vitéz leveldi Kozma Miklóst hívta meg belügyminiszteTnek. Kozma Miklós a reformprogramrn Jegyében vállalt miniszterséget. Széles látókört, elf~
gulatlan ítéletet és európai szellemet hozott magaval. A g·yógyszerészi kar a. gyógyszerészi reforn:;politika megvalúsít.ását várta tőle. Hivatalba, lepése után első cselekedetei közé tartozott a gyogyszerészi jóléti törvény végrehajtása, ami a kar ré342

széről

meleg rokonszenvet ébresztett iránta.
Változás történt az egészségügyi igazgatás vezetésében is. Di· 8choltz Kornél, a belügyminisztérium orvosállamtitkára 46 évi eredlnénydús szolg'álat után nyugalomba vonult. Utódává a kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Johan Bélát, az Országos Közegészségü11,·yi Intézet igazgatóját nevezte ki. Az egész ország közvéleménye azzal
az érzéssel és azzal a megnyugvással fogadta J ohan Béla kinevezését, hogy egy na.gyon fontos
posztra a legmegfelelőbb ember lrnrült. Dr. Johan
Béla munkásságának eredményei ekkor már a legszélesebb körben ismeretesek voltak. Egy jól átgondolt és kih'.\nöen megalapozott egészségvédelmi rendszer hatásait a lakosság széles rétegeire terjesztette
ki.
A ferLőző betegségek ellen indított irtó háború,
a védőoltások megszervezése, az egészségügyi mintajárások és körzetek megalkotása, a tudomány harci
~szközeinek csatasíkba állítása s az erők koncentrálása egy tökéletesen felkészült orvos szervező kép0ssége és hadv·ezéri zsenije által, ez volt Johan Béla
dr. munkája a Közegészségügyi Intézet élén..A
megkezdett munkát még szélesebb keretek között
folytatta a közegészségiigy vezető poziciójában és
a zöld keresztes szervezet kiépítésével, az egészségvédelmi hálózatnak az egész országra szóló kiterjesztésével további nagy eredményeket ért el. Nagy
segítségére volt Kozma Miklós megértése és az a
kibontakozó új szellem, mely az egészségpolitikát
az országos feladatok és nemzeti célok legelső vonalába állította.
GYóGYSZERÉ8ZEK OTISZAGOS
.JÓLÉTI ALAPJA.
Május 11-én tartotta az egyesiilet évi közgyű
lését, melyen az alapszabálymódosítással kapcsolatban Láng Oszkár h. elnököt Ügyverzető elnökké
választották, Ezen a napon jelent meg a hivatalos
lapban a belügyminiszter három rendelete, melyek
a jóléti törvény végrehajtásáról intézkedtek. IA ren343

<leleteket már az időközben lemondott vitéz Keresztes-Fischer J<~erenc utóda, vitéz Kozma :Miklós
belüg·ynlinis·zter adta ki. A végrehajtási utasítás
megjelenése az éppen közgyűlésre összeülő karban
határtalan lelkesedést keltett. 1\Iindhárom 1·endelet egész terjedelmében megjelent a Gyógyszerészek Lapja május 13-i számában. A végrehajtási utasítás a törvény céljainak megvalósítására megalkotta a Gyógyszerészek Országos
Jóléti Al'apját, szabályozta annak müködését, az állami kezelésbe utalt alap vezetésére intézőbizottsá
,g·ot létesített. A Gyóiaszerészek Országos Jól éti
Alapja e1nökévé a belügyminiszter dr. Atzél Elemér egyetemi magántanár, belügyminisztériumi
osztálytanácsos! nevezte ki, helyettesévé dr. Siegler
János egyet. m. tanár, beliigymin. s. titkárt. Az intézőbizottság tagjaivá paritásos alapon öt tulajdonos és öt alkalmazott g·yógyszerészt nevezett ki éspedig tulajdonosi részrfü dr. Tauffer Gábort,
Löcher<"r Tamást, Müller Vilmost, dr. Gaál Endrét
és Róth Manót, alkalmazotti részről Láng Oszkárt.
Gróff Gyulát, Lázár Ernőt, Balás Arpádot és Szentmihályi Gézát, tovbbá két pártatlia11 tagot dr. Mozsonyi .Sándor és dr. Schulek Elemér személyében.
A Gyógyszerészek Országos J.óléti Alapja 193&
évi június l-én kezelte meg müköclését. A Budapesti

G yógys'.<erész Testület bocsátott helyiséget rendelkezésére az. Agp;teleki utcai székház II emeletén.
Néhány puritán egyszerüségge1 berendezett lnvatali szoba, ez volt a meginduláskor a Jóléti ,!Alap.
Ma pedig, G év múltán három nagy bérpalotáJa van
a fővárosban, kétmillió pengőt érő vagyona és az
anyao·iakon kívül felbecsülhetetlen értéki\ erkölcsi
tőkéi;, mely két tényezőnek együttmüködéséből keletkezett. Az egyik a kar megértő ál'dozatkészsége,
a másik az alap elnökének páratlan lelkesedése és
szeretete.
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DU. ATZÉI, ELEMBR.
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\"olt egyszer egy gyÓgy8Zerészsegéd - akkor
még széltében így hívták őket, de lassanként ki8Zorítjuk már ezt a lekicsinylő elnevezést, - egy szegény, becsületes, törekvő ifjú, aki húsz-egynéhány
évvel ezelőtt úgy állt a tára mög-ött, mint ahogy
mi állunk, mérőkanállal a kézben recept fölé görnyedve, az álldogálásban elfáradt lábunkat váltogatva és titokban elkalandozó lélekkel fürkészve a jövő kilátásait. Kondicióskodása során megfordult kisebb és nagyobb patikákban, volt
falun és városon, dolgozott, faradt és gÖrnyedett,
látástól vakulásig, az akkori idők divatja szerint.
És jártában-keltében figyelt, látott, tapasztalt. Lele
kének érzékeny lemezére fotografálta megfigyeléseit, megrögzítette a küliinböző ·embertipusokat,
akikkel találkozott és fixálta emlékében a kondiciók buját és bajait, a principális emberi és gyógyszerészi tulajdonságait, a jót és a rosszat, az erényeket és gya.rlóságokat, melyek az embert teszik,
és mindezt kaledioszkópsze.rlien felhalmozva lelkében, vitte magával életének küzdelmes útján.
lgy írt a Gyógyszerészek Lapja 1937. február
15-én dr. Atzél Elemérről abból az alkalomból, amik01· a kormányzó miniszteri tanácsossá nevezte ki.
Ennek az életnek és ennek a megfutott pályának,
melynek ívét ezernyi gyógyszerész szeme követi, a
küzdelem és küzködés volt a mozgatója. Minlden
támasz nélkül, teljesen magára hagyatva viaskodott a létfenntartás gondjaival, keményen és keservesen küzködött az élettel vidéki gy.ógyszerészsegéd korában. De győzte erővel és kitartással. Egyéniségének vonásai közül hiányzott az, amefy a„
energiákat lefékezi, a tehetséget elkoptatja, hiányzott az, amelyik feladja a küzdehnet és fásulttá teszi a lelket. Egyéniségének alkot.óvonalait olyan erő
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Dr. Atzél Elemé„ min. tanácsos, egyet. taná't',
a Gyógys;I;erészek ÜTszUgos Jóléti Alapja elnöhe.
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fo.e;ta. és k,alap[Llta Ö:::sze, an1elyik ne111 l'ngedte-, hog~y
ez a remlkíviili képc·sségü férfi l'lkallúdjék valaliol, r:;;y i11eg- nen1 felelő kórnyezel enE>rg·iát ölő és
<·gyéniséget romboló lcvegőjébrn. Ez a gyógysze~
részse-g-éd, Íl'ta n (] yÖg')rt:izerészeh: Lapja~ hála Istenlll'k, nern kallódott el. Látta, hogy az út meredeken
szól<ik előtt<• a magasba s tudta, hog·y csak eg·y mócl
,~an a fL-'l.iulá::-;ra, ha nz L-'l'Ő8 akarat,
tel1etség· és
tnclás szög-esbotjftt vc_·szi segitség·iil. Ta11ulni k:ezdett tehát. A gyógyszerészbő! orvos lett, az orYos~
l1ól jogász, t::Jürrn szerezte 111eg cliplon1ájt, R vég·ül~
nyolc diplomával a kezében, roppant szélcskörü ln"
elássa! vágott neki a boldogulás meredek lit.iának:
Sikl'riilt. Dr. Atzél ID!emér eddigi életének útját a
n1unka, teJ1g·ernyi r11unka és alk:otás szeµ;élyezi: 'l\:>l""':ieöítményeit sziikség·tclen katalógusba foglalni, az
(•g·észség·ügyi küzigazgatás terén végzett n1u11]cás~
öága mindenki előtt nyitott. könyv. Mindnyájan isc
merjük sckoklalúságát, fál'aclhatatlan nHmkahírá~
sút, irodah11i n111nkáit, tanári tc~vélce1rység·ét 1)1'0_;
tluklívilásának egész széles teriil.etét.
'
•
J\.Il.íködéfiér1ek: a g:yógyszrréi::;z~t szen11Jontjából
két kiemelkedő állomása van. Az. e~·yik a G yóo·y~
szerészPk Országos Jóléti Alapja. Meg•trremt;Íe
szervezője és ma is lelke ennek a példa nélkül áÍJÓ
11agyszerfi i11tézn1énynek:. Érző, n1eleg- ernb{?l'i szív
hívta éle1rP az intézn1é11 yt és ebből a n1elrg szÍ\!hől
kiáradó fluidum lüktet az intézet életében s mííkiidésébr·n. A Jóléti Alap az a bázis, melyre a mai
gy.ó..gyszC:'résztársaclalon1 e·g-ységc felépül. Az r~:cység:
111n. n1i11den ·vonntkozá.sban meg\ran, fle trrlú11 itt.111n__:_
tatlcozik nwg legkifojezőbben, ahol a szegények re
gyánrnlitásm szorultak sornát igyekeznek elvi;eli
het.ővé ten11i az Alapba gyúlő fillérekből. 8 ahol a
boldogabb jövő alapjait rakják le vállwtett igyekezdtel. A mi\öik kiemelkedő állo1m1sa dr. Aizél
Eh~rn6r Illl1nkásság·ának a g,vógyszerészi tör-vén-yter...d
V-t'.ze-t-. ~4.._ törvénytcr·vczet szerkesztésébrn u o'yan-·
azt··-az egyensúlyt liiljuk, mint a .Jóléti Alap~'
nál. A g·yógyszertádulaj<lonosok vagyonhiztonsá.e:áuak n1(•.g·e.rősítésé·vel szen1ben a~· alkalrnnzotti kar s7.neifílis igfnyrinc•k kielégíiéf'(l fü,g·_g-·
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111át:iik c~éf'zéjébC'n. 1.\.. 111érll g tengelyét pedig dr. Atzél Elemér kodifikáló munkája

a i11érlc•g

1

képl'Zi, ig'azságlceresö n1unkájából fakad nz eµ;yensúl:v, az igé11yc:l{ elismerése s a jogol{ és l{ötelesség:l'l{ egyenlő 111rgszabása . .Ezekhez, az alkotásokl1oz

nz nla1wlemekd dr. Atzél Elemér ifjúságúhól' hozta
magával, abból az időből, amikor mint fiatal gyÓgyszerészsl'géll, különböző patikákban kondicióskodott. 1\lert lehet kinek-kinek akármilyen keserves és
h:üzdPlnl('S az ifjúsága., inép.;is a n1aga fiatal éveinek hősi és boldog korát látja és szereti bcnn0. Dr.
Atzél Elemér is akkor rögzítette lelki szemének
l'l tinájára a gyóg:yszerészek sorsát ét:> azóta horllozta,
1

magában szeretettel a bölcs férfi ldkében megújuló
és életrekelő elhatározását, hogy ezt a szívéhez nőtt
pályát fele.meli a vergődésből, emberi szintre emeli
az egykori kollegák kínlódó életét, és jelent nyújt,
jövőt biztosít minden tisztességes, beesüktcs igyekvésű g'y.óg:ysz.e.résznek:, akár a t11lajdonosi, alrár a~
alkahnazotti oldalon munkál'kodik. A megértés és
szeretet elszakíthatatlan szálai Hízik tehát a gyógyszerészi pályálwz dr. Atzél ~lemért.
Atzél Elemér 1888 április 10-én született Ke1nene-s1nagasiban, Vas megyében. 8zeg-ényso1·s-CL szülőktől

származik, atyjának kilenc g·yermek eltartásáról és felneveléséről kelktt gondoskodnia. Közép-'
iskoláit Budapesten az I. kerületi gimnáziumban
kezdte, a II. ker. katho!ilms főgimnáziumban tett
érettségit, Gután (Komárom m.) Varjassy Jánosnál
volt gyÓgyszerészgyakomok, majd a budapesti
egyetemen 1911-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. 1917-ben fejezte be orvosi tanulmányait és orvosdoktor lett, 1918 június 10-én került a belügyminisztériumba, mint berrndelt orvos. Két évre
gyógyszerészi Ügyekhez nyert beosztást, majd
1920-21-ben jogi és államtudományi doktorátust
szerzett, miután 1920-ban tisztiorvosi képesítést s
ugyanakkor középiskolai egészségtantanári oklevelet nyert, 7 évig, 1928-tól 1935-ig atörvényelőkészítő.
osztályon mi\ködött. Ez idő alatt a gyógyszerészi
jogszabályokat mind ö kodifikálta. Nevezetesebbek
az 1876:XIV. t-c. (néhány éYtizecles késéssel ki-
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dott) végrehajtási rendeletei, ÍgI [l ~yói;ysze1~és~i
~yakorlatról, a gyÓgy~zerész1 !"mkodes es eliaras
- l 'lyozásáról a gyogyszertarak berendezéséről
sza )a
'
:,
,
k t--c:rzs k-·'
"s fc-!.szc:ir0lé-sérol, a gyogy-szere ~
Fo_n}'~'PZe:éről, a lcisfal1u;i gyúg3rszcrtárak: ''élSarnap1 zarvatartásáról kiadott rendelkezések.
1926-bau egyetemi magántanárrá habilitálták,
1934-ben ügyvédi és bírói vizsgát tett. 1939:ben a
.Szent István Akadémia kivál?, t1:'-do~ányos irodal~
- múködéséért rendes tag_iava valasztotta. Elso
:Ííve: A magyar egészségügyi köz!gazgat~s fei,~ő
dése. Ezt követte az ~tzél-Chyzer iogszabalygyuitemény négy hatalmas kötete, majd főmunk~ia „A
Magyar EgészségÜl/;Y} l~özigazga!ás Kéz1kon:i;-ve_"
három kötetre oszlo onas1 anyagaval. Ertekezese1nek és tudományos cikkeinek száma kb. 200.
1935-ben áthelyezések és újabb beosztások történtek a belügyminiszterium tisztviselő} kará~an:
Ekkor került dr. ~tzél Elemé_r a gy?gyszer~s,;1
Ügyek élére, S ettol kezdve imnden gyogyszeresz!
kÚdésben, törvény és rendeletalkota.sban vezeto
szerepe volt. Megbízatását a gyógyszerészi szaksaJtó nagy örömmel üdvözölte. A Gyó~yszeré~z~k
Lapja pedig azt írta, hogy „ ... szakkepzettse~e'!
túl, ·a törvény betüi, a sorok és paragr~~u~ok koz,e
elkerülhetetlenül be fogja loprn emberi iosagos sztvét." S talán éppen ez a pont az, ahol anny1~·a kozel keriilt a gyógys,;erésztársadalomhoz. Keves ember érte el, hogy -egy pálya úgy megb_ecs,ülje, mint
őt a gyógyszerészet. A legszebb kifeiezese ennek,
hogy a gyógyszerészet atyjának nevezik s az eg~sz
gyógyszerésztársadalom szívből a_nnak is h~rtia.
Minüenki meghallgatásra talál nala, s sz1~oru, d~
igazságos bírája az elébekerült Ügynek. Mmd1g az
objektív igazság vezeti, de méltányosságot gyakoroi, ahol helye van ennek. Az akta mögött, az ~
bert látja, ha gyógyszer~z, az egi;kon i~a!i;atar
sat. 1920-ban a Gyógyszereszek Lap]a c~kkiro1a ~zt
írta a népjóléti miuiszteriumban szolgalatot, teliesítő fiatal segédtitkárról jogi doktorrá avata&a alkalmából, hogy „idővel elöntő miíködési köre lesz,

amelyre mindenkép érdemesnek és hivatottnak mutatkozik." A cikkíró élesen látott a jövőbe. A fotográfia, melyet akkor rajzolt a fiatal miniszteri
tisztviselőről, neme;ak hogy nem halványodott el,
hanem ma már ott fénylik minden magyar gyógy.szerész szí vébe11.

AZ UJ GYóGYSZERAHSZABA8 .
Az állam hivatalos lapjának 1934. cle.cember
23-i számában j0lent me~ az új gyÓgyszl'rársza.bást
kibocsátó belügyminiszteri rendelet. Az új árszabást
a gyógyszerésztársadalorn megelégedéssel fogadta.
Néhány hónappal korábban, szeptember 14-én az
alkalmazotti egyesület felterjesztést intézett a beliigyminiszterhez, melyben alapos indokolással új
gyÓgyszerárszabás kiadását kérte. Hivatkozott az
<'letbelépő új gyógyszerkönyv fokozott kövdelmé11yeire, a r1aµ;yarányú or11 I engedményre, a rnunk:anélkiiliség1·e s ezek alapján az érvényben lévő
140%-os anyagár haszonkulcsnak 160%-ra javítását, az :'> filléres lcµ;kisebh vénytételnek 10 fillére
emelését és a galeniknmok árának az előállítási
költségekkel arányban álló felemelését kérte. A beliig·yminisztéritun az új gyÓgyszerárszabásban na,gy-

részt honorálta ezeket a kívánságokat. Különösen
a 10 filléres legkisebb vénytétrl bevezetését a mag·a nagy sikerének tekintette az egyesület, amellyel
jelentékenyen előmozdította az egyetemes kari érclekeket s mint egyesületi kö·riik hanµ;oztatták, ]lehetőséget szerzett a Jóléti !Alap javára szolgáló vényenként négy filléres járulék könnyebb megfizetésére.
Más kérdésekben is megnyilvánu1t a tulajdonosi karral való egyiittmüködés. A lJcyóµ;yszerészek
Lapja élesen állást fo_glalt bizonyos abúzusok ellen,
melyek a kari érdekeket veszélyeztették. Egyes vállalatok az új gyógyszerkönyvben előírt hivatalos
comprimatákat kiszerelve, a saját különlegességükként hozták forgalomba. Ez ellen a különlegességi
szabályrendeletre· hivatkozva hevesen tiltakozott a
Gyógyszerészek Lapja s erélyes intézkedéseket sür1
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''

getelt. Ha nz ahÚZlrnok Pllc>n az értkkképvisC'ldek
.nem lépnek frl k<'lléí eréllyel, -- írta a Gyógyszt•részelr_ La1Jja, - „n 111ag'yar állam 11i\ atalo8 µ:y{)g·\·szPrkön_r,rp 8Zakn1ai ú h11osk:önyvvé degradálódik.''
A cikk hatá:<a frappáns volt. A tulajdonosi érrlPkl;:épvisel<:_'tL~lt azonnll l l'ljártah.: az üg·ybp11, a E-:zóbanforgó v2!.lalatot készit1nényei visszRvoná.sára híl'tiík, a lwliigyminisztcrtől iwclig kieszk.öúilték azt a
n•nclc!Ptrt, nwly eltiltotta a hivatalos gyógyswreknrli: h.:ülön legest>égké11t valú forgalo1nhahozntalát.
7

J\..z l~gylitt111ííkö(lés tehát jge11 hasznosnak: l1izonynlt.

A GYOG Y8ZEH.88ZETI

üGY

](END~~ZÉNE.

Május 22-én csh· a képviselőliázbnn Kozma
J\Iiklós belügyminisztc•r kiha llg·atáson fogadta az
cgyesiilct vezetőit ,akik a jóléti törvé11y \'égrehajtásiiért feje>zték ki a ka1· háláját és köszÖnPtét. Ez alkalommal Kozma beliigymini'2kr nagy fontosság(L
kijelentéseket tc·tt. „Az 193:1:Ul. t-c. csak kezdő lépés - mondotta a be1ü.!-!,'yn1i11is~t()l' -- n1elyet röYid időn bcl ül kövt•lni fog mimlaz, ami szükséges
arra, hogy az alk:ali11azott g·_yógyszrrész-Pk: 11elyzete
l'l'nclrzt.Pf-i86k. Szavarnat állo1n: a gyúgyszerészet
n1indl'n szociális problén1úját rP11dL'Zlli fogorn."
Ezután kijelentette ,hogy <>llrntúrozta a közegészségügyi törvény 1'L'l'orn1ját 8 L'l'l'P ha.llHlrosan HOr
k('rül. A i11á~odik_ (;ön1bös kol·1nánynak ug-yanak]{or nyilvúno~ságra kc•riilt Ill~P.'J' L~VL's 111unkaprogra1nn1.iábc111 a hPlliµ;yi tárca f Pladatai k:özöit rnár
l)Pnne volt a g·yóg:rt-izt•1·észeti üg_y i·endez·éSt'.
A {_}yógyszPr6~zPk La1Jja júniuN 1a-i VPZÓreikkének címe: A gyógyszerészeti Ügy remkzése. „Ha
a jele-1;:: nen1 cHalnak - írja n eikl{ - az örc·g kö~
L'g·{'t;zség·üg:yi tör-vé11y esL'11dhr 11 elmúli]c, épppn mire ]J<'tölti halvanarlik életévét. 8 elmúlik velt• Pgy
l'('nd~zer, an1clyhl'n nekünk, all{a1J.i1azásban levő
µ:yÓgyszeréDzekneh: r1en1 sok: örön1ünk tl•lt." A cikk
riivicl mérkget készít, majd kemény vonalakkal vázolja fel az alkalmazotti kívánság·okat, végei! fontos kijrlenl0st h•sz. A választmány nwgbízásából
1

l

f
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l::al -való llH='g'PgyL'Z(::-rl'. Az alkal1naz.otti kar - íria
- „ké:::1z arra, J1ogy az ú.i tör-v6ny előkészíté;~t· s·orán a tulajdonosi 1carral C-'gylittescn szöve_g·ezze 1nl'gazokat a ]{ívánságokat, rncl veket r11int a cryógy0zprészi pátya egye-ten1eH óhajút és aka,ratáÍ te1:.ip;.;zszülc a r11ag·a:; rninü;ztériun1 ell·." -~Jz a k:ijeh·nt('s
volt alapja a kéDőbbi tár_e:yaláRok11ak, a llH'gL;p;yezé:-;nek: 8 a tulajdonosi é8 alkaln1azotti kar nagy k:ibéküléi::H:~J1eh:, a111(•ly lc•zárta a „l1ar111jncé·vPD 11é.b.orút'·.
A választn1ány a szükséget; ar1ya_g· összeg'3rüjtésérc>, feklolgoziísám és .iavaslnttételre bizottságot
kiilclött ki. Ugyanekkor a G yógyszcrészek Lapja
sorra vette és naµ;y cikkek:ben ünnertett(->- azolcat a
k.övetc·léNl'kf't, inPlyt•kpt az alkal1nazotti lcar aí"í ú.i
törvfoyben kívánt megvalósítani. j\[intlc1wkeli5t.t
{1j 11arcot indított a k:orpótlélqJénztárl;rt, "an1ely11ek:
lényl'gP az, hogy az alk:aln1aztatási -viszonyt nen1
egy-rµ;y gyógyszprtfir szlík keretei közé zárt rnagá11iigymk tdcinti, hanem a közösségnek erejével vállal t•rkölcsi frlelősség"et nz összes alkalmazott gyógyszeré-Nz.eh: sorsáért." l{ö\rf_'trltt> továbbá a szolgálati
pragmatikát és az igazságo..; jogadon1ányoz;ást.
Me.e;cmlí!Pmlií, !tog·y a vála8zhnúnvban két áramlat
üt]cözött össz'.~· A"' eg·yik a régi lconcrssziós rend8Zer f Pnntal'tását kívánta szot:iális ]{Ol'l'Pktív·un1okkal, n n1á~ilc a r·égi rcndszerrl'] ,;aló i::;zakítást és az
átruh::ízl1atn lla11 p;yóg·yszertárak rt•nclt:z('l'Ól'l' való
iítt6rést.
Az ntóhbi árnmlat vol't kist•hbség·lwn és így a
:szociiiJi0 alapra 11clyezf'ndő r0gi rc nd:;ZL'l' hívl~inl']{
rillá~'])ontjn g·yőzött. Okub,,-a nzon ban az é-vtizedes
tapasztalatoko11, rnnrk: az álláspontnal{ \'l'Zető képviselői taktikai cselhe?. folyamorltak, A pályúól lt'szorult µ;y.ógyt::>zrrészek alckoril)an részben a J ólét.1
Alap 111pg·valósu]áRánal{, i·észlJen a l{észiil.ő törvényről szól ú l1í rcknel{ 11a tása a.lat t tö1negesen csa tlakoztak az egyesülethPz. SzívPsPn fogadták őket, ratlikiílis kövt'teléöPikkel együtt, ml'lyek között szerepelt a irnísodosztálvú gyÓgyszt•rtárnk létesítés" is.
A tula.idono,;okkal való tál"gyaliisok folyamán hasznos szolgálatot tettek a radikálisok követelései,
inrl:vrket az októhrir 10-i tng·gJ'Üh\.; határo;.;;nti .lH'7'181
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A ;Z;J ÉVES CHINOIN GYAR.
Ebben az. évben iinmpe~te f0nn~llásá~a.k 25
é-ves jubileun1át a Chinoi„n g..yo~vszer
v~gyes~r~
termékek gyára rt. A gyar ~orte:ietc rnlü-re nyu i
vissza Ebben az évben alap1tottak meg az Alka veg;é8Z~ti ,gyár néven ismert vállalatot dr. K,ereszty
Öyöi·gy és dv. Wolf ~mi!. ~'\kezdetbe~ s>0er.~ny ke. ·t
között mozgó vallala, csakhama1 f~ilodesne,k
~ ede1'11 1912 ben nevét a mai Clünoin gyogyszer es
m u ·
,
t ( l K , zty és dr
vegyé.szeti
termékek
gyara,
r . - ( r., eres. . . ..
vVolf)-ra változtatta. A v1laghaborn al';'tt ." C~imom
tcl. es mértékben kivette részé,t ~z orszag onvedelr;i1
1 'ból. az elvesztett ]1ábor11 cs forradalmak, utan
1rnrca
,
.
' Ch. .
, azota is
• · . fel kellett építeni. "" · mom gyar .
,
11
h~ia kitart eredeti célkitüzése mellett: ember- ~s
1ven
,
k , f o"] eg gyog_•c
' yszerku
állatg·yógyászati
gy.ogyszere
.liinle,gcsségek és gyógysmr alapan.ya~ok syntheü~v~r,ta' sa Technikai felkészultsege, chennai:
k ml.
g,y. ógyszertani laboratóriumaiban folyo
b 10 oglccl 8
'
k' t
Ch"ino1"n az
1udományos inunkája ereclmen·yc en a
„
s 1 folyamán egyre több új gyÓgyszeJ"l'el gazd;i.gi<,Ve
·
.
k"Jllcse't. S yntliet"k
t 0 tt r a világ
gyógyszer
1 u S g"O~"
, . "' ~_.'mind az tt világrészben közismertek és lnrdeszci e1
, t l ik · 'Jet ma ~as
t.öi a magyar tudományos es ec. m. m e . "
színvonalának. Emellett a ChmoJll mmd1g szem
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előtt tartotta a gyúgyszerészi érdekeket és lelwtőki>·
kerülte olyan specialitások forgalombahozata!á(
amelyeknek előállítása magisztrális rendelés keretén
belül meg-oldható.
1A vállalat köúibelül IJOO munkásnak és 1l0
tisztviselőnek ad kenyerat.
'l'isztviselői közt kb.
50-nck főiskolai diplomája van, nagy számhan alkalmaz gyógyszerészeket, vegyészeket és orvosokat.
A gyár külföldi képviseletei Európában, a különböző amerikai államokban és távol Keleten számos
magyar embert foglalkoztatnak. A Chinoin exporttevékenysége számottevő súllyal esik latba nemzetgazdasági szempontból is, mert a kivitele e!lenértékeképen befolyt külföldi fizető eszközöket a Nemzeti Bank révén a nemzetgazdaság vérkeringésébe
juttatja. A jubileumot követő évben a gyár egyik
alapítójának, dr. Kereszty Györgynek halálát gyászolta. A másik alapító, dr. Wolf Emil ma is a vállalat élén áll, körültekintéssel, alapos szaktudással
vezeti a vállal'atot. A Chinoin eddigi munkája reményt nyújt a további fe.iődésre és arra, hogy nemzetközi viszonylatban elért pozicióját továbbra is
megtartja, sőt kifejleszti. Az alkalmazotti mozgalom a gyár részéről mindenkor megértő támogatásra talált. Szerepét a gyógyszerészet kulturhist.óriai értékei között ezért is nyilván kell tartani.

FELJEGYZÉSRE MÉLTÓ
adat ebből az évből, hogy dr. Csipke Zoltánnak a
„gyógyszerészi vizsgálatok" tárgykörből történt
egyetemi magántanári képesítését jóváhagyták, dr.
Atzél Elemért valóságos miniszteri osztálytanácsossá nevezték ki, Ernyey József múzeumigazgató
gyó,,.vszerészt hazánk legkiválóbb tudósainak e~yi
két, a IV-ik Magyar Gy.ógyszerkönyv latin szö~e
gének fordítóját a kormányzó az Országos Természettudományi Múzeum főigaz·gatójává nevezte
ki.
Kovács Ödön Ügyvezető titkárt a Budape.:;ti
Gyógyszerész Testület közgyűlése ig-azgatói címmel ruházta fel. Kovács Ödön kiváló hozzáértéllsel
és rátermettséggel látta el hosszú évek óta feladat355

körét és megnyerő modorával, szimpatikus, úri
<'gyéniségével mindenfelé csak híveket és barátokat
szerzett magának. Az alkalmazotti kar szociáliö
kérdései iránt mindig nagy megértést tanusított és
a tulajdonosi oldal sokszor kedvezőtlen állásfoglalása mellett is mindig őszinte jóbarátja volt az alkalmazotti karnak.
Ebben az évben lett kormányfőtanácsos Karlovszky Geyza, az éppen 50-ik évét jubiláló Gyógyszerészi Közlöny szerkesztő-tulajdonosa, akinek lehiggadt bölcsességére, szellemének szinte pátriárlmi felsőbbségére, a gyógyszerészi pálya great olrl
man-jére, tisztelettel nézett fel az egész. magyar
gyógyszerésztársadalom.
Ez évben indultak meg a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság továbbképző tanfolyamai s az egyetemi gyógyszertár Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet rangjára emelkedett, igazgatója
JJBdig dr. Mozsonyi Sándor lett.
Dr. vitéz Várady László, a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület későbbi _elnöke, ebben az
esztendőben lett elsőízben országgyűlési képviselő.
lgy írt r.óla a Gyógyszerészek Lapja:
. „vitéz Várady László szentesi gyógyszerészt a
szentesi választókerület országgyűlési képviselővé
választotta. lgy Tauffer Gáborral egyűtt most már
két gyógyszerész foglal helyet a. képviselőházban,
két olyan egyéniség, akikre a gyógyszerészi pálya
nyugodtan bízhatja rá a maga sorsdöntő Ügyeinek
előrevitelét. U gy tudjuk, Várady képviselőnek megválasztása előtt már évek óta kedvenc studiuma
volt a szociológia, alapos tehát a reményünk, hogy
a nagy politikai kérdések mellett a mi szűkebb pályánk szociális problémáinak megoldásában is hathatósan fog közreműködni. Annak a reményünknek
kifejezése mellett, hogy Várady László .. törvényhozási működése az egész gyógyszerészi karnak is
hasznára lesz, az alkahnazott gyógyszerészek ösz.szessége üdvözletét tolmácsoljuk az új képviselőnek."
·
A két képviselőt megválasztása után a gyógy_-

,szerésztársadalom banketten ünnepelte.
!1-ts } 2-Ikk- nemtztP;tközi gyógyszerészkongresszus
K, on ansz „·y 0„ ot, a Magyarorszag1
, · Gyogysze,
:r;~sz_ Egyes.~l~t _ugy'.'ezető igazgatóját egyhan~an
UJbol•t alelnokeve
· 1·,„1
K
,
k , t, valasztotta' annak .ie
eu , h agy
on'ksansz
Y er ekes munkássá~át ku"'lf"'ld„
· ··
,
b .. .
...
0 on IS IS.meri .es meg- ecsuhk. A választás Örvendetes volt
'._tzért i_s, mert Magyarországot érte vele kitüntetés
es bebizonyosodott, hogy hazánkat az akk · 1 ·
,,.et lt , 'b
. t'
"
ori e SZI·~ e seg;e en is enyezonek tartották.
halottai
dr. Wondrasek József , a kiva'l'o
k'Az' ev k"'
·
, za iro, 3; OZISmert W ondrasek Manuale sze zö ·
es Draskoczy Milkó László az O Gy O E
rk J~
k , k"'t' " h
'
. . . • . egy -OTI
· ~~eny o. ~su, arcos elnöke, akiknek munkás életero1, no~1hs egyénjs~géről kegyelettel emlékezett
,meg hala}uk a!~~abol a Gyógyszerészek Lapja.
Ez ev maJusaban az e~yesület tak 'k ' ·
k kb'l " h 1 · ,
"'·
are ossag1
·o o o UJ e Y;segJ:>e k_öltözött. Az eddigi helyiségg~l szem?en, N eps_zrnh1!:Z-ucca 27. szám alatt bérelt
ki egy I:a~omszobas foldszinti lakást, évi lOOO
:peni;:o ?erert., A lakást megfelelően irodává alakít()tltákt a!khs a zota mind a mai napig itt van az egye.su e sze e1ye.
·
, :lprilis 15-től kezdve ugyancsak lak 'k ,
hol ~) nyom.d~bi;i;n állí!ják élő a Gvóg~~~e~:;::k
LaPJ;<t: !:-- kit~_uo Rado nyomdától (Ha]ós-u 25 )
·so~ ev1 osszekottetés után me~,ált az ·
.: 1 t ·
a szorgos K"IS G yula és "'·
egyesu
e s
,azota
Tsa
To"'
ek
·,
„
'll't" l"
·
· r ves nyomd
. aJa a ' Ja e o a lapot, egyre fejlődő tech 'k . k. ,
:séggel.
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1936-ban befejeződik

a h;irrnincéve.~ kr~. "let és a Gyógyszereszek Lap]a haiefy~1.1llásának jubileumát ünnepli. Ez~el
mu~ceves en, a • , , zi . szociális mozgalmak torl;zar'.11, a gkof-v:~~~~:l és szenvedéssel telített kortenetenek so
u dm, telenül zárul mert a szomszaka. De, nem er;. enbzedelmcskeclett. A harmincális igazsag eszme]e ty ik egy másik korszak
éves korszak cgykees . lkodo' áramlata nemura
- k
d t , , mclyne
kez e eve''
, . - .- tben • nemcsak .. hazan
. ·
k a ITyogyszereszc
csa
,. . ._
- egész világo11 a szoc1a1is igazban, hanemk az .. · z·1tnak na~y magyar kép,. Enne- az nany"
„."·, b
sag.
. l'"
egt eremt'"
O]e e's '-1-rcletoJe
u
. ebben a,; ev t en
vise OJe'. m , b Október 10-én temette a nemze a
han:vathk sir a;
lh
t Gömbös Gyula minisztertrag1kusan koran e uny .. t k "!dünk mi is alkal"k"t
En·y
csokor
virago
u
, k
1
e no tt
o . " •"~·szeresze
, 1e - 1'rta a Gyógyszeresze
· ·
f·
mazo gyo"-' .
h t lt sírra amely azt a erL
. - a fnssen an o ... , '
, .. „
t' t ..
„~Pl';' d
'ba aki UJ uanyt, UJ ltikte es: UJ
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íutz Viktor, Máti·ay Gusztáv és a hivatalban levó1t: Láng Oszkár, Gróff Gyula, Urszinyi Károly,
Lázár Ernő, .B'antel Sándor, .Mandcl Pál, Millei
Pálffy László, Czira Jenő, mindegyikük ('gy-egy
Dikkel. A tartalmas és nagysikerü jubileumi lapszám 40 oldalon, kétezerötszáz példányban jelent
meg-. A lap szerkesztője, Berkovits Károly állította
össze. Boritéklapján ez olvasható:
„Ünnepi szám az Okleveles Gyógyszerészek
Országos Egy<esülcte és a Gyógyszerészek Lapja
harmincéves jubileumára 1906-1936. Ez az ünnepi
szám hirdesse a kortársak és a későbbi generációk számára egy nagy gondolat elpusztíthatatlan
Brejét; Ünneplő visszaemlékezésünk erősítse meg
mindnyájunkban a szent hitet, hogy munkánk egy
isteni örök igazság diadalmas feltámadását szolgálja .. .''
A GYóGYARUNAGYKERESKEDőK
is helyet kaptak a jubileumi lapszámban s helyet
kell hogy kapjanak ebben a krónikában is, mert az
egyesület és a lap megalapítása .óta szivélves barátságot tartottak fenn az alkalmazotti karral, szo.ciális törekvéseit állandóan meleg jóindulattal kísérték és anyagilag is támogatták. A harrnincé->es
história során sokszor volt válságos helypztben az
.egyesület, mely fennállásának egész ideje alatt csak
a befolyó tagdíjakból és a lapban megjelent hirdetések jövedelméből tartotta fenn magát. Egyéb
vagyona vagy jövedelme sohasem volt. A gyÓgyárunagykereskedők azonban mindig· szíves készséggel siettek segítségére. Ettől függetlenül is bizonyos
lelki harmónia fejlődött ki a gyógyszerészek és a
__gy.ógyárunag·ykereskedők között, ami érthető, hiszen
,az évtizedek sora óta fennálló érintkezés nagybani
eladó és kicsinybeni feldolgozó között a gyógyszerforgalom körülhatárolt, zárt területén - élénk közösségi érzést fejleszthetett ki. A Thal!mayer és
,S~itz Rt, Koclllileister Frigyes utódai, Török-Labor és Rex gyógyárukereskedelmi Rt. régi patinás
.,cégek, az egész kereskedelmi életben j.óhirnevű, szolid üzletpolitikát folytató vállalatok, melyek az áru359

i
1

1

11'

ellátáson felül azzal is szol'gálatára vannak a köz-egészségügynek, hogy készpénz vagy áruhitel alakjában tökét bocsátanak a gyógyszertárak rendelkezésére. Szerepük fontossága és érdekeik közössége
szorosan a gyÓgyszerészethez fűzi a gyógyárunagykereskedelmet s munkálkodásának tagadhatatlanul része van a gyógyszerészi művelődés történeti fejlődésében. Ezt elismeréssel kell megállapítani oly alkalommal, amikor a gyógyszerészet kul-·
turhistóriájához adalékokat szolgáltatunk.
A TICHLER CÉG.
E munka keretén kívül esik, hogy a gyógyszerészekkel szoros összeköttetésben álló cégek és vállalatok tevékenységét ismertessük. Erre nem is térünk ki, csak általánosságban említjük meg, hogy a
Gy.ógyszerészek Lapját harminc éven keresztül
igen sok vállalat támogatta hirdetéseivel, ami nagyban hozzájárult az egyesület fennmaradásához.
Csupán egy céget emelünk ki, amely már az egy~
sület és a lap megalapításakor is ott állott és azóta
változatlanul kitart az alkalmazotti törekvések mellett. Ez az 1897 óta fennálló Tichler János gyógyszerészeti papírárugyár. A cég tulajdonosa az idő
sebb Tichler János, de a gyárat már tulajdonltéppen két fia, Viktor és Lajos vezetik. A Tichler
cégnél alapítása óta hagyomány a szociális gondolkodás. A Tichler név jó csengését nemcsak üzleti szolídságának, megbízhatóságának, árui jóminőségének köszönheti, hanem annak is, hogy a cég
főnökei híven ápolják a ii;y.ógyszerészi karral a jóviszonyt. 1937-ben 40 éves fennállását ünnepelte a
vállalat. A két Tichler fiu rátermettsége biztosíték
arra, hogy a cégnek nemcsak multja, hanem jövője
is van.
ULTIMATUM.
A Gyóii;yszerészek Lapja január 15-i számának.
vezércikke viseli címül ezt a félelmetes szót: Ultimátum. Az egyesület vezetősége intézte a tagokhoz
súlyos fenyegetés kíséretében. A fizetéskiegészítő
pénztár erőkészítése céljából ugyanis az egyesület
kérdőívek kiállítását kérte a tagoktól, azonban so360
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port listatervezetét. A tervezet az ellenzék részéről
dr. Halmi Jánost jelölte elnöknek és a vezetőségi
tisztségek tekintélyes részét az ellenzéknek foglalta. le.
,
,
.. .. . .
A választmányban heves es szelrskoru vita indult meg Urszinyi jelentése fölött. Er:n~k s.arán ,"
lap szerkesztője kifejtette, hogy szemelyi J0veteli;;
seknek vagy elvi program, vagy pedig a szamszeru
cnők képezhetik az alapját. Kic'.erü_lt, !10~;: e.~ek tulnyomóan hiányzanak az _ellenzek felle~esebol, ezzel
szemben itt áll az egyesulct a maga ~eg1 ~-"'~rvez~
tével, progran1mjával és egyl1angu ~~zgY.ules1 valasztással a háta mögött. Az ellenzek! kovetelesek
tehát túlzottak, különösen ami az egyesület első
tisztségének, az elnöki széknek átcng<>dését illeti,
amikor a választmány kebelében van alkalmas
egyén az t'lnö1cségre. Ez11tán a;..; egész \rála.sztrná.ny
által tisztelt és nagyrabeesült Urszinyi Károly alelnök elnökké jelölését ajánlotta azzal, hogy az elknzéki csoport számára is ajánljanak fel egy magasabb tisztséget és néhány választmányi tagságol
Javasolta, közölje a válaöztrnány Jévéllwn az ullenzékkel, hogy a kérdésben Úgy döntött, hogy Urszinyi Károlyt jelölte elnöknek, s ezen az alapon hajlandó tovább tárgyalni. A szerkesztő indítvúnyát a
választmány egyhanguan elfogadta s ezzel a hirtelen felmerült válság az cgycsiile.t alkotmánvos szellemének rnPr;fr·lo]/íc,n oM.·ídott nwe;. 'A" rYi rcnde.s
tisztújitó közgyillést március 21-re tüzték ki, s tíztagú válaszliioi hizdtságnt külrfü'k ki. 1mlynek feladata volt :•z Piknzékkrl való tárgyalás is.

Huber László Ügyész") indítványára a legközelebbi
ülés tárgysorozatára tüzték ki, U rszinyi Károly
pedig azonnal megkezdte kibontakozási tárgyalásait. Időközben még egy ellenzéki csoport lépett fel,
a pályáról leszorultak csoportja, amellyel szintén
felvette az érintkezést. Napokon át tartó tárgyalások után Urszinyi Károly létrehozta a megegyezést
az egyesület különböző pártcsoportulásai között és
a választási bizottság közreműködésével összeállította a közgyülési hivatalos jelörőlistát, melyben az
egyesület valamennyi rétegeződése, pártja és csoportja megfelelő képviselethez jutott.

#

MEGEGYEZÉS.
A váh"·"tási bizotts1ÍJ1: kiáltvánnyal fordult a
karhoz, zászl.ót bontva Urnzinyi Károly mellett A
választJmány erőteljes és önérzetes áUásfoglafása
után az ellenékkel is gyornan létrejött a megegyezés. Láng Oszkár a február 25-i rendkívüli választmányi ülésen lemondott Ügyvezető elnöki és alelnöki tisztségéről, amit a választmány nagy meglepetéssel fogadott. A felette való határozathozatalt dr.
3S2

. 1'.
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Az egyesület egysége tehát helyreállott. „Megint bebizonyosodott írta a Gyógyszerészek
Lapja - h0gy harmincéves szervezetünk, az Okleveles Gyógys2lerészek Országos Egyesülete az egys~g gondolatának roppant kohéziós erejét rejti ma.gaban, mely Úgy vonzza magához az alkalmazotti
kar egyedeit és csoportjait, mint a mágnesvas az
apró papírszeletkéket." „Megmaradt a régi gárda
jórésze, akik a munka folytonosságát, a tradiciókat,
de egyúttal a tapasztalatokat, a rutint képviselik s
szükség esetén a féket is jckntik. A vc>zetösé" új
tagjaival pedig új erők Úiss tempója, fiatalos
len<lülde, forró hite. és becsvágva vonult hc a választmányba, hogy iramot diktáljon és eleven lükte~st ac1~o':. az al~?tó mm1kának." A harmincéves jubileumat unncplo rgycsukt telies egységben és belső
megújulással késziilhelett a március 28-i jubiláris
közgyülésrc.
·
·'') Dr. Hubcr Lász,!ó Ügy;-éd, az O.Gy.0.E. tb.
ügyésze., érl ék0s Inunkát végzett az egyesület szolgá.latában. Kidolgozta a gyógyszerészi munkajogot a bírói
gyakorlat egység·csít&se érdekében, s álláspontját az
·Ö~!'lfZes törv,§nyszéke-k és felsöbíróságok
által elfogad-taLta. Sok ctedrnúuyt ért el jogi vo.natkozású egyesületi ü.gyekben s a tagok peres ügyeiben is. Figyelemre„méltó, hogy egyelten gyógyszm~éez.i munka.ügyi pert sem
vesztett el.
0

LANG OSZKAR LEMONDASA.
A március 16-i rendkívüli választmányi ülés
tárgya Láng Oszkár Ügyv. elnök lemondása volt..
A választmány arra való tekintettel, hogy Láng
Oszkár semmi kérésre és kapacitálásra sem volt
hajlandó elhatározását megmásítani és így befejezett tényekkel áll szemben, a helyzet kényszerének
engedve, őszinte sajnálattal tudomásul vette Láng
Oszkár lemondását. Urszinyi Károly meleg szavakkal emlékezett meg Láng Oszkár kiváló munkásságár.ól, nagy érdemeiről és arról a ves:oteségről,
mely távozásával az egyesüktet érte. Indítványára
a választmány elhatározta, hogy jegyzőkönyvben
örökíti meg Láng Oszkár kiválóan értékes munkálkodását és az egyesületi célok előmozdítása körül
szerzett érdemeit s ugyanilyen javaslatot terjeszt
a közgyűlés elé. Ez meg is történt és az ünnepi közgyűlés jegyzőkönyve örökíti meg Láng Oszkár (,,._
demdús munkásságát.

UllSZINYI KAROLY.
A tisztviselő gyógyszeré;zek 1()33 végén léptek be nagyobb számban az egyesületbe
s annak keretében tisztviselő
;zakosztályt alakítottak. Csakhamar kitűnt, hogy a tisztviEelő gyógyszerészek az alkalP1azotti karna}{ egyik le.g·m{i-

veltebb, legértékesebb csoportjiit alkotják. Alighogy köz·elebbi kapcsolatba kerültek az
eg_yesülettcl, egy-két jószemü vcz"tő folismm·te,
hogy az alkalmazotti mozgalom olyan értékes erő
tarta1ék:ot jelentő réLeg·ge] gyarapodik:, a111elynek nagyobb szerepet kell szánni az egyesület vezetésében
is. Bizonyos kényelmetlenséget, feszélyezettséget jelentett e,ddig az, hogy az egyesület élén álló elnök
nyilvános gyógyszertárban működő alkalmazott
v,yúgyszer6sz volt, aki egyesületi szereplésében
könnyen szembckerülhetett munkaadójával. (A
multban erre nem egyszer volt példa.) A tisztviselő
gy.ógyszerészck belépésével előtérbenyomult az a felfogás, hogy az elnök személyét függetleníteni kell
a munkaadó és alkalmazott személyes viszonyából
származó feszélyezettségektől és a tisztviselő gyógyszerészek közül kell elni:iköt. választani, akik ebből
a szempontból teljesen függethmek és Így nagyobb
erővel képviselhetik az alkalmazotti kar törekvéseit.

ououuszertári berendezések
állványedényzet, eszközök, készülékek:

6&edi.~du

(jljuea.
Budapest, VII., Nagyatádi-Szabó·
ucca 31. Telefon: 421-952.

Carl

Frankel
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Rövidesen Urszinyi Károly Mabi-gyógyszerész
felé fordult a figyelem, aki néhány felszólalásával
tanujelét adta annak. hogy átlagon felüli képességekkel rendelkezik. Az 1934 évi közgyűlésen egyhanguan igazgatósági taggá választották. Már a
kövctkezö <'vben, amikor a lemondott elnök helyettesítésével Láng Oszkárt bízták meg, a választmány
alelnökké léptette elő. A választmányban kifejtett
élénk mfiködésével olyan rokonszenvet ébresztett
maga iránt. hogy az 1936. évi ell'enzéki megmozdulással kirobbantott egyesületi válságból mindenki
365

tőle várta a kibontakozást. A március 28-i jubiláris

közgyülés nagy lelkesedéssel _egyha11guan. az. egy~
sület. elnökévé választotta. Mar az unnep1 kozgyulést is Urszinyi Károlv nyitotta meg,_ mmthogy „a
közgyűlés előtt_ lemon_dott Láng Oszkar ~elyett ot
bízta mel( a vabztmany az ugyek. vezctesevel; -?jubileumi közgyűlésen elmondott unnep1 beszede~el mclybén emelkedett szavakkal idézte fel az
eg;esület harmincéves multját, óriási sikert aratott és megalapozta páratlan népszerűségét.
Feletteseinek figyelme is ráterelődött a Mabi
házigyÓgyszertárának kitűnö faztviselőjére, aki az
intézetnek is becsületet szerzett azzal, hogy egy országos egyesület elnöki tisztségébe került. Alig két
hónappal a választás után a Mabi házig-yógyszertárának vezctőjevé nevezték ki. Díszes tü;ztségeibe.
egészen fia ta.lon került, negyven éves korában, ~
Mabi házig-yÓgyszertárát rangban csak az egyete~1
gyógyszertárak előzik meg. __Uj, tisztségé,be Ursz~
nyi Károly a fiatalság lenduletet, az eros t~'hetse
get szervezőképességet és mindazt. az alkoto energiÚ vitte be, amit egyesületi működésében is tapasztaltunk. Néhány év alatt teljesen újjáalakíto!ta, modernizálta a házigyógyszertárat, Uj laborato-
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riumokkal, gépekkel, eszközökkel szerelte fel és min,den tekintetben mintaszerüvé fejlesztette. Ma már
közel 50 bl'osztott tartozik vezetése alá, akik kö.ziil
negyven az okl. gy.ógysz.erészek száma. :Érdemeiért
előbb gyógyszerész-felügyelővé,
majd 1940-ben
gyÓgyszerészlÖfeliigyelővé léptették elő.
Az egycsüldi életben egészen új fejezetet jelent munkásság-a. Bátor, nagyvonalú eg-yesületpolitikát kezdeményezett, melynek alapgondolata az alkalmazotti célok intranzill,'ens képviselete s amellett
a tulajdonosi karral való megértő együttműködés
az érdekek kölcsönös támogatása alapján. Mindjárt
elnökség-e első időszakában, meg-választása után
néhány hónapra létrehozta a tulajdonosi karral az
egri paktumot, melynek lényege az volt, hogy a
tulajdonosok támogatják, illetve teljesítik az alkal.mazotti kívánságokat, a fizdéskieg-észítő pénztárt.
.366

szolgálait pragmatikát, igazságos jog-adományozást,
aminek ellenében az alkalmazotti kar a tulajdonosok
szerzett jogai mellé áll és seg-ítőkezet nyújt azok
n1egvé<lésében. Az egri meg'egye:i:és szellemében jö~t
létre az 1937, évi gyógyszerészi törvénytervez"t,
amely a.z alkalmazott gyógyszerészek jogainak kiterjesztését kodifikálta. Ez egyik legnagyobb alkotása és legnagyobb érdeme Urszinyi Károlynak.
Most már hatodik éve van kezében a:o egyesület vezetése. Ezalatt bebizonyította, hogy erőskezü vezető,
aki mindig össze tudta fog-ni és szilárd egységbt;n.
megtartani a kart. Számos kiváló eredményt ért el,
melyek önmagukban is igazolják, hogy elnökké választása szerencsés gondolat volt.
Ursziny! Károly egyénisége, személyi tuk.idonságai külön is megemlítendők Azok közül vaiiJ,
a.kik missziónak érzik azt a feladatot, amelyet v•'.g-eznek, akiket égő hit vezat munkájukban, s el tudnak ég-ni egy gondola.tért Melegszívű lirikusa. annak az eszmckörnek, amelyben a rábízott érde.keht
képviseli. Beszédeiben, cikkeiben költői szárnyalása
van mondanivalójának. Mélytűzű pátoszában re~
ig-a.z Ügyért kiállás forró heve és a megg-yőződé,
ereje lüktet. Munkájával és egyéniségével különleges helyet foglal el az alkalmazotti mozgalomban.
Feladatát még- nem végezte el, a háborús viszonyok
megakadályozták a gyógyszerészi törvény megvalósulását. Remélllető azonban, hogy erre még U rszinyi Károly elnökségének további folyamán sor kerül. Ezzel teljessé válik a 30 éves programm megvalósítása és teljessé válik értékben, tartalomban,
gazdagságban Urszinyi Károly elnökség-ének munkás korszaka,

A HARMINCADIK

KöZGYűLES.

Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete 1936. évi március hó 28. napján este 8 órai
kezdettel tartotta a Magyar Tisztviselők székházá,
ban, Eszterházy-u, 4. szám alatt 30-ik évi rendes
közg-yülését. 1A közgyűlés a.z egyesület harminc/Íves
fennállásának jubileumi ünnepe volt. A felemelően
impozáns, bensőséges és ízz;5an lellws han.gu!Ja.tu
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ünnepi közgyűlés lefolyásár~l ,a, közgyül~si jegyzííkönyv alapján részletes tudos1tas_ban szam_olt. be ,';
GyÓgyszerészek LapJa. }Ia_rm1~~ ,e".ve\ kora_bb1 1dobŐl, az egyesület alakulo ko~;i:yu]eseneK ~lnok_1 megnyitó beszédével, melyet n~ha1 Eszteg1'.r .Bela, az
eiső elnök mondott el, kezdochk ez a knm1ka. _Nci;:i
feje,.,hető be méltóbb akkorddal, mint Ursz11~y1 Karohnak, a harmincéves jubileum alk>:lmábJl megváiasztott elnöknek emelkedett szvaa1val, melyekk;;l az ünnepi közgyülést megnyitotta.
·
Urszinyi Károly elnök: Imádkozzunk!
Hiszek
Hiszek
Hiswk
Hiszek

egy Istenben
egy hazában
ep;y isteni örök igazságban
Magyarország feltámadásában
Amen!
Mielőtt egy gondolattal is továhb mennénk,
Egyesületünk 30 éves kitartó munk4sságának, lr;J.kes odaadással végzett kötelességtelJesítésének .1ubileumi oltárára leteszem az elismerés és hála babér.koszoruját.
Ez a közgyűJés =gy iinnepe Egyesületünknek.
Harminc éve· annak, ho_qy lelkes, pályá.iát fanatikusan szerető elődeink m.egalapították Egyesületünk elődjét a Magyarországi (]yó_qyszerészsegédek Orszá_qos Szövetségét. Ez alkalomból szeretettel és kegyelettel kell megemlékeznem Orosz László, Csikós .Adám, Mátray Gusztáv, Eszte_qár Béla, Kiss Károly, ~illner
György dr. Gaál Endre, Raáber Árpad, dr.
Hajdu. Odön és a többi kiváló férfiakról, akik meggyőz/Jdve arról, hogy helyzetük .i;avítása; csak .?"'magUktól függ, lelkesen összef~go testveri e_qyuttműködéstől vezérelve kibontottak az alkalmazottak
éndekképviseletének zászlaját.
Ez az Egyesület 30 év alatt kiépítette az erkölcsi igazságok, szüksé_qszerü szociális tervek és
elméletek hosszú láncolatát. Védő bástyája, irác
nyitó faktora és ~á_tor~ harcia;i szószólója_ lett '! SZ?,.ciális és szakpolitikai igazsagoknak. Kitarto erovel, lankadatlan bátorsággal kiállt a hegyre hirtlet:1l68
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ve a jog, az ·igazság, az érdekképviseleti tén.?Jkedés
örök érvényű szociális eszméit, Ez az összefogás, ez
az érdekképviselet azóta ·is me_r1tette mindenkor kötelességét és bebizonyította, hogy a magyar alkalmazotti tábor szebb jövőjéért folytatott gigászi küz.delme nern volt hiábavaló.
Kíváló elődeink, a pozició'ikból már régen eUá.vozott elnökök, titkárok, szerkesztők tisztséget
cnem viselők és a ·mögéjük sorakozó egyesületi ta_gok fáradtságos munkáját az elismerés, a fénylő
nap simogató su_qar.ai aranyozzák be.
Büszke örö1n tölti el szíveinket, amikor az
1935:111. t.-c. megalkotásával az érdekképviseleti
eszménk igazsága mellett a legfőbb korrnányhata.lom és két testvér-érdekképviseletünk ilyen preg-náns hitvallást tett.
Amikor a 30-ik közgyűlés nyilt színe előtt mélyen átérzett büszke öntudattal, felemelt fővel hirdetem jogos kívánságaink további, a kor szellemé,ben történő kimunkálásának szükségességét, egyszersmind hitvallást teszek nagynevű elődeink poclitikája mellett is .
Mély tisztelettel kérem a me.rrielent igen tisztelt
kar tár snőimet és kortársaimat, hog_zf a mult harcos
vezérei és közkatonái halhatatlan emlékének, akih
csengő ezüst koronákat-pengőket, ide.iüket, tudásukat, lelkesedésüket állították a magyar gyógyszerészet szebb jövőjének szolgálatába, ez önnepélyes
pillanatban felállva helyeikről 1 percet áldozza"
nak.
(A közgyűlés meghatott csendben, állva hallqat.ia rne_q az elnök szavait:)
„Legyen áldott Egyesületünk minden alapító
:tagja, minden vezére, minden egyes taqja, az hten ke.qyelme jutalm,azza me_q azokat, akik sorainkból kidőltek és áldása kísérje ezután is tnind!en lé.
pésüket a megpróbáltatások tövises és görön_q_?JÖó
utain."

Köszönöm ezt önöknek az eqész gyógyszerésztársadalom nevében. iAz a fenkölt érzés, mel.11 eb .
ben az ünnepélyes pilla;natban mindnyájunk szívé369

be rnarkolt, (Ldjon erősebb lendületet, adjon nagyobb erőt a tová.blii munkához, mert a harmincéves erőfeszítés eredménye - meg kell vallanunk·
- egyikünket sem elégíti ki.
Hisszük, hogy e 3ubileu.mi közgyűlés az új,
eredményesebb korszak meg·ind"lásának első állomása lesz.
Friss erőkkel megyünk munkáb(L és Úg.IJ érez-zük, hogy a megváltozott kor szociális szellemétől
áthatott kíváló' férfiakkal keriilünk kontaktusba
céljaink elérésénél. Reméljük, hogy ez az új lendület minden becsületes törekvésünk sikerét fo,qja magával hozni. Ha nem így lenne, csalódnánk! De e
fájdalmas csalódásnál nem fogunk megárlmi, A kor
.cczellemének intő szava haladást parancsol! Nincs
megállás, a rohanó Élet követeli a maga i.qazát,.
amit önkényes hatalommal legfeljebb ideig-óráig,
lehet csak a sarokba visszakényszeríteni.
A 30 év történelme feljogosít bennünket arra,,
hog.IJ sokkal merészebben áüjunk ki érdekeink védelmében s amikor erre fogadalmat teszünk.• olyan.
kötelességet teljesítwnk, amit senkí sem vehet és
nem is fog tőlünk soha zok<Yll venni.
Jubileumi ünnepünkön, áthatva ennek az estének forró érzéseitől és mindnyáJ°unkat magávoJ, ta--·
gadó ünnepélyességétől, meleg szeretettel és hálás·
szívvel köszöntöm kö;;gyűlésünkön megjelent vendégeinket, a magyar kö;;élet kiváló reprezentán--sait."

AZ UJ VEZETÖSEG.
A jubiláris közgyűlés na.gy lelkesedéssel egyhanguan a következő tisztikart választotta meg.

1.

Elnök:
Urszinyi Káffoly.
Alelnökök:
Dr. Halmai János,
Dr. Tomori Nándor.
Straub Antal
karitatív elnök.
Igazgatósági tagok:
Laborczi Vilmos,
Siska Lászl.5,
vitéz dr. Andriska Odön.
Pénztáros: Fantel Sándor.
Ellenőr: Czeglédy Béla.
Főjegyző: Ady J<,erenc
Jegyző: Miklós Zoltán.
Szerkesztő: Berkovits Károly.
Ügyész: dr. Huber László.
Főorvos és orvosi tanácsadó: dr. Hubay Géza.
Háznagy: Ha.inal Béla.
Választmányi tagok:
Mészáros De2lSŐ
Balás Árpád
Pirchala Károly
Benedek István
Sillye Sára
Barthó Elemér
Szentmihályi Géza
Csányi Lajos
Tator.ián Dezső
Fodor József
Vitéz Endre
Földényi Alajos
Ürögdy József
Kéky Miklós
Vörös Andor
Killián Béla
·weiss C. Gusztáv
Kundráth Gyula
'Volff Béla
Kun Ferenc
Választmányi p,5ttagok:
Fendrich Arnold
Papp Károly
Heib Pál
Sármássy József
Hangay Levente
Schweiger Imre
Kiss Ferenc
Varga Sánrlor
Számvizsgáló bizottsági tagok:
Hehs László
Nagy Imre
Vass Endre
A listából kimaradtak a pályáról leszorultak
csoportjának képviselői, ami a tulajdonosi kar intervenciójára történt, közvetlenül a közgyűlést meg-
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eiöziíen. Tulajdonosi r~szrö1 ugyanis veszélye,,,tetve
látták a kari békét abban a tényben, hogy a II.
osztályu gyógyszertár kövctelői helyet foglailnak
a vezetőségben. Az alkalmazotti egyesület vezetői
az utolsó pillanatban meghajoltak a kívánság előtt,
s minthogy nyomatékos igéretet kaptak a fizetéskiegészítő pénztár megvalósítására, - az erről sz.5ló levelet Urszinyi Károly a közgyl\lésen fel is olvasta - az említett csoport képviselőit kihagyták
a listából. Az erőviszonyokat azonban ez már nem
befolyásolhatta, az egyesület tagjai egyöntetücn és
lelkesen állottak a vezetők mögött. A közgyűlés lezajlása után az érintett csoport 30 tagja kilépett az
egyesületből. De ez csak annyit jelentett, hogy magukkal vittek egy olyan kívánságot, amely az alkalmazotti egyesület programmjától mindig távol állott, legfeljebb csak taktikai célokra volt egy-egy
alkalommal felhasználható.
Az új vezetőségben az alkalmazotti kar legjobbjai foglaltak helyet, hivatalbalépésükkel pedig az
,egyesület történetének újabb kprszaka kezdődőtil
meg. Ennek megírása azonban már a jövő krónikására vár.

DR. GAAL ENDRE TAVOZAS\A.
Az előző év utolsó napján, a szokásos szüveszteri üdvözlés alkalmából dt·. Gaál Endre, a Budap.esti Gy.5gyszerész 'restület elnöke dr. Baradlai
János üdvözlő beszédére adott válaszában meglepő
bejelentést tett. Közölte azt az elhatározását, hogy
az utóbbi időben őt ért támadások folytán elkedvetlenedve, a 'Testület elnöki állásáról is rövidesen le fog
mondani, visszavonul hosszú időn át viselt tisztségétől, nehogy személye akadálya legyen az öszszefogó munkának. Lemondása néhány hét mutva
be is következett s a február 6-i tisztújító közgyűlés
a nagymi'.íveltségü, fínom lelkületű és halkszavu dr.
Nagy Bélát választotta a Testület új elnökévé.
Dr. Gaál Endre távozásával lezárult e"y szakasza a gyógyszerészhistóriának s eivonult ~i szintérről egy olyan férfi, aki ennek az időszaknak ]eg372

főbb szereplője és
működéséről korai

mozgatója volt. }<~gyéniségér(;i,
volna ítélétet mondani. Kétségtelen, hogy voltak érdemei és hizcmyos, hogy voltalr
hibái is. A szociális ü1:ények ir:hlL kevés megértés
volt benne, ugyanazt a hatalmi politikát folytatta
ebben a kérdésben, rni,lt ep;ylwri kiváló elődje, F'il.5
János s ugyanazt a téves utat járh1, mint a világháború előtti magyar politika HZociáhs érzéketlensége.
'ralán ez is volt az oka annak, hogy nem értvén
meg az idők szavát, le kellett tiinnie az események
szinteréről. Példig erőskezi'.í vezető volt és tehetségéből, akaraterejéből maradandóbb alkotáeok is kiteltek volna. Tizenötéves „uralma" így is sok nyomot hagyott a magyar gyógyszerészet t;irténetében
s neve elválaszthatatlanul összeforrt egy korszakkal, amelynek megítélésében ma még erősen megoszlanak a vélemények.
AZ EGRI KÉZF'OGA8.
A g·y.Ógyszerészi szociális mozgalmak 1936-ban
tnár harmincéves multra tekintettek vissza. <A mozgalom szó enyhe kifejezés, inkább harcok voltak,
változó szerencsével folyó, gyakran kemény és elkeseredett küzdelmek a megértésért, a nagyobb darab kenyérért, a munka jogáért, az élet biztonságáért, mindent összevéve, a szociális igazságért.
Ugyanegy pályának két csoportja örökös szembenállásban harcolt egymással, egy téves kiinduljási
alapra támasz;kodó, mélyen meggyökeresedett helytelen felfogás következtében . .A magyarázata ennek
kétség~elenü1 magának a páhának ,]ogi szerkilzetében rejlik és abban a rendszerben, amely jogosítványbirtokosokra és birtokon kívüliekre osztotta a
pályán mi'.íködőket. Ebből a megosztásb.51 származtak az ·ellentétek és méginkább abból a tényből,
hogy bizonyos felfogásbeli kicsinyesség és makacsság szinte mind a mai napig nem tudott túlemelkedni a „főnök" és „segéd" viszonyán, ugyanegy hivatás egyenlő képesítésü két csoportja között. Ennek a felfogásnak nagy tévedése volt, hogy ezt a
messzi multba visszanyúló „főnök és seiéd" vi373

szonyt nem tudta vagy nem akarta felszabadítani
a letűnt ideológiák béklyói alól és nem tudta megérteni a fejlődés parancsát, mely arra intett, hogy
a feltörő, gy.Ógyszerészellenes új erőkkel szemben
emelje fel maga mellé az alkalmazott gyógyszerészek· csoportját. Ahelyett, hogy az igények kielégítésével maga mellé állította volna ezt a tábort és
közös fronton vette volna fel a védekezést, ehelyett
kicsinyes bérharcokban s a szociális igények elnyomásában forgácsolta szét az erőket. A következmények nem is maradtak el s a mai gyógyszerészet
bÍrtokállományának veszteséglistájár.51 pontosan
leolvashatók az alkalmazotti kar vesztett csatái.
Minden alkalmazotti csatavesztés után egy-egy
újabb darab törött le a gyógyszerészet birtokállományából. A tulajdonosi részről megnyert csaták árát
a magyar µ;yógyszerészet drágán fizette meg. Kérdés, hogy az elvesztett munkaterületeket vissza lehet-e még valaha szerezni 1
Az 1934. évi pécsi közgyűlés új vezetőket és új
szellemet adott a gyógyszerészetnek. A maradi
µ;ondolkodás fellegvárai leomlottak. A nagypolitikában is új áramlatok kerültek felszinre. A korszellem szárnyán a gyÓµ;yszerészet területére is behatoltak az új eszmék és a szociális igazság uralkod.ó csillagképpé vált a társadalmi felfogásban. A
Tauffer Gábor dr., Löcherer Tamás és Koritsánszky Ottó vezetése alatt álJ,5 új irányzat felismerte, hogy a tulajdonosi és alkalmazotti kar kö7,j)tt folyt kicsinyes osztályharcot a szociális kiegyenlítődés és összefogás célravezető gesl'ltusával
kell felváltani és munkaközössé11;be kell össwkovácsolni a pálya két egymásrautalt csoportját. Bebizonyosodott, ho11;y pályánk sajátos viszonyai között egyedül a szolidaritás szelleme képes alkotómunkára. A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja
törvénybeiktatása indította meg a megbékélés folyamatát. A fizetéskiegészítő pénztár felállítására
hozott közös határozat véglegesítette az együttmű
ködést Igy jutottunk el az egri közgyűléshez, ahol
·1936. június 6-án megtörtént a két tábor kézfogása,
374

s tulajdonosi részről Tauffer Gábor dr., alkalmazotti részről Urszinyi Károly ünnepélyes szavakba!'
tett~k hi,!e~. a~ őszinte barátság és harmóniku•
egyu~tmukodes mellett. Egerben is jubileumi ünn~p folyt le, a Maµ;yarországi Gyógyszerész Egyesuletnek ez volt a hatvanadik közgyűlése. A hatvanéves tulajdonosi és a harmincéves alkalmazotti
egyesület ba1:áti_ kézfo_gása létrehozta a nagy békemuvet s a palyanak evtizedekig szembenállott két
cs?portj_a testv~~·ré fogadva egymást, IDe,l(békélt
sz1vvel mdult U] utakra, egy új szilárdabb elveken
épüliií történeti korszak fel~. · '

Porcellá n
kenócs és krém tégelvek
dörzscsészék, menzurák.
gv6gvszertári állványedé·
npek, kamarai edénvzet stb.

11111öuö11bb b11m1111 1onasa
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f5'reszt~l. A. békebeli boldog Nagy-Magyarország-

~l a ti;ianon~ 9sonka-Magyarország szörnyű tra-

g1k~aig. Tortenetunk ~olyamán felidéztük. az in~e,ge,\ ~agy~agyarorszag szívet gyönyörködtető

EPIJ,OGUS.
A harmincéves történet végére érve vessünk
még egy pillantást az egyesület elfutott életére. Az
alkalmazott l(yÓgyszerészek egyesületének megalakulása s háromévtizedes munkája küldetés és hivatás volt. Védője, pártfogója, irányít5ja és harcosa
lett egy magárahagyott osztálynak. Hirdetője egy
eszmének, egy nagy erkölcsi igazságnak, amely
azóta államok és nemzetek, az egész vilál( uralkodó
szemlélete lett. ,A szociális i11:azság eszméje volt vezérgondolata az egyesületnek s ma már a népek
kormányzásának ez az eszme jelöl döntő irányt. Az
e11:yesület megtette kötelességét. Teljesítette érdekvédelmi hivatását szóval és cselekedettel. Az általa
hirdetett szociális igazságnak érvényt szerzett. A
mérleg azt mutatja, hogy elérte a .kitűzött célt, elérte a kívánt eredményt. A nemzet létének legfőbb
irányitójává, ellenállhatatlan parancsává lett a szociális gondoskodás és az igazságos kieg-yenlítés törvénye. Ennek jegyében született az 1935:III. t-c.
és az 1937:XXI. t-c., mely utóbbi a munkaviszonyokat szabályozza és ennek jegyében kell megszületnie n új gyógyszerészi törvénynek, melynek tervezete a szociális gondoskodás és az igazságos kiegyenlítődés szellemében már évek óta készen áll.
Ha tehát a mérle11:et nézzük, kiderül, hogy az. ef);yesületnek kezdettől fogva, küzdelmeken, roboton,
önfeláldoz5 munkán, százak és ezrek felbüzdulásán
és elcsüggedésén, minden ellenálláson és minden
megpróbáltatáson keresztül, harminc éven át mindig igaza volt s a mai nap is igaza van. Ez nagy
elégtétel annak számára, aki ma ennek a 30. éves
multtal bíró egyesületnek erkölcsi hagyatékát és
eszmetartalékát veszi számadásba.
IAz a harminc esztendő, melyről itt szó van, hazánk történelmének legtragikusabb korszakán vezet
:..1176
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nanon gyasz?s f ek et esegeben vesz{lek el. Sohasem halt ki a·ré~eny, ma ped'ig az elszakított területek · elentő
~~a~rek:
m:;gyarlakta Felvidék, Kár~átalj;
{, e Y ,.cs. egutobbb a Délvidéknek visszaésatolfui~
n an meg elevene bon él, hogy újból eljutunk oda
~hl~nnai; 30. é_ves történetünk. kiindult,. a békebeli
o og es v1dam Nagy-Magyarországhoz.
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EGY és KÉTSZIN
NYOMASU
porca.psulák,-

signaturák,-

tecturák,-

gyógyszerzacskók,- por-, ost'!}a-,
borítékok, csomagoló- és

impregnált HERKULES

vény-

szűrőpapírok,
kenőcs-tége

lyek, impregnált HERKULES dobof!XJk,
mindennemű

más gyógyszerészeti papír-

áruk és nyom.tatván,11ok.
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LER
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JJ.\~IOS
Gyógyaierészeti papiráruk gyára

Budapest, Vt. 0-utca 37. szám
Telefon: 123-079.
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