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Előszó
Nyolcvan életévet magam mögött tudva emlékiratot összeállítani könnyű feladat. Eb
ben a korban már megfelelő távlatból tekinthetek vissza életutam legfontosabb állo
másaira, emlékeire. Ugyanakkor megvan bennem a vágy, hogy átadjak még valamit 
barátaimnak, pályatársaimnak abból a rengeteg ismeretből és tapasztalatból, amit mó
domban állt összegyűjteni és megélni.

Pályafutásom meghatározza az emlékirat témáját. Gyógyszerész dinasztia harmadik 
generációjaként a tágabb rokonságunkban 42 gyógyszerészt, ebből a szűk családban
14 gyógyszerészt tudhatok környezetemben. Tevékeny életem során a hazai gyógy- 
szerész-társadalom, a szakterülettel kapcsolatos társaságok tagjai, a magyar és a nem
zetközi gyógyszerésztörténeti kiválóságok jelentős része megtisztelt figyelmével, ba
rátságával. Pályám kutató, oktató és gyakorlati emlékekben bővelkedik, a szakmai 
kapcsolatok gyarapították tudásomat, szemléletemet, és örömömre, nekem is módom 
volt hallgatókat és disszertánsokat oktatni.

A gyógyszerészi hivatás számos oldalát gyakorlati körülmények között - analitikus
ként, technológusként, szakfelügyelőként, szervezéstan-oktatóként, intézeti-egyetemi 
gyógyszertár vezetőjeként, gyógyszerésztörténeti kutatóként, több száz cikk és tucat
nyi könyv szerzőjeként sokoldalúan élhettem meg.

Az olvasó - gyógyszerészi hivatásomhoz való kapcsolatom miatt - bizonyára meg
érti, hogy az emlékiratban szereplő esszék és naplórészietek témái a gyógyszerészet- 
tel kapcsolatosak.

Életem fontosabb eseményeiről naplót vezettem, ebből a 200 tételt meghaladó írás
gyűjteményből válogattam össze a 48 legérdekesebbet, remélve, hogy a nagyrabe- 
csült olvasó örömét leli a múltban történő kalandozásban.

Budapest, 2004. január

A szerző
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Gyógyszerész-gyakornoki tanulmányok

A gimnáziumi érettségi sikeres letétele után a csalá
di körülmények és indításom alapján a gyógyszeré
szi pálya keltette fel érdeklődésemet. Szüleim és or
vos nagyapám is egyetértett terveimmel. Egy szép 
meleg nyári napon édesapám vonattal felvitt Buda
pestre. A gyógyszerészkari teendők elintézése után 
két gyógyszerész barátjához vezetett, hogy bemutat
kozzam, mint a pályára felvételt kérő ifjú. A beszél
getés több újat is hozott számomra, aminek hatására 
gyakornoki időmből fél évet a Szent Család Gyógy
szertárban töltöttem. Ez hatással volt egész későbbi 
életpályámra.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati anyagát 
a legkiválóbb tanárok adták elő, köztük az 1883-ban 
született dr. Wéber Dezső, aki iskolai tanulmányait 
a piaristáknál végezte, majd a gyógyszerészi pályára 
lépett. Gyakornoki idejét dr. Deér Endre gyógyszer- 

tárában töltötte el, majd oklevelének megszerzése után két évig Svájcban Tschierch 
professzor akkor már világhírű intézetében dolgozott. 1907-ben tett „magna cum 
laude” bölcsészeti doktorátust. 1910-1913-ig dr. Deér Endre gyógyszertárának labo
ratóriumát vezette. Kasztner Sándorral együtt megvették Csípek János Práter utcai 
Szent Család Gyógyszertárát.

Továbbra is előszeretettel foglalkozott a gyógyszerészi tudományokkal. 1934-től 
tagja a gyógyszerész-gyakornoki vizsgabizottságnak. Tagja lett a gyógyszerészi 
approbációs vizsgabizottságnak, majd az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. 
1920-tól 1927-ig a Budapesti Gyógyszerész Testület könyvtárosa is volt. A tudo
mányok komoly mű
velője. Dolgozatait a 
Gyógyszerészi Folyó
iratban, és az MGYT 
értesítőjében jelentette 
meg. Wéber Dezső 
személye általános 
tiszteletnek és megbe
csülésnek örvend.

Budapest, 1964.

Wéber Dezscí officinájának 
neogótikus bútorzata

Dr. Wéber Dezső egy’etemi magántanár
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A hallgatók és oktatók áttelepítése Németországba

A második világháború utáni évtizedekben elhallgatott téma volt az akkor utolsó év
folyamos egyetemi hallgatók Németországba való kitelepítése, a tanulmányaik foly
tatása és befejezése céljából. Az akkori események 50 éves évfordulója alkalmából 
(az 199O-es évek derekán) a téma aktualitása fokozódott. Sokan élnek még és emlé
keznek a kitelepítés részleteire, melynek írásos dokumentumai is kell, hogy megma
radjanak a magyar felsőoktatás és kultúra számára. Feltehetően európai viszonylatban 
is egyedi jelenség, hogy egy ország vezetése a háborús körülmények miatt az értelmi
ség oktatását, az utánpótlás biztosítását külföldre irányítja.

Az utóbbi években már voltak törekvések a háború alatt történtek rögzítésére. 
Madaras Jenő megírta és 1993-ban kiadta a „Hamvazószerda, műegyetemisták a drez
dai tűzviharban” című könyvét, amely az 1994 decemberi kitelepítés és a drezdai, 
majd bajorországi viszontagságok története. Dr. Bende József az Orvosi Hetilap 1994. 
évi 10. száma, 533-553. oldalain bemutatja á gyógyszerészhallgatók kitelepítését. 
A Koppenhágában élő Barta Ferenc magyar építészmérnök az 50 éves jubileumra sa
ját naplója alapján megírta az építészmérnök hallgatók németországi Odüsszeiáját, 
amit „Szia madár” címmel adott ki Budapesten.

A már három éve tartó háború, annak veszteségei 1944-ben már jelentősen csökken
tették az ország gazdasági, katonai erejét, az egyre rosszabb körülményekkel szembe
ni ellenállóképességét. Ebben jelentős szerepet játszott az ország 1944. március 19-i 
német katonai megszállása, ami többek között maga után vonta az angol-amerikai lé
gitámadások számának és intenzitásának növekedését. Az óvóhelyeken naponta eltöl
tött munkaórák kiesése csökkentette a termelést, a társadalmi szükségletek kielégíté
si lehetőségét.

Ezekben a hónapokban kétlaki életet éltem, kétirányú munkát láttam el. Egyrészt 
mint beiratkozott hallgató, disszertáns végeztem az intézetben a rámbízott oktatási 
feladatokat és folyamatosan foglalkoztam disszertációs témámmal; másrészt a lehető
ségeknek megfelelően részt vettem édesapám ceglédi gyógyszertárának munkájában, 
ahol nem állt megfelelő személyzet rendelkezésre a megnövekedett igények kielégí
tésére. A katonai behívások miatt főleg a gyógyszerészi munkaerő hiányzott, utánpót
lás sem volt. Részt vettem a receptúrai munkában, a galenikumok laborálásában, és 
a gyakran hiányzó alapanyagok és készítmények beszerzésében. A front közeledése 
alkalmával itt éltem át éppen a ceglédi gyógyszertár utcájában (Kossuth Ferenc utca) 
a berepülő szovjet felderítő repülőgépek géppuskatüzét, melynek golyói úgy pattog
tak az utca bazalt kövezetén, mint a nagyszemű jégeső a palatetős házakon. Másnap 
délelőtt a postás katonai (SAS) behívót hozott édesapámnak Szombathelyre, az otta
ni helyőrségi katonai kórházba irányítva őt.

Az 1944 november hó utolsó napjaiban keltezett behívó parancs alapján az egyete
mi hallgatóknak és a tanszemélyzetnek a Műegyetem aulájában kellett december 5-8.
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közötti napokon katonai szolgálatra jelentkezni. A női hallgatók behívója munkaszol
gálatra szólt.

Ezekben a napokban pesti címemre én is megkaptam a katonai behívót:
„Tényleges katonai szolgálatra behívom! Bevonulni köteles azonnal, a Műegyetem 

aulájába. Élelmiszerjegyét, katonai és a személyazonosság igazolásához alkalmas 
okmányait hozza magával! Hozzon meleg ruházatot, fehérneműt, meleg takarót, erős 
lábbelit, evőeszközöket stb. Hozza magával tankönyveit, tanszereit!”

Az egyetem kitelepítésének híre nagy ellenállást váltott ki. A professzori kar és 
a tanszemélyzet néhány kivételtől eltekintve ellenezte és szabotálta annak végrehaj
tását. Az volt a véleményük, hogy nem szabad Németországba kivinni a magyar iljú- 
ságot. Mások éppen ebben láttak lehetőséget arra, hogy elkerülhessék a kiképzés nél
küli bevetésüket a frontra.

Amikor behívó parancsommal jelentkeztem a Műegyetem aulájában egy - meg
jelenésre - szimpatikus tisztnél, miután átnézte papírjaimat közölte velem, hogy 
december lO-én a breslaui szerelvénnyel kell kiutaznom Németországba, tanulmá
nyaim befejezése céljából. Délután nagybátyám, Zalai György villájában összeült 
a családi tanács. Ezt az is indokolta, hogy az ő két fia, György és András, mind
ketten végzős gépész-, illetve vegyészmérnök hallgatók, szintén behívó parancsot 
kaptak.

Szüléink és a család féltettek mindhármunkat a Budapesten átvonuló front és a har
cok veszélyeitől, az orosz katonák kegyetlenségeitől, bosszújától. Bár ez a veszély né
met nyelvterületen még fokozottabb lett volna. Nehéz ilyen helyzetben előre látni, de 
az is felmerült, hogy hamarabb összeomolhat a németek ellenállása, a diktatúra, mint 
amikorra az orosz front odaér. A háborút a németek már elvesztették, ott már nem 
lesznek harcok.
A kiutazáshoz édesapám listát készített - első világháborús tapasztalatai alapján 

a nélkülözhetetlenül szükséges tárgyakról, eszközökről. Édesanyám a nyakamba tett 
egy láncon függő családi Mária érmet, amely már az első világháborút is megjárta, és 
az utazáshoz kijelölt zakóm válltömésébe két darab Ferenc József tízkoronás pénz
érmét varrt be azzal a megjegyzéssel: „ha életed veszélybe kerülne, az énnek felhasz
nálásával igyekezzél a veszélyt elhárítani”.

Amikor mégegyszer felkerestem a Műegyetem aulájában a katonatisztet, ő közölte 
velem, hogy behívó parancsomra rávezette a breslaui vonatra történt beosztásomat, és 
lebélyegezte.

Az első kitelepítő vonat l 944. december 8-án indult el nagyrészt műszaki egyetemi 
hallgatókkal. Az orvos- és gyógyszerész hallgatókat és kisebb számú műszaki egye
temi hallgatókat szállító második vonat indulását 1944. december lO-én reggel 8 órá
ra tervezték a Keleti pályaudvarról. A szerelvény teljesen vegyes összeállítású volt, 
gyorsvonati kocsik, személyvonati vagonok, zárható teherkocsik, marhavagonok. 
Nem ismertük az induló vonat útvonalát, végcélját, bár egyes jobban informált hall-
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gatók Hallét, Drezdát és Breslaut emlegették. Az egész nap semmittevésben és bi
zonytalanságban telt el, élelmezésről nem gondoskodtak. Több napos várakozás után 
végre 1944. december 14-én délután fél öt órakor elindultunk és a későesti órákra (!) 
Kelenföldre értünk.

Utazás Budapestről Breslauba

1944. december 14—22-ig, összesen 9 napig tartott a megtett 1280 km-nyi út.
Az utazási körülmények meglehetősen hiányosak voltak. Fűtés csak a mozdony

hoz közeli kocsikban működött, a világítás hiányos volt, mosdási lehetőség egyál
talán nem volt, az ácsorgásoknál a mozdonyvezető engedett le a tartályokból vizet 
borotválkozáshoz, mosakodáshoz. Élelemmel való ellátás esetenkénti volt. A pá
lyaudvarokon viszont mindig kapható volt meleg leves vagy tea. A különleges kö
rülmények hatottak reánk, utunk célja és főleg eredményessége kérdéses és bi
zonytalan volt. Most parancsszóra hagyjuk el otthonunkat, hazánkat, mikor és 
hogyan fogunk tudni hazatérni? Ilyen gondolatok foglalkoztattak, amikor szerel
vényünk átdöcögött a magyar határon. December 22-én a délelőtti órákban érkez
tünk Breslauba.
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Breslau, 1944. december 22. — 1945. január 22.

Megérkezésünkkor két nap választott el a karácsonyi ünneptől, és a hosszú utazás fá
radalmai után nyugodtabb napokra vágytunk. A női hallgatók a Sankt Elisabcth volt 
gimnázium épületében kaptak elhelyezést, amelyről már másnap kiderült, hogy kato
nai fegyelemmel vezetett épület, tehát kaszárnya. Mosakodási lehetőség adva volt, de 
ágyak hiányában a földön kellett aludni. A férfi hallgatókat a város más pontján lévő 
internátusban helyezték el. A tanszemélyzet albérleti szobakiutalást kapott, így 
Kedvessy, Matolcsy, Szirmai és jómagam a belváros szép utcájában, a Brandenburger 
Str. 13. második emeletén nagyméretű négyágyas szobához jutottunk. A főbérlő idős, 
intelligens házaspár volt. Az élelmezéssel, a Stammgericht-ekkel senki nem volt meg
elégedve, ez nem felelt meg a magyar koszthoz szokott gyomrok igényeinek.

Breslaui iskola, a nőhallgatók első szálláshelye

Szabadidőnkben sétáltunk a városban, megtekintettük annak nevezetességeit. A vá
ros akkor még a háborútól érintetlen volt, így láthattuk a szép gótikus városházát, 
melynek Rathaus Keller-ében látható Mátyás magyar király, aki elfoglalta és birodal
mához csatolta Boroszlót. A mozikban Röck Marika filmeket játszottak, hogy ezzel is 
elviselhetőbbé tegyék a háború okozta nehézségeket.

Az időjárás közben hidegre fordult, reggelente mínusz 18 20 Celsius fokot mutat-
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tak a hőmérők. A karácsonyi ünnepkör napjaiban nagy örömet jelentett számomra 
a szüleimtől, húgaimtól érkezett levél, melyben kedves ajándékot is küldtek a kará
csonyi jókívánságokhoz.

A Technische Hochschule aulájában tartották meg 1945. január 6-án a félévnyitó ün
nepséget, ahol a magyar kormánybiztos is beszédet mondott, megnyitva a magyar 
egyetemi félévet. Én ezen az eseményen nem vettem részt, úgy értesültem, hogy 
a hallgatóink is csak kisebb számban voltak jelen.

Az előadások megkezdése január 10-re volt meghirdetve, de a munka nehezen indult 
a frontvonal közeledésének hírére. A lakosság sáncépítésre volt beosztva, és január 
18-án riasztották a várost a harcokban való részvételre. A következő napon az utcai 
hangosbeszélőkön át bejelentették, hogy a városba érkezett magyar egyetemisták is 
részt fognak venni Breslau katonai védelmében. Professzoraink elhatározták, hogy 
ennek megtörténte előtt a magyar egyetemistáknak mielőbb el kell hagyniuk a várost. 
Eredményesen jártak el a német vasúti vezetésnél, mert három vagon igénybevételé
re kaptunk engedélyt, amelyen a családosok, az oktatók, a női hallgatók és az egész 
csoport egyéni csomagjait (hátizsákjait és kézi csomagjait) indították útnak Halle an 
dér Saale felé.

A férfi hallgatók, és a női hallgatók egy kisebb része a félméteres hóban és mínusz 
10-15 fokos hidegben gyalog indult útnak, és Breslau és Neuhammer között hat nap 
alatt 140 kilométert tettek meg. A hat nap alatt az egésznapos menetelés után négy al
kalommal hideg gyűlésteremben, téglagyári hideg kemencében, elhagyott épületek
ben földön aludtak, csak két esetben találtak fűtött, ágyakkal ellátott helyiségre. 
A fagyhalál veszélyének többször kitéve, kimerültén érkeztek meg Halle an dér Saale-

Halle an dér Saale, 1945. január 24. —január 31.

A Breslauból vonattal kitelepített gyógyszerészi tanszemélyzet, a családosok és a női 
hallgatók már január 24-én megérkeztek Halle-ba, és az ottani Frankische Stiftung 
oktatási részlegének nagyméretű termeiben kaptak elhelyezést. Az alvás céljára mat
racokat és emeletes priccs-ágyakat lehetett igénybevenni. Én az utóbbi harmadik 
emeletén tudtam elhelyezkedni, ott nem zavart senki. Megítélésem szerint legalább 
százan aludtunk a teremben. Aki már nem fért el, a íütött folyosón talált magának he
lyet. A gyalogosan érkező kollégák részére a fűtött épület rekreációt jelentett mind 
testileg, mind lelkileg. Mire ismét együtt volt hiánytalanul a gyógyszerész hallgatói 
csoport, a professzorok tárgyalásainak köszönhetően az oktatást folytathattuk. Nagy 
jelentőségű esemény volt, hogy Méhes Gyula professzor a gyógyszerész csoport önál
ló vezetője lett. A Kolozsvári Magyar Egyetemről eltávolított Méhes Gyula profesz- 
szor nagy körültekintéssel, diplomáciával és a magyar ifjúság érdekeit védve intézte
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a csoport ügyeit és problémáit, amihez mindig jelentős segítséget adott dr. Kedvessy 
György egyetemi magántanár és a tanársegédek. Méhes professzor megbízott első 
helyettese dr. Haranghy László professzor volt, a közegészségtan tanára, ugyancsak 
Kolozsvárról.

Utazás Grazba

Csapatszállító célokra átalakított kétszintes, vaskályhával fűthető két tehervagon 
a férfi hallgatóknak és két személyvonati kocsi a tanszemélyzet és a női hallgatók ré
szére (amely többnyire nem volt fűtve) biztosította az utazást Grazba. Ezen az úton 
a legnagyobb örömet az jelentette sokunk számára, hogy a távoli, idegen vidékről kö
zelebb kerülünk hazánkhoz, Magyarországhoz. Eddigi utunkon szinte semmi hírt nem 
hallottunk otthonról. A német napilapok nagyon ritkán foglalkoztak hazánkkal. Graz, 
az osztrák nép sok tekintetben közelebb állt mindig hozzánk magyarokhoz, mint 
a közép- és északnémet városok porosz stb. lakossága. Felejthetetlen élmény volt az 
út Salzburg után, amikor már Salzkammergutban utaztunk. Körös-körül a hóval fedett 
alpesi hegyeket láttuk, ragyogó napsütésben csillogott a szűz hó, fejünk felett csodá
latosan kék volt az ég. A nagyszerű látvány arra bátorított fel többünket, hogy a va
gonok tetején utazzunk, megkapaszkodva a szellőzők kiemelkedő szerelvényeiben. 
Az első alagút kissé bátortalanná tett bennünket, de ezt is hamarosan megszoktuk, le
győztük a félelmet. Legalább másfél-két órát utaztunk ilyen módon, de hála Istennek, 
túléltük.

Említésre méltó nap számomra február 4.-e, amikor kora délelőtt Bischofshofen ál
lomás egy félreeső vágányán szerelvényünk megállt. Verőfényes szép alpesi kép tá
rult elénk. A német mozdonyvezető tudtunkra adta, hogy az esti órák előtt a szerel
vény nem megy tovább, felajánlotta melegvíz készletét és lavórját tisztálkodási célra. 
Borotválkoztam, majd derékig levetkőztem a csípős hidegben és megmosakodtam, 
amire a kocsikban nem volt lehetőség. Néhány magyar Symphonia cigaretta bőséges 
kompenzáció volt a masiniszta kedvességéért.

Többen a település központjába indultak, hogy valami élelmiszert kíséreljenek meg 
beszerezni vagy cserélni. Én is hozzájuk csatlakoztam. Pénz (márka) senkinek sem 
kellett, cserekereskedelem és a humánus segítség, ajándékozás dívott.

Bementünk egy szép templomba, ahol éppen mise volt, kevés résztvevővel. Alig
hogy leültünk a padokba, a sekrestyés felszólított a templom elhagyására, mert 
a szertartást orosz hadifoglyok részére tartották, és ezen civilek nem lehettek jelen. 
A leírt nap élménye mélyen az emlékezetembe vésődött. Hogy miért, nem tudtam 
volna akkor megmondani. Mikor tízhónapnyi távoliét után vissza tudtam térni ha
zámba, a családi körbe, akkor jöttem rá, hogy édesapám halálának napja azonos 
a bischofshofeni tartózkodás napjával. Nem tudhattam, csak érezhettem akkor, 
hogy családunkat és engemet milyen nagy csapás ért. Apám a budai harcok polgá
ri áldozata lett.
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Graz, 1945. február 5. - március 31.

A délelőtti órákban érkeztünk meg Graz pályaudvarára, ahol szerelvényünket egy kül
ső vágányra tolták. Méhes professzor néhány személy bevonásával az illetékes kato
nai és egyetemi szervekkel kísérelt meg kapcsolatot felvenni. Úgy tűnt, hogy megér
kezésünk váratlanul érintette az akkor szolgálatban lévőket. A hallgatók egy része 
elindult felfedezni a pályaudvar környékét, amely sok jelét mutatta az addigi bombá
zásoknak. Kevesen maradtunk vagonokban, amikor felvisított a légvédelmi szirénák 
fülsüketítő és félelmetes hangja. A tőlünk távol lévő állomás épületében található óvó
helyre kellett volna elmenni, de a vagonokban maradtunk. Szerencsére a célpont az 
állomás másik vége volt, és így a hatalmas detonációk mellett csak kisebb repeszda- 
rabok vagy kövek pattogtak a vagonok tetején és oldalán.

A férfi hallgatók csak a következő napon költözhettek be a már részben lebombá
zott, nagyon rossz állapotban lévő Artillerie Kaseme-be, amely a Mura folyó nyuga
ti oldalán lévő városrész külső negyedében volt. Bejárata előtt két monarchiabeli 
fakerekes ágyú volt elhelyezve. A graziak szerint ez az épület volt a monarchia leg
öregebb kaszárnyája. A tisztálkodási lehetőség és az élelmezés elfogadhatónak bizo
nyult.

A női hallgatók, családosok, oktató személyzet részére albérleti szobákat, egyetemi 
vendégszobákat biztosítottak. Kedvessy tanár úrral együtt egy kétágyas albérleti szo
bánk volt a város úgynevezett egyetemi negyedében, a Lessing Strasse 27. szám alat
ti kis családi házban. Szállásadónk hatvan év körüli özvegyasszony volt, akit kedves 
emlékek fűztek Magyarországhoz. Állami tisztviselő férjével a nyári szabadságot 
sokszor töltötték a Balaton mellett. Irányunkban megnyilvánuló kedvességét viszo
noztuk, amiben segítségére lehettünk.

Az egyetem illetékes vezetőivel folytatott megbeszélések alapján az oktatást 
a beköltözést követő héten (február 10-én) kezdtük meg. Az egyetem vezetősége, 
professzorai és tanárai a tőlük telhető maximális segítséget megadták. Az előadá
sok megtartásához a viszonylag jól fűtött Anatómiai Intézet tantermét kaptuk meg. 
A Gyógyszerészeti Intézet a receptúrai és galenikai előadásokhoz csak fűtetlen 
tantermet tudott biztosítani. E két tárgyból és a gyógyszerészeti kémiából Czuczy 
Győző asszisztenssel praktikumi előadásokkal készítettük fel a hallgatókat a szi
gorlatokra. Gyakorlati oktatás folyt viszont farmakognóziából Meisel János és fe
lesége közreműködésével, az Ásványtani Intézet helyiségeiben.

Közel kéthónapi külföldi távoliét után Grazban megvalósulni látszott a kitűzött cél: 
a hallgatók oktatásának befejezése, a szigorlatok megtartása. E feladatok megkönnyí
tésére elhatároztam, hogy tárgyamból jegyzetet készítek a legszükségesebb ismeretek 
összefoglalására. Erre azért is nagy szükség volt, mert a hallgatók nagy részének sem 
könyv, sem egyetemi jegyzet nem állt rendelkezésére.

Grazban 1945. március 2-án kezdtem el összeállítani azt a kézzel írt munkát, mely
nek címlapját, bevezetését és néhány oldalának fotókópiáját mellékelem.
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A spirállal fűzött jegyzet terjedelme 159 oldal, melyeket külön lapokon írt, 38 oldal 
követ mint kiegészítés, és végül három oldalas utószó zár le. Az utószóban leírtam 
a .jegyzet történetét, vagyis a jegyzet elkészítésének nehéz, sokszor szinte lehetetlen 
körülményeit.

Az oktatók albérleti szobákban, osztrák családoknál való elhelyezése hozzájárult 
ahhoz, hogy ismeretségek alakuljanak ki, ami színesebbé tette ott tartózkodásunkat. 
A Lessing Strasse alatti lakásunktól nem messze lakott dr. Bolla Rezsőné (Marika) 
gyógyszerész tanársegéd, akinek révén ismertem meg a Liebig Strasse 14. szám alatt 
lakó Priebseh törvényszéki bíró családját, kultúrált, bájos leányát, Piát. Pia zenei 
képzettsége is külön emítésre méltó, átlagon felüli tehetséggel zongorázott. A hábo
rú kegyetlensége őt is érintette, beosztották hadiüzemi termelő munkára. Naponta 
a kora reggeli órákban utazott a kapfenbergi vasüzembe, ahonnét késő délután tért 
haza. Vőlegénye egyik lábát elveszítette az orosz fronton. Pia testvérbátyja szintén 
frontszolgálatot teljesített. Pia szimpátiát érzett a kitelepített magyar oktatók iránt, 
így a Méhes és Haranghy professzorok által szervezett hétvégi sétákon, kiránduláso
kon szívesen részt vett Marikával együtt.

A magyarországi hadi helyzetről Grazba több hír jutott el, mint előző állomáshe
lyeinkre. A hírek rossz hatással voltak ránk, bizonytalanságot keltettek sok esetben, 
máskor meg honvágyat.

Ismét előtérbe került a felsőbb szerveknél 
a Németországban lévő magyar honvéd 
alakulatok háborús bevetése. A februári né
met-magyar felügyelet megállapodásai 
szerint a második félévet február 28-ig, 
a szigorlatokat március 31 -ig kellett volna 
befejezni. Méhes professzor levélben tá
jékoztatta a magyar kormánybiztost és 
Rajniss Ferenc kultuszminisztert Magyar- 
országon a gyógyszerész csoport eddigi 
zaklatott sorsáról, a légitámadások miatt 
akadozó oktató munkáról. Egy hónapi to
vábbi halasztást kért. Nyomatékosan hang
súlyozta, hogy az egyetemi hallgatók né
metországi kitelepítésének egyetlen célja 
a tanulmányok befejezése, és nem a kato
nai szolgálatra való bevetés. Méhes pro
fesszor a magyar hatóságoktól azt is kérte, 
hogy a gyakori légitámadások miatt szinte 
lehetetlen oktató munkát helyezzék át 
Grazból Leobenbe, amely város a légitá
madásoktól nem volt fenyegetve. Óratorony kiránydulóhelv Grazban

17



Gyógyszerészeti életképek

Március végén a dunántúli hadműveletek egyre jobban közeledtek az osztrák-ma- 
gyar határhoz. Március 3O-án minden hallgató indexében hivatalosan lezárták a fél
évet.

Délután riasztották az évfolyamot, másnap reggel elhagytuk Grazot.

Utazás Bajorországba

Nagyszombaton Grazban az a hír terjedt el, hogy a várost erőddé nyilvánítják és a pa
rancsnokságot az SS vette át. Többszöri közbenjárásra végül is elengedték a csopor
tunkat. Három vagont kaptunk az emberek és a csomagok Leobenbe történő elszállí
tására. A kaszárnyából és a különböző lakhelyeken lévő hallgatókat teherautón 
szállította ki néhány ügyes fiú a pályaudvarra, ahol már folyt a bepakolás a vagonok
ba. Priebsch bíró úr megkért engem, hogy néhány kézicsomagjával felszállhasson ő 
és Pia leánya vagonunkba, mert más szerelvény nem indult Bruck-Leoben irányába. 

Amíg mindez lezajlott, mélyen repülő szovjet gépek támadták a várost, légiriadót 
fújtak.

Húsvétvasárnap, április elsején reggel negyed 6 órakor indult el Grazból a személy- 
vonat tehervagonokkal, három kocsiban gyógyszerész csoporttal. Kissé hiányosan 
ugyan, mert a női hallgatók közül egyesek lekésték az indulást, de később ők is utol
érték Bischofshofenben a csoportot. Bruck an dér Mur állomásra 11 órakor értünk, 
ahol Priebsch úr kedvezőbb csatlakozást talált úticélja felé. Megköszönte a segítsége
met, amihez az is hozzátartozott, hogy csomagja úgy összekeveredett a többiek cso
magjaival, hogy félórás munkával nagy nehezen találtuk meg. Szomorúságot jelentett 
a Piától való elválás, mert közel két hónap alatt igazán kedvességgel igyekezett éle
temet az idegen országban szebbé tenni.

Este 6 óra körül érkeztünk Leobenbe, ahol szó sem lehetett letelepedésünkről, mert 
már sok menekült volt a városban. A katonai vezetés a csoportot a bajorországi 
Dingolfmg felé irányította.

Az útvonal a Graz-Bruck-Leoben-Bischofshofen-Salzburg-Linz-Passau-Plattling- 
Landau-Aufhasen-Adldorf volt, 640 km távolsággal, amelyet 10 nap alatt tettünk 
meg.

Adldorfban és Aufhausenben

1945. április 10. és október 11. között, kereken 6 hónapig tartózkodtunk itt. A két kis 
falu Landau város közelében, mindkettő a Vils folyó mellett, egymástól 6 kilométer 
távolságban terült el. A környék jelentős része Arco Wallschc gróf tulajdona volt. 

Adldorf 50-60 házból álló falucska, katolikus templommal, iskolával, üzletekkel, 
parasztgazdálkodókkal. Itt van Arco gróf gazdaságának központja, irodái, sörgyára.

IX



Gyógyszerészeti  életképek

tejfeldolgozó üzeme, kertészete, erdeje és fafeldolgozó üzeme, valamint nem utol
sósorban a gróf kétemeletes kastélya. A családos és női hallgatók a Tattenberger 
Szálló cs Vendéglőben és az iskolában, a tanszemélyzet magánházaknál kaptak 
szállást. Kedvessy és én a grazi elhelyezésnek megfelelően Bartenstein úrnál, a gró
fi uradalom főkönyvelőjének családi házában szép manzárd szobát kaptunk. Szál
lással és a kedves házigazdákkal igazán elégedettek lehettünk.

í: Adhlarf kastély

Auíhausenben a mintegy 50 férfi hallgató került elhelyezésre, először a vendéglő 
termében, majd apránként a gazdáknál kaptak nemcsak szállást, hanem kisegítő mun
kát is. A megérkező magyarokat a polgármester bőséges hideg élelemmel várta, így 
az  éhes gyomrok megtelhettek. A körülményekkel a hallgatók elégedettek voltak. 

Adldorí nyugodt, vidéki légköre, a légiriadók és bombázások elmaradása ismét le
hetővé tették, hogy a/ oktatással és a szigorlatok előkészítésével többet foglalkoz- 
/unk. A szigorlatok április 15-e után kezdődtek, két hét alatt befejeződtek, és ezzel 
it tanulmányok le is zárultak. Az erről szóló igazolást a szigorlók kézhez kapták. 
\ diploma kiállításához hiányzott még az eskü letétele és ajelölt felavatása. Ezek le
bonyolítása csak magyar felségterületen lehetséges, ez csak Magyarországon vagy 
magyar külképviseleten valósítható meg. így a jelölteknek meg kellett elégedni a már 
kiadott igazolással.
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Időközben Adldorfban én is megírtam „Gyógyszerészi kémia” jegyzetem második ré
szét, amely hozzásegítette a hallgatókat a szigorlatokra való felkészüléshez. A jegy
zet utószavának kópiáját mellékelem.
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Utószó

Az Adldorfba történt visszatérésük után a hallgatók egy része lehetőséget kapott 
a kastély egyik szárnyába való beköltözésre, ahol a női hallgatók jöttek elsősorban 
számításba. A grófi családdal már a faluba érkezésünk után volt kapcsolat, amit a há
borús helyzet alakított ki. A hallgatók táplálkozási igényeit a német élelmiszerje
gyekkel nehéz volt kielégíteni, a grófi uradalomnak viszont a háborúba behívottak 
pótlására jól jött a hallgatók munkaereje. Az uradalom segítségünket kérte a répa- és 
burgonyaföldeken, a kertészetben stb., viszont szükségleteinknek megfelelő mennyi
ségben adott tejet, tejtermékeket a tejüzemből, kenyeret a pékségből és még sört is 
a sörgyárból.

Az adldorfí kastély parkjába szabad bejárása volt a gyógyszerész csoport minden 
tagjának. Esetenként meghívást kaptak néhányan a kastélyba is beszélgetésre vagy 
kártyapartira. A jó társadalmi kapcsolat bizonyítéka, hogy Adldorf végleges elhagyá
sakor összejövetel keretében vettek búcsút tőlünk. Mi is hálás köszönettel emlékez
tünk meg a sok segítségről, amiben részünk volt közel fél éven át.
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Április utolsó napjaiban a faluban is fokozott német katonai tevékenység volt ta
pasztalható. Nagyobb katonai alakulatok vonultak át a falun éjjel és nappal. Különbö
ző napszakokban ágyúdörgés volt hallható. Kisebb csoportokban menekülni látszó 
német katonák, SS alakulatokhoz tartozók álltak meg a főtéren, de mivel nem találtak 
senkit a falu vezetői közül, továbbmentek. A lakosok a következő napokban már ki
tűzték a fehér zászlót a házakra, ezért nagy volt az ijedtség, mikor újból néhány SS 
katona jelent meg. A polgármestert és a férfiakat keresték. De csak asszonyokat talál
tak. akik azt mondták nekik, hogy a férfiak kimentek az erdőbe dolgozni.

Az első amerikai alakulat május elsején érkezett a faluba a délutáni órákban, amikor 
már a templom tornyán is fehér zászlót lengetett a szél, hasonlóan a házakhoz. Cso
portunk férfi tagjai közül öten-hatan néhány női hallgatóval együtt a Tattenberger 
Vendégház előtt álltunk, és vártuk a fejleményeket. A falu asszonyai hozták a hírt, mi
szerint gépfegyverrel felszerelt gyalogság jön nyugat felől a falu irányába. Hamaro
san szabad szemmel is jól láthatóvá vált a felvonulás. Matolcsy György gyógyszerész 
asszisztens barátom javasolta, hogy fehér zászlóval kezünkben menjünk eléjük, és ad
junk felvilágosítást nekik a német katonák elvonulásáról. A vállalkozást veszélyesnek 
ítéltük. Gyurka a vendéglőben egy szalvétát ostomyélre kötött, és egyedül elindult 
a fenti vállalkozásra és bevezette a falu főterére a gyalogos katonákat. A parancsnok 
felszólított a házaknál lévő fegyverek és hírközlő eszközök azonnali leadására. Ennek 
végrehajtását több házban szemlével ellenőrizték. A férfiaktól megkérdezték, hogy ki 
van katonai szolgálatban. így jutott a parancsnok tudomására a nagyszámú magyar 
egyetemi hallgató és oktató jelenléte, akik kitelepítéssel (displaced person) kerültek 
Németországba. A helyzetből adódó feszültség akkor kezdett oldódni, amikor két 
amerikai katona megszólalt magyarul. Szüleik az első világháború után hagyták el 
Magyarországot, és települtek le az Egyesült Államokban. Az alakulat a faluban töl
tötte az éjszakát, és másnap folytatták útjukat. Németország kapitulációja május 8-án 
következett be.

Megérkezett a kellemes meleg idő a tavasz és nyár küszöbén. Ez azt a lehetőséget 
nyújtotta, hogy napsütésben fürödni lehetett a Vils folyó friss vizében. A reggeli me
zőgazdasági munka (7-től 11-ig répaegyelés) után sokan közülünk a folyó vizében kí
vánták izzadságukat lemosni. Május 12-én a többórás napon végzett munka utáni 
hideg víz Dosztig Erzsébetnél, a szegedi egyetem gyógyszerész hallgatójánál feltehe
tően szívgörcsöt idézett elő, amelyet nem tudott túlélni. Holttestét az Adldorftól négy 
kilométerre lévő Eichendorfnál vetette fel a Vils vize. Május 15-én temettük el a falu 
temetőjében. A szertartást egy magyar tábori lelkész végezte. Az egyetemi gyógysze
rész csoportnak Dosztig Erzsébet volt az egyetlen vesztesége, és elvesztése független 
volt a sok veszélyt rejtő háborús eseményektől.

Az amerikai megszállók érkezése után mozgási lehetőségeink erősen korlátozódtak. 
Egy idő múlva azonban már mozoghattunk az amerikai zónában, így kisebb gyalogos 
túrákat tettünk a környék megismerésére, majd autóstoppal, később vonattal is utaz-
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hattunk. A következő helyen jártam: Dingolfmg, Landshut, Regensburg, Passau, 
Garmisch-Partenkirchen. Általában hárman-négyen utaztunk együtt az angol nyelvű, 
általunk készített igazolvánnyal.

Az Aufhausenben lakó férfi gyógyszerészhallgató csoportnak kezdettől fogva jó 
kapcsolata volt a falu plébánosával, így az augusztus 2O-i Szent István napot méltó 
módon tudtuk megünnepelni, amelyen részt vettek a környék magyar menekültjei is. 
A hallgatók kérésére e napon a plébános úr ünnepi szentmisét mondott. A kántori 
teendőket Kenéz Ernő gyógyszerészhallgató, ismerten jó hangú énekes látta el. 
A templomot betöltötte az „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és az „Isten 
áldd meg a magyart” szívhez szóló dallama.

Hosszú hónapokon keresztül alig kaptunk hírt otthonról. Először július elején három 
magyar vöröskeresztes nővér látogatta meg a gyógyszerész csoport két szálláshelyét. 
Az egyik nővér Karsay Károly gyógyszerészhallgató édesanyja volt. Unokatestvé
reim és az én nevemre nem érkezett levél. Augusztus 23-án a nővérek második útja 
alkalmával a leveleket Dingolfingben, a mérnökhallgatók szálláshelyén adták le. 
Másnap, augusztus 24-én Gyurka unokaöcsém személyesen hozta át a levelet 
Adldorfba, édesanyám kézírásával. Az iskolában, a női hallgatók szálláshelyén talált 
rám. Hogy a környezet ne zavarjon minket, kezemben a levéllel lakhelyemre mentünk 
és azt ott bontottuk fel.

A hosszú levélből néhány kiemelt részlet:
„Édes drága jó Karcsikám! Nem is tudom leírni, mit érzek, hogy hírt kaptam felő

led. Megkaptam kezed írását, amelyet a sírástól alig tudtam elolvasni. Február else
jén jöttek be házunkba az oroszok, szörnyű harcok után. A férfiakat mindjárt vitték lö
vedéket hordani és ágyút tolni. Február 3-án is ágyút toltak az első tűzvonalban. 
Szegény aput egy átkozott golyó érte, az oldalán ment be és a hátéin jött ki. Ajtóra fek
tetve hozták haza, de egy akna robbant mögöttük, Gyuri bácsi és Héjjas hátukba ak
naszilánkot kaptak, megsebesültek. Egész éjjel apu mellett voltam, ott halt meg virra
datkor Anikó és én közöttem. Nem tudtuk kórházba vinni. Héjjas kél nap múlva 
hordágyon, a kórház folyosóján meghalt. Gyuri bácsi több kórházat megjárt, végül 
három hét múlva a Siestában meghalt.

Szegény jó nagyapus - két nappal apu halála után - Cegléden a kórházban meghall. 
A patika berendezése megvan. Kocsiszám hordták el a gyógyszereket. Bachó Sándor 
vezeti a patikát. Nehogy ezekért hamarabb útnak indulj, és ne érj haza. Nehogy miat
tam elhamarkodd a hazajövetelt. Fia elfognak, igyekezz kórházba jutni, így könnyebb 
hazakerülni. Várlak Istenbe vetett hittel, szeretettel és türelemmel.

Ölellek, csókollak: Édesanyád
Cegléd, 1945. VII. 25. ”

Szomorúan, könnyes szemekkel vettem búcsút gondolatban drága édesapámtól, akit 
nagyon szerettem, mert kiskoromtól kezdve éreztem szeretetét, gondoskodását. Taní
tómesterem volt.
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Ezen a napon (1945. augusztus 24.) két nap választott el a „de jure” nagykorúságtól, 
amely akkor 24 év volt. Elhatároztam, hogy édesanyám levelében írt bölcs tanácso
kat megtartom és követem, de az ő megsegítésére az első hivatalos csoportos hazaté- 
rési lehetőséget igénybe fogom venni.

A vezetőinknek megmutatott levél tartalma hozzájárult ahhoz, hogy professzoraink 
fokozott mértékben igyekeztek hazautazásunk biztonságát megszervezni.

A szeptember hónap első napjaiban, a reggeli órákban ködös pára borította el a Vils 
folyócska völgyét. Ilyen volt az a reggel is, amikor Szirmai Lóránt kíséretében 
Adldorfból Eichendorfba baktattunk a két falut összekötő makadám úton. Az eichen- 
dorfi evangélikus közösség templomába igyekeztünk, ahol Egyed Aladár ceglédi 
evangélikus tiszteletes úr mint tábori lelkész mondott gyászistentiszteletet a háború
ban tragikusan elesett dr. Zalai Károly ceglédi gyógyszerész lelki üdvéért. A gesztus 
az ő nagylelkűségének, nagyvonalúságának, a személy iránti tiszteletének és a velem 
történt véletlen találkozásnak volt köszönhető, külön kiemelve, hogy édesapám római 
katolikus hitvallású volt.

A családunkat és személyemet ért szomorú esemény híre hamar elterjedt a kollégák 
és a csoport összes tagja között. Sokan kifejezték részvétüket és vigasztaltak engem.

Az ősz kezdetével egyre több szó esett a hazatérésről, mindenki érezte, hogy adldorfi 
tartózkodásunk a végéhez közeledik. Ez többeket arra ösztönzött, hogy megkíséreljék 
versben, dalban megörökíteni életünk egyes eseményeit, a csoport egyes tagjainak 
időközben megismert jellemét, tulajdonságait, szokásait, emlékezetes tetteit.

Lehet, hogy a fenti írás nem minden esetben ad valós képet a történtekről, de jellem
zi életünket, és azt mutatja, hogy jól vezetett és összetartó közösséggé váltunk az 
együtt töltött idő alatt.

Az írások közül a megsárgult papírokon kettő maradt meg irataim között, melyek 
kópiáit mellékelem:

1. Adldorfi óda”, 1945. augusztus 29.
írták: Wolff Lajos és Majoros Gizella gyógyszerészhallgatók

A hosszú vers utolsó versszaka:

Elszállott az ének 
Csendesül a lantom,
S ha ezt néktek egyszer 
Otthon felolvasom,
Jót nevetünk rajta 
Hogy könnyünk is csurog,

Ha meg is sárgultak 
A géppel írt sorok. 
Persze nem örökre 
Találkozunk otthon 
Jövő decemberben.
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2. „Adldorfi életünk dalokban”, 1945. szeptember
írták sokan, elsősorban az adldorfi női hallgatók, Szőnyi Edit a baranya megyei 

Baksából származó hallgató irányításával, aki nemcsak jó poéta, hanem szép hangú 
énekes volt és kedvesen tudott kisebb társaságot szórakoztatni.

Egy költői alkotás:

Oda, ahol zúg az a négy folyó 
Száll, suhan velünk hajónk.
Ott, ahol boldogan telt eddig életünk 
Újra, mint rég, boldogok leszünk.
Siklunk könnyedén a vén Dunán 
Szép jövőnk vár Pest-Budán 
Istenünk, mint mindig, úgy vigyáz reánk 
S visszavár Magyar hazánk.
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A hallgatók a költői alkotásaik mellett 
részt vettek a sérült utak és hidak helyreál
lításában is.

hallgatók hídépítésben vesznek részt
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Hazatérés Magyarországra

Szeptemberben folyamatosan napirenden volt a hazatérés gyakorlati megvalósítá
sa. Vezetőink tárgyaltak a körzetileg illetékes amerikai hatóságokkal, a landaui 
körzeti parancsnokkal, de ő nem tudott a közeljövőben helyet biztosítani. Sikerült 
viszont kapcsolatot teremteni az eggenfeldeni parancsnoksággal, ahol gyógysze
rész csoportunkat felvették az október 13-án, szombaton induló hazatelepülőket 
szállító vonatra. A férfi hallgatók aufhauseni csoportja már október 11 -én búcsút 
vett a plébános úrtól és a falu elöljáróitól, a bajor gazdáktól. Bérelt teherautóval 
Eggenfeldenbe utaztak, ahol a vonat indulásáig, két napra barakkban kaptak elhe
lyezést.

Az adldorfi csoport, a női hallgatók, a családosok és oktatók ugyanazon nap délután
ján a kastély parkjában vettek búcsút a grófi családtól, akik velünk együtt örömmel 
vették tudomásul, hogy a tél beállta előtt rendeződni látszik a hat hónapon át 
Adldorfban tartózkodó, sok viszontagságon átment csoport helyzete: visszatérhetnek 
hazájukba, otthonaikba. Előzetes megbeszélés, a vezetők és a hallgatók megbízása 
alapján rám hárult a köszönet, a hála, a búcsú és a szebb jövő reményének kifejezése 
a grófi család és a falu lakossága felé.

A gyógyszerész csoport másnap, október 14-én vasárnap hagyta el Adldorfot, 
Eggenfeldbe utaztunk. Itt féregtelenítésen kellett átesnünk, ami ruházatunk és cso
magjaink DDT-porral való befúvását jelentette. A hazatelepítő csukott tehervagonok
ból összeállított szerelvény volt, amely az előzetes hírek szerint amerikai katonai kí
sérettel Sopronig szállít minket.

A nagy pillanat hosszas várakozás után október 14-én, vasárnap délután fél ötkor 
következett be, a szerelvény elindult. Már nem számított az utazás időtartama, 
a nagy örömet az jelentette, hogy tíz hónapi távoliét után ismét Magyarországon le
szünk.

1945. október 15-én 16,45-öt mutatott az óránk, amikor megérkeztünk hazánkba, 
Magyarországra. Meghatódva énekeltük a magyar Himnuszt. Szirmai és Matolcsy ba
rátaimmal együtt azt a megállapítást tettük, hogy esetleges hasonló más alkalommal 
célszerűbb nem elhagyni hazánkat, kivéve azt az esetet, ha az életben maradás bi
zonytalannak látszik.

A száz főt meghaladó gyógyszerész csoport hazatérésének ügyintézése sok időt vett 
igénybe, de semmilyen kellemetlenséggel nem járt. Az akkor rosszhírű, úgynevezett 
szűrőtáborba sem irányítottak minket, hanem egyenesen Budapestre. A Németor
szágban lévő egyetemi tanulmányi csoportok közül a gyógyszerész csoport tért haza 
elsőnek, egy fő veszteséggel. A mérnök hallgatók és oktatók vesztesége közel 80 fő 
volt, amelyből 38 személy az 1945. február 13-i drezdai légitámadás halálos áldoza
ta lett.
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Sopronban a hazatelepítő vonattól búcsút vettünk. A MÁV-tól három nyitott teher
vagont kaptunk utunk folytatásához. A vagonokat a Budapestre induló személyvonat
hoz csatolták. Az útvonal: Sopron-Szombathely-Veszprém-Budapest volt. Az utazás 
körülményei siralmasak voltak. Alvási, mosakodási lehetőség a nyitott vagonokban 
nem volt. Két nap alatt jutottunk el a határtól Budapest Déli pályaudvarig. Október 
17-én 14,30-kor érkeztünk meg. Felemelő érzés volt újra Budapesten lenni, még ak
kor is, ha a romokban heverő város állapota nyomasztóan hatott, és a pályaudvaron 
nem várt ránk senki. Az útitársaktól rövid búcsút vettünk a viszontlátás reményében. 
Mindenki ment tovább a maga útján.

Hátizsákommal és kézitáskámmal átgyalogoltam a Nyugati pályaudvarra, hogy 
a Ceglédre induló első vonatra feljussak, és mielőbb átölelhessem, megcsókol
hassam rám váró édesanyámat, aki távollétem alatt elveszítette férjét, sógorát 
és édesapját. Az a gondolat lett akkor úrrá rajtam, ami ötven év távlatából is visz- 
szatérő véleményem, miszerint a budapesti harcok alatt számomra a háború túl
élésének esélye eléggé kicsi lett volna, és édesapám és öccse sorsára jutottam 
volna.

Sok vándorlás és viszontagság során született a csoport indulója:

Szél viszi messze a fellegeket,
Mögötte lángol az ég,
Add ide Édes a kis kezedet,
Ki tudja látlak-e még.
Ki tudja, ölel-e a két karom,
Ki tudja, csókol-e a szám,
Ki tudja, mely napon, mely hajnalon 
Indul a vonat tovább.

Járhatok völgyben vagy hegy tetején,
Süvíthet száz zivatar,
Mindig csak Te vagy a legszebb remény,
Tehozzád száll ez a dal.
Bármerre járok, a csillagos ég 
Nevetve tekint le rám,
Bármerre járok a harc mezején,
Mindig Te nézel reám.

(Magyar katonadal szövegének módosításával írták a gyógyszerészhallgatók.)

Verőce, 1995. augusztus
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Remény Gyógyszertár, Cegléd

A Remény gy'ógyszertár utcai képe

A Remény Gyógyszertárat 1950. július 28-án az ország összes gyógyszertárával egyi
dejűleg állami tulajdonba vették. Ennek előkészítése teljes titokban történt. A ceglédi 
közforgalmú gyógyszertár tulajdonosa erre a napra idézést kapott a pest megyei adó
hivatalba. A behívásnak eleget tettem, és a megbeszélés a déli órákig eltartott. Senki 
sem sejtette a ránk váró súlyos esemény közeledtét.

Mire hazaértem, a hatóságtól kiküldött három személy már reggel 9 órai kezdés
sel dolgozott, de járatlanok voltak a gyógyszerészetben és a helyi ismeretekben. 
A gyógyszertárnak, mint a város legnagyobb forgalmú gyógyszertárának jelentős 
gyógyszerkészlete volt. A készlet részben a pincében és a padláson volt szakszerű
en tárolva. A bizottság felmérte a ki nem fizetett gyógyszerek értékét, és a társada
lombiztosítási receptek értékét is. A kasszában található pénzt át kellett adni. A lel
tározás három napig tartott, sok időt vett igénybe a teljes elszámolás és ellenőrzés. 
A leltározásról készült jegyzőkönyvet alá kellett írnunk. A leltározás alatt a gyógy
szertár három bejáratát a bizottság gondosan zárva tartotta.

Ettől az időtől kezdve a gyógyszertár, melyet a tisztiorvosi ellenőrzés „Pest megye 
legjobban működő gyógyszertára" néven minősített, állami kezelésbe került.

Az is furcsa, de jellemző esemény volt, hogy egy hónappal az államosítás után elvit
ték a százköbcentiméteres Csepel gyártmányú motorbiciklimet, mondván, hogy ez is
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a gyógyszertárhoz tartozott, és a gyógyszerek beszerzéséhez használtam. Ez nem volt 
igaz.

Engem azért is szomorúan érintett az államosítás, mert egy hét múlva, augusztus 
5-én volt az esküvőm. Feleségemmel, Gelley Mária gyógyszerésszel, később még 
több, a már lezajlott államosítással kapcsolatos kellemetlenséget kellett átélnünk.

A gyógyszerész társadalmat egyik napról a másikra földönfutóvá tették. Sokakat la
kásukból is kitettek, és más helységbe költöztettek.

A gyógyszertárak államosítása olyan kárt okozott a magyar gyógyszerészetnek, 
amelyet még az eltelt ötven év után sem tudott kiheverni, régi tekintélyét, megbecsü
lését a mai napig sem tudta visszaszerezni.

A gyógyszerész társadalmat súlyos anyagi veszteség is érte, mely sok esetben több 
generációs patikus családokat érintett. Ezen az eddig végrehajtott reprivatizáció is 
csak részben tudott segíteni.

Az államosítást követő négy évtized alatt ritkán jártam a gyógyszertárban. Két fiam, 
akik ma már okleveles gyógyszerészek, még a ceglédi patikaházban töltötték el gyer
mekkori éveiket, majd a nyári szabadságok alatt is szívesen tértek vissza a nagyszü
lői házba. E korszak emlékei már elhomályosultak.

A politikai, gazdasági, társadalmi rendszerváltás programjába vette a gyógyszertá
rak privatizációjának megvalósítását is. Fiaim felvetették a gyógyszertár meglátoga
tását és jelen helyzetének megismerését. Az elgondolással egyetértve örömmel be
széltem meg látogatásunkat a gyógyszertár felelős vezetőjével.

Fiaimmal hármasban 1992. november 14-én kora délután gépkocsival egy óra alatt 
lent voltunk Cegléden. Szombat délután lévén a gyógyszertár zárt ajtók mellett ins- 
pekciós szolgálatban volt, megfelelő számú személyzettel. A vezetőnő a gyógyszertár 
irodájába kísért minket, ahol kényelmesen elhelyezkedve, a frissítő feketekávé elfo
gyasztása után folytattunk megbeszélést.

Megtekintettük a gyógyszertár összes helyiségét is, amely magában foglalja a teljes 
földszintet, magát a régi gyógyszertárat és az ötszobás lakást, amelyet 1967-ben csa
toltak a gyógyszertárhoz. A 42 éves fokozott igénybevétel meglátszott a helyiségek 
falain és a bútorzat, állványzat állapotán, melyek sok tekintetben már nem feleltek 
meg a korszerű követelményeknek. A gyógyszertárban a gépi adatnyilvántartás rend
szerére való átállás folyamatban volt. A patikaház külseje, az utcai és udvari része, to
vábbá az épület belseje és pincéje teljes felújításra került.

Már leszállt az este, amikor elindultunk Ceglédről Pestre. Gábor fiam Csemőn ke
resztül a Kecskemét - Budapest autópálya felé kormányozta kocsiját, hogy gyorsab
ban célba érjünk. De ebben megakadályozott a természet. Néhány perc alatt hatalmas 
szélvihar támadt, villámok cikkáztak az égen, hatalmas eső zúdult a vidékre. Alig 
tudtunk előre haladni. A villámok tűzijátéka még fokozódott, a félelmetes menny
dörgés nem csökkent, mintha a természet is a maga módján bele kívánt volna szólni 
a Remény Gyógyszertár helyzetébe és jövendő sorsába.
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A leírtak hatása alatt elhatároztam, hogy a gyógyszertár múltjából még hiányzó ada
tokat felkutatom, hogy teljességgel álljanak a család cs az érdeklődők rendelkezésére.

A Remény Gyógyszertár történetében három szakasz különíthető el:

1886-1888. IV. 30. Horváth Kálmán
Lukács Gyula 
Alexy Sándor

1888. V. 1 .-1950. VII. 27. Zalai Ede (| 1919)
dr. Zalai Károly (f 1945) 
özv. dr. Zalai Károlyné (t 1990) 
dr. Zalai Károly (szül. 1921)

1950. VII. 28. Pest megyei Gyógyszertári Központ;
jelenleg: Cegléd város önkormányzata.

1888-1950 között a gyógyszertár 62 éven át a Zalai család tulajdonában volt.
1950-től 42 éven át, miután államosították, az állam tulajdonát képezte. Ezalatt öt fe

lelős vezetője volt: Scholtz Gyula, Svirbély Géza, Matyasovszky Edit, Kovács And
rás, dr. Jós Miklósné sz. Mamma Marika gyógyszerészek.

1992. november

Édesapámmal és Sehol/.: (ívnia ■ 1 -ej'szercs^e! 
Nagyapám Zalai Ede (IS55 1919) a: oflieináhini
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„História est magistra vitae”

A történelem az élet tanítómestere

„A történelem az élet tanítómestere” közmondásra szeretett gimnáziumi tanárom 
Sárkány József megtanított. Tudása, kulturáltsága messze meghaladta az átlag gimná
ziumi tanárét. Képességei alapján egyetemi katedrára is érdemes lett volna. A magyar 
es világtörténelmet, továbbá a filozófiát oktatta osztályunkban, a két tárgyat kiválóan 
ötvözte, szemléletet nevelt tanítványaiba. Emellett vizuális módszereket is alkalma
zott: a filozófiai összefüggéseket a táblán ábrázolta, melyeket lélekébresztő ábráknak 
nev ezett. Ha a francia forradalomról volt szó, felírta a táblára: 1789. Talán tőle kap
tam az indítást a történelem szeretete iránt, köszönet tanáromnak ezért is.

„Aki a múltat nem ismeri, az a jelent nem értheti és a jövőt nem építheti" mondás 
igazára már saját tapasztalataim alapján jöttem rá. Sokszor és egyre többször kellett 
a gyógyszerészet különböző szakterületei szervezési feladatainál először az előzmé-
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nyékét, a múltat felkutatni, megismerni. így akarva, nem akarva egyre többet foglal
koztam a gyógyszerészet történetével, s ennek kapcsán az orvos-történelemmel, álta
lános kortörténelemmel. Az összefüggések meglátása felkeltette érdeklődésem, s örö
met szerzett.

Ezirányú fejlődésemhez komoly lökést adott, hogy meghívást kaptam a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum és az Orvostörténeti Társaság munkájában való részvételre. 
Mindkét szervezet fejlesztésében jelentős szerepet játszó dr. Antall József az orvos és 
gyógyszerész történelem együttes művelését tűzte ki célul a fenti intézmények kereté
ben, s ez indikálta személyem bevonását e munkába, amit dr. Halmai János professzor 
gyógyszerész-történész is a legmesszebbmenőleg támogatott.

Ilyen előzmények után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Karának Tanácsa 1971. szeptember 28-i ülésén - Halmai professzor javaslata 
alapján - engem bízott meg, hogy a gyógyszerészet történetének ismeretanyagát a lehe
tőségekhez képest építsem be eddig is oktatott tárgyamba, a „gyógyszerészeti szerve- 
zés”-be. Eddig a „gyógyszerészet története” önálló tárgy volt, Halmai professzor oktat
ta, a reform keretében önállósága megszűnt.

A megtisztelő megbízást örömmel elfogadtam, és a szűkre szabott óraszám lehető
ségei között igyekeztem megvalósítani. A tanácsülésen rámutattam, hogy a tárgyat 
külföldön legtöbb egyetemen oktatják, a tárgykör művelésének tanszéke van, abból 
disszertációk készülnek.

Reményemnek adtam kifejezést, hogy később ez nálunk is meg fog valósulni. A Ka
ri Tanács fontos döntése volt még: a jövőben a „Gyógyszerészet története” tárgykör
ben gyógyszerész-doktori értekezések is készülhetnek! História est magistra vitae!

1971. október
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Az első gyógyszerész kongresszus a háború után

A második világháború előtti két évtizedben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
helyzete még nem érett meg arra, hogy országos tudományos kongresszust rendez
zen. Erre először 1954. október 8-10. között került sor Budapesten. Ezt követte 
1955-ben Szegeden megtartott második nagygyűlés 25 előadással és 400 résztvevő
vel. Az azóta eltelt 20 év alatt öt országos nagygyűlést illetve kongresszust rendez
tek, és a társaság ötvenéves jubileuma alkalmából rendezték meg a Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus IV-et, a nemzetközi Winkler centenáriumot. Az itt meg
tartott előadások száma 81, a résztvevők száma 800 fő volt.

Elnöki megnyitó, ünnepi beszédet mond Prof. Végh Antal (1954)

A fejlődést jelentette, hogy az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben rendszeresen 
tartottak „Gyógyszerészeti napok”-at, ami a gyógyszerészek érdeklődését aktivizál
ta. Társaságunk hat gyógyszerész szakcsoportjának megalakulása 1951-ben fokozta 
az érdeklődést a kutatómunkák vonatkozásában. A kutatással és publikálás irányítá
sával kiemelten foglalkoztak: Végh Antal, Bayer István, Kedvessy György, Kovács 
László.

A kutatómunka eredményességét fokozta a külföldi egyetemek kutatóival foly
tatott együttműködés. Társaságunk elnöksége tiszteletbeli tagságról szóló okleve
let adományozott 1966-ban az alábbi személyeknek: Zathurecky László (Cseh-
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Telt ház a kongresszuson (1954)

Szlovákia), Peter Poethke (NDK), Zora Blagojevic (Jugoszlávia), J. A.Muravjev 
(Szovjetunió).

A kitüntetéseket Kedvessy György elnök úr adta át.

Budapest, 1968.
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Rektori fogadás

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest VIII. Üllői út 26. Rektori Hivatal,
1973. VII. 3.

A rector magnificus, dr. Zoltán Imre a szülészet és nőgyógyászat tanára dolgozószo
bájában fogadott tizenkettőnket délelőtt 11 órakor.

Pesti Tudományegyetem Orvoskara központi épülete a XIX. sz. második felében

A következőket mondta:

,, Üdvözlöm a kollégákat! Azért kértem Önöket hivatalomba, hogy átadjam Önök
nek az egészségügyi miniszter által aláírt okmányokat egyetemi docenssé történt ki
nevezésükről. Önök eddigi jó munkájukkal, oktató-nevelő és tudományos tevékeny
ségükkel kiérdemelték, hogy egyetemünk tanári karába e kinevezéssel jelvételi 
nyerjenek. Amikor gratulálok kinevezésükhöz, szeretném felhívni figvelmiiket, hogv 
új beosztásuk jókozott f elelősséget és kötelezettséget jelent az eddig végzett munká
juk vonatkozásában. Kérem és elvárom Önöktől, hogy oktató-nevelő, tudományos és 
társadalmi munkájukat új beosztásukhoz méltóan végezzék. Ehhez kívánok Önöknek 
gazdag eredményeket, és jó egészséget! ”

Ezután a rektor abc-sorrendben átadta nekünk a kinevezési okmányt. A kinevezettek 
között két személy volt az elméleti orvoskari intézettől, kilenc klinikus orvos, és én 
voltam egyedül gyógyszerész a Gyógyszerésztudományi Karról. Az iratok átvétele 
után sós és édes süteményekkel, itallal, kávéval kínáltak bennünket, mintegy fél órát 
maradtunk együtt.
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Ezután visszatérve az Egyetemi Gyógyszertárba, közvetlen munkatársaimmal ün
nepeltük meg a kinevezést, akik azt nagy örömmel fogadták, ugyanis az két évig 
váratott magára. Valóban így volt ez. Tudományos fokozatomat 1970. Vll. 2-i dá
tummal szereztem meg a Magyar Tudományos Akadémián. Az Egyetem már 1971 - 
ben felterjesztett docensi kinevezésre, de - úgy tudom - hat személy kinevezése 
feledékenységből egy íróasztalfiókban maradt. A következő évben, 1972-ben a fel
terjesztettek között voltam, de az egyetem javaslatával a Minisztérium nem foglal
kozott.

Nagy örömöt jelent most számomra, hogy egyetemünk és az egészségügyi minisz
ter érdemesnek és alkalmasnak talált engem az egyetemi docensi kinevezésre. Igye
kezni fogok a megtisztelő feladatnak és munkakörnek eleget tenni.

Akinevezésemet nagy örömmel fogadta feleségem, aki jól tudta, hogy erre már ala
posan rászolgáltam, édesanyám, aki büszke fia sikerére, sok barát és kolléga. Közü
lük kiemelem Mozsonyi Sándor professzort, aki l 962-ben - a Kari Tanács döntése 
alapján - meghívott egyetemi külső előadónak.

1973. július
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Washingtoni kiküldetés - FIP-71

Ötven éves vagyok, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem adjunktusa, a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság főtitkára. Ez utóbbinak köszönhetem, hogy az elmúlt há
rom évben részt vehettem a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) kongresszu
sain, a Szövetség tanácsülésén (conseil) képviseltem a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saságot. Első ízben 1968-ban Hamburgban, majd 1969-ben Bukarestben, l97O-ben 
Genfben vettem részt az üléseken. Idén ugyancsak megkaptam a megbízást, ami igen 
nagy szó, mert kevesen jutnak el hivatalosan az Amerikai Egyesült Államokba.

Utazásom fő célja volt, hogy próbáljam a Szervezet 1973. évi kongresszusát Buda
pestre hozni, vagyis a rendezési jogot a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak meg
szerezni. Ez irányú kérésünket először 1968-ban Hamburgban már előterjesztettem. 
Tudtam, hogy nem könnyű feladatra vállalkoztam.

Indulásom szeptember 4-re terveztem, minden elő volt készítve. Két nappal indulá
som előtt behívtak az Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosz
tályára, ahol olyan utasítást kaptam, miszerint csak az esetben vállalhatom el a kong
resszus rendezési jogát, ha a nemzetközi szervezet tudomásul veszi, hogy öt ország 
állampolgárai nem kaphatnak beutazási engedélyt hazánkba. Rögtön átláttam a meg
kötöttség veszélyét, célom elérése szempontjából ezt ki is fejtettem, de a Külügymi
nisztérium elvi álláspontján nem lehetett változtatni. Kértem az utasítást írásban, amit 
megígértek. Másnap kértem a MOTESZ elnökének közbenjárását is, de hiába. Úgy 
kellett útnak indulnom, hogy meghívom a világ gyógyszerészeit hazánkba, öt ország 
kivételével.

Szeptember 4-én kora délután Párizsig repültem, majd 5-én az Air France társaság 
Boeing-Jet Intercontinental gépével Paris-Philadelphia-Washington útvonalon. Éle
temben először repültem ilyen hatalmas 380 személyes géppel, kilencórás repülőúton. 
Nagy és gyönyörű élmény volt. Hét-nyolcezer méter magasban zavartalan volt a re
pülés, kényelmes kiszolgálás, filmvetítés szórakoztatta az utasokat. Remek vacsorát 
szolgáltak fel: hideg előétel, provenci sült csirke, ízesített hasábburgonya, vegyes 
saláta, francia sajtok, desszert, kolumbiai kávé, üdítő italok. Az idő gyorsan telt, ész
re sem vettem, s máris, szept. 6-án délelőtt leszálltunk Washington repülőterén. 
Légkondicionált autóbuszok, melyekre a gépről át lehetett sétálni, szállítottak a repü
lőtéri főépülethez.

Szobafoglalásom a Windsor Hotelbe szólt, ahol mindjárt első este kellemetlen él
ményben volt részem. Kb. 9 óra felé tértem vissza a hotelbe, liftbe szálltam, hogy fel
menjek a 7. emeletre. Ott a folyosón nem találtam a szobámat, helyette sok négert, 
akik ittas állapotban randalíroztak az egyes szobák között, rohangásztak a folyosón, 
kergették és ütötték egymást. Én voltam az egyetlen fehér közöttük, zsebemben az 
összes pénzemmel, irataimmal, s a szobámat sehol sem találtam. A szorongatott hely-
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zetben visszaigyekeztem a lifthez, arra is sokat kellett vámom, míg megjött, meg
könnyebbülve értem le a földszintre. Itt a recepciónál megtudtam, hogy rossz liftbe 
szálltam, öt-hat lépéssel arrébb van a másik lift, amely a fehérek szobáiba visz fel. 
A kettő egymástól teljesen elválasztott, s Amerika az emberi egyenlőség hazája! De 
való igaz, jobb volt elkülönítetten nyugovóra térni.

A szállóval nem voltam megelégedve. Szerencsés véletlen folytán másnap a She
raton Park Hotelben összetalálkoztam Berger Marica ceglédi gyermekkori kedves is
merősömmel, aki kanadai állampolgár, s segítségemre volt a Sheraton Park Hotelben 
azt a szobát, amelyből ő aznap kiköltözött, nekem megszerezni. Ez nagy előnyt jelen
tett, mert a kongresszus is e hotelben került megrendezésre. Hatalmas szálló, 3000 
szobával, 20-30 tárgyalóteremmel, üzletekkel, vendéglőkkel. Csodás szép szobát 
kaptam, felejthetetlen napokat töltöttem itt el.

A FIP elnöksége, vezetősége és sok ismerős kolléga lakott a szállóban. Mindjárt az 
első nap, még a kongresszus megnyitása előtt jelentkeztem a szövetség főtitkáránál, 
dr. Kok úrnál és kihallgatást kértem dr. Winters elnök úrnál. Ő hamarosan fogadott is. 
Előadtam neki Társaságunk azon szándékát, hogy az 1973. évi tudományos kongresz- 
szust Budapesten rendeznénk meg, kiegészítve azzal a megkötéssel, hogy öt állam 
delegációjának beutazása nem biztosított. Winters elnök rögtön megállapította, hogy 
a szóban forgó öt ország közül három a FIP tagja. Ennek ellenére kértem őt, hogy tá
mogassa törekvéseinket. A válaszát másnapra ígérte.

Másnap ismét összeültünk s a következőket közölte velem:
Zalai úr! Ha az Önök országa korlátokat állít, s nem engedi be szövetségünk min

den egyes tagját egy nemzetközi kongresszusra, úgy a FIP elnöksége nem tudja támo
gatni társaságuk kérését és törekvését.

Tisztelt elnök úr! Pár éves ismeretségünk alatt mindig éreztem az Ön jóindulatát 
a magyarokkal szemben, de megértem döntését.

- Nekem garantálni kell a tagegyesületek felé a kongresszusainkon való részvétel le
hetőségét.

- Elnök úr! A Magyar Gyógyszerészeti Társaság nevében előterjesztésünket, kéré
sünket visszavonom. A Conseil ülés tárgyaló asztalánál nem tartom kollegiálisnak 
a világ gyógyszerészeit - három ország kizárásával - meghívni. Kérem, értsen meg 
engem, én magyar állampolgár vagyok, a magyar hatóságok utasításait be kell tarta
nom. Még egy kérésem van, ha teljesíthető, a Conseil ülésén szíveskedjen bejelente
ni, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Társaság a meghívását 1973-ra visszavonta, mi
vel a kongresszus megrendezésének technikai akadályai vannak.

Ezt szívesen megteszem, Ön gentleman módjára viselkedett. Köszönöm kollegia
litását.

- Elnök úr! Remélem, és azon leszek, hogy a FIP kongresszusa egyszer a későbbiek 
folyamán Budapesten, hazánk gyönyörű fővárosában legyen. Köszönöm jóindulatát.

A Conseil ülésen az elnök bejelentését mindenki tudomásul vette, s az 1973. FIP
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kongresszus így Stockholmban került megrendezésre. Nekem sokan sajnálatukat fe
jezték ki, mert szerettek volna Budapestre eljönni.

Kiküldetésem fő célja így nem valósult meg, de nem volt hiábavaló, mert részt vet
tem a Gyakorló Gyógyszerész Szekció elnökségi ülésén, ahol felszólalásaimmal né
mileg sikerült a résztvevők figyelmét a magyar gyógyszerészet eredményeire is ráte
relni. Sok új ismerősre tettem szert.

Washingtonban a FIP 1971. évi Conseil gyűlése '

Washingtonban sok magyar él, s a nemzetközi kongresszus híre odacsábított több 
magyar kollégát. így találkoztam néhány évfolyamtársammal is: Szendrőiné Ádám 
Mária, Losonczy Vince és János, Mittelman László. Látogatást tettem az l 888-ban 
alapított Rogers Memóriái Hospitalban, ahol Tóth Dezső a kórház főgyógyszerésze. 
Itt találkoztam először a klinikai gyógyszerészet gyakorlatával, amikor a gyógysze
rész részt vesz a gyógyító team munkájában, a betegek vizitjén és gyógyszeres tanács
adó szerepét tölti be. A rendelt gyógyszereket a kórház gyógyszertára juttatja el ese
tenként a betegágyig, és könyveli a gyógyszerek alkalmazásának esetenkénti tényét.

A magyar kollégákkal felejthetetlen estét töltöttem. Sok küzdelmet, tanulást jelentett 
diplomájuk elismertetése. Sokat dolgoznak, keresnek is, de gyökértelenek, vágynak 
a magyar haza után. Sajnálják, hiányolják mindazt, amit itthon hagytak. Amikor meg
érkeztem vendéglátóim házához, a gramofonon „Hazám, hazám, te mindenem” dal
lamait hallottam, könnyek csordultak ki a szememből, s az egész este legfőbb kérdé
se volt: Mi újság otthon? Szerettem volna magammal hazahozni ezeket a boldogtalan 
embereket.
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A washingtoni városnézés emlé
kei: a Capitol, a kongresszusi palo
ta, Washington emlékmű, Jefferson 
emlékmű, Lincoln szobra, Arling- 
toni Temető, Kennedy sírja, a Fe
hér Ház, a Székesegyház, Smith- 
sonian Múzeum, ennek parkjában 
kiállított Apolló rakéták és még 
sok-sok park, sugárút. A város kor
mányzósági része rendezett, gyö
nyörűen parkosított, de a város na
gyobbik része, s főleg a négerlakta 
negyed gondozatlan, piszkos. Itt az 
élet- és vagyonbiztonság sincs 
meg. Vannak városrészek, ahová 
még az ottani lakosok is csak leg
feljebb autóval mernek behajtani. 
Én is jártam kocsival ilyen helyen, 
szomorú a látvány, s egyszerű a kö
vetkeztetés: nem szeretnék wa
shingtoni lakos lenni.

A kongresszus szeptember 12-én ért véget, így aznap New Yorkba repültem, hogy 
találkozzam rokonaimmal. Taxival kb. kétórás úttal mentem ki Long Island félsziget
re, lakásukra, Smithtown városába. Másnap délelőtt megmutatták Smithtown köz
pontját és a hatalmas pszichiátriai kórházat. New Yorkban elsőnek felmentünk az Em
pire State Building 102. emeletére, ahol elém tárult az egész város csodálatos 
panorámája. Lenyűgöző kép látni a felhőkarcolók között a szalag vékonyságú utcá
kat, melyeken az autók bogarak módjára vándorolnak. Fentről láttam New York ten
geri bejáratánál a „Statue of Liberty”-t, a Szabadság-szobrot, melyet 1884-ben a fran
ciák adtak az Egyesült Államoknak. A fáklyát tartó női alak 50 méter magas, s 
a szobor talapzatán a következő felírat olvasható:

„Add nekem a fáradt és szegény embereidet, azokat, akik a tiszta levegő után vágya
koznak, a partjaidról kitaszítottakat. Küldd hozzám a reményteleneket, én felemelem 
a lámpámat az aranykapu bejáratánál.”

Ezután jártunk a Wall Street-en, láttam a Central Park-ot, a Rockefeller Center-t, 
a Kennedy Center-t, a Metropolitain-t, a United Nations Headquarters-t, a Szent 
Patrick Székesegyházat, a gyönyörű ívelésű hidakat, a széles és szűk utcákat stb.

Hatalmas forgalomban mentünk ki a Kennedy Airport-ra, ahol majdnem lekéstem 
a 19,30-kor induló gépemet. Néhány perc volt csak a búcsúzkodásra, de talán a sors 
akarta így, s jobb is volt, mert kísérőm elérzékenyülve, könnyes szemekkel mondta: 
„Milyen jó neked, te utazol haza Magyarországra! Egyet kérek tőled, légy szíves vi-

i mm
Prof. Sonnedecker, a Gyógyszerésztörténeti Akadémia elnöke 
társaságában
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gyél nevemben a szüleim sírjára egy csokor virágot, lsten veled!” Megfordult, és el
tűnt a tömegben.

Szinte utolsónak szálltam be a TWA társaság Boeing 747 típusú hatalmas gépébe. 
Felzúgtak a turbinák és már indult is a gép a starthelyre. Bent a gépben vidám zene 
szólt, és a csinos légikisasszonyok kedvesen jó utazást kívántak.
A starthelyen néhány percet állva nagy meglepetés érte az utasokat. Angol és fran

cia nyelven közölte a hangos bemondó, hogy a gép javításra szorul, az indulás idő
pontja bizonytalan. Behúzták a gépet, de nem kellett kiszállni, a légikisasszonyok üdí
tő italokat hoztak. Mikor három és fél órás várakozás után ismét kimentünk 
a starthelyre, közölték velünk, hogy a gép teljesen rendben van, de a számunkra kije
lölt kifutópályán még 21 gép startol előttünk, így az indulás csak fél óra múlva vár
ható. így is lett, éjfél előtt fél órával emelkedett fel a gépóriás és indult el Európa, Pá
rizs felé.

Az út ismét felejthetetlen nagy élmény volt számomra. Keleti irányba repülve gyö
nyörű volt a hajnal hasadása, a napfelkelte, az európai kontinens megpillantása. Kés
ve értünk Párizsba, aminek következtében lekéstem a Párizs-Budapest útvonalú ma
gyar gépet, és más összeköttetés aznap már nem adódott. A TWA Társaság biztosította 
így másnapig a szállodámat, ellátásomat. Alkalmam nyílt így Párizst egy esti város
néző autóbusszal (Paris de nuit) megnézni. így szept. 15-én repültem haza Párizs- 
Zürich-Budapest viszonylatban. Szép volt az egész út, de legjobb itthon.

1971. október
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A FIP Gyakorló Gyógyszerészeti Szekció ülése Bécsben

Petrus elnöktől személyemre szóló meg
hívást kaptam, felajánlotta nekem 
Siewering utcai bécsi villájának vendég
szobáját, amit el is fogadtam. Bécsben 
már többször jártam, szeretem ezt a vá
rost. Bár a magyarság a történelem folya
mán szinte folyamatosan ellentétben állt 
a császárvárossal, mégis az ottani szo
kások, életmód, az egész város levegője 
sokban emlékeztet Budapestre, Magyar- 
országra. Nagyon sok a magyar történel
mi emlék, akadnak szép számmal üzletek 
magyar feliratú cégtáblával. Gyakran hal
lani magyar szót is.

A Gyógyszerészeti Gyakorló Szekció el
nökségének 1970 óta tagja vagyok. Az el
nökségben hét személy foglal helyet, és 
az adminisztrátor-titkár, aki holland ál
lampolgár. A hivatalos tárgyalások ered
ményesek voltak.

Felejthetetlen volt egy grincingi vendéglőben megrendezett ismerkedési vacsora, 
ahol az elnökség tagjain kívül sok külföldi személy volt jelen, akik a másnapi 
gyógyszerész bálra érkeztek Bécsbe. A jó hangulatban Petrus elnök arra kérte a je
lenlévőket, hogy minden országból egy fő saját anyanyelvén szólaljon fel. így ke
rült sor rám is. Mindössze néhány személy volt - magyar származású asszonyok -, 
akik megértették felszólalásomat. De mindenki megfigyelhette a magyar nyelv 
hangzását.

A gyógyszerész bált a Hofburg termeiben rendezték. Petrusékkal együtt mentem. 
Petrus felhívta a figyelmemet a bál rendezésének körülményeire, a külsőségekre: 
Ausztriában a szocialista párt van uralmon, de minden a régi hagyományoknak meg
felelően történik, mintha ma is a Habsburgok laknának a Hofburgban. Megállapításá
nak valóban igazat kellett adni.

Elegáns nagyestélyi ruhában, frakkban érkeztek a vendégek, érdemrendekkel, ki
tüntetésekkel ékesítve. Az osztrák közélet vezetőit, a polgármestert, az egyetem 
rektorát, különböző testületek vezetőit, a külföldi vendégeket, köztük a FIP elnökét 
egy különterembe kísérték. Itt várakoztunk a bál megnyitásáig. Pontosan fél tízkor 
fanfárok jelezték a köztársasági elnök megérkezését, akit szintén e terembe kísér
tek. Itt Petrus elnök többeket, köztük engem is személyesen bemutatott Jonasch 
köztársasági elnök úrnak. Mikor kezet fogott velem, a következőket mondta: „Örü-
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lök, hogy az ön személyében Magyarország is képviselve van. Államainkat törté
nelmi kapcsolatok is összekötik. ’ - „Számomra is nagy öröm és megtiszteltetés ez.”
- feleltem.

Nem sokkal később a nagy bálterembe vonultunk be, a bál szertartása előre össze 
volt állítva. A részeseményeket a bál főszertartás mestere vezényelte és konferálta. Itt 
ismerkedtem meg Veronique Lesur kisasszonnyal, Jean Lesur francia kollégám 
leányával, akit a bevonuláshoz partnernőmnek osztottak be, mivel én feleség nélkül 
voltam jelen. Az estét így az ő társaságukban, egy asztalnál töltöttem el. De hamaro
san bővült az asztaltársaság külföldön élő unokabátyám leányával, Gombos Anikóval.

A bécsi opera

Gyönyörű volt a bál megnyitása, az első bálos leányok megnyitója, az Operaház ba
lettkarának bécsi keringője, a primadonna szólótánca. Mi is hamar táncra perdültünk. 
Reggel ötig tartott a bál. Mindig szerettem a bécsi keringőt, így különös élményt je
lentett a bécsi Hofburgban táncolni.

A bécsi vendégfogadásért, a hofburgi gyógyszerész bálon való részvételért nagyon 
hálás vagyok Georg Petrus elnöknek.

1972. január
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A FIP-72 kongresszus Lisszabonban

! 972 szeptemberében Portugáliába, Lisszabonba kaptam kiküldetést az Egészségügyi 
Minisztériumtól a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség tanácsülésén és közgyűlésén 
való részvétel céljából.

Zürichig repültem magyar géppel, ott gépet cserélve összetalálkoztam már évek óta 
ismert finn, svéd kollégákkal. A lisszaboni repülőtéren együtt kezeltettük útlevelün
ket. Az északi államokból jövőket pillanatok alatt elintézték egy bélyegzőlenyomat
tal. nekem hosszú, kétoldalas kérdőívet adtak kitöltés céljából. így le is maradtam 
kollégáimtól. Beadva a kitöltött kérdőívet, a tisztviselő azt tüzetesen áttanulmányoz
ta, s nem volt megelégedve bejegyzésemmel, mely szerint szállodában fogok lakni. 
Megkérdezte, hogy melyikben. Elő kellett vennem szobafoglalásom visszaigazolását, 
s a lapra ráírni: „Hotel Eduardo VII”. Az átvett kérdőívet a tisztviselő még jelenlétem
ben csőpostán továbbította.

A „Hotel Eduardo VII.” a belváros egy kis szállodája volt, szerény, de nekem meg
felelő szobával. Rajtam kívül több magyar kolléga lakott a szállóban. Már az első na
pokban felfigyeltem rá, hogy valahányszor megérkezem vagy eltávozom a szobám
ból, az emelet folyosóján a szállodai inasok uniformisába öltözött férfi tartózkodott, 
s feltűnően kedvesen üdvözölt engem minden alkalommal. Határozottan úgy éreztem 
én is, és más magyar kollégám is, hogy állandóan figyelnek, szemmel tartanak min
ket. A vasfüggöny mögül érkeztünk, hátha hoztunk magunkkal propaganda-anyagot.

Liszahon FIP-72. A Rienks házaspár társaságában, akik később jó barátaink lettek
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A szeptember eleji napokban, Lisszabonban a hőmérő a déli órákban sokszor felszö
kött 35 °C fölé. Délutáni pihenőre tértem a szobámban. Nem aludtam el, de a szeme
met csukva tartottam. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy óvatos ajtónyitás 
után, ami kulccsal volt bezárva, egy szállodai uniformisos férfi lép a szobámba, 3-4 
lépést előrejött, majd mikor észrevette, hogy az ágyon fekszem, ugyanolyan csendben 
kiosont és bezárta az ajtót. Az volt az érzésem, hogy a holmimat akarta átnézni.

Másnap íróasztalom fiókjában, szekrényemben általam megfigyelt helyzetben ren
deztem el irataimat, holmimat. Soha semmit be nem zártam. Este, mikor hazarnenve 
megnéztem az általam elrendezett holmikat, azokat helyükről elmozgatva, más hely
zetben találtam. Biztos voltam benne, hogy valaki átmotozta. Portugália rendőrállam, 
féltve akarják rendszerüket fenntartani. Kérdés, meddig tudják?

Lisszabon magyar vonatkozása: a várostól nem messze a tengerparton lévő 
Estorilban élte élete utolsó éveit Horthy Miklós és felesége. Ma már mindketten 
a lisszaboni angol katonai temetőben fekszenek. Egy csoportos autóbusz kirándulás 
során eljutottunk Estorilba, ahol egy barátommal kettesben felkerestük a volt kor
mányzó és felesége sírját.

1972. szeptember
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Szép város Kolozsvár

Grccu professzort Pozsonyban ismertem meg. A gyógyszerész kongresszus bankett
jén egy asztalnál ültem vele. A bemutatkozás után hamarosan ismertté vált, hogy ő 
a kolozsvári egyetemen a szerves kémia tanára, a Gyógyszertudományi Kar dékánja. 
Társaságában volt Boros professzor, az egészségügyi szervezés tanára. Mindketten 
feleségükkel voltak. Grecu franciául, Boros németül beszélt velem. Feleségeik 
ugyancsak a két világnyelvet beszélték. Egy óra sem kellett hozzá, s máris néhány po
hár bor után legnagyobbrészt magyarul beszéltünk. Mindkét asszony perfekt volt 
a magyar nyelvben, Boros is törte, bár váltig hangoztatta, hogy ő román (amint neve 
is mutatja), legkevésbé beszélt, de mindent megértett Grecu.

Ennek a kellemesen együtt eltöltött estének köszönhetően Grecu professzor meghí
vott engem Kolozsvárra, hogy Karunk oktatóinak egy csoportja kíséretében látogas
sam meg. A részéről megnyilvánuló szimpátiát egyesek azzal magyarázták a kolozs
vári tartózkodásunk folyamán, hogy Grecu professzor az egyetemen is magyar 
szimpatizáns, mivel maga is nemzetiségi eredetű Romániában, greco-román.

Nagy örömet jelentett számomra néhány napot Erdély fővárosában tölteni, ahol 
a magyar történelem oly sok nevezetes eseménye zajlott le. Az egyetem kis autóbu
szával mintegy húszán utaztunk le. A Szamos partján volt a szállásunk, Kolozsvár új, 
modern szállodájában. Rövid tisztálkodás után az egyetemre siettünk, ahol Grecu pro
fesszor az oktatókkal együtt a Kar tanácstermében fogadott bennünket. Üdvözlő be
szédét franciául tartotta. Őszinte barátság csendült ki szavaiból. Üdvözlésére fran
ciául válaszoltam, bár fájt a szívem, hogy ebben az ősi magyar városban nem

beszélhetek magyarul. A helyzet 
és a protokoll a francia üdvözlést 
kívánta meg.

„Professzor Úr, Dékán Úr, 
Nagy öröm számunkra, hogy 

alkalmunk van eljönni egyete
mük Gyógy szertudományi Kará
ra. Nagyon köszönjük, hogy fel
ajánlották a kapcsolatfelvételt 
fakultásukkal. Reméljük, hogy 
á jövőben e kapcsolat bővülni is 
fog a két fakultás között. Dékán 
Úr, kérem, fogadja el szerény 
ajándékunkat a meghívottak ne
vében. Sikeres munkát kívá
nunk!”

Mátyás király szobra

47



Gyógyszerészeti életképek

Az üdvözlés elhangzása után átnyújtottam egy szép Habán patika edény másolatot, 
csoportunk egyik hölgy tagja pedig egy csokor virágot.

Az egyetemen végigjártuk a tantermeket, laboratóriumokat, beszéltünk a diákokkal, 
akik nagyrészt magyarul beszéltek, magyarok voltak, de félve közeledtek hozzánk. 
Az oktatók között is sok magyar volt. Itt ismertem meg Hintz György tanársegédet, 
akinek elődei több generáción keresztül gyógyszerészek voltak, s akik jelentős szere
pet játszottak a magyar gyógyszerészeti közéletben. Családi gyógyszertáruk ma pati
kamúzeum, rendkívül gazdag kiállítási anyaggal. Értékes magyar gyógyszerészeti 
emlék Romániában.

1973. október
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Levélváltás Mozsonyi professzor úrral

Dr. Mozsonyi Sándor egyetemi tanár a magyar gyógyszerészet egyik legkiemelke
dőbb személye századunkban. Egyetemi pályafutását a Budapesti Egyetemi Gyógy
szertárban mint tanársegéd kezdte, később annak igazgatója, majd az 1955-ben 
önállósított Gyógyszertudományi Kar első dékánja. Fáradhatatlan harcosa volt 
a gyógyszerészképzés fejlesztésének, munkájának eredménye a Gyógyszerészeti 
Intézet, a négyéves egyetemi képzés bevezetése 1940-ben, s az önálló Gyógysze
részeti Kar felállítása 1955-ben. A jelenleg 85 éves professzor lakásán visszavonul
tan, nyugdíjban él, de gyakran reagál a gyógyszerészeti közélet egyes eseményeire.

Munkatársai körében

1975. március 4-én az alábbi levelet intézte hozzám:

,, Kedves Karcsi! E percben vettem kézhez a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Hl. hó ll-i közgyűlésére szóló meghívót - köszönöm az elküldését - melyet azon 
nyomban, egyre fokozódó érdeklődéssel és mélységes elismeréssel olvastam végig.
Hogy miért sietek az elismeréssel? Azért, mert ez a munka, nevezetesen a főtitkári 

beszámoló, minden vonatkozásban valóban páratlan értékű egész, ritka értékű egy’én 
ritka értékű munkásságának dokumentuma, amelyhez hasonlót hosszú szakmai pálya
futásom során talán soha nem tapasztaltam. (Ne vedd hízelgésnek ezt.)
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság kimagasló tevékenység-sorozata, amely az 
egész magyar gyógyszerészetet soha nem remélt magasságba emelte, lényegében 
dr. Zalai Károly 11 évi főtitkári tevékenységének - rövidre fogott - dokumentuma, 
bizonyítéka. A mindenkori elnökök, csak pozíciójuk adta reprezentánsai a főtitkárok 
által végzett óriási munka eredményeinek. így van ez minden tömeg-szervezetben 
egyaránt.
Meg vagyok győződve arról, hogy aki ezt a pompás beszámolót elolvassa, amely 

nemcsak stílusában, beosztásában, de összefoglalásában és vilcigos megfogalmazásá
ban is példás szellemi termék, igazat fog adni nekem a fent elmondottak tekintetében.
Amikor eddigi kimagasló szakközéleti szereplésedhez és annak megbecsülhetetlen 

eredményeihez szívem egész melegével gratulálok, egyben szeretném remélni, hogy az 
arra hivatottak végre méltó módon, mielőbb meg is jögják jutalmazni nagy’ érdemei
det.
Minden elképzelhető szépet és jót kívánok, további gazdag sikereket, őszintén tiszte

lő régi igaz híved és öreg barátod

Mozsonyi Sándor bátyád és családja. ”

1975. március lO-i válaszom:

„Kedves Sanyi bácsi! Nagyon köszönöm III. hó 4-én kelt kedves levelét, amely egész 
életemben jelentős emlékként fog számomra maradni. Legfontosabb irataim közé tet
tem. A levél minden sorából kiérzem a Gyógyszerészeti Társaságnál betöltött főtitká
ri tisztségem szívből jövő elismerését. Ez az elismerés számomra mindennél többet ér, 
és különös érték számomra, mert Sanyi bácsi egyik elindítója volt a Társaság életre- 
hívásának az egyetemen, Lipták Pállal és Bélák Sándorral együtt. Most 50 év távla
tából a kezdeményezők egyikétől kapom az elismerést. Hálás köszönet érte.
A végzett munkámmal kapcsolatban csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a lehe

tőségekhez képest maradéktalanul igyekeztem 11 év alatt teljesíteni azt, amire vállal
koztam: a magyar gyógyszerészet tudományos és gyakorlati színvonalát felemelni, 
megbecsülését jobban elismertetni. Ehhez a feladathoz az alapot a szülői házban kap
tam, amelyhez további értékes irányítást adtak tanító mestereim, professzoraim: 
Édesapám, dr. Wéber Dezső, dr. Széki Tibor, és a professzorok közül elsősorban Sanyi 
bácsi.

Még egyszer hálás köszönetemet fejezem ki az elismerésért, mert a tanítvány számá
ra legtöbb a tanár elismerése.

Holnap lesz a Magyar Gyógyszerészeti Társaság tisztújító közgyűlése, ahol a Tár
saséig elnökének jelölnek. Erről személyes látogatás keretében szerelnék a jövő héten 
beszámolni, amennyiben nem vagyok alkalmatlan. Lili néninek kézcsókom, jelentései 
kérve Sanyi bácsinak tiszteletteljes üdvözleteimet küldöm,

igaz híve: 
Zalai Károly ”
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Micsonyi Sándor a magyar gyógyszerészet egyik legjelentősebb személve

A levélváltást követően, 1975. március 11-én lezajlott a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság tisztújító XXXV. Közgyűlése, melyen a főtitkári tisztségről leköszöntem. 
A 11 éven át gyakorolt főtitkári működésemért a Társaság elnöke, Clauder Ottó pro- 
fesszor a „Pro meritis in arte pharmaceutica adeptis” ezüst emlékéremmel tüntetett 
ki. Az emlékérmet a Társaság 1974-ben adta ki alapításának 50 éves jubileuma 
alkalmából rendezett VI. Magyar Gyógyszerésztudományi Kongresszusra, néhány 
külföldi, a magyar gyógyszerészettel jelentősebb kapcsolatban álló szakember kitün
tetésére. A kőszegi jezsuita barokk gyógyszertár officináját ábrázoló érmet a jubile
umi kongresszuson öt külföldi, a tisztújító közgyűlésen négy magyar gyógyszerész 
kapta meg.
A 1 ársaságban kifejtett munkám még jelentősebb további elismerése az a megtisz

teltetés és bizalom, hogy a közgyűlésen megválasztott 54 tagú országos vezetőség - 
a  közgyűlést követő első vezetőségi ülésen - engem a Társaság elnökének választott 
meg három éves időszakra.

Úgy érzem, ez több, mint az illetékes hatósági szervek elismerése, mert a magyar 
gyógyszerész társadalom többségének véleményét és bizalmát tükrözi. Azért 
Mozsonyi professzor szívből jövő közvetlen megnyilatkozása nagy érték marad szá
momra.

1975. április
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Interjú

A tavasz minden ígérete lebegett a levegőben ezen a reggelen. Kellemes hangulat
ban már túl voltam az intézeti reggeli munkám sablonos részén, amikor titkárnőm 
szobámba kapcsolta a városi vonalat. A búgó hangra felveszem a kagylót:
- A Magyar Nemzet szerkesztőségéből keresem a tanár urat. Tudom, hogy na

gyon elfoglalt ember, de kérem szánjon ránk egy-két órát, interjút szeretnénk ön
nel készíteni.

- Jó reggelt kívánok, és köszönöm a kedves figyelmüket, de szeretném tudni 
a tervezett interjú okát és egyben tárgyát is.
- Tanár urat a közelmúltban a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökéül válasz

tották, egyetemi oktató munkájára is már sokan felfigyeltek, volt tanítványai sze
retettel emlegetik, ezért szeretnénk munkáját, terveit közelebbről megismerni és 
olvasótáborunknak bemutatni.
- Felkérésük megtisztelő számomra, május 27-én kedden reggel 9 órakor intéze

temben készséggel állok rendelkezésükre.

A megbeszélt napon és időpontban rendkívül kedves, jó megjelenésű, modern 
farmer kosztümbe öltözött újságírónő lépett be szobámba. Természetessége, köz
vetlensége már önmagában is megnyerő volt, személye provokálta, sőt predeszti
nálta a még jóformán el sem kezdett beszélgetésünk őszinteségét.

- Szeretnék a tanár úr munkájával, eredményeivel kapcsolatban kérdéseket fel
tenni, kérem, azokat válaszolja meg, egészítse ki, toldja meg, amivel jónak látja. 
Beszéljen az intézeti munkájáról, tudományos eredményeiről, a gyógyszerészet 
problémáiról, ezzel kapcsolatos fejlesztési terveiről, sőt még családjáról is.

Nem volt nehéz feladatom, arról kellett beszélnem, amiben naponta élek, amivel 
naponta foglalkozom. Közben kaptam az újabb és újabb, a lényeget feltárni szán
dékozó kérdéseket. Vendégem rendkívül ügyesen tartotta kézben a beszélgetős fo
nalát, s közben szinte észrevétlen és nagy gyorsasággal jegyzeteket készített.

Az interjú olyan kellemes volt, hogy röpke fél órának tűnt az a három óra, amit 
beszélgetéssel töltöttünk el. Befejezésül így szólt:

- Sok érdekes anyagot hallottam és jegyeztem fel, amiből össze tudom állítani la
punk számára a tervezett közleményt. Kívánja-e tanár úr az interjú alapján írt cik
ket leközlés előtt átolvasni és lektorálni? Legtöbben ehhez ragaszkodni szoktak, 
készséggel felajánlom.
- Köszönöm a figyelmét, nem kívánok élni c jogommal, mert meg vagyok győ

ződve, hogy Ön csak az itt hallottakat az itt elmondottak szellemében fogja le
közölni. Érzem, hogy Ön megértette mondanivalóm lényegét, biztosítva látom, 
hogy az Ön által összeállításra kerülő közlemény a valóságnak megfelelően fog
ja tükrözni beszélgetésünket, s munkámat. Köszönöm szíves fáradozását vála
szoltam.

52



Gyógyszerészeti  életképek

Ilyen előzmények után a Magyar Nemzet 1975. június 15-i számában a következő 
cikk jelent meg:

,./í gyógyszerészet növekvő világrangja
Beszélgetés clr. Zalai Károly tanszékvezetővel

Finom rajzú metszetek, európai és tengerentúli egyetemek diplomái a falakon, az 
üvegvázában három szegfű és könyvek, könyvek mindenütt dr. Zalai Károly tanszék- 
vezető intézeti dolgozószobájában. A virágot diákjaitól kapta, testületileg hozta egy 
egész évfolyam. A tanár úrról legendák keringenek a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészeti Karán, pedig a gyógyszerészeti szervezéstan nem tartozik 
a legkönnyebb témák közé, és ráadásul államvizsgatárgy.

Munkatársai, tanítványai azt mondják: nincs titka, vagyis, hogy az embersége, 
a mindenre és mindenkire odafigyelés a titka, ez tartja fiatalon. Meg az, hogy renge
teget dolgozik, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Gyógyszertárá
nak igazgatója, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke.

Megosztja vagy megsokszorozza magát? Fölösleges kérdésre nincs ideje. Harminc
két évig volt a magyar gyógyszerész társadalom első tudományos szervezetének tag
ja, három évig töltötte be a titkári, tizenegyig a főtitkári tisztet. Alig két hónapja 
választották elnökké. Mindhárom minőségében a hazai gyógyszerészet ügyéért, a tu
domány és a gyakorlat egységéért dolgozik. Megoldandó feladata van bőven. Száza
dunkban a gyógyszerészet világszerte, nálunk főként a felszabadulás után rohamosan 
fejlődött.

Szervezéstan
Az első nagyobb változás a századforduló táján, a nagyüzemi gyógyszergyártás kiala
kulásával következett be; akkortájt talán, amikor a családból elsőként a nagypapa, egy 
tizennyolc gyermekes erdész család fia lépett erre a pályára. A gyógyszeripar roha
mos fejlődése nemcsak háttérbeszorította az egyedi gyógyszerkészítést, hanem újabb 
változást is hozott: a hagyományos gyógyszerek mellett ma mindinkább újonnan fel
fedezett, hatásosabb, de sokkal veszélyesebb gyógyszereket gyártanak és használnak.

Ez a körülmény az egész gyógyszerellátás szervezésére, a gyógyszerek fokozott el
lenőrzésére kötelez bennünket. Annál inkább, mivel az egészségügy alapelveinek 
megfelelően a gyógyítás, tehát a gyógyszerellátás is állami feladattá vált.

Mennyiségileg és minőségileg is más, a megelőzőeknél sokkal bonyolultabb feladat 
tornyosult a szakemberek elé. A népgazdaság más ágazataihoz hasonlóan a gyógy
szeriparban is le kell fektetni a szervezés-tudomány alapjait. Zalai Károly 1962-ben 
kapott megbízást arra, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszeré
szeti Karán kötelező szigorlati és államvizsgatárgyként oktassa a gyógyszerészeti 
szervezéstant.

Legelőbb is az új tárgy tematikáját, megfelelő tartalmát kellett kialakítanunk. Ez már 
az első ek folyamán az oktatás gyakorlatában is sokat fejlődött, kézzelfogható ered
ménye volt az 1965-ben megjelent tankönyv.
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Gyógyszerészeti szervezési módszereink érdeklődést keltettek a szomszédos baráti 
szocialista államokban is, ahol szintén felmerültek hasonló problémák. Zalai Károlyt 
meghívták Prágába és Pozsonyba, ahol több előadást is tartott.

- Volt-e segítsége ebben a fontos munkában? Azt ugyanis, hogy más területek szer
vezési gyakorlatát a gyógyszerészetben közvetlenül hasznosítani lehessen, nem hi
szem.
- Nos, ha a közvetlenül használható tapasztalatokkal nem is, de megfelelő példák

kal más tudományterületek is szolgáltak. A legnagyobb támogatást azonban a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaságtól kaptam, ott éppen ebben az időben alakult meg egy ha
sonló szakosztály. Kandidátusi disszertációmat ugyancsak e témából írtam. A kedve
ző körülmények tették lehetővé, hogy a Gyógyszertudományi Karon e tudományág
ból is készüljenek doktori értekezések.

Zalai Károly nemcsak fiatalabb kollégáinak disszertációs munkáját segíti szívesen. 
Örömmel szól arról is, hogy az iparban, a gyógyszertári hálózatban, kórházakban dol
gozó gyógyszerészek közül mind többen készítenek doktori értekezést. A tudomány 
egyik forrásvidéke.

- Sok egyéb mellett, mindebben a gyógyszerészi munka nagyobb megbecsülését lá
tom. Külön öröm számomra, és még inkább emeli a disszertációk értékét, hogy tíz- 
tizenötéves gyakorlattal rendelkező, vezető állású emberek vállalkoznak arra, hogy 
mindennapos munkájuk tudományos eredményeit foglalják össze doktori értekezé
sekben. Három-négy vaskos kötetet tesz elém. A szerzők megyei főgyógyszerészek, 
külkereskedelmi vállalat osztályvezetője, minisztériumi főelőadó, a gyógyszerészeti 
tudomány egy-egy fontos területével foglalkoznak.

- Látja - fűzi hozzá vidáman -, a gyakorlatból leszűrt eredményekből így lesz tudo
mány.

Megértem a büszkeségét. Ma, amikor oly sokszor mondjuk, hogy a tudománynak 
a gyakorlatot kell segítenie, nem kis dolog, hogy a gyógyszerészeti szervezésben 
megvalósították a kettő egységét. A vezetése alatt álló intézetben a gyógyszerellátás 
gyakorlati szervezése is mindennapos feladat. A Semmelweis Orvostudományi Egye
tem nemcsak az ország legnagyobb egészségügyi oktatási intézete, hanem a legna
gyobb fekvőbeteg ellátó intézménye is. Háromezerötszáz betegágy, az ambuláns bete
gek és huszonkét intézet gyógyszerellátása tartozik az Egyetemi Gyógyszertár 
feladatai közé.

-Azt azonban mégsem értem, hogyan lehet és lehet-e egyáltalán a gyógyszerellátást 
szervezni?

- Lehet, sőt kell, az előző évi statisztikák alapján. Országosan az Egészségügy i Mi
nisztérium és a Gyógyáruértékesítő Vállalat foglalkozik ezzel. Nálunk klinikai sza
konként kell az ellátást tervezni, és ehhez 70%-ban gyógyszertári készítményeket 
használunk. De az Egyetemi Gyógyszertár gyakorlatában rendkívül fontosak az itt ké-

54



GYÓGYSZERÉSZETI ÉLETKÉPEK

szított gyógyszerek is. Az intézetben évente például 8O.OOO liter steril infúziós olda
tot állítunk elő, és ugyanilyen jelentős a művese állomás sajátkészítésű gyógyszerek
kel történő ellátása. Négy termelő laboratórium, egy kisüzemi receptúra, egy közép
üzemű gyógyszerkészítő, valamint infúziós és injekciós, és egy kémiai laboratórium 
szolgálja ki az igényeket.

„ Négy " élet
A gyógyszerészeket sokan diplomás kereskedőknek tartják. Vajon, ezek után is? Ak
kor is, ha be kell látniuk, ma már világjelenség, hogy a megjelenő új gyógyszerek 
kémiáját, hatásmechanizmusát vagy terápiás adagolását, az esetleges mellékhatásokat 
a kórházakban a gyógyszerészeknek kell rögzíteniük, és a nyert adatokról az orvoso
kat tájékoztatniuk. A korszerű gyógyszeripar és az új készítmények nagy száma meg
követeli, hogy a gyógyszerész ne csak a gyógyító anyagot, hanem az ezzel kapcsola
tos tudományos ismeretanyagot is átadja az orvosnak. S aztán a tervek. Az egyetemi 
munka tapasztalatait úgy átvinni a Magyar Gyógyszerészeti Társaság programjába, 
hogy keretei között a gyógyszerészet legkülönbözőbb területéről összejövő szakem
berek közösen vizsgálják meg a gyógyszerészeti tudomány, gyakorlat és oktatás je
lenlegi helyzetét, hogy meghatározhassák a jövő gyógyszerészeti tudomány- és szak
mapolitikáját.

- A munkájáról, tehát önmagáról beszélt. Megkérdezhetem, hány ember életét éli?
Háromét. Az első egy tudományággal foglalkozik és tanít, a második gyakorlati

szervező és irányítja egyetemünk gyógyszerellátását, a harmadik hosszú évek óta, kö
rülbelül húsz óra társadalmi munkát végez.

Negyedik életéről, a családjáról megfeledkezett.
Tősgyökeres gyógyszerész-család a mienk. Én már a harmadik generációt képvi

selem. A feleségem, sőt a fiam is gyógyszerész. Nálunk ez valahogy természetes. Hi
szem és vallom, hogy a gyógyszerészi és az orvosi hivatás kiegészítik egymást. Az én 
hivatásom a gyógyszerészé. Szép, értékes, tartalmas pálya, van jövője. Örömet szerez 
és kielégít a munkám.

Leírhatom, hogy boldog ember?
- Igen.”

5. M.

1975. június
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Tiszteletbeli tagság Pozsonyban

Paracelsus emléktábla Pozsonyban

Még az év elején meghívást kaptam a Csehszlovák Gyógyszerészeti Társaság elnöké
től, dr. Milán Mandák professzortól pozsonyi kongresszusukon való részvételre. 
A meghívást örömmel fogadtam el, Pozsonyhoz számtalan kollégiális kapcsolat fűz, 
szeretem a város történelmi levegőjét, évszázados kultúráját.
Május 25-én autóval utaztam feleségemmel együtt Pozsonyba. Szállásunk a Hotel

56



Gyógyszerészeti életképek

Bratislava-ban volt. A szállót néhány évvel ezelőtt építette egy győri építőipari válla
lat, a korszerű igényeknek mindenben megfelel, kisebb kongresszusok lebonyolításá
ra is alkalmas, itt került sor a Csehszlovák Gyógyszerészeti Társaság második kong
resszusának megnyitására is 1976. május 26-án. Az ünnepélyesen feldíszített 
teremben Mandák professzor elnökölt. Az elnökségben helyet foglaltak: a szlovák 
egészségügyi miniszter, a pozsonyi egyetem rektorhelyettese, a szlovák és cseh 
egészségügyi minisztérium gyógyszerészeti főosztályának vezetői, a tömegszerveze
tek képviselői, összesen kb. tízen.

Az elnök megnyitó beszéde után üdvözlések következtek, majd ismét Mandák pro
fesszor vette át a szót és bejelentette, hogy társaságuk elnöksége több kitüntetés ado
mányozását határozta el. Elsőnek bejelentette, hogy tudományos munkásságom és 
nemzeteink közötti kapcsolatok fejlesztése elismeréseként a Csehszlovák Gyógysze
részeti Társaság tiszteletbeli tagjává választott. Megilletődve léptem a dobogóra, 
hogy átvegyem a honoris causa tagságról szóló diplomát, ami feltekercselve, doboz
ban volt elhelyezve. Egy fiatal lány szekfűcsokrot nyújtott át. Nagy taps töltötte be 
a termet, amikor újból helyemre mentem, s meghajlással köszöntem meg a közönség 
tetszésnyilvánítását.

Az előadói pulpitushoz menve az alábbiakat mondottam:

„Tisztelt Elnök úr, tisztelt Konferencia!
Engedjék meg, hogy először anyanyelvemen, magyar nyelven köszönjem meg azt 

a nagy megtiszteltetést, amelyben a Csehszlovák Gyógyszerészeti Társaság a tiszte
letbeli tagságról szóló okmány átadáséival részesített. Köszönöm a kitüntetést, amely 
úgy érzem, nemcsak személyemnek, hanem a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak is 
szól. ”

Felszólalásomat nagy taps fogadta, majd a hazai kitüntetettek nevében dr. 
Zathureczky László docens szólt.

A megnyitó ünnepség után a szálló különtermében díszebéd volt, ahol alkalmam volt 
az elnökség tagjaival hosszasabban elbeszélgetni, nem utolsósorban magyar nyelven 
Wyda és Benkó kollégákkal. Nagyon kedves és közvetlen volt hozzám a szlovák 
egészségügyi miniszter. Itt is, és a konferencia további három napján sok új ismeret
ségre tettem szert. A szlovák kollégák nagyon kedvesek voltak hozzánk, a felvidéki 
magyar kollégák pedig külön szeretettel üdvözöltek. Alkalmunk volt felkeresni 
Pozsony legújabb nevezetességeit és történelmi vonatkozású műemlékeit, nevezetes
ségeit. Rengeteg a magyar vonatkozás, Pozsony a mohácsi vész után Magyarország 
fővárosa lett, és maradt 1848-ig. A magyar és a szlovák nép egy évezrede él egymás 
mellett a Kárpát medencében, szorgalmasan dolgozik, küzd a szebb jövőjéért. A meg
értés, az együttműködés szelleme kell, hogy áthassa jövőbeni együttműködésünket is.

1976. május
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Alelnöki tisztség a FIP-76 elnöki tanácsában, Varsó

Varsó FIP-76, ünnepi megnyitó

Nyolc éve veszek részt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság küldötteként hazánk kép
viseletében a Fédération Internationale Pharmaceutique (FlP) évenkénti tanácsülése
in, de korábban szinte elképzelhetetlennek tartottam, hogy e rangos nemzetközi szer
vezetben magyar ember vezető tisztséget kapjon, mégis bekövetkezett.

Halkan és méltóságteljesen ereszkedett le május utolsó napján este a Swissair ezüst
fényű gépe a Ferihegyi repülőtér betonjára. A kijáratnál hamarosan feltűnt dr, J, H, M, 
Winters, a FIP elnökének alakja. Sportosan öltözve, fiatalosan közeledett felénk a 65 
éves holland férfiú, aki Zürichen keresztül Madridból érkezett Budapestre. Dr. Láng 
Béla főtitkárral vártuk őt. Üdvözlésemben örömömnek adtam kifejezést, hogy évek 
óta tervezett magyarországi látogatása végre megvalósul. Az út a Ferihegytől a Gel- 
lért szállóig gyorsan eltelt, lenyűgözően hatott a kivilágított város, a Duna-part tarka 
színben pompázott, a levegő telve volt a tavasz minden ígéretével. A hangulat, a lát
vány még a világlátott elnök számára is meglepő volt.
A szállodai szoba elfoglalása után vacsorázni hívtam, de ő már a repülőgépen meg- 

vacsorázott, így a szálló halijában, annak egyik félreeső sarkában ültünk le. Néhány 
formális részlet megbeszélése után így szólt:
- Kéréssel jöttem önhöz, kedves kollégám. A FIP elnöksége döntését kívánom tol

mácsolni, amikor arra kérem, hogy az idén megüresedő FlP alelnöki tisztséget vállal-
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ja el. Nagyon nehéz feladat a FlP-ben egy esernyő alá egyesíteni a gyógyszerészeti 
tudományt és gyakorlatot, de mi ezen fáradozunk, s ebben ön sokat segíthetne ne
künk. Szeretnénk az elnökséget megfiatalítani, ön a már nyugdíjas olasz Ponté pro
fesszor helyére lépne. Ön hosszú ideje tagja a FIP conseiljének, önt sokan jól isme
rik, és szívesen vennék az ön alelnökségét.

Meglepődtem, majd örömmel így válaszoltam:
Tisztelt Elnök úr! Köszönöm elsősorban Önnek, továbbá az elnökség tagjainak 

a bizalmat. Számomra már a jelölés ténye önmagában is nagy megtiszteltetés. 
A gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat előbbre vitele szívügyem. Ennek érdekében 
dolgozom itthon is, és a FIP-ben is. Boldog lennék, ha ennek érdekében a jövőben 
még többet tehetnék, de nem ismerem részleteiben a szóban forgó alelnöki tisztség
gel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket.

Az elnökség, amely személyemen kívül hat alelnökből, a főtitkárból, a tudomá
nyos titkárból áll, az elnök legszűkebb tanácsadó és operatív testülete. Tagjai nem 
képviselhetik saját hazájuk nemzeti érdekeit, hanem a nemzetközi, a világ gyógysze- 
részetének érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Önnek, mint alelnöknek részt kell majd 
vennie az elnökségi üléseken, melyeket az éves kongresszusok helyén és székhelyün
kön, Hágában tartunk.

Tisztelt Elnök úr! A feladat, a munka rendkívül érdekes, amit szívesen el is válla
lok, amennyiben Ön személyemet erre alkalmasnak tartja, s amennyiben a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság elnöksége is ezzel egyetért.
- Szeretném én is megkérdezni az elnökségük erre vonatkozó véleményét, mert szabá

lyaink szerint az illetékes nemzeti társaság elnökségének egyet kell értenie a jelöléssel.
Holnapra egybehívtam Társaságunk kibővített elnökségét, ahol áttekintő képet kí

vánok nyújtani elnök úrnak a magyar gyógyszerészetről, úgy vélem, itt jó alkalom kí
nálkozik jelölésem megbeszélésére. Engedje meg, hogy mégegyszer hálásan megkö
szönjem a megtisztelő felkérést. Más témákra tértünk át, majd a beszélgetést séta 
követte. Közel éjfél volt, amikor megállapodtunk a másnapi találkozás időpontjában.

A kibővített elnökségi ülésre meghívtam a szakosztályok elnökeit, a pesti és sze
gedi egyetemi tanárokat, az Egészségügyi Minisztérium, gyógyszeripar, hatósági 
gyógyszerellenőrzés, gyógyszer-külkereskedelem stb. gyógyszerészeti vezetőit. 
A Kossuth klub helyiségeiben rendezett összejövetelen kb. 25-en jelentek meg. 
A magyar kollégákat sorra bemutattam Winters elnök úrnak, majd az alábbi üdvöz
lőbeszédet tartottam:
- Igen tisztelt Elnök úr! Evek óta beszéltünk az ön magyarországi útjáról, és végül 

teljesült ez a kívánság, valóban üdvözölhetjük Budapesten. Elnökségünk nevében 
szívből üdvözöljük önt. Isten hozta. Látogatása nagy örömet jelent számunkra. Min
denekelőtt meg szeretném említeni, hogy a Társaság életében ez a második alkalom, 
hogy a FlP elnökét Budapesten üdvözölhetjük. 45 évvel ezelőtt, 1931-ben a FIP el
nöksége Budapesten ülésezett dr. Hofman elnökletével. így jobban érezheti, milyen 
nagy megtiszteltetés, hogy az Ön személyében egy FlP-elnököt közel ötven év után 
ismét nálunk üdvözölhetjük.
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Az Ön tájékoztatása végett úgy terveztem, hogy egy rövid megbeszélést tartunk né
hány kollégánk részvételével a gyógyszerészet fontosabb területeiről. Ezt megelőző
en szeretném önnek átadni a Társaság emlékérmét. Az érem Richter Gedeon portréját 
ábrázolja, aki éppen 75 éve alapította az első magyar gyógyszergyárat. Reméljük, e 
kis ajándék örömet szerez önnek.

Köszöntésem elhangzása után Winters elnök közvetlen szavakkal köszönte meg 
a kitüntetést, az ajándékot. Ismertette a FlP előtt álló legfontosabb feladatokat, ame
lyek megoldásában személyemet is be kívánják vonni. Elmondta az elnökség áprilisi 
állásfoglalását a megüresedő alelnöki tisztséggel kapcsolatban, és kérte a jelenlévők 
véleményét. Felszólalását azzal fejezte be, hogy a nemzetközi életben igen rangos he
lyen álló magyar gyógyszerészetnek további előrehaladást, sikerekben gazdag ered
ményeket kíván.

Ezt követték a négy felkért személy rövid ismertetései a gyógyszerészet egy-egy 
szakterületéről, majd a hozzászólások. Alelnöki jelölésemet a jelenlévők nagy öröm
mel fogadták, az elhangzott hozzászólások ennek jelentőségét több oldalról megvilá
gították.

A jól sikerült eszmecserét társas ebéd követte a Mátyás pincében.

Winters elnök négy napot töltött Budapesten, bőséges szakmai és kulturális prog
rammal. Megtekintett négy gyógyszergyárat, a Semmelweis Múzeumot, a vári Pati
kamúzeumot, a győri Gyógyszertári Központot, Budapest nevezetességeit, a pannon
halmi apátságot stb.

Magyarországi élményeiről leghűbben beszél az a levél, melyet Hollandiából írt ha
zatérte után.

A franciául írt levél magyar fordítása:

,,Kedves Kollégám! Visszatérve Hollandiába, sok munka várt rám, de ezek elvégzé
se előtt sietek megköszönni azt a fogadtatást, amelyben Budapesten volt részem. Kö
szönöm mindenekelőtt azt a közvetlenséget és nagyvonalúságot, amelyre alig tudok 
szavakat találni. Biztosíthatom, hogy számomra nemcsak az jelenteit örömet, hogy 
a helyszínen tanulmányozhattam a magyar gyógyszerészetet, hanem az Önök nagy
szerű országában töltött minden óra nagy’ élmény volt számomra. A szívélyesség, az 
udvariasság, amellyel Ön és kollégái engem fogadtak, mindenek felett állt. Röviden: 
számomra az ott töltött napok szinte felejthetetlenek voltak.

Személyesen olyan kedves volt hozzám hétfő estétől szombat reggelig, hogv minden
hová elkísért engem, nehéz lenne Önnél jobb házigazdát elképzelni. Nagy öröm volt 
számomra, hogy' gy’akran találkozhattam féleségével is. Szeretném Önnek és feleségé
nek hálámat kifejezni azért a pompás estéért, amelyet otthonukban töltöttem. Gazdag 
tapasztalatot jelentett Önökkel találkozni, látni az Önök szép városát és országéit. Sze
retném, ha tudnák, hogy> mennyire nagyon hálás vagytok. Egyben mégcgvszer megkö
szönöm a szép ajándékokat, amelyeket átadtak nekem látogatásom alkuiméiból. A Ha-
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hán patikaedényt lakásom legszebb részén helyeztem el, a Richter Gedeon emlékér
met íróasztalomon. Ezek gyakran emlékeztetnek majd a Magyarországon töltött szép 
napokra.

Kérem, tolmácsolja őszinte köszönetemet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság el
nökségi tagjainak, akik oly kedvesen fogadtak engem. Önnek szívélyes üdvözleteimet 
küldöm a varsói viszontlátás reményében.

Dr. J. H. M. Winters
Hága, 1976. június 10.

Winters elnök levelét megelégedéssel vette tudomásul a Társaság elnöksége, sze
mély szerint nekem is nagy örömet okozott. Egyre szélesebb körben elterjed FlP al- 
elnökké való jelölésem híre. Nem akartam, hogy nagy támogatóm, Mozsonyi profesz- 
szor úr mástól értesüljön e megtisztelő jelölésről, ezért írásban tájékoztattam őt 
a velem kapcsolatos eseményekről. Nem sok időre rá, az alábbi válaszlevelet kaptam 
tőle:

,, Dr. Zalai Károly intézetvezető egyetemi docens, igazgató úrnak, 
a M. GY. T. elnökének

Budapest. IX.. Hőgyes Endre u. 7. Budapest, 1976. VL 17.

..Kedves Karcsi!
Nagy örömmel olvastuk VI. 12-i kedves leveledet, illetőleg az abban említett jó híre

ket. Köszönjük, hogy azokat közölted velünk, hiszen minden, ami veled történik, na
gyon érdekel minket is. Nagyon melegen gratulálunk főleg a FlP a/elnökséghez, ami 
valóban nagy kitüntetés, amelyet Koritsánszky Ottó óta tudtommal magyar gyógysze
rész nem kapott. Te egymás után hozod külföldről is a babérágakat, amelyek Magyar- 
ország száméira jelentősek.

Itt volna az ideje, hogy a felettes hatóságok itthon is kellően értékeljék érdemeidet. 
Meg vagyok győződve arról, hogy ez nem is Jog elmaradni, amit szívből kívánunk.
A FlP elnökével kapcsolatban a Babit és engem illetően említettekről annak idején 

Babi referált nekem, nagyon köszönöm ezt a gesztusodat is.
Pozsonyra mindig szeretettel gondolok vissza, ottani kitüntetésedet is nagyra értéke-

Szívből kívánunk további sikereket, s ehhez erőt, egészséget, minden jót kedves csa
ládoddal együtt. Kézcsókjaim tolmácsolását kérve sok szeretettel köszönt:

Mozsonyi Sándor bátyád"

Mozsonyi professzor úr kedves és elismerő levelét, gratulációját nagy örömmel 
nyugtáztam, azt eltettem féltve őrzött irataim közé, pedig akkor még nem is sejtettem, 
hogy ez volt a 87 éves idős professzor utolsó hozzám intézett levele.

A Fédération Internationale Pharmaceutique hágai központi irodája június végén

61



Gyógyszerészeti életképek

küldte szét a tagországokba az őszi tanácsülés és közgyűlés anyagát, az elsőben alel
nökijelölésemet is. A napirend 12. pontjaként szerepelt az elnökség (Bureau) újravá
lasztása.

Már készülődtem a varsói útra, amikor Hágából váratlan levél érkezett:

„Az Egyiptomi Gyógyszerészeti Társaság a FIP alelnöki tisztségére jelöli elnökét, 
dr. M. Darwish professzort Kairóból ¡976. augusztus 18-i dátummal. ”

A levél nem jelentett számomra problémát, sőt bizonyos szempontból örültem az el
lenjelölésnek. Ha már választás lesz, úgy valóban legyen lehetőség legalább két jelölt 
közül választani. Teljes nyugalommal utaztam Varsóba, bíztam többéves és széleskö
rű nemzetközi kapcsolataimban, feltételeztem, hogy támogatni fogják alelnökké való 
megválasztásomat.

Az elutazás napján, szeptember 2-án váratlan telefonhívást kaptam. Mozsonyi Babi 
értesített, hogy édesapja előző este kétnapos, collapsus miatti kórházi kezelés után el
hunyt. A szomorú hír lesújtott, még inkább az, hogy nem tudtam jelen lenni temeté 
sén, búcsút venni tőle a gyógyszerész társadalom nevében. így csak hazajövetelem 
után tudtam sírján elhelyezni a hála és szeretet virágait.

Varsóba feleségemmel együtt utaztunk. A vonatot választottuk. A hálókocsi ablaká
ból élveztük a felvidék szebbnél szebb tájait, a kevésbé ismert sziléziai erdőket. A há
borúban csaknem teljesen elpusztult Varsó új metropolisszá fejlődött. Az utcákon 
nyüzsgő életet találtunk.

A FlP kongresszuson sok régi ked
ves ismerőssel találkoztam, s külön 
öröm volt számomra, hogy nekik fe
leségemet bemutathattam. Ő ugyan
is eddig még csak egy alkalommal 
vett részt a FIP ilyen rendezvényen. 
Egész héten át munkában és progra
mokban bőven volt részünk.

A FIP Conseil ülésre szeptember 
4-én került sor. A napirend 12. pont
jánál, amely az elnökség meg
üresedő tisztségének betöltésével 
foglalkozott, elhagytam a termet. 
A napirendi pontot ebédszünet 
követte, így itt értesültem, hogy a ta
nács személyem mellett foglalt ál
lást, és engem javasol a közgyűlés
nek alelnökké való megválasztásra.

Lengyel harcitok társaságában
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A délutáni ülésszak elején Winters elnök hivatalosan is gratulált jelölésemhez. Szót 
kértem, hogy kifejezhessem köszönetemet.

A FIP közgyűlésére szeptember 9-én csütörtökön került sor a Tudomány és Kultúra 
Palotájának nagytermében. A háromezer férőhelyes terem impozánsan hatott, velencei 
üvegcsillárok világították meg a páholyokat, a bordó huzattal borított fehér színű ka
rosszékeket; az emelvényen hosszú elnökségi asztal, előadói pulpitus, mögötte hatal
mas F1P jelvény. Jobbról, balról sok virág és FIP zászlók lengtek. A közgyűlést Winters 
elnök vezette. Az egyes napirendi pontok több-kevesebb érdeklődést, hozzászólásokat 
váltottak ki. Az elnökség megújításának napirendi pontjánál az elnök ismertette 
a bureau és a conseil jelölését, javaslatát a megüresedett alelnöki tisztség betöltésére, 
amit a Közgyűlés egyhangúan elfogadott. Az óra 16,40-et mutatott, s ettől kezdve 
a FlP, a világ legnagyobb gyógyszerészeti nemzetközi szervezete egyik alelnökének 
tudhattam magamat. Szerencsés csillagzat alatt születtem, hogy ezt megérhettem. 
A magyar Alföld egyik kis városából elindult gyógyszerész ennél többet és szebbet 
nem is kívánhat. Lelki szemeim előtt megjelent a fehérre mázolt, filodendronnal díszí
tett, kobalt állványüvegektől csillogó ceglédi gyógyszertár képe, ahol 37 évvel ezelőtt 
drága édesapám az ő lelkiismeretességével, pontosságával és apai szeretetével indított 
el engem a gyógyszerészeti tudományok és gyakorlat területére. Bár csak megérhette 
volna ezt a napot, hogy köszönetemet fejezzem ki neki, ő volt az első tanítómesterem.

Nem sokáig tudtam gondolataimba, emlékeimbe temetkezni, mert az ülésnek vége 
lett, és sok-sok ismerősöm sietett hozzám, hogy gratuláljon és kifejezze jókívánságait. 
A kongresszus záró ülésén szót kért és felszólalt az olasz Ponté professzor is, és őszin
te örömét fejezte ki, hogy alelnöki helyére általa sokra becsült utód került.

Varsóból nagy boldogsággal és megelégedéssel tértem haza, s ezen örömömben osz
tozott feleségem is.

A magyar küldöttség 
ünnepli az új alelnököt
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Lengyel Ex Libris

Az alelnökké történt választás hírét először a napilapok tették közzé: a Magyar Nem
zet, a Népszabadság; továbbá tudósítást hozott a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem lapja, az Egészségügyi Dolgozó, és legrészletesebben a Gyógyszerészet, 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság lapja.

Befejezésül még egy kedves emléket kívánok megemlíteni. A varsói kongresszuson 
lévő mintegy 60-70 főnyi magyar kolléga az utolsó napon közös sörözésre kívánt 
összejönni a Marsalkovszka ulica 66 szám alatti vendéglőben alelnökké történt meg
választásom alkalmából. Déli 12 órára beszéltük meg a találkozót, magam nagyon 
örültem a tervezett programnak. Egy órával a fenti időpont előtt azonban meghívást 
kaptam Winters elnök úrtól, aki az elnökség lelépő és új tagjaival együtt kívánt ebé
delni. A lengyelek kivittek bennünket Varsó mellé egy étterembe, ahol tipikus lengyel 
paraszti menüt szervíroztak. így legnagyobb sajnálatomra nem tudtam együtt lenni 
ezen a napon magyar kollégáimmal. A mulasztást úgy pótoltam be, hogy pár hét múl
va Pesten a gyógyszerész klubba délutáni sörözésre hívtam meg a varsói résztvevő
ket.
A gyógyszerészeti tudományok és gyakorlat előbbre vitele, a magyar gyógyszerészet 

eredményeinek széleskörű nemzetközi megismertetése szempontjából nagyon fonto
sak a nemzetközi kapcsolatok, de mindezeknél többet ér a magyar kollégák barátsá
ga, elismerése és segítsége céljaink eléréséhez, feladataink megvalósításához.

1976. november
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Hazaérkezett a Magyar Szent Korona

Már mintegy két hónappal korábban hivatalosan közzétették, hogy az Amerikai Egye
sült Államok elnöke, Carter úr úgy döntött, hogy visszaadja a magyar népnek a II. Vi
lágháború eseményei következtében Amerikába került magyar koronát, Szent István 
koronáját, a jogart, az országalmát és a koronázási palástot. A döntést nagy örömmel 
fogadtuk, mert ezen rendkívüli értékű történelmi és egyházi kincseknek, amelyek 
csaknem ezer éven át központi helyet foglaltak el a magyar nemzet történetében, 
Magyarországon van a helyük.

Január 5-e csütörtök ugyanolyan hétköznap volt, mint a többi, mégis, amikor dél
után megtudtuk, hogy ezen a napon érkezik meg magyar földre a korona és másnap 
lesz a hivatalos átadás, szinte ünnepnappá változott. Estére Károly és Gábor fiam 
koncertre hívtak a Zeneművészeti Akadémiára. Éppen indultunk az esti programra, 
amikor a szomszédunk közölte a hírt: „A koronát hozó amerikai gép fél tízkor fog 
landolni a Ferihegyi repülőtéren, az eseményt a televízió közvetíti.” Feszült han
gulat, a várakozás izgalma töltött el. Legjobb lenne a helyszínre menni, hogy szem
lélője lehessek annak a pillanatnak, amikor a koronát hozó amerikai gép földet ér. 
Rövid megfontolás után 
a televíziós közvetítés 
mellett döntöttem, ott 
hagytuk a koncert két 
utolsó számát, hogy idejé
ben otthon elhelyezked
jünk a tévé képernyője 
előtt. Az eseményre más
fél órát kellett várni, mivel 
azt képfelvételről továb
bították. Láttuk a nemzeti 
lobogókkal feldíszített 
repülőteret, a gép lando
lását, a katonai tiszte
letadást, az amerikai de
legáció üdvözlését. A 
himnuszok elhangzása 
után a koronázási ékszere
ket hatalmas ládában 
emelték le a gépről és he
lyezték el zárt teherautó
ban, hogy egyenesen az 
Országházba vigyék.

A Szent korona
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Harminchárom évi távoliét után tehát magyar földre érkezett a magyar államisá
got, függetlenséget, hatalmat jelentő magyar korona. Ha beszélne, sok mindent el
árulna olyan eseményekről, amelyeknek tanúja volt: ezer év alatti hatalmi harcok, 
trónviszályok, háborúk, koronázások királyi pompával, ínséges esztendők, számki
vetések. Hányszor menekítették! A tatárjárás alatt IV. Béla Dalmáciába futott vele. 
A király halála után leánya, Anna a koronát Csehországba, ll. Ottokár udvarába me
nekítette, hogy édesapját nehogy a testvére kövesse a trónon. A cseh Vencel király 
ugyancsak elvitte a koronát, fejére helyezve, lóháton Budáról Prágába. Hunyadi 
Mátyás kétezer lovast küldött Wienerneustadt-ba és 80 ezer aranyért váltotta vissza 
a koronát. II. József, a kalapos király ugyancsak Bécsbe vitette, múzeumban he
lyeztette el, de halálos ágyán visszaadta a nemzeti kincset a magyar népnek. Ami
kor 1790-ben a korona hazatért, a falvak népe letérdepelve fogadta. A szabadság
harc alatt Kossuth Lajos vonaton menekítette Szolnokig, onnan fogatokon Aradon 
át egész Orsováig, ahol embereivel egy füzesben a föld alá ásatta. Négy év múlva 
találták meg, ismét Bécsbe került, s csak Ferenc József 1867. évi koronázása alkal
mából Pestre. Az utolsó magyar király IV. Károly volt, akit e koronával 1916-ban 
megkoronáztak. A második világháború alatt előbb Ausztriába, majd Németország
ba került, ismét elásták, míg végre az amerikai hadsereg alakulatai vették át. És 
most újra hazakerült.

Január 6. péntek, Vízkereszt napja. Jó lenne bejutni a parlamentbe és részt venni 
a délutáni átadási ünnepségen. Hiába érdeklődtem, belépőt szerezni teljesen lehetet
len, a meghívottak köre nagyon szűk. Délután már gyülekeznek a meghívottak az 
Országház épületében, és én sajnos nem lehetek tanúja az ünnepségnek. Meg kell elé
gednem a televíziós közvetítéssel.

Az ünnepségen Carter elnök személyes megbízottjaként Cyrus Vance külügyminisz
ter vett részt felesége társaságában. A delegációban számos magyar származású ame
rikai állampolgár, köztük Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas orvosprofesszor.

Elhangzott a magyar és az amerikai himnusz, majd Vance úr beszéde, melynek be
fejezését idézem:

„Nekem jutott az a rendkívüli megtiszteltetés, hogy Carter elnök és az Egyesült 
Államok népe nevében - akiket itt az Egyesült Államok kongresszusának több kivá
ló tagja, valamint más neves és tiszteletben álló amerikai állampolgár képvisel 
Szent István koronáját visszaadjam Magyarország népének.”
A beszédre Apró Antal, az országgyűlés elnöke válaszolt. Majd elhangzott a Szó

zat, melynek hangjai mellett a magyar katonák megőrzésre átvették a koronázási ék
szereket, mi pedig meghatódva, könnyes szemekkel álltunk az események hatása 
alatt.

„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar. ...A nagy világon e kívül nincsen 
számodra hely, itt élned, halnod kell! ”

1978. január
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Gyógyszerészek avatása a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
1974. február 14-én

Az egyetem tanácsa, illetve a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, tanulmányaik 
elismeréseként gyógyszerész doktorokat és gyógyszerészeket avat. Ez minden évben 
jelentős esemény az oktatók és az egész egyetem számára. Számomra ez évben külö
nösen jelentős, mert a végzős gyógyszerészek között van Károly fiam is. A tanácsülé
sen most nem mint oktató vettem részt, nem foglaltam helyet a tanári karban, hanem 
a közönség soraiban ültem, feleségem, édesanyám és apósom társaságában. Velük 
együtt neveltük Károlyt a mai nagy napig, amikor megkapja gyógyszerészi oklevelét.

Amikor Károly közel 23 évvel ezelőtt megszületett, a ceglédi Rákóczi úti Gyógy
szertárnak voltam a vezetője. 1951. június elsején - mivel a május havi zárlatot kel
lett elkészíteni - zárás után is a gyógyszertárban maradtam. De alig, hogy elkezdtem 
a munkát, a gyógyszertár inspekciós ablakán zörgetett édesanyám, hírül hozva, hogy 
feleségem a fellépő szülési fájdalmak miatt a szülészetre kell, hogy menjen. Össze
csomagolva a zárlat elkészítéséhez szükséges iratokat, hazasiettem, majd féleségemet 
bevittem a szülészetre. Megvártam a vizsgálat eredményét, s mivel itt a leendő apák 
nem sokat segíthetnek, ismét hazatértem. Nyugodt voltam, mert a szülést édesanyám 
bátyja, dr. Gombos Dénes szülész-nőgyógyász orvos vezette le. Vacsora után hozzá
láttam a félbehagyott zárlat elkészítéséhez. A lakás utcai frontjának középső, úgyne
vezett férfi szobájában ültünk, s családi körben kb. két órát dolgoztam a kimutatáson. 
Éppen az utolsó összeadást végeztem, amikor kopogtak a szoba ablakán. Leírtam az 
utolsó számot, és az ablakhoz siettem, s ahogy gondoltam, Dénes nagybátyám állt az 
ablak előtt, örömmel újságolta, hogy megszületett a trónörökös, anya és fia jó egész
ségben vannak. Nagy volt az öröm, a pincéből egy üveg bort hoztam és koccintottunk 
a legifjabb Zalai Károly egészségére. Másnap reggel már hét órakor a szülészet
re siettem nagy csokor virággal, hogy köszöntsem Máriát, és először találkozzam 
a fiammal.

A gyógyszerész avatáson mindez - élénken az emlékezetemben az időközben eltelt 
23 év - sok-sok kedves, szép emléke, öröme és gondja újra lejátszódott.

Károly fiam a negyedik generáció a gyógyszerészi pályán a Zalai családban. Nagy 
öröm számomra Károly avatása. Fiaimtól már gimnazista korukban azt kértem, hogy 
az egyik válassza hivatásul a gyógyszerészi pályát. Eredetileg az volt az elképzelé
sem, hogy egyikük gyógyszerész, a másik orvos legyen. Ez utóbbit azonban egyik 
sem kívánta választani. Károlyt ma gyógyszerésszé avatták, és Gábor fiam is gyógy
szerészhallgató.

A gyógyszerészi pályát nagyon sokoldalú foglalkozásnak tartom. A természettudo
mányos, főleg kémiai alapképzésre épülő biológiai-orvosi és gyógyszertudományi 
tárgyak anyaga széles látókört és sokirányú elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak. 
A gyógyszerészet a XIX. - XX. századfordulótól sokat fejlődött, kialakult a nagyüze-
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mi gyógyszergyártás, fejlődött a gyógyszerellenőrzés, nélkülözhetetlen új terület 
a gyógyszer-információ, a klinikai gyógyszerészet, továbbá sok feladatot és munkát 
jelent a gyógyszerellátás szervezése és lebonyolítása is. Mindezek mellett a gyógy
szerészet legfontosabb feladatának tartom az új gyógyszerek kutatását, szintetizálását 
vagy izolálását természetes növényi illetve állati anyagokból. A gyógyszerészet új 
gyógyszerek felfedezésével és bevezetésével tud legjobban segíteni az egészségügy
nek feladatai ellátásában. Célszerűen a fiatal tehetséges gyógyszerészeket kutató in
tézetekbe, a gyógyszergyárakba kell elhelyezni, hogy a fenti elvárásoknak meg tudja
nak felelni.

A gyógyszerész helye napjainkban a vegyész és az orvos között van, aki mindkét 
foglalkozás tudományos ismeretanyagával olyan jelentős mértékben tisztában van, 
hogy azokat integrálva a gyógyszerésztudományi ismereteivel, jó gyógyszerszakértő 
tud lenni. A gyógyszerszakértőket az egészségügyi ellátás, maguk az orvosok is 
igénylik. A gyógyszerészek szakértelme is ma már természetesen differenciálódott 
több szakterületre, ezért szükség van szakgyógyszerészekre.

Remélem, hogy Károly fiam is valamely szakterületen gyógyszerszakértő lesz, s 
örülnék, ha friss oklevelével a gyógyszerkutatás lenne a hivatása.

Ezek a gondolatok forogtak bennem, amíg fiamat az egyetemi tanács gyógyszerész- 
szé fogadta. Kedves Károly fiam, mi igyekeztünk Téged sok gonddal és szeretettel 
felnevelni. Kívánjuk, hogy boldogulj az életben, szeresd hivatásodat és műveld azt 
eredményesen! Sok sikert és örömet kívánunk munkádhoz!

1974. február
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Doktorrá fogadom

A jelenlegi gyakorlat szerint a Semmelweis Orvostudományi Egyetem évente kétszer 
avat gyógyszerész-doktorokat: februárban, együtt a nagyszámban végző okleveles 
gyógyszerészekkel, és májusban, amikor a felavatásra kerülő gyógyszerész-doktorok 
és gyógyszerészek száma is alacsony szokott lenni. Az elsőnek említett avatás 
a Nagyvárad téri nagy aulában nagy ünnepséggel, nagyszámú közönség jelenlétében 
zajlik le, a másik az egyetem központi épületének patinás tanácstermében, csekély
számú közönség részvételével, meghitt és felemelő történelmi légkörben. A szép or- 
namentikájú, keményfa burkolatú tanácsteremben. Semmelweis, Hőgyes, Korányi, 
Bókay, Balogh és más neves professzorok tekintenek le az aranyrámás festményekről 
az utókor eseményeire.

Ma, 1980. május 24-én végignézték hat jelölt gyógyszerész-doktorrá avatását, meg 
néhány okleveles gyógyszerésszé avatást. A doktorjelöltek nevében - a Dékáni Hiva
tal megbízása alapján - Zalai Károly emelkedett szólásra:

,, Tisztelt Egyetemi Tanács! Bennünket a Semmelweis Orvotudományi Egyetem 
mindazon tudományok ismeretéből megvizsgált, melyek a gyógyszerész-doktoroktól 
megkívántainak, tisztelettel kérem ezért doktorrá avatásunkat. ”

Dékán:
Tisztelt Jelöltek! Mielőtt Önöket doktorrá avatnám, Önöknek esküt kell tenniük. "

Felállva hallgatjuk az eskü szövegét.

Dékán:
,,Esküjük alapján készek vagyunk Önöket doktorrá fogadni. Név szerint szólítom 

Önöket, s kérem lépjenek az egyetemi tanács elé. "

Alfabetikus sorrendben olvassa a neveket, ajelöltek egyenként meghajlanak a tanács 
előtt, következik kézfogás, a felavatás: „doktorrá fogadom”.

A felavatás után ismét Károly emelkedik szólásra:
,, Tisztelt Egyetemi Tanács! Doktorrá avatásunkért jogadják köszönetünket! Minden 

igyekezetünkkel azon leszünk, hogy> további munkánkkal előbbre vigyük a gyógysze
részeti tudományokat, szolgáljuk népünket és a hazát. ”

Az ünnepség alatt körbenézve a tanácsteremben, megakadt a szemem a baloldali fa
lon elhelyezett három vitrinen, amelyben az orvoskar legrégebbi matrikulái, vizsga
könyvei vannak elhelyezve. E könyvek sok értékes adatot árulnak el családunk, elő
deink orvoskari, gyógyszerészeti kapcsolatáról.

Károly fiam, gratulálok neked a doktori fokozat megszerzéséhez, örülök, hogy igen
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értékes disszertációdat (Az anyarozs alkaloidok fermentációs előállításának vizsgála
ta a táptalajok összetételének változtatása alapján) a növénykémiai kutatás területén 
dolgoztad ki, kívánok további tudományos munkádhoz gazdag eredményeket. Vidd 
előre a magyar gyógyszerészetet, az egészségügyet, ezzel segítesz a betegeken, hoz
zájárulsz az életkor meghosszabbításához. Az élet - a sok küzdelem és a ritkán adó
dó valódi értékű eredmény és elismerés ellenére - olyan szép, de talán még szebbé is 
tehetjük.

1980. május
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Az 1980. évi Olimpia: Citius, Altius, Fortius

„Gyorsabban, Magasabban, Erősebben” szellemében várta a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság és a Szovjet Rendezőbizottság a világ sportolóit Moszkvába, a XXll. Nyá
ri Olimpiai Játékok színhelyére. Ha nem is ebben a megfogalmazásban, de ebben 
a szellemben tekintették az ógörögök kiemelkedő fontosságúnak a testi kultúra ápo
lását, növelését, mely kultusznak szent központja Olympia ókori görög község volt. 
Olympia dél-Görögország nyugati szélén a Peloponesos-on fekszik, az Ion tenger 
partjától néhány kilométerre. Kezdettől fogva Zeus tiszteletét szolgálta, amit még ma 
is meglévő több műalkotás igazol. Itt valósították meg a négyévente megrendelésre 
kerülő nemes vetélkedést, az olimpiai játékokat. Keletkezésük idejét homály fedi. Az 
első hiteles feljegyzés Kr. előtt 776-ból való, amikor még csak egy számban, a sta
dionfutásban vetélkedtek 192,27 méter távon. Később kettős stadion távon is mérkőz
tek, majd beiktatták a hosszútávfutást 4614,5 méterrel, a birkózást, az ökölvívást, 
majd az öt szám egybekapcsolásából a pentatlont, és a ló- és kocsiversenyeket.

A játékok színhelye a stadion (futás), a hippodromos (lovas és kocsiversenyek) és 
a gymnasion (birkózás, ökölvívás) volt. Eleinte csak a Peloponesos dór népei vettek 
részt a vetélkedőn, majd a többi görög törzs, valamint Kis-Ázsia, Egyiptom, Dél-Itá- 
lia versenyzői is. Az ógörög olimpiai játékokat Theodosius római császár szüntette 
meg Kr. után 393-ban.

Az újkori olimpiai játékok Coubertin francia tudós kezdeményezésére indultak meg. 
Buzgólkodásának eredményeként 1894-ben nemzetközi értekezlet ült össze Párizsban 
és elhatározta, hogy a népek között kívánatos barátságos érintkezés megteremtése cél
jából négy évente olimpiai játékokat rendeznek, és ezekre a világ minden népét meg
hívják. Az első verseny megrendezését - a hagyományhoz híven - Görögországra bíz
ták. A megalakult NOB-nak magyar tagja is volt. Kemény Ferenc reáliskolai igazgató 
személyében. Az első újkori olimpián, melyen 12 nemzet vett részt, a magyar Hajós 
József úszásban két olimpiai bajnokságot nyert. A II. Olimpia színhelye Párizs volt 
A mostani XXII. Olimpiára 81 nemzet nevezett be, magyar részről 252 versenyző állt 
a rajthoz. A magyar versenyzők több csoportban utaztak ki a versenyek színhelyére.

1980. július 12. Kora reggel a megszokottnál nagyobb forgalom, nyüzsgés a Ferihe
gyi repülőtéren, ma utaznak Moszkvába a tornászok, és Moszkván át Tallinba, Észt
ország fővárosába a vitorlázók. A nők krémszínű szoknyában, piros felsőrészben, 
Girardi kalapban, a férfiak krémszínű zakóban, hamvas szilvakék nadrágban, hal
ványkék színű ingben, sötétebb nyakkendőben. Lassan összeverődik a két csapat, ve
lük a sportág vezetői, edzők, gyúrók, riporterek, ez utóbbiak gyakran csattogtatják 
fényképezőgépeiket. A magyar vitorlázókat az egyes hajó osztályokban az alábbi ver
senyzők képviselik:

• repülő hollandi: Detre Szabolcs, Detre Zsolt,
• csillaghajó: tlolovits György, Holovits Tamás,
• fmn-dingi: Ruják István,
• 470-es osztály: Fundák György, Zalai Gábor.
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Indulás az olimpiára Fundák György és Zalai Gábor

Gábor fiamról a Magyar Olimpiai Bizottság az alábbi rövid életrajzot tette közzé 
a magyar lapokban: „Zalai Gábor 1953. december 13-án született Cegléden. 182 cen
timéter magas, 72 kilogramm súlyú. Nős, a MAHART SC sportolója. Ötszörös orszá
gos bajnok, 1980-ban Európa-bajnokságon 20. helyezett. Moszkvában először szere
pel olimpián.”

A repülőtér várócsarnokában feleségemmel együtt megismerjük a vitorlás sport ma
gyar vezetőit, akik nagy szeretettel foglalkoztak és beszélnek most is a 7 magyar 
olimpikonnal. Rövid idő jut még arra is, hogy fiainknak jó szelet, sok szép élményt, 
eredményes versenyzést kívánjunk. A hangosbemondó szólítja a Moszkvába utazó
kat, utolsó csók és kézfogás, a bejárati ajtó egymás után nyeli el a távozó sportolókat. 
Kimegyünk az épület teraszára, ahonnét még láthatjuk a beszállást a géphez induló 
autóbuszba.

Mintegy félóra van még a gép indulásáig. Lelki szemeim előtt röpke képekben leját
szódott Gábor születése, gyermekkora, felnevelkedése, bekapcsolódása a sportba, szí
vós, kitartó edzőmunkája, versenyeinek elmondott több élménye. Ki hitte volna
15 20 évvel ezelőtt, hogy ebből a fiúból olimpikon lesz. A vitorlázás kemény sport, 
komoly fizikai igénybevételt is kíván. Emellett a rendszeres edzés, verseny nagy jel
lemformáló hatással is van, akaraterőssé és kitartóvá teszi az embert.
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Gábor fiam, büszke vagyok rád, hogy sportoló, sőt olimpikon lettél, sajnálom, hogy 
nem én taníthattalak meg a vitorlázás nehéz mesterségére. Függetlenül az olimpiai 
versenyeken elérendő helyezésedtől, már az is igen nagy eredmény, hogy szeretett 
magyar hazánk színeit képviselheted a XXII, Olimpián. Citius, altius, fortius.

Ahogy ezt mind végiggondoltam, felbúgott a gép, felemelkedett a magasba és né
hány másodperc alatt eltűnt szemeink elől.

A magyar vitorlázók augusztus l-én este érkeztek vissza Budapestre, ahol hasonló 
lelkesedéssel vártuk őket, mint indulásukkor. A Fundák-Zalai páros a l l .  helyen vég
zett, ami szép eredmény, figyelembe véve, hogy hazánk nem tengeri hatalom. Gratu
lálunk!

1980. augusztus
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Római olasz gyógyszerésznapok

Aresso professzor várt a repülőtéren, és kísért a Termini pályaudvar közelében lévő 
Hotel Massimo d’Aseglioba (Via Cavour 18.). Közös ebéd után ismerkedtem a kör
nyékkel: Köztársaság tér a najádok kútjával, Via Nationale, Viktor Emanuel emlék
mű, baloldalán kis kupolás templom Szent Rita oltárral, Via Cavour a Santa Maria 
Maggiore csodálatos bazilikával.

A kongresszus ünnepélyes megnyitása a Capitoliumban (Campidoglio) volt a Sala 
della Promatica-ban. Csodálatos feljárat, folyosók, termek, köztük a legszebb terem
ben gyülekezünk a megnyitásra. Az elnöki asztal felett hatalmas perzsaszőnyeg, 
melynek felirata: „Senatus Populus Que Romanus”. Körben a fal mellett a császárok 
mellszobrai. Mint vendéget, a FIP alelnökét, az MGYT elnökét az első sorban ültet
nek le. Felkérnek, hogy a FIP alelnökeként üdvözöljem a kongresszust. Franciául be
széltem, s elsőnek a magyar kollégák üdvözletét, majd a FIP elnökség jókívánatait ad
tam át. Nagy sikert aratott, hogy megemlékeztem a pár évvel ezelőtt elhunyt prof. 
dr. Dino Ponté olasz kollégáról, mint hivatali elődömről a FIP alelnöki tisztségében. 
A helyi nagyságok közül Róma polgármestere és a rektor üdvözölték a kongresszust. 
A plenáris előadást római professzor tartotta a gyógyszerellenőrzés jelentőségéről és 
szervezési problémáiról. Az ünnepi ebéd Caracalla Thermái melletti vendéglőben 
volt, melyhez három tagú énekes együttes csodálatos zenei élményt nyújtott. Kéré
semre elénekelték az „O sole mio”-t is.

A gyógyszerészeti kiállítás, előadások, konferenciák az Eur-Centrumban voltak. Az 
olasz kollégák jogosan büszkék gyógyszeriparuk termékeire, de jelen voltak a világ
cégek is. Az ismerkedési est az Angyalvár csodálatos termeiben volt, a feljárók végig 
sűrűn elhelyezett fáklyákkal voltak megvilágítva.

Két délután volt alkalmam városnéző autóbuszon utazva különös élményeket átélni. 
Az első utam a régi Rómába vezetett, a Via Appia antiqua-ra, ahol a régi kapun át az 
ókeresztények katakombáihoz vezetett utunk. Lenyűgöző volt látni a kétezeréves em
lékeket, sírokat, föld alatti folyosókat és kápolnákat, ahol az első keresztények - ül
döztetésük ellenére hitéletüket gyakorolták. A Szent Kalixtus katakombáinak meg
tekintése több, mint egy órát vett igénybe.

A második autóbusz utam elsősorban a Vatikánba, a pápai audienciára vezetett, de 
előzőleg láttuk a Lateráni Szent János bazilikát, a Scala Santá-t, melyen a világ min
den részéről érkező hívők térden állva mennek fel fokról fokra a magasban elhelye
zett oltárhoz, s minden lépcsőfokon imát mondanak.

Öt órára értünk a Vatikánba, a Szent Péter térre, ahol autóbuszunk már nem is 
kapott helyet, egyik mellékutcában kellett leállni. Vezetőnk szerint a téren kb. 40 
ezer ember volt, a hangulat - várva a Szentatya érkezését - nem templomi, hanem 
izgatott, várakozástól feszített volt. A hangszórók egyházi zenét közvetítettek. A té
ren lévő műanyag székek mind elfoglalva, de legalább ugyanennyien álltak. Sike
rült egy ülőhelyet kapnom, s hallgatva a zenét elgondolkodtam: a Vatikánban,
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a világ egyik törpe államában vagyok, területe mindössze 44 hektár, állampolgá
rainak száma kb. 100 fő, de mintegy 33OO alkalmazottja szervezi, vezeti a világ 
minden részén élő kb. 700 millió katolikus hívő hitéletét és a szociális munkát. 
A munkát a pápa vezeti 4200 püspök, 410 OOO pap és több millió világi testvér köz
reműködésével.

Felzúgott a tömeg, a tér bal sarkában magas gépkocsijában megjelent a Szentatya. 
kocsija lassan, méltóságteljesen haladt tova az alacsony, mozgatható kerítéssel elvá
lasztott úton. A nyugtalan tömeg nemcsak látni akarta a pápát, hanem legalább kezét 
vagy ruhája szélét érinteni. Ez csak keveseknek sikerült, bár a kocsi többször megállt, 
a pápa az emberek felé kihajolt, gyermekeket vett fel és szorított magához. Mintegy 
20 perc telt el, amíg a kocsi a középen álló pápai trónushoz ért, és a Szentatya elfog
lalta helyét. Az emelvényen három titkára állt mellette papi reverendában. Közülük az 
egyik felolvasta, hogy honnét érkeztek a fogadásra zarándok csoportok.

A Szentatya először olaszul beszélt az erkölcstelen és parázna életmód ellen, megvi
lágítva a keresztény életmód legfontosabb szabályait. Előadásának összegzését ez
után felolvasta angol, francia, német, holland, japán, spanyol, portugál, horvát, vend 
és lengyel nyelven. Végül latinul adta áldását „urbi et orbi”. Ekkor a tér nyugodtabb 
képet mutatott, voltak, akik térdepelve fogadták a pápai áldást, mások a turistáknak 
megfelelően feltűnően és zajosan viselkedtek. A szélsőséget a közelemben egy fiatal 
férfi képviselte, aki három széket egymásra helyezve tornyot épített, s ennek tetejére 
állt, hogy többet lásson. A pápai fogadás két órán át tartott, busszal tértem vissza a vá
rosba.

Az estét szállodai szobámban töltöttem, átgondolva a nap eseményeit, élményeit. 
Úgy éreztem, hogy II. János Pál pápa a béke hatalmának szimbóluma lett, aki fárad
hatatlanul dolgozik, küzd és utazik az emberiség békéjéért, az emberibb életért, 
a rossz és erkölcstelen élet felszámolásáért. Ezt a célt szolgálja a Szent Péter téren 
minden hét szerdáján megtartott audiencia és pápai áldás is.

Római tartózkodásom ötödik napján még tudtam délelőtt arra időt szakítani, hogy 
még egyszer a Vatikánba menjek az elmúlt évben elkészült és felszentelt „Magyarok 
Nagyasszonya kápolna” meglátogatására. A Szent Péter Bazilika altemplomában, 
Szent Péter sírja közelében van elhelyezve, ezt tudtam, mégsem találtam meg. Az 
egyik kápolna oltárát két apáca díszítette, érdeklődtem tőlük a magyar kápolna felől. 
Eligazítottak, s az impozáns helyiség elrendezését nézegettem a bejárati ajtó lezárt 
rácsán át, amikor a két apáca itt is megjelent. Senkit nem engedtek be, de engem be
hívtak, mert már tudták rólam, hogy magyar vagyok. Ezt közölték is az ott állókkal, 
akik így tudomásul vették a megkülönböztetést. A kápolna berendezését, műtárgya
it a leghíresebb itthon vagy külföldön élő magyar művészek alkották. Az oltár mo
dern kivitelben mutatja: Szent István felajánlja a magyar koronát - amely a magyar 
népet, hazát jelképezi - Szűz Máriának, a magyarok Nagyasszonyának. A kápolna 
három falán 19 dombormű mutatja be a magyar szentek életének fontosabb jelene-

76



Gyógyszerészeti  életképek

teit. Mindössze mintegy öt percet tartózkodhattam a kápolnában, de nagy élményt je
lentett számomra.

Még ugyanaz nap este repülővel utaztam haza Budapestre, éjfélre lakásomon voltam 
gazdag és szép élményekkel felvértezve.

19X1. május
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Az IGGP Budapesti Nemzetközi Kongresszusa

Az lGGP 1977. évi innsbrucki vezetőségi ülésén a jelenlévő két magyar tag elérte, 
hogy a Társaság 1981. évi kongresszusának rendezési jogát Budapestnek adják. 
A munkába a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Nikolics Károly elnökletével és 
több tagjával, a Magyar Orvostörténeti Társaság, a MOTESZ, és a Semmelweis Or
vostörténeti Múzeum vettek részt. Az MTA dísztermét és három előadótermét en
gedte át, melyek történelmi és tudományos légköre méltó volt a szekciók tudomá
nyos témáihoz. A kongresszus szekcióinak tudományos témái: gyógyszerészeti 
tudományok fejlődése, a művészetek és az orvos-gyógyszerész történelem, népi or
voslás. E témakörökben összesen 114 előadás hangzott el. A résztvevők száma 350 
volt, a vendégek 14 országból érkeztek. A megnyitó ülésen én elnököltem. Az 
MTA-t, Törő Imre akadémikus képviselte, Schneider professzor (NSZK), 
a társaság elnöke üdvözölte és átadta W. Roeske krakkói professzornak a Schelenz 
emlék-plakettet. A magas tudományos színvonalú kongresszus programjai, intézet 
látogatásai és kirándulásai igen sikeresek voltak. A nemzetközi társaság itt megtar
tott közgyűlése egyhangúlag a társaság elnökévé választott. A társaság eldöntötte, 
hogy a következő kongresszus székhelye Washington D. C. (USA) lesz 1983-ban. 
A budapesti kongresszus sikere alapján számíthatunk az amerikai kollégák segítsé
gére, aktív közreműködésére is.

1981. szeptember

Első IGGP kongresszus Budapesten
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Az IGGP gyógyszerésztörténeti kongresszusa Washingtonban 
(1983. szeptember 19 - október 10.)

A Wisconsini egyetem táblája

Végre sikerült a Nemzetközi Gyógyszerészeti Társaságnak (IGGP) kongresszusát 
Amerikában rendezni. Ezzel már évek óta kísérleteztünk. Az innsbrucki kongresszu
son született ez a döntés.
Az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT) tá

mogatásával jutottam ki. A Pan Americen gépen jól utaztam, a Társaság főtitkára várt 
a repülőtéren, és a Capital Hilton Hotelbe kísért, ahol jó szobát kaptam. Akongresz- 
szus programjai nagyrészt itt zajlottak, így az elnökségi ülés, a Társaság közgyűlése, 
tudományos ülések. Mint elnök, megtartottam a megnyitó beszédet. A közgyűlésen 
beszámoltunk munkánkról és elfogadtuk a jelentéseket. Megtisztelő feladatom volt az 
elnökség döntése alapján átadnom prof. J. Cauen úrnak a kitüntetést, amellyel nagy 
örömet szereztünk neki.

Vendég voltam a világhírű Smithonium Intézet igazgatójánál, aki lunch-öt adott 
a társaságnak, élvezhettem a mintegy 120 tagú filharmonikus zenekar előadását 
a Kennedy Center- ben, jártam a Fehér Házban, a neves amerikai államférfiak emlék
műveinél (Washington, Jefferson, Kennedy stb.) és Kennedy sírjánál.
A kongresszus jó szakmai eredménnyel zárult, a társadalmi rendezvények sorozata 

bankettel. A kongresszus után kéthetes egyetemi tanulmányúton vettem részt, na
gyobb részt saját költségen. A meglátogatott egyetemek Miniapolis, Minnesota Egye
tem, Madison, Wisconsin Egyetem, Chicago, Illinois Egyetem, California, Stenford 
Egyetem voltak.
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Kitüntetés átadása Caiten (USA)
professzornak

Elnöki beszámoló a közgyűlései

Rendkívül érdekes és értékes volt számomra a társadalom, gyógyszerészeti, gyógy 
szertörténeti intézetek, egyetemi gyógyszertári intézetek megismerése. 

Ismeretekben és élményekben gazdagabb lettem.

1983. október
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Piramisok árnyékában, fáraók nyomában Egyiptomban

1982. február 19-én este 10 órakor emelkedett fel a Ferihegyi repülőtérről a Malév 
TU-154 típusú gépe a levegőbe, és orra belefúródott a sötét, hideg éjszakába. A fel
szálláskor mínusz öt fokot mutatott a hőmérő, bent a gépben élveztem az utastér össz
komfortját. A pilóta déli irányba vezérelte a gépet, a légikisasszony hangosbemondón 
közölte, hogy az út három óra harminc perc Kairóig. Gyorsan teltek az órák, s már tu
domásunkra is hozták: néhány percen belül megérkezünk Kairóba, ahol a hőmérsék
let plusz tizenöt fok.

Már száguldunk a repülőtéren reám váró kollégával a 35 km-re lévő Hotel 
Menahouse-ba, hol modern, széles utakon, hol ütött-kopott régi házak, ipartele
pek között. A város szinte teljesen kihalt, éjszakai álmát alussza. Átkelünk a Fe
kete Níluson, amely állítólag a világ második leghosszabb folyója, s melyet, ha 
a turista először lát, akkor Herodotos mondására gondol: „Egyiptom a Nílus aján
déka”.

Megérkeztem, kipakolok, és ugyanolyan ismeretlenül a szálloda környezete vonat
kozásában, mint a repülőgépen az éjszakában, elalszom.

Kilátás u szobám ablakából

Reggel nyolckor ébredek, szobám függönye mellett kevés fény szűrődik be a szobá
ba. Az ágyból kikényszerít a kíváncsiság, elhúzom a függönyt, szürkeséget, borús időt 
észlelek. Kinyitom a függöny mögötti üvegajtót, kis szobának is beillő fedett balkon
ra lépek ki, kellemes meleg levegő csap meg, verőfényes napsütés van a pálmafákkal 
gazdagon tarkított hatalmas kertben, melyet a szálloda modern szárnyépületei vesz-
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nek körül. A sövény mögött tengerkék víz az ott elterülő úszómedencében. Távolabb, 
a szálló területén kívül, de mégis szinte kézzel elérhető közelségben piramisokat lá
tok. Csodálatos, fenséges látvány! A Nílus adta tejjel-rnézzel folyó Kánaánban érzem 
magam.

Mióta állnak itt a múlt, a fáraók ezen emlékei? Erre turistakönyvem ad felvilá
gosítást: a legnagyobb Cheops.(Kufu) fáraó (IV. Dinasztia) építménye, Krisztus 
előtt 2690 körül állította fel, hogy megvédje testét a feltámadásig és biztosítsa 
halhatatlanságát. A piramis 146 méter magas, 2,5 millió köbméter követ rejt ma
gában.
A másodikat Cheops fia, Chefren építette magának, a harmadikat az ő fia, Menkaüra. 

Ez szerényebb, csak 62 méter magas, de gránitból készült. A három piramistól nem 
messze áll a Chefren arcát ábrázoló 70 méter magas Sphinx, oroszlántestű emberarcú 
óriás, és vigyáz a három generáció alkotására.

E csodálatos ötezeréves alkotásokat még aznap délután közelről is megtekintet
tem, és ugyancsak a fáraók emlékének áldoztam a világhírű Egyiptomi Múzeum
ban.

Isn.crkcdés a tevével

Az Arab Gyógyszerésztörténeti Társaság, Kairó meghívására, mint AlIlPh e lnöke  
utaztam Kairóba, mint ilyen, a FlP-et is képviseltem. A kongresszuson 240-cn ve t t ek  
részt, nagyobb részük az arab államokból. Jelen volt az egészségügyi miniszter úr. 
üdvözölte a nagyszámú külföldi vendéget, és sikeres tudományos munkát ki vám 
a kutatóknak. A FlP nevében én szóltam angol nyelven. Fontosnak minősítettem
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a gyógyszerésztörténelem művelését, és az eredmények bemutatását. Ismertettem az 
Európában elért eredményeket.

A záró ülésen díszes oklevéllel tisz
teltek meg, amelyben deklarálták 
a tiszteletbeli tagságomat az Arab Ösz- 
szövetségi Testületnél. Az oklevélen túl 
bronz emlékéremmel is megajándé
koztak.

Gyorsan múlt az idő, a rengeteg látni
való megtekintését egy vezető és tol
mács segítette. Szép emlékekkel telve, 
a viszontlátás reményében vettem bú
csút az arab kollégáktól.

1982. július

Egyiptomi (Grciit o/'grcatcsl respected chict of 
physicans. K Zalai) elismerés
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Montreaux-i FIP-83 kongresszus

Magyar résztvevők a FIP kongresszuson Montreauxhen / 983-ban

Már hosszú évek óta visszatérő program a FlP éves kongresszusán való részvétéi. 
Mindig szívesen utazom a gyógyszerészek világszervezetének, parlamentjének éven
kénti nagy rendezvényére. Ez évben a világ egyik legszebb és legelőkelőbb helyén 
rendeztük a kongresszust, Montreaux^ben, a lac Lemon, a Genfi tó partján. A Grand 
Hotel Palace-ben laktam, amely sokban hasonlított az Osztrák-Magyar Monarchia 
elegáns szállóira.

A Montreaux-i kongresszusi központban szeptember 5-én zajlott le a kongresszus 
megnyitása, szeptember 6-án, kedden a fő téma előadásai kerültek sorra. liste társa
dalmi program volt: sétahajózás külön hajókkal a Genfi tavon. Csodálatos szép este 
volt. Még világosban indultak a hajók a kikötőből, a fedélzetről néztük végig a/ alko- 
nyatot, az égalja csodálatos színeit, majd a teljes sötétséget, a partokon csillogó lám
pafényekkel, az égen a csillagokkal. Gondolatban többször hazaszálltam szerelteim
hez, ezekben a napokban volt esedékes első unokám érkezése.

A három órát meghaladó sétahajózás után hazasétáltam a szállodámba, ahol a recep
ciónál szolgálatot teljesítő alkalmazott boldogan közölte velem, hogy táviratom érke
zett, átadva nekem borítékban az üzenetet. A borítékot nem nyitottam fel, de nagyon 
boldog lettem, biztosra vettem, hogy megszületett első unokám. Felmentem a szo
bámba, ahová friss éjszakai levegő áramlott be a nyitott teraszajtón a! a Genfi tó víz
tükréről.
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Jól éreztem, Gábor fia- 
méknál fiú gyermek szü
letett, s a szülők a Péter 
nevet választották. Ez 
a név a szűk családban 
még nem fordult elő. 
Péter családunkban a 10. 
generáció első tagja, kí
vánom neki növekedjen 
fel erőben, egészségben, 
szüleinek s az egész csa
ládnak örömére. Legyen 
boldog és megelége
dett ember! Szerettem 
volna néhány évtized- 

Káralv fiammal a Genfi tó partján nyire a jövőbe látni:
Péter, mi lesz belőled?

A nagy öröm, a nagyszerű környezet, a szálloda légköre, a nemzetközi gyógyszeré
szeti tudományos életben való részvételem, a francia nyelvű üzenet végül is azt 
a gondolatot ébresztették bennem, hogy Péter diplomata lesz. Nagy tudást, nyelvis
meretet és jó fellépést igénylő szép foglalkozás.

Leültem az ajtó melletti 
fotelba, kinyitva a boríté
kot, elegáns papíron az 
alábbi üzenetet olvas
tam:

„A kisfiú, Péter megér
kezett, a kicsi és édes
anyja jó egészségben 
vannak. "

Életem folyamán interjúk alkalmával már többször kérdezték tőlem, hogy elégedett 
vagyok-e sorsommal. Most nem volt senki, aki ezt a kérdést feltehette volna. Pedig 
boldogan válaszoltam volna: nagyon elégedett vagyok.

Másnap korán reggel Károly fiammal találkoztam, aki szintén résztvevője volt 
a konferenciának. Elújságoltam neki a jó hírt, majd Pestre telefonáltunk, hogy érte
süljünk az esemény részleteiről, és gratuláljunk Gábor fiamnak és Ritának. Délelőtt 
egy ékszerüzletben Péter részére aranykeresztet vásároltam, szeptember 10-én, szom
baton utaztam haza, hogy együtt örüljek a családdal.

¡983. szeptember
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Fekete Afrikában, Nigériában

1984. március 29-én repültem Budapest-Zürich-Lagos útvonalon Swissair géppel 
a fekete Afrika legfeketébb, legsötétebb, legellentmondásosabb országába, Nigériába. 
Nigéria tízszer akkora, mint Magyarország, 100 millió lakosával Afrika legnépesebb 
országa, a világ első tíz olajtermelői közé tartozik. 1983. december 31-én, tehát oda
utazásom előtt három hónappal a hadsereg megdöntötte az uralmon lévő polgári kor
mányzatot, Legfelsőbb Katonai Tanács alakult Mohamed Buhari dandártábornok pa
rancsnokságával. Az új rendszer harcot hirdetett a polgári kormányzás, az 
elburjánzott korrupció ellen, és széles néptömegek életkörülményeinek javítását kí
vánja biztosítani.

„Lagos” portugál szó mutatja, hogy az első európaiak portugálok voltak ezen a te
rületen. A portugál szó értelme: tavacskák, lagúnák, mocsarak s köztük kisebb-na- 
gyobb szigetek, amelyekre épült ez a település. De mindezt ma már alig lehet észre
venni. A lassú fejlődést követően az elmúlt évtizedben a beáramló olajmilliárdok 
következményeként és ennek köszönhetően részeiből egésszé nőtt, világvárossá fej
lődött. A város összképéből szinte sugárzik a hirtelen támadt gazdagság: a szegényes 
kunyhók, bádog és műanyag lapokból összetákolt viskók mellett hipermodern köz
épületek és lakóházak nyúlnak az ég felé, jól kiépített autópályarendszerek kötik 
össze az egyes városrészeket. A lakosság jelentős része az utcán él, munkanélküli, és 
igyekszik valamivel kereskedni, vagy legalább cserekereskedelmet folytatni. Min
denki úgy próbál megélni, ahogy tud. Legális körülmények között ez sokaknak nem 
is könnyű, s mivel a lakosság többsége képtelen megfizetni az irreálisan magas ára
kat, sokan a lopáshoz, betöréshez folyamodnak. Szervezett rablóbandák garázdál
kodnak, autókat rabolnak el, házakat fosztanak ki. A közbiztonság az egész városban 
mélyponton van.

Vendéglátóm, volt tanítványom Szalay Gábor gyógyszerész, az „Imarsel” nigériai- 
magyar közös gyógyszervállalat igazgatója. Lakása a volt gyarmatosítók villanegye
dében van, itt lakik öt éve feleségével és két iskolás gyermekével. Szép tágas lakás 
kondicionált levegővel, önálló áramfejlesztő teleppel, amire gyakran szükség van, 
mert az áramellátás gyakran kimarad. Az egyemeletes villát gazdag növényzeti! szép 
kert veszi körül, mely biztonsági okokból egész éjjelen át megvilágított. A háztartás
hoz hét szolga tartozik: két nappali és két éjszakai őr, két sofőr, egy felszolgáló, aki 
a konyhában, mellékhelyiségekben a takarítási, tisztítási munkákat végzi. A hét feke
te lehetőleg egy törzsből származó kell, hogy legyen, különben késhegyre menő vias- 
kodások támadnak közöttük. Egyik este szemtanúja lehettem egy ilyen összetűzés
nek, melynek eredményeként a megirigyelt takarítót sebesülése miatt kórházba kellett 
szállítani.

Az őrök feladata - a háziak hazatérése esetén, ami mindig gépkocsival történik 
a kertajtó gyors kinyitása. Egy alkalommal az őrök elaludtak, s így történhetett meg, 
hogy a kapu előtt álló autóban a háziakat két motoros bandita fegyverrel fenyeget-
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ve kirabolta. Gyalogosan az utcán legfeljebb csak kis távolságokra közlekedtünk, 
engem egyedül nem engedtek ki a házból.

Házigazdám elintézte, hogy Lagosba való megérkezésemkor és elutazásomkor mint 
VIP-t (very important person) kezeljenek. Elutazásomkor már több tapasztalattal ren
delkeztem, így leírom ennek folyamatát. A villából este 9-kor indultam Gábor kísére
tében a repülőtérre. Erre az időpontra a villa kertjébe négy fegyverekkel felszerelt, fe
kete uniformisba öltözött őr érkezett kék villogóval ellátott jeepen. Ketten beültünk 
a diplomáciai rendszámmal ellátott személyautóba, elindultunk, s utánunk végig nyo
munkban a jeep. Megérkezve a repülőtér elé, kiszálltunk a kocsiból, két őr eltűnt 
a csomagjaimmal, kettő egy belső terembe kísért bennünket. Hamarosan megjelent 
a repülőtér biztonsági szolgálatának a főnöke. Bemutatkozott, elkérte az útlevelemet, 
repülőjegyemet és a szükséges vámpapírokat. Ezeket átadta egy beosztottjának. Kér
te, hogy kövessem őt, bárki megszólít vagy igazoltatni akar, ne álljak vele szóba. 
Több termen, folyosón áthaladva egyik beszállási kapuhoz értünk, megmutatta gépe
met, melyen a munkások karbantartási munkákat végeztek. Hamarosan hozták papír
jaimat, azokat átadta nekem, szerencsés utat kívánva.

Egész ott tartózkodásom alatt a villa ajtaját két lakattal biztosított vasráccsal is zár
ták. A hálószobák az emeleten voltak, ahol a feljárati belső lépcső végén ugyancsak 
lakatokkal ellátott vasrács biztosította éjszakai nyugodt álmunkat. Szép nagy szobá
ban laktam, kényelmes volt az ágy, de, hogy meglegyen az ott alvó teljes biztonság- 
érzete, az ágy felett a plafonról a fejem fölé zsinór lógott le, melynek meghúzásakor 
a háztetőn kívül elhelyezett sziréna eszeveszett sivításba kezdett. Ez betörés, rablás, 
életveszély esetén jelt adott a környék őreinek is.

A nagy nyomor ellenére Lagosban rengeteg a gépkocsi, így rendkívül nehéz az uta
kon közlekedni, előre haladni, állandóak a torlódások, a forgalmi dugók. Tömegköz
lekedés gyakorlatilag nem létezik, vagy ami minimális van, az is elavult, régi autó
buszokból áll, melyek zsúfolásig telnek, s európainak ezekre felszállni szinte 
lehetetlen és veszélyes. Az üzletek nyomorúságosak, a lakosság nagy része utcai áru
soknál, piacokon vásárol. Láttam több kecske-piacot üres házhelyeken. A kecskehús 
már a jobb pénzűek eledele. A tengerparton gyümölcsárusok hadával találkoztam. Az 
ellentmondásos világban oázisnak számít az európai nívójú szállodák elkerített kör
nyéke, ahová csak a gépkocsi számának felírása után lehet behajtani. Itt talál az em
ber jól felszerelt üzleteket, emléktárgyárusokat.

Különösen nagy élményt jelentettek vidéki útjaim'. Lagostól indulva nyugat felé az 
óceán partján utaztunk Badagriba, amely pálmaerdővel övezett tengeri fürdőhely. 
A tikkasztó hőségben az óceán olyan hatalmas hullámzásban volt, hogy meg sem le
hetett kísérelni vízbe menni, és úszni. Este naplementekor Topo faluba mentünk, ahol 
a kis település viskói, imaházai, lakóinak rendkívül szegény életkörülményei mély 
benyomást tettek rám.

Háromnapos autóutat tettem Ogunleye lagosi gyógyszerész kíséretében három 
egyetemi városba, ahol célom volt a gyógyszerészeti fakultások meglátogatása és

87



Gyógyszerészeti életképek

megismerése. A városok: Ibedan, lfe és Bénin City, melyek meglátogatása mintegy 
500 km-es utat jelentett, részben őserdőn át vezető autóúton. Az erdőben lakó nége
rek az út szélén kínálják az elejtett apró vadakat, a horogra akadt halakat és a fák 
gyümölcseit. Rengeteg volt a banán, ananász, mangó. Az autóút önmagában is nagy 
élményt jelentett.

Nigéria első egyetemét Ibeda-ban 1947-ben alapították. Eddig az időpontig a jobb 
módúak, akik tehették, angol egyetemeken tanultak. Ma is az angol a hivatalos nyelv. 
Három nagy törzsi nyelv mellett kb. 40 féle törzsnek más-más nyelve van. A három 
egyetem közül az épületek korszerűsége, az intézetek felszereltsége vonatkozásában 
az Ife-i egyetem vezet. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy mindhárom egyetemen 
a karok dékánjai tisztelettel és kollegiálisán fogadtak. Megadva a formákat, bemutat
ták az intézetvezető professzorokat, akik kérésemre megmutatták intézeteiket, az ok
tatás anyagát és módját. Jó benyomásokkal távoztam.

Baráti kézfogás Nigériában

A harmadik városban, Bénin City-ben eddig még soha nem tapasztalt nagy és külö
nös ünneplésben volt részem Mr. S. E. Agbiofo, a Nigériai Gyógyszerészeti Társaság 
elnöke részéről. Előre nyomtatott meghívóval az elnök és felesége mintegy 18 -20 
gyógyszerészeti közéleti nagyságot hívott meg ünnepi vacsorára egy előkelő klub kü
löntermébe.
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A klub halijában az elnök és felesége vártak rám, s személyesen bemutattak a sor
ban érkező dékánoknak, professzoroknak, minisztériumi vezetőknek, igazgatóknak és 
különböző elnököknek. Személyemben nemcsak a magyar elnököt, hanem a FIP első 
olyan alelnökét tisztelhették, aki ellátogatott hozzájuk Nigériába. Minden érkező ven
déggel együtt fényképet készítettek.

A vacsoránál a korelnök javaslatára az esti ünneplés levezetéséhez elnököt válasz
tottak. Ő konferált egész este. Elsőnek egy idős urat (papot) szólított felszólalásra, aki 
imát mondott. Hálát adott az Istennek, hogy személyemet ide vezényelte, s megóvta 
minden bajtól. Közben szervírozták a különleges előételt, meleg és hideg húsételeket, 
salátákat, fehér bort. Kis idő múlva a dékán értékelte jelenlétemet, majd az egyes 
professzorok. A Társasági elnök a FlP-el való kapcsolatukról, problémáikról beszélt. 
Más felszólaló a magyar gyógyszerészetet méltatta, lévén Nigériában több magyar 
készítmény van forgalomban. Összesen 12-en üdvözöltek, soha ennyi méltatásban

sehol sem volt részem, 
mint most, éppen Ni
gériában. Kértem az 
elnököt, szólni kívánok, 
bejelentett. Megkö
szöntem a fogadást, az 
imát, a sokrétű mélta
tást, beszéltem hazám
ról, a FlP-ről, s meghív
tam őket Budapestre. Jó 
20 perces angol felszó
lalásom egy részét ma
gyarul mondtam, így 
hallották anyanyelvem. 
Tolmács is állt rendel
kezésre. Felejthetetle
nül érdekes és szép este 
volt.

Gyógyszerész kolleganővel

Másnap megnéztem az 
elnök gyógyszertárát, 
amely európai jellegű, 
de funkciójában mégis 
eltérő. A gyógyszertár 
a belváros egyik főutcá
jában, emeletes házban 
van elhelyezve. A tulaj
donos vagy helyettese 
a földszinten az irodai
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Fogadáson

szobájában fogadja a pacienseket. Ezek nagyobbrészt asszonyok, akik kisgyermekei
ket is magukkal hozzák, leülnek a gyógyszertár várószobájába, amíg bejutnak 
a gyógyszerész irodájába. Itt történik a gyógyszerigény, szükséglet és alkalmazás 
megbeszélése. A gyógyszerész felírja a gyógyszer receptjét és árát, majd a kiadó ab
lakon át kiadja a receptet az officinába az ott dolgozó gyógyszerésznek. A gyógyszer 
elkészítését, szignálását követően a paciens megkapja azt.

Az épület emeletén gyógyszer-nagykereskedés is üzemel nagybani gyógytermékek 
eladására.

Utam utolsó napján Szalay Gábor kollégám kíséretében felkerestem az Egész
ségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Igazgatóságát, és egyórás megbeszélést foly
tattunk a fejlődő országok gyógyszerellátási problémáiról.

Nigériai utam változatos és szép volt. Láttam a hazaitól eltérő kultúrát, társadalmi 
gazdasági körülményeket, tanulmányozhattam más gyógyszerészetet.

S. I. Agbiofo kollégával, a Nigériai Gyógyszerész Társaság elnökével, a FIP alelnö- 
kével a következő FIP kongresszuson találkoztam. Miután örömmel üdvözöltük egy
mást, megajándékozott felejthetetlen nigériai utam mintegy félszáz színes fényképfel
vételt tartalmazó gyönyörű fényképalbumával.

1984. május
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A FIP-84 nemzetközi tudományos kongresszusa Budapesten

A kongresszus megnyílóján 
a Rádió gyermekkórusa 
énekel

A FIP és a magyar gyógyszerészet kapcsolatai hagyományosak, kezdetei 
Koritsánszky Ottó nevéhez fűződnek, aki 1912-ben részt vett a szervezet alapításá
nak előkészítésében. 1930-1939 között a szervezet alelnöke volt. A kapcsolatok új-

A hallgatóság
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bóli elmélyülését jelentette 1976-tól alelnökségem. Részben ennek köszönhető, 
hogy 1984-ben Budapest megkapta a rendezés jogát. A megtisztelő feladat előkészí
tése kétévi kemény munkát jelentett. A kongresszus megtartására szeptember 3. és 7. 
között az építők impozáns székházában került sor. Az öt világrész 53 országából 
2200 vendég érkezett. A megnyitó ülésen az MGYT elnöke Nikolies Károly üdvö
zölte a megjelenteket. A megnyitón részt vett Trautmann Rezső, az elnöki tanács el
nöke, Schultheisz Emil egészségügyi, és Kapolyi László iparügyi miniszter, 
Szentágothay János professzor, az MTA elnöke. A FlP képviselői: André Bedat el
nök (Svájc), Jan Martens főtitkár (Hollandia), Peter Speiser professzor és Göran 
Schill professzor (Svédország), az ülés kitüntetettje. Kiemelkedő volt a FIP elnöké
nek üdvözlése, amelyben a 3000 km hosszúságú Duna folyamot méltatta, mint egy
fajta szimbólumot: a FIP is megpróbál összekötni különböző eredetű embereket, aki
ket egyfajta szakmai ideál lelkesít.

Régi szokás szerint a FIP elnöke delfti patikaedényt adott át elismerésül szemé
lyemnek a rendezésért, és a nyolc éven át tartó együttműködésért, melyet a FIP alel- 
nökeként láttam el (1976-1984). A kongresszuson nyolc szekció működött 210 elő
adással.

FI.PBUD

Az ajándék Az ajándék átadása

Kiemelkedő és nagy érdeklődést kiváltó esemény volt a FIP elnöksége által kibocsá
tott „Budapesti Deklaráció”, amely előírja a gyógyszerészet fejlesztésének jövőbeli 
irányelveit. A társadalmi programok csúcspontja volt a várban megrendezett fogadás.
A kongresszuson a Magyar Rádió 40 tagú gyermekkórusa Csányi László vezetésé

vel a magyar dalok előadásával csodálatos élményben részesítette a külföldieket és 
a magyarokat egyaránt. A nagyterem és a kis előadótermek folyamatosan tele voltak
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a tudományos előadások alatt az érdeklődőkkel. A vendégek közül sokan először vol
tak Magyarországon, akik időt szakítottak Budapest és környéke megismerésére, és 
búcsúzáskor úgy nyilatkoztak, hogy ismét eljönnek hazánkba. Még évek múlva is szí
vesen emlékeztek az 1984. évi budapesti FIP kongresszusra.

/ 9H4. szeptember
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FIP-85 Montreal, Kanada

Az 1984. évi budapesti FlP kongresszus fogadó bizottságának elnökeként meghívást 
kaptam a nemzetközi szervezet elnökségétől az 1985. évi FlP kongresszusára, Mont- 
realba, ahol a Hotel Meridienben laktam Stenszky Ernő főtitkárral együtt. A szállodá
ból a Kongresszusi Központ földalatti folyosórendszeren át tíz pere alatt elérhető volt. 
Ceglédi gimnáziumi társam, Berger Marica élettársával, Péterrel várt a repülőtéren. 
Otthonában vacsorával fogadott, ahol további ceglédi ismerősökkel találkoztam. 
Szabadi Magdi, aki a ceglédi strand szerelmese, és úszásban többszörös díjnyertes 
volt, bátyja, Bandi az iskolában és a cserkésztáborokban is játszótársam volt, nagy 
szeretettel fogadtak.

Mivel a kongresszus csak hétfőn kezdődött, a hétvégét velük töltöttem Marica weck
end telkén. Egy hét a kongresszuson telt el, előadást is tartottam az intézeti gyógy- 
szerutilizációs vizsgálatok eredményeiről, mely nagy érdeklődést váltott ki. Több ülé
sen, fogadáson vettem részt, kiemelkedő volt a bankett a „Hotel Queen Elisabeth" 
tenneiben. Az épület terasza kényelmes lehetőséget biztosított beszélgetésekre, 
a poszterek bemutatására. Én is bemutattam két poszteremet. A hétvégét ismét 
Maricáék meghívására autókirándulással töltöttem el: Toronto, Niagara on the lac, 
Niagara vízesés és vissza, ami közel 1600 km-es út volt, és nagy élmény.

Torontoban meglátogattam Vépi Tamásékat, rokonaimat. Együtt megnéztük a fran
cia pionir skanzent, megismertük a francia telepesek életkörülményeit. Köztük ma
gyarok is voltak, érdekes volt a velük való beszélgetés.

Maricáék kikísértek a repülőtérre. A budapesti találkozás reményében búcsúztunk 
barátainktól.

Kanada mély benyomást tett rám.

1985. október

ÜÜCSÚZítS 
ti >,-i<:ilHVnli 
n ’f>lifnlcr(‘i]
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A Spanyol Gyógyszerészeti Akadémia levelező tagja, Madrid

ni gyógyszerészeti akadémia hígjaként kapott érem

A magyar gyógyszerészet spanyolországi kapcsolatai a II. Világháború után, 1966- 
ban kezdődtek, amikor a Madridban rendezett FIP kongresszuson és közgyűlésen 
a  Magyar Gyógyszerészeti Társaságot ismét felvették a rendes tagok sorába. Ettől 
az  időtől kezdve a FlP-en keresztül több személyes kapcsolatom alakult ki vezető 
spanyol professzorokkal és gyógyszerészekkel. A FIP 1980. madridi kongresszusa 
alkalmából jártam először Spanyolországban, előadást tartottam, és a közgyűlésen to
vábbi négyéves periódusra a FIP alelnökévé választottak. Kezdeményeztem, és irá
nyítottam az IGGP 1985. évi nemzetközi gyógyszerésztörténeti kongresszusának 
Granadában való megtartását. Ez alkalomból kiemelkedő esemény volt számomra 
a  Granadai Egyetem rektorától átvenni az egyetem „Universitas Granadensis” érem 
kitüntetését. Megtisztelő meghívást kaptam a Madridi Tudományos Akadémia 
Gyógyszerészeti Osztályának tudományos ülésére, ahol a neves Guillermo Folch Jou 
professzort és akadémikust ünnepelte az Akadémia 65. születésnapi jubileuma alkal
mából. Erre az alkalomra „Farmacia et induistrialisation” címmel szép kiállítású 
könyv jelent meg, melybe felkérésre közleményt írtam a magyar gyógyszerészipar ki-
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I n s t i t u t o  d e  E s p a ñ a  
REAL ACADEMIA DE FARMACIA

Prof. KAROLY ZALAI
Presidente de la Sociedad Internacional de Historia de la Farmacia

quien leerá su discurso iHulado:

Desarrollo profesional y científico del pensamiento 
farmacéutico en el siglo XX

honra en inui Har a a este acto.

Meghívó

alakulásáról. A tudományos ülés után személyesen fogadott a Gyógyszerészeti Osz
tály főtitkára, aki már több cikkemet ismerte.

Néhány hónappal hazatérésem után levélben kaptam azt az értesítést, hogy az Aka
démia levelező tagjai sorába kíván felvenni, s az elbíráláshoz nyújtsam be tudomá
nyos életrajzomat és megjelent munkáim, dolgozataim jegyzékéi. A kért anyagot fran
cia nyelven elkészítve nyújtottam be. A válasz kedvező volt. s így kértek, hogy nekem 
megfelelő csütörtöki napon az akadémiai székfoglaló előadásomat Madridban tartsam 
meg. Az akadémiai tagság elfogadását és a kiutazást az Egészségügyi Minisztérium 
államtitkári szinten engedélyezte.

„A gyógyszerészi szemlélet és gondolkodás fejlődése a 20. században,, című előadá
som 1986. május 22-ére, csütörtök este 19,30 órai kezdéssel az Instituto de Espana 
(Spanyol Tudományos Akadémia) Reál Academia de Farmacia (Királyi Gyógyszeré - 
szeli Akadémia) székházában (Madrid-4, Rue Farmacia 11.) került meghirdetésre 
A kinyomtatott meghívó az utolsó napokban érkezett Budapestre. A budapesti spa
nyol nagykövetség is késett a szükséges vízum kiadásával. Repülőutamat május 
2O-ra, keddre terveztem, az előtte lévő hétfő ünnepnap, pünkösdhétfő volt. Ezt figye
lembe véve vízumomat az utolsó pillanatban, pénteken délután kaptam kézhez.

A madridi repülőtéren G. Folch Jou professzor várt rám, és taxival a Puerta de! Sol 
közelében lévő belvárosi Hotel Liobeny-be kísért (Calle Salud 3.), ahová szoba lóg ki- 
lásom volt Budapestről. Délután a belvárost néztem meg.
Szerdán estére Giullermo Folch Jou professzor lakására hívott meg. majd hosszú be-
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szélgetés után felesége társaságában hármasban a Plassa Major oldalában lévő „Las 
Cuevas de Lui Can-delas” nevű pincevendéglőben vacsoráztunk. A menü spanyol le
ves specialitásból és sült szopós malacból állt, amit gyümölcsfagylalt követett, kivá
ló spanyol borokkal.
Csütörtökön szép, mediterrán hangulatú napra ébredtem. Reggeli után kimentem az 

utcára, ahol ezerágra sütött a nap. Már előre ünnepi hangulat fogott el, betértem 
a szállómmal szemben lévő Szent Carmen templomba, ahol éppen egy idős főtiszte
lendő rövid reggeli miséjét mondta.

Délelőtt a Facultad Farmacia-n tettem látogatást, ahol már több ismerős és eddig 
még nem ismert professzorral találkoztam. Itt ismertem meg prof. A. S. Ruiz akadé
mikust, a Reál Academia Farmacia elnökét. Ő, és még öt személy kora délután egy 
magánklub kerthelyiségébe vittek ebédelni. A teraszról szép kilátás nyílt Madridra. 
A bankettnek beillő ebéd után már alig volt időm az esti előadásra még egyszer fel
készülni.

Székfoglaló előadásomra taxival mentem, jelentkeztem a szakosztály főtitkáránál, 
aki egy elegánsan berendezett szalonba vezetett, és bemutatott a már ott várakozók
nak. Túlnyomórészt franciául beszéltünk, ritkán fordult elő az angol használatának 
igénye. A később érkezőknek is egyenként mutattak be, mintegy 60-70 személy jött
össze.

A szalon mellett elegáns, bársony drapériákkal díszített előadóterem volt a székfog
laló színhelye. Elöl elnöki emelvény és asztal, s ettől néhány méterre mindkét olda
lon egy-egy felolvasói asztal kényelmes fotelokkal, mikrofonokkal, vetítőgéppel fel
szerelve.

Az elnöki asztalnál akadémiai láncokkal ékesítve az alábbi személyek foglaltak he
lyet:

Prof. Angel Santos Ruiz akadémikus, a Reál Academia de Farmacia igazgatója,
- Prof. Mannel Ortega Mata akadémikus, a Reál Academia de Farmacia állandó tit

kára,
- Prof. Guillermo Folch Jou akadémikus, a Gyógyszerészi törvénytani és történeti 

osztály elnöke.

Az akadémiai székfoglaló ülést Ruiz elnök nyitotta meg, és felkérte Folch Jou aka
démikust a jelölt tudományos munkássága bemutatására. Folch Jou professzor az 
írásban általam beadott életrajzomat szabadon ismertette spanyol nyelven. Nyomaté
kosan kiemelte, hogy ajelölt tudományos eredményeit és pozícióit szorgalmas kitar
tó munkájával érte el, összeköttetések és egyéb segítség nélkül. Személye nemcsak 
saját hazájában, Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is jól ismert és elismert. 
A gyógyszerészet világparlamentjében nyolc éven át alelnöki tisztséget töltött be, és 
négy éve a Nemzetközi Gyógyszerészet Történeti Egyesület megbecsült elnöke. A be
mutatás nagy lendülettel, szinte pátosszal tartott, rendkívül szimpatikus, 10-12 perces 
előadás volt.

Ezt követően az elnök felkért előadásom megtartására. Először állva üdvözöltem ud
variasan, francia nyelven az elnököt, az elnökséget, majd a megjelent akadémikuso-
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kát és vendégeket, ezek után leülve a felolvasó asztal mellé, olvastam fel előadáso
mat ugyancsak francia nyelven. A későbbiekben a teremben már csak a felolvasó lám
pa fénye világított, mivel diavetítővel táblázatokat vetítettem. Nagyon vigyáztam

Felvettek az akadémiai tagok sorába

a szép francia kiejtésre, a jó tagoltságra, hogy a szöveg jól érthető legyen. A rendel
kezésemre bocsátott 45 percet majdnem teljes egészében kihasználtam. A felolvasás 
befejezte után úgy éreztem, hogy az jól sikerült, a várakozásoknak megfelelt. A jelen
lévőknek megköszöntem figyelmüket.
Az elnök már elöljáróban értékesnek és érdekesnek jellemezte munkámat, majd fel

szólította az akadémikusokat kérdések, észrevételek, kifogások megtételére. Mivel 
hozzászólás nem volt, nyílt szavazásra bocsátotta a székfoglaló előadás elfogadását, 
illetve az akadémiai levelező tagság kiadását. Egyhangúlag elfogadták.

Ruiz elnök felkért, hogy járuljak az elnökség elé a diploma és az insigniák átvé
tele céljából. A dobogóra lépve meghajoltam, az elnök a nyakamba helyezte az 
akadémiai láncot, rajta az akadémia címerével és kezembe adta a diplomát. Né
hány közvetlen mondatban fejeztem ki köszönetemet a nagy megtiszteltetésért és 
kitüntetésért. Ezt követték a gratulációk és az ülés bezárása.

Távol hazámtól az esemény nagyszerűsége azt a megállapítást hozta, hogy a gyógy
szerészeiért végzett eddigi összes munkámnak ez a legnagyobb elismerése számom
ra, s egyben elismerése magyar hazámnak is.

1986. november
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Édesanyám

Édesanyám utolsó képe (1897-1990)

Ma, 1977. július 15-én édesanyám 80 éves. Sok viszontagság, megpróbáltatás ellené
re a sors megadta neki, hogy korához képest jó egészségben megérhette e napot. 
A XIX. század utolsó gondtalan éveiben, megbecsült orvos leányaként Cegléden szü
letett. A családban úgy beszélik, hogy születése napján 1897. július 15-én Cegléden 
országos vásár volt, a Gombos házzal szemben mézeskalácsos árulta készítményeit. 
Amikor a Gombos fiúkkal a szülők közölték, hogy leánytestvérük született, a 6 éves 
Dénes mindjárt a mézeskalácsoshoz szaladt, s megspórolt krajcárjain mézeskalács- 
szívet hozott a kis Dalmának.

Ahogy én tudom, édesanyám szép és gondtalan gyermekkorát kiegyensúlyozott csa
ládi élet követte, melyben mindig támasza volt édesapámnak. Különös szeretettel és 
gonddal nevelt bennünket, s édesapámmal együtt mindent elkövetett, hogy mind tu
dás, nyelvismeret , mind fellépés, magatartás, viselkedés vonatkozásában bennünket 
az életre minél jobban felkészítsen. A szakmai és társadalmi életben elért eredménye
imet úgy érzem, nekik köszönhetem.

Nagy csapást jelentett jó édesanyámnak édesapám tragikus halála Budapest ostro-
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mának utolsó napjaiban. Halálos gerinclövést kapott, édesanyám ápolta, míg az utcán 
ropogtak a fegyverek s az ő karjai között halt meg. De hasonló helyzet adódott mind
három bátyjának betegséggel összefüggő elmúlásának kapcsán. Jó anyám mellettük 
volt az utolsó napokban, az utolsó órákban is. Szegény anyám sok szenvedést és fáj
dalmat látott.

A 80 éves születésnapjára nagyobb családi összejövetelt terveztem. Testvérei, sógo
rai közül már egy sem él, de az ő leszármazottjaik szép számmal élnek Pesten. Őket 
terveztem meghívni, de édesanyám nem engedte. Dalma és Anikó leányai betegek, az 
ünneplésen nem tudnának résztvenni, ez volt az oka. „Majd ha mindannyian együtt 
lehetünk, tartjuk meg a születésnapot” - mondotta.

A 90 éves születésnapjára megleptem már évek óta naplóban vezetett családi törté
nelemmel, melyet sem ő, sem a családtagok nem ismertek. Szellemi frissesége lehe
tővé tette, hogy írásomat megismerje, és örömét írásban kifejezze.

Levél Édesanyámtól

„ Drága Karcsi fiam, sok szép értékes könyvet olvastam, de ilyet, mint a Te naplód, 
mely annyi hálával és szeretettel szól szüléidhez és gyermekkorodhoz, még nem talál
koztam. Nekem is eszembe juttatja boldog ifjúságom, aminek a háború vetett véget. 
Édesapád halála, két lányom elvesztése, ez nem maradt nyomtalanul, úgyszintén szü
leim, testvéreim és még minden, ami a háborút követte. Sajnos jó apád már nem ér
hette meg, de hiszem, hogy látja fia lépésről lépésre előrehaladását, amit kizárólag 
saját tudása és becsületes munkája révén, minden idejét a gyógyszerészet előrehala
dásának szentelve végzett, és aminek eredményeit még külföldön is elismerték. Ezt jó 
apádtól örökölted, ő is vidéki viszonylatban a város legmegbecsültebb emberei közé 
tartozott, bővebb értelemben vett gyógyszerészeti körökben is.
Nem emlékszem arra, hogy nekem valaha bánatot okoztál volna, de arra mindig nagv 

örömmel gondolok, hogy először velem tudattad hálád kifejezésével előbbre jutásodat. 
De nem tartom Jénn magamnak az elsőbbséget, mert ebben nagy része volt áldott jó fe
leségednek, Máriának, aki kiszámíthatatlanul mozgalmas állásaidnak mindig megértő 
társad volt. Kívánom, hogy családod Nektek annyi örömöt okozzanak, mint Ti nekem. 
Talán azért adott a jó Isten nekem ilyen hosszú életet, hogy ezt megérjem.
Bár a büszkeség nem erény, de ezt a jó Isten se veszi bűnül, nagyon büszke Rád a Té

ged nagyon szerető öreg, 90 éves

Édesanyád"

Meghatódva olvastam édesanyám fenti levelét, melynek minden szava olyan 
gyöngybetükkel volt leírva, ahogy ő az írást a ceglédi evangélikus elemi iskolában 
több, mint 80 évvel ezelőtt tanulta.

1987. május
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A FIP 75 éves jubileuma Amsterdamban

A gyógyszerészeken kívül kevesen tudják, hogy a FIP a Nemzetközi Gyógyszerésze
ti Szövetség francia nevének rövidítése. A szervezet a gyógyszerészeti hivatás és tu
domány legnagyobb nemzetközi szerve, melynek tanácsülését a világ mintegy félmil
lió gyógyszerésze parlamentjének szokták nevezni. Holland kezdeményezésre, Hága 
székhellyel 1912-ben alapították. Hazánk az alapítók között szerepelt Koritsánszky 
Ottó pesti gyógyszerész közreműködésével, aki 1930 és 1939 között alelnöki tisztsé
get is töltött be. A két világháború alatt hazánk tagsága szünetelt, de 1966-tól aktívan 
veszünk részt tagként a szervezet munkájában.

Húga, a FIP alapításának helye, a királyi palota tanácsterme

A FIP munkájába 1962-ben a Bécsben megrendezett 50 éves jubileumi kongresszu
son kapcsolódtam be, amelyen résztvettem, s ezzel kitárult az ajtó Európa és más kon
tinensek országainak gyógyszerészete felé. A 75 éves jubileumot Amsterdamban, 
1987 szeptember első hetében ünnepeltük, melyen feleségemmel együtt vettem részt,
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mindketten mint a FIP elnökségének vendégei. Ez a körülmény is jelzi, hogy a két 
fenti időpont, 1962 és 1987 között szoros munkakapcsolatba kerültem a FIP-pel, részt 
vettem a nemzetközi gyógyszerészet munkájában és életében. Ennek legfontosabb 
eredménye: 1976 és 1984 között a szervezet egyik alelnöki tisztségét tölthettem be. 
Ez nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, módomban állt sokat tanulni, szem
léletem tágítani. E funkciómnak, tárgyi ismereteimnek következménye, hogy felkér
tek a jubileumra, hogy írjam meg a FIP 1962 és 1987 közötti korszakának történetét. 
A nagy munkát elvégeztem, és a FIP lapjának mellékleteként meg is jelent. Sok kol
légától elismerést kaptam dolgozatomért.
A kiadványban nem jelent meg FIP közreműködésem átfogó statisztikája. A 25 év 

alatt részt vettem a FIP 22 nemzetközi kongresszusán, 11 közgyűlésén, 17 tanácsülé
sén, 14 elnökségi ülésén. A kongresszusokon 13 bejelentett előadást tartottam. Kong
resszusi részvételek: Bécs (1962), Prága (1965), Montpellier (1967), Hamburg 
(1968), Genf (1970), Washington (1971), Lisszabon (1972), Stockholm (1973), Ró
ma (1974), Dublin (1975), Varsó (1976), Hága (1977), Cannes (1978), Brighton 
(1979), Madrid (1980), Wien (1981), Koppenhága (1982), Montreux (1983), Buda
pest (1984), Montreal (1985), Helsinki (1986), Amsterdam (1987).

A Gyakorló Gyógyszerészi Szekció megalakulásával egyidejűleg 1970-ben bevá
lasztottak ennek elnökségébe, ahol 1976-ig működtem, de tartottam előadásokat az 
Akadémiai Szekció ülésein is. FIP alelnöki tisztségemben mint egyetemi tanár, átlép
tem ez utóbbi szekcióba, s tevékenységemet jelenleg is itt fejtem ki. Sokat tettem 
a „pharmacy administration section” felállítása érdekében, de ez több szekció érde
keivel ütközött, így a mai napig sem valósult meg, csak divízióként működik. Hason
ló a helyzet a „pharmacy history”-val is, amely tárgykörben több előadást is tartottam. 
Működésem alatt a magyar gyógyszerészet megismertetése és elismertetése sokat ha
ladt előre. Sok FIP ismerősöm jött el hazánkba, kongresszusainkra.

Az amsterdami kongresz -  
szus megnyitó ülésén az  il
letékesek méltatták a  FIP  
múltját, jubileumát az ese 
ménynek megfelelő módon. 
A megnyitót követő ünnep i  
ebédre is meghívást kap tam.  
Felejthetetlen volt a zá ró  
bankett a Hotel Kraszna-  
polszky tükörtermében.

A FlP-nek további s ike re 
ket kívánok!

¡987. szeptember

Pihenés Anisiciilamhun
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Trommsdorff konferencia Erfurtban

Professzor Johann Bartholomeus 
Trommsdorff (1770-1837) erfurti 
gyógyszerész, a gyógyszerészet 
és kémia egyetemi tanára, a tudo
mánytörténészek szerint a tudo
mányos gyógyszerészet európai 
szintű művelője, az első gyógy
szerészeti tanszék és szaklap, 
a  „Journal dér Pharmacie” meg- 
alapitója. Tevékenysége általános 
tudománytörténeti szempontból 
i s  jelentős, személyével kapcsola
tos évfordulóján már eddig is ren
deztek tudományos üléseket. Ha
lálának 150 eves évfordulójára 
tavasszal Heidclbergben már egy 
tudományos ülés megrendezésre 
került, s  1987 szeptemberében 
az  NDK Gyógyszerészeti Társa
ságának Gyógy szerészettörténeti 
Szaktitkársága rendezett Tromms
dor f f  jubileumi emlékülést. Már 
egy evvel az ülést megelőzően 
meghívást kaptam a rendezőbi
zottság elnökétől, hogy az erfurti 
konferencián plenáris előadást 
t a r t sak ,  és a rendezvényen ven
dégkén! vegyek rés/t. A megtisz
teli; meghívást örömmel elfogad- Erl/urlhan cgr Tramnisdortfutóddal 

tam. Tervbe vettem Trommsdorff
professzor esetleges magyarországi kapcsolatait és hatását felkutatni és bemutatni, is
merve .  hogy a német gyógyszerészet jelentősen befolyásolta a hazai tudomány és 
gyakorlat fejlődését.

A konferencia a patinás városháza épületében, a tanácsteremben került megtartásra. 
A tanácsterem és az előadóterem, a folyosók Trommsdorff korának hangulatát árasz
tották. Az ünnepi hangulatot fokozta, hogy a rendezvényen részt vettek J. 13. 
Trommsdorf leszármazottai: dr. Ernst Trommsdorff kémikus, dédunoka és leánya 
Brigitte Trommsdorff, férjezett Stricker. A velük való megismerkedés élményt jelen
tett nekem is, mivel közel fél éven át kutattam Trommsdorf tevékenységét és hazai 
kapcsolatait.
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A megnyitó ülést O. Ph. R. Dr. Jürgen Schröder vezette, a szakegyesület elnöke, aki 
méltatta a nagy professzor érdemeit, hasonlóan prof. dr. Joachim Richter, a Gyógy
szerészeti Társaság elnöke. Öttagú vonószenekar szereplése is hozzájárult az ünnepi 
hangulat fokozásához. A megnyitó végén Schröder elnök úr kitüntetéseket adott át né
met gyógyszerész-történészeknek. Engem is az a megtiszteltetés ért, hogy a tudo
mányág területén elért tudományos eredményeimért átvehettem a Gyógyszerésztörté
neti Szaktársaság bronzérmét. A megnyitást követően a főpolgármester a meghívott 
vendégeknek fogadást adott az előre megterített asztalokkal berendezett szép terem
ben. A másnap délelőtti első tudományos ülésszakon plenáris előadások hangzottak 
el. Elsősorban erfűrti és további német kutatók mutatták Trommsdorff munkásságát. 
Ezt követték a külföldiek előadásai.

Kutatásaim eredményeként előadásomban előre nem remélt sok adattal tudtam 
a hallgatóságnak beszámolni. Az adatokat három pontban ismertettem:

- Trommsdorff erfurti intézetében a 303 hallgató között egy magyarországi szárma
zású személy - Müller Ferenc - is volt, aki l 80l-l 802-ben végezte tanulmányait. Ne
vezett a ma is működő a Váci utca - Kígyó utca sarkán álló gyógyszertár tulajdono
sa volt 18l4-től 1829-ig (Szentháromság Gyógyszertár).
-- A pesti egyetem orvosi kara Sadler József dékánsága alatt Haberle Károly bota

nikus professzor javaslatára tiszteletbeli professzorává, tagjává fogadta J. B. 
Trommsdorff professzort 1830-ban. Az ide vonatkozó adatok az orvosi kar kiadott 
könyveiben (Hőgyes, Győry) nem szerepelnek.

- Hét magyar kutató, professzor, gyógyszerész levelét mutattam be, melyeket 
Trommsdorff-nak írtak. Ezek közül kettőt a professzor szaklapjában is leközölt. Leg
jelentősebb Haberle levele a tiszteletbeli professzorság odaítéléséről.

Továbbiakban Kertész Beáta disszertánsommal készített anyagunkban mutattuk be 
a magyar gyógyszerészet 18. századi helyzetét Szüts Károly tatai gyógyszerész leve
le alapján, melyet 1795-ben Trommsdorff szaklapjában közöltek. Az előadást Kertész 
Beáta tartotta meg, nagy sikerrel.

Mindkét előadás jelentős kutatásra épült, s eddig nem ismert adatokkal egészítette ki 
ismereteinket Trommsdorff-ról és a magyar gyógyszerészeiről. Ezt az elnök és a szer
vező bizottság is ismételten hangsúlyozta. Mindent egybevetve, a konferencián való 
részvétel sikeres volt.

1987. szeptember
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Az ókori kultúrák földjén, Szíriában

Az emberiség kultúrtörténetében szinte összehasonlíthatatlan jelentőségű szerepet 
töltött be az idők folyamán Szíria. A világon csak kevés olyan ország van, ahol 
hosszú és változásokban gazdag történelemnek olyan sok tárgyi emléke, bizonyíté
ka maradt fenn az utókor számára, mint Szíriában. A már eddig is rendkívül gazdag 
kultúrtörténeti képet kiegészítik a közelmúltban megtalált vagy feltárt régészeti le
letek.
Az ókori Szíria északon lévő Taurus hegységtől a déli Sinai félszigetig terjedt, nyu

gaton a Földközi tenger, keleten pedig az Euphrates folyó határolta. Ezen a területen 
már az ókorban felismerték a mezőgazdaság és a fémkohászat fortélyait, felfedezték 
az emberi gondolat és beszéd írásbeli rögzítésének módját, a betűk, az abc alkalma
zásával. Itt születtek és indultak hódító útjukra különböző filozófiák, világvallások, 
mint a zsidó, a keresztény és a mohamedán hit. A történelmi Szíria volt a csírája a vá
rosi igazgatás kialakulásának, Damaszkusz a világ legrégibb, folyamatosan lakott vá
rosa, amely a hozzá tartozó terület kereskedelmi, kulturális és politikai központja sze
repét folyamatosan betöltötte.

A történelmi Szíriát a macedóniai Nagy Sándor csapatai Kr. e. 333-332-ben foglal
ták el. A tengerparti övezet és az Euphrates völgyének gazdagsága vonzotta a vándor
ló népeket, a kereskedő karavánokat, különböző eredetű népek találkozóhelyeként 
fejlődött. Legjelentősebb szerepet a babilóniaiak, az asszírok és a zsidók töltötték be, 
akik sémi eredetűek voltak. A legenda szerint ősatyjuk Noé elsőszülött fia, Szem volt. 
Noé második fiától, Cham-tól származnak Egyiptom őslakói, a hamiták, akikhez be
vándorlás útján keveredtek az etiópok.

Nagy Sándor hódítása ellenére a terület elgörögösödése kismértékű volt, de alapot 
jelentett a kereszténység megjelenéséhez és térhódításához. A kialakult lineáris írást 
a föníciaiak továbbfejlesztették, majd a görögök átvették, s ezzel a módszer a legtöbb 
európai írás alapja lett.

Szíria az Imperium Romanum tagja Pompeius uralkodása alatt, Kr. e. 64-ben lett. 
A kulturális fejlődést napjainkban is bizonyítják a Kr. u. 1-3. században épített lakó
házak, épületek, templomok, színházak, fürdők, utak és a városok csodálatra méltó 
műemlék maradványai.

Kr. u. 395-ben a Római Birodalom felbomlásakor Szíria Bizánc uralma alá került, 
mígnem a 7. században Mohamed próféta követőinek tevékenysége az iszlám győzel
mét hozta meg. Egyes történészek az emberiség történetének ókorát az arab hódítás 
legnagyobb kiterjedéséig, a 8. századig számítják.

A mai modern Szíriái Arab Köztársaság a Földközi tenger keleti partján fekszik 180 
km hosszú tengerparttal, szomszédos Törökországgal, Irakkal, Jordániával, Izraellel 
és Libanonnal. Területe 185 ezer négyzetkilométer, tehát kétszerese hazánkénak. La
kosainak száma 12 millió, nagyrészük mohamedán, mintegy 10 százalékban keresz
tény arab, illetve részben zsidó. Az így megjelölt városrészek még ma is megvannak.
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Szórványosan előforduló nemzetiség a görög és az „arámi”. Ez utóbbi katolikus val
lásé, és azt a nyelvet beszéli, amelyet Jézus Krisztus is használt. Damaszkusztól 40 
km-nyire északra fekszik Maalula község, ahol ma is ezt a nyelvet beszéli a lakosság. 
Itt építették a 4. században a ma is meglévő Szent Szarkis mártír kolostorát, amely 
egyike volt az első Palesztinán kívül létesült katolikus közösségeknek. Maalulában 
Szíria legszebb hegyei vannak, melyek körülveszik a sűrűn egymásra épített lakóhá
zakat, mint anya öleli magához kisgyermekét.

A Damaszkuszi Egyetem Gyógy- 
szerésztudományi Karának dékánját 
prof. A. G. Maa Bared urat 1987 au
gusztusában budapesti egyetemi láto
gatása alkalmával ismertem meg. Há
rom évre szóló együttműködési 
szerződést kötöttünk a két kar között. 
O várt engem a damascusi repülőté
ren, amikor november 22-én éjjel két 
órakor a Malév direkt járatával meg
érkeztem. O és az egyetem nemzet
közi kapcsolatok osztályának képvi
selői és biztonsági emberei a VIP 
elegáns várótermébe kísértek. Itt el
kérték útlevelemet és egyéb szüksé
ges irataimat, s mintegy negyedóra 
alatt elintézték az országba való be lé 
pésemet, autóba helyezték feladott 
csomagomat, teával, kávéval kínál
ták, és a fogadó dékán informált t e r 
vezett programomról. Kis idő múlva  
a dékán kocsijával hosszú, rosszul ki
világított úton, kihalt utcákon u taz 
tunk a Chain Palace szállodába, 

amely a legdrágább hotelek közé tartozik. A recepció belső udvarban, átriumban 
volt elhelyezve. A több emelet magasságban körbefutó folyosókról gazdag növény
zet lógott alá, középen fehér márvány szökőkút díszlett vízmedencével, körü lö l t e  
kényelmes ülőgarnitúrákkal. Szobám minden igényt kielégített, fürdőszobája vörös  
márvány burkolatú volt. Hajnali négy órakor kerültem ágyba, hogy kipihenjem az 
előző nap és az utazás fáradalmait.

Vasárnap, az első napon tíz óra körül ébredtem, s mivel szervezett program nem volt, 
szállodám környékével, a belvárossal ismerkedtem. A mohamedánok a pénteki napot 
ünnepük, így a városban lüktető élet folyt, az üzletek szinte mind nyitva voltak. Tar
ka keleti összkép tárult elém, gazdagság és nyomor egymás mellett.

Hétfő: reggel látogatás Bared dékánnál, majd a damascusi Medimpex iroda tudóntá-

Muithr iu
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nyos igazgatójánál, szaktanácsadó
jánál, gyógyszerinformátoránál, és 
nem utolsósorban Tóth Gábor ke
reskedelmi vezetőnél, aki a továb
biakban minden vonatkozásban 
maximálisan a segítségemre volt.
Kedvességét sokra értékelem. Az 
iroda szervezésében látogatást 
tettem Damascustól mintegy 
40 60 km-re, Sednaya-ba és 
Maalula-ba, ahol 1000 1600 éves 
mohamedán és keresztény kolosto
rokat láttam. Este dr. Bahri és fele
sége meghívására lakásukon va
csoráztam, nagyobb társaságban.
Fejedelmi vacsorát fogyasztot
tunk. A beszélgetés vegyesen fran
cia és angol nyelven folyt.

Kedd: reggel megismertem az egyetemen a hat kari intézet igazgató professzorait, 
majd a Farmakognóziai Intézetben a tanszemélyzetnek előadást tartottam a magyar 
gyógyszerészképzésről. Majd a gyógyszerész-történelem professzorával hosszasan 
konzultáltam. Délután Maa Barcd felesége kíséretében a Bazárt tekintettem meg. Va
csorára a dékán lakására voltam meghíva. Szűk társaságban eltöltött meghitt este volt.

Szerda', a reggeli program látogatás volt a Pharmex Külkereskedelmi Vállalat 
vezérigazgatójánál. A reprezentatív főnöki szobában az Ássad államelnök iránti 
tisztelet sok elnöki portré elhelyezésében is megnyilvánult. Itt, és ehhez hasonló 
látogatásokon férfiak teát és kávét szolgáltak fel. Délelőtt előadást tartottam 
a (iyógyszerészeti Intézet szemináriumi szobájában a diplomamunkák jelentősegé
ről, követelményrendszerérői. Ezt követte a kar már felépült, de be nem rendezett 
4(100 négyzetméteres épületének megtekintése. Jó lenne, ha a mi karunknak ilyen 
adottsága lehetne. Esti programom is zsúfolt volt. Nyolc órakor a Gyógyszerészeti 
Társaság szervezésében, mintegy 150 kolléga jelenlétében francia nyelven előadást 
tartottam „A gyógyszerészi tevékenység és gondolkodás fejlődése századunkban 
címmel. Sok kérdést, hozzászólást kaptam. Előadásomat rövid állófogadás követte, 
ahonnan gépkocsival vittek a szíriai magyar nagykövet rezidenciájára, ahová ezen 
estére szintén meghívást kaptam. Utolsó érkező voltam a már ott lévő 20 25 sze
mély között. Magyaros büfével, borral kínáltak, és rendkívül érdekes volt ott élő 
magyarokkal, külföldi diplomatákkal együtt lenni, gondolkodásukba betekinteni.

Csütörtök: a délelőttöt az egyetemen töltöttem. Doktorjelöltek munkáiról infoimá- 
lódtam, illetékes professzorokkal tárgyaltam az ez évi nyári budapesti gyakorlati ok-

Ókori emlékek között
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tatásról, és ismertetést adtam doktor-képzésünkről. A délután szabad volt, amit város
nézéssel töltöttem. Este nyolc órakor a Vendome Hotel lO. emeleti bárjában a Gyógy
szerészeti Társaság vacsoráján vettem részt, mintegy tíz személy kíséretében. Aszta
lunkra 24 féle előételt szervíroztak, melyeket két órán át kóstolgattunk. Az ital whisky 
volt jégkockával. Ezt követte a főfogás: fűszerezett bárányhús, tányér nagyságú ízle
tes palacsintalapok közé helyezve. Majd édességet és gyümölcsöket, törökös fekete
kávét szolgáltak fel.

Péntek: egésznapos kirándulást tettünk az 
egyetem japán gyártmányú gépkocsiján 
Palmyra-ba. Útitársam az egyetem Filozófiai 
Karának vendége volt, a lipcsei egyetem do
cense az orientalisztikai szakon. Az egyetem 
biztonsági embere kísért bennünket. A 250 
km-re lévő római kori, IV. századi romokat jó 
három óra alatt értük el. Az út végesteien vé
gig sziklás sivatag, kő és kő, sehol egy patak 
vagy tó. A városmaradvány megtekintése nagy 
élmény volt. A Hotel Meridien-ben elfogyasz
tott ebéd után indultunk vissza, sötétedéskor 
érkeztem a szállodába. Vacsora után kilenc 
órakor Bared dékán és felesége elvittek kocsi
jukkal „Damascus by night” városnézésre, 
amely kétórás program volt.

Szombat, reggel háromnegyed kilenckor hi
vatalában fogadott az egészségügyi miniszter, 
prof. dr. lad Al-Shafti. Az angol nyelvű beszél
getés témái: a két kar együttműködése, a ma- .4 leve utasra vár Palmvrában 
gyár gyógyszerek iránti fokozódó igény 1988-
ban, a szíriai hatósági gyógyszerellenőrzéshez magyar segítség kérése. A megbeszélés 
fél óráig tartott. Ezt követően látogatást tettem a Gyógyszerészeti Társaság elnökénél, 
Maa Bared dékán hivatalában. Még délelőtt záró megbeszélést tartottunk a Cham 
Hotel-ben. Délután Tóth Gábor és felesége vittek el a festőien szép libanoni hegyek 
lábához, a libanoni határnál. Meghívtak lakásukra vacsorázni, ahol egyheti szír koszt 
után élveztem a magyaros ízeket.

Vasárnap-, a szállóban éjfélre kértem ébresztést. Maa Bared egy órakor jött értem, 
hogy kikísérjen a repülőtérre, ahonnét a gépem három órakor indult. Azzal az érzés
sel távoztam az ókori kultúrák földjéről, hogy sokat tettem a magyar kultúra és 
gyógyszerészet megismertetése és további elismerése érdekében.

1987. december
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Ausztráliában és két távolkeleti országban, FIP-88

Utazásom fő célja volt: részvétel a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség, FIP ez 
évi Sydney-i kongresszusán. Sohasem gondoltam, hogy egyszer erre a kontinensre is 
eljutok. A FlP kongresszusa is először utazott a déli féltekén levő földrészre. Ausztrá
lia és Sydney ebben az évben ünnepli 200 éves fennállását. 1788-ban érkeztek ide elő
ször angol hajósok, s indult meg az európaiak letelepedése. Erre a bicentenáriumra 
évek óta készültek az ausztrálok, az év folyamán különböző kongresszusokat, kultu
rális programokat, sportversenyeket, világkiállítást rendeztek. Jubilál az egész ország. 
Egyedül az őslakosság, az „aborigin”-ek, akiknek száma ma elenyésző a kontinens 14 
milliós lakossága között, tüntettek a jubileum ellen. Ők azóta lakják a területet, ami
óta ez a kontinens geológiai mozgás folytán leszakadt Ázsiától, és önálló földrész lett.

A modern kultúrát az európaiak, majd az amerikaiak hozták, s ez mindössze 200 
éves múltra tekint vissza. Maga Sydney is most 200 éves, tehát éppen csak bébikorát 
éli, ha összehasonlítjuk Athénnal, Rómával, Kölnnel vagy éppen Tokióval. Mégis 
a kongresszusra utazó szakember vagy turista sok értékeset, szépet és a megszokottól 
eltérőt talál ebben a fiatal, mégis felnövekedett városban és országban.

Utazásom alatt három országban jártam: Thaiföld, Ausztrália, Singapur. Sorba ve
szem ezeket.

A csoportos utazáson a Magyar Gyógyszerészeti Társaság képviseletében és részle
ges anyagi támogatásával öten utaztunk: dr. Stenszky Ernő alelnök, dr. Vincze Zoltán 
főtitkár, dr. Ecsy Zoltán titkár, dr. Lipták József titkár és jómagam. Hozzánk csatla
koztak még dr. Trestyánszky Zoltán egyetemi adjunktus, dr. Simon-Fiala János fő
gyógyszerész és dr. Dévity Katalin.

A magyar delegáció)
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Az indulás augusztus 27-én a Ferihegyi repülőtérről 10 óra 10 perckor volt az aláb
bi útvonalon: Budapest - London - Bangkok - Sydney - Melbourne - Sydney - Szin
gapúr - Abu Dhabi London - Budapest. A Londontól Londonig tartó utat a British 
Airways Boeing 747 típusú gépével tettük meg. A közel 400 utast szállító gépen ud
varias kiszolgálást, ízletes konyhát és az italok bő választékát találtuk. A repülés 
zavartalan, de kissé fárasztó volt, még úgy is, hogy utunkat egyszer megszakítottuk.

Thaiföld fővárosában, Bangkokban másnap reggel (helyi idő szerint) 8 óra körül lan- 
doit a gép, így mintegy 24 órája voltunk ekkor úton. Jólesett a „Comfort lnn Hotel - 
ben a szobákat elfoglalni. Kis pihenő után a környéket bejárva megállapítottuk, hogy 
a város üzleti központjában lakunk, ahol egymás hegyén hátán kis és nagy üzletek, 
vendéglők és kiskorcsmák, luxus hotelek és kis szállodák találhatók. Az utcákon mil
lió ember kavargott, zömében szegények, és csak kevesen tehetősebbek, ahogyan ezt 
ruházatuk elárulta. Rengeteg mezítláb szaladgáló és kéregető gyereket láttunk. Min
den felnőtt kereskedik, valamit eladni vagy pénzt váltani szeretett volna. Az éghajlat 
a trópusokra jellemző: 30-34 fok meleg és magas páratartalom. A nép a thai nyelvet 
beszéli, de a turizmus, kereskedelem nyelve az angol. Későbbi tapasztalataim is azt 
mutatták, hogy a nép mosolygós, vidám, udvarias és vendégszerető, amihez anyagi 
érdeke is fűződik. Az ország 65 milliós lakossága monarchikus államformában él, 
tisztelik a királyt és családját. Legtöbben buddhisták, a lakosságnak csupán hat szá
zaléka muzulmán, és két százalék a keresztény. Megismertük a sajátos thai kultúrát, 
amely nemcsak a nyelvben és irodalomban nyilvánul meg, hanem a zenében, a mű
vészetekben, az étkezési-konyhai kultúrában. Ételeik választékosak, fűszerezettek, 
sokfélét és mindenből keveset esznek. Thai vendéglőben vacsoráztunk, legalább 
10 12 fogást ettünk, finom falatokat. A felszolgálás udvarias, szinte szolgai volt.
A félnapos kirándulás kis motoros hajóval a Kwai folyón és tengeröbölben Velencé

hez volt hasonlatos. Hajóval érkeztünk a világ legnagyobb krokodil-farmjára és az ál
latkertbe, amely sokszínűségével érdekes látványt nyújtott. Rengeteg színes madarat, 
papagájt láttunk, a krokodilok pedig lustán feküdtek a vízmedence partján, rá se néz
tek a látogatókra.

A következő napon a délelőttöt a királyi nagy palota és Buddha templomának meg
tekintésére szenteltük. Külön városrész, amely erős kőfallal körülépített, katonaság 
által őrzött monumentális kapukkal. A sok és nagy épületekből álló komplexumot el
sőként a Chakri Dinasztia első királya Rino Rama I. (1782-1809) használta királyi re
zidenciának. Az épületegyüttesben foglal helyet Thaiföld legszebb és legfontosabb 
Buddha temploma. Ide csak a cipőt levetve lehetett belépni és a kőmozaik padlóra le
ülve imádkozni. A templomi rend betartására felügyelő papok vigyáztak. A templo
mok körül többször találkoztunk narancssárga lepedőbe öltözött boncokkal, akik 
rendszerint párosával jártak, felkeresték a szent helyeket, és imádkozás után az oltá
rokon elhelyezett ételekből fogyasztottak. Az épületek szobrokkal, intarziákkal gaz
dagon díszítettek, tetejük, tornyaik aranylemezekkel borítottak. Lenyűgöző látvány 
volt! Ilyen méretű pompával talán még sehol sem találkoztam.
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Palota részletekBangkok császári palota szerzetesei

Meglátogattuk a város legnagyobb ékszeráruházát, melyhez egy ékszerkészítő üzem is 
csatlakozik, ahol a munkapadokon 12-14 éves gyermekek dolgoztak nagy figyelemmel 
és szorgalommal. A nagy pompával berendezett áruházban minden belépőt egy fiatal, 
uniformisba öltözött leány veszi gondozásba, segíti a vásárlásban. Ezt a munkát a leg
nagyobb türelemmel végzik. Közben kávéra, teára hívja meg vendégét, s hajói sikerült 
a vásárlás, asztal mellé ülve további kínálás következik. Ezek a leányok munkájukat 
olyan kedvesen és ügyesen végzik, hogy végülis a látogató restell vétel nélkül távozni.

Végül meg kell említenem, hogy Bangkokban nagy segítségünkre volt a Medimpex 
képviselője. Köszönet érte! Élmény volt lakásán vendégszeretetét élvezni, mert bete
kintést nyertünk egy magyar gyógyszer-külkereskedelmi képviselő életébe.

Négy Bangkokban töltött nap után 
szeptember I-én reggel 9 órakor szállt 
fel gépünk Sydney felé, ahová két óra 
késéssel, este 1 l órakor érkeztünk meg.

Az első napon Webb úr és felesége 
mikrobuszán alapos városnézés kereté
ben megismertük a világváros méreteit. 
Az impressziók kedvezőek voltak, az 
épületek, a közlekedés az európai és

Pihenő Bangkokban
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amerikai keveréke, az emberek inkább európai benyomást keltenek, tipikus ausztrá
liait nem is láttunk. Vezetőnk lakására is meghívott, amely teljesen európai volt.

A második napon, vasárnap, dr. Vajna László gyógyszerész vendége voltam. Még 
Pestről ismertem ől az egyetemről, és apja Kígyó utcai gyógyszertárából. A város
ból ó is sokat mutatott nekem. Délben a Palm Beach-en ebédeltünk. Délután mo
dern lakására mentünk, ahol megismertem kedves és szép feleségét. Kérésemre 
megmutatta belvárosi gyógyszertárát is.

Este volt a FIP kongresszus nyitó fogadása, ahol sok régi ismerőssel találkoztam. 
A Pesten 1984-ben lezajlott hasonló fogadást mi sokkal szebben rendeztük meg.

Hétfőn reggel tíz órakor volt a kongresszus ünnepélyes megnyitása a világhírű 
Sydney-i Operaház koncerttermében. Az épület csodálatos, a koncertterem dekoráci
ója nem kielégítő, a színpadra az előadói olvasó állvány és öt szék volt kihelyezve. 
Elöljáróban rövid filmet vetítettek Ausztráliáról. Beszédet mondtak: Oddis FIP elnök, 
Ausztrália gouverneur-je; Speiser professzorba tudományos tanács elnöke; Rassel, 
a rendezőbizottság elnöke. A megnyitót népi öltözetben fellépő énekkar műsora és az 
ausztrál himnusz zárta.

A további rendezvényeket a megnyitó helyétől nem túl nagy távolságra Sydney most 
felépített új kongresszusi és turista centrumában a „Darling Harbour”-ban tartották meg. 
Ez ötven hektár területen épített új városrész, parkosított, szökőkutakkal ellátott kon- 
gresszusi- és bevásárlóközpont, melynek épületében 12 ezer ülőhely biztosított. így 
egyidejűleg 3 5 nagy rendezvény lebonyolítására is alkalmas. Nagyszámú kiállítási te
rem, és kétszázat meghaladó szaküzlet található itt. A központ jól megközelíthető volt 
autóbusszal, metróval és az úgynevezett „monoraif’-lel, amely 5-6 méter magasságban 
kiépített egysínű vonatszerelvény, olyan, mint egy játékvasút, városi közlekedésre jól 
használható. Én rendszerint a Hayde Park-ig utaztam autóbusszal, ahonnét kb. tíz perc 
alatt gyalog elértem a FIP kongresszus termeit, kiállítását és irodáit.

A több mint tíz szekcióban egyidejűleg tartott előadás-sorozatok közül a Gyógynö
vény szekció egyik ülésszakán vettem részt, ahol foglalkoztak a morfium máknö- 
vényből való kinyerésével a magyar Kabay János találmánya alapján. Részt vettem 
az akadémia szekció egésznapos ülésén, amely az egyetem Pharmacy Building-jében 
zajlott le. Ugyanakkor alkalom nyílt az intézetek megtekintésére. Személyesen 
megismertem a kar dékánját is. Előadást tartottam a Gyógyszerészeti szekcióban 
„International activity in the science-history of Pharmacy” címmel. Ezen az ülésen az 
a leiadat is rám hárult, hogy a Nemzetközi Gyógyszerészet-történeti Akadémia elnö
kének megbízása alapján, mint az Akadémia tagja, átadjam a diplomát és az akadé
miai láncot az ausztrál gyógyszerész-történész kutatónak. Néhány előadást hallgattam 
meg a Kórházi Gyógyszerészeti szekcióban is.

Érdeklődéssel hallgattam végig mint volt alelnök, a FIP félnapos közgyűlését, ame
lyen ismét méltatták az általam írt munkát a FIP 1962-1987-es évek közötti történe
téről és fejlődéséről.
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A kongresszus programján szereplő operaházi előadáson is részt vettem. A Bohém
élet előadása, az épület hangulata nagy élményt jelentett. Az előadáson régi ismerős
ként ült mellettem a Minneapolisi Egyetem „Pharmacy Administration” másodpro
fesszora, aki felismert engem 1983. évi ottani látogatásom alapján. Ő Kalifornián és 
Új-Zélandon keresztül érkezett Sydney-be.

Az Opera és híd látképe

A város megismerésére nem sok idő jutott. Az óceán öböl partján a „Circular Quav 
az a hely, ahová az első hajósok 1788 januárjában megérkeztek és hatoltak be a szá
razföld belsejébe, megállapítva, hogy megélhetésre alkalmas helyet találtak. Ez a hely 
volt számomra is sétáimkor a kiindulási pont. Itt számos autóbuszjárat vehető igény
be, a hajókikötőből fél óránként indulnak személyhajók a város különböző pontjaira. 
Sétahajózásra is innen indultunk, s ugyancsak innen tettem meg egy félórás hajóutat 
Kabay Jánosék meglátogatására, amire visszatérek. E tér közelében építették a város 
egyik legnagyobb nevezetességét, a Harbour Bridge-t, amely 1149 méter hosszú, víz 
feletti magassága 134 méter, és mindennap 200 ezernél több gépkocsi halad át rajta. 
A híd Ausztrália szívének, Sydney-nek egyik fő ütőere.

Élmény volt a Featherdale Wildlife Park megtekintése, amely szinte egyedülálló 
Sanctuarium. Különös érdekességei: koala mackók, kenguruk, papagájok, kakaduk, 
madár-ritkaságok, pelikánok stb., mind természetes növényi környezetben.

A legnagyobb élményt azonban az Ausztráliában élő magyarokkal való találkozás 
jelentette. Felejthetetlen emlék fűz prof. Törk István anatómus professzor és dr. 
Koritsánszky Ildikó fogorvos házaspár és két gyermeke személyéhez, akik vendégül 
láttak, és mindent elkövettek, hogy ott tartózkodásomat szebbé tegyék.
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Vajna László dr. gyógyszerésszel való találkozásom elmélyítette régi kapcsolatun
kat. Olyan szeretettel fogadtak, mind ő, mind felesége, hogy az volt az érzésem, 40 
éve régi barátok vagyunk. Rendkívül érdekes részleteket mondott el nekem a magyar 
gyógyszerészet 1945 és 1949 közötti évek eseményeiről, melyeket eddig nem ismer
tem. O is szerepet játszott a gyógyszertárak állami kezelésbe vételének 1950-re tör
tént elhalasztásában. Szerepe volt a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert igazgatósága 
alatt megindult „Servita Gyógyszergyár” alapításában.

A Kabay család Sydney-ben élő tagjaival való találkozásra előre készültünk. Az 
MGYT által alapított Kabay János Emlékérmet, külön lenyomatokat személyével 
kapcsolatban és a gyár propaganda célra készített mákfejes patika edényét vittük ma
gunkkal.

A kutató és feltaláló Kabay Já
nos gyógyszerész Ilona leánya 
(Oltványi Józsefné) és János fia 
1951 óta élnek Ausztráliában. Ne
héz munkával keresték kenyerü
ket. Ok is várták a magyar delegá
ció érkezését, és hétfő délutánra 
hívtak meg bennünket. Szeretettel 
vendégeltek meg, igazi magyaros 
vendégszeretettel. Szép lakásuk
ban (Ilona és Oltványi József la
kása) az egész család jelen volt, 
a könyvszekrényen Kabay János 
természetes nagyságú porcelán 

mellszobra, az ülőgarnitúra felett Kabay Jánosné, Kelp Ilona olajportréja. Az első fél
órát a közelebbi ismerkedésnek szenteltük, majd helyet foglalva ismertettem jövete
lünk célját, továbbá a híres gyógyszerész emléke ápolásának részleteit otthon, Ma
gyarországon. Ezek után átadtuk a családnak a Kabay érmet, a különlenyomatokat és 
a patikaedényt. Ok is készültek a mi fogadásunkra. Mindenki számára készítettek egy 
Kabay emléklapot, melyen a Tasmaniai Kabay János emlékmű fényképe van felra
gasztva megfelelő felirattal. Nagy szó, hogy a magyar Kabay János gyógyszerésznek 
köztéri emlékműve van, s szomorú, hogy Magyarországon nincs. Az általa alapított 
Alkaloida Vegyészeti Gyár udvarán áll természetes nagyságú teljes alakú szobra. 
Kabay felesége, Kelp Ilona naplót vezetett a gyár alapításától egészen férje haláláig. 
Ennek géppel írt két példányát ugyancsak ajándékként megkaptuk. Előkerültek 
a nagyszámú régi írásos emlékek, fényképalbumok, amelyek összeállítása részletei
ben mutatja az életpályát, annak körülményeit és eredményeit. Fantasztikus munka 
volt ezeket idegenben összeállítani.
A finomabbaknál finomabb ételek és italok bőséges fogyasztása után Kabay Ilona 

további munkásságába avatott be bennünket. Megajándékozott nagynénje, dr. Kelp 
Anna naplója és írásai alapján az ő általa sajtó alá rendezett „Széchenyi és Crescense”

Vcmlcgscghen Kahavck lakásán
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című mintegy 330 oldalas, szépen illusztrált könyvével. A külföldön élő magyarok 
honvágya, magyarságtudata szinte csodákat művel, alkotásra ösztönöz. A könyv 
Széchenyit elsősorban nem mint államférfiút, hanem mint magánembert érzelmeivel 
együtt mutatja be, akit Crescence iránti vonzódása és kitartó szerelme sarkallt nagy 
dolgok alkotására. Sajnos, e könyvet Magyarországon nem adták ki, ezért nálunk is
meretlen. Sok olyan mondanivalója van, ami napjaink politikusai, közéleti személyi
ségei és a nagyközönség számára is hasznos lehetne.

Kabayéknál az idő hamar elrepült, 17 és 22 óra között tartózkodtunk náluk, pedig 
még sok megbeszélni való akadt volna. Kértek és hívtak, hogy még egyszer a héten 
látogassuk meg őket, de ez szinte lehetetlennek látszott. Nyugodtan leírhatom, hogy 
egész ausztráliai utam egyik legszebb és szakmai szempontból is legértékesebb em
léke ez volt. Köszönet érte Kabay Ilonának és Jánosnak!

Később mégis sikerült megoldanom, hogy csütörtökön este meglátogassam őket 
a belvárostól távol eső házukban. A Circulas Quay-ről indulva gyorshajó járattal jó fél 
óra alatt értem a „North Curle Curle” városrész kikötőjébe, ahonnan az út autóval to
vábbi negyedóra volt. Nagy örömmel fogadtak, ott tartottak vacsorára is.

További kedvességük: János megajándékozott édesapja kézzel írott egyetemi bota
nikai jegyzetével. Nagy érték, amely alapján közleményt tervezek írni. Vacsora után 
Kabay Ilona az alábbiakat mondta nekem tollba: „Kabay János édesapja meghívást 
kapott 1936 májusára Genfbe a Népszövetség Kábítószerellenőrző Bizottságához, el
járásának előadás keretében való ismertetésére. Kilátásba volt helyezve neki a Nobel- 
díjra való felterjesztés a morfmgyártás megvalósításáért az ópium fázis kihagyásával. 
Az előadás megtartásának 1936. január 29-i halála miatt nem tudott eleget tenni. Ha 
ez a tragédia nem következik be, lehet, hogy megkapta volna a Nobel-díjat, így lett 
Szentgyörgyi az első magyar Nobel-díjas. A haláleset után Kabayné Kelp Ilona kapott 
meghívást az előadás megtartására, de ő nem vállalta el; ha már férje nem kaphatta 
meg az elismerést, ő maga nem akart abban részesülni.”

Ausztráliában az angol Glaxo Gyógyszergyár kiküldött kutatója Stephen King ter
melt és nemesített elsőként mákot morfin nyerése céljából. Frank Potts, az „Ausztrál 
Máktermesztés és Feldolgozás Ellenőrző Bizottság”-ának elnöke ismerte el elsőnek 
Kabay János érdemeit, s erre felhívta a szakemberek figyelmét. Nagy fáradozással el
érte, hogy köztéri emlékművet, emléktáblát állítottak a tasmániai Devenport melletti 
Stony Rise-ban a „Kormányzati Kutató Intézet” előtt. Az emlékművet Kabay halálá
nak 50. évfordulóján 1986. január 29-én avatták fel a hatósági szervek, vállalatok és 
a Kabay család képviselői jelenlétében. Hazánkat Ipper Pál követ képviselte.

A mintegy 17 ezer lakosú Devenport-tól mintegy 30-40 km-re van Ausztrália két 
morfmtermelő gyára, melyek tevékenységüket Kabay eredményeire építve végzik:

Glaxo Gyár Latrob-ban (angol érdekeltség);
Elxtal Gyár Westbury-ban (USA érdekeltség).

A szerzett élmények hatása alatt a legszívesebben átrepültem volna Devenport-ba, 
hogy a helyszínen áldozzak Kabay emlékének, és személyesen is láthassam az emlék-
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Sydney-ből szeptember 10-én 12 órakor re
pültünk egy és negyed óra alatt Melbourne-be, 
a kontinens másik nagy városába. Melbourne- 
ben három napot töltöttünk. Ahogy délebbre 
utaztunk, egyre hidegebb időjárásban volt ré
szünk. Bangkokban ingujjban, Sydney-ben za
kóban, Meboume-ben pulóverben és kabátban 
jártunk, s itt így is állandóan fáztunk. A varos 
kevésbbé tett rám megkapó benyomást, mint 
Sydney. Nagy kiterjedésű település, alacsony 
házakkal. Mindhárom nap a város környékén 
tettünk kirándulásokat.

Az érkezés napján délután mikrobuss/a! az 
Kuhuv Ilona és János édesapjuk ausztrál kontinens legdélibb csücskét igye-
, mleknuivenel keztünk elérni, Webb úr és felesége Margary

segítségével. A több mint kétórás úton egyszer 
álltunk meg egy eukaliptusz erdőben, ahol koala mackókat kerestünk, kevés sikerrel. 
A koalák főleg eukaliptusz fákon tanyáznak, ennek leveleit rágják. Ez bódulttá és lus
tává teszi az állatokat. Nagyrészt hideg, esős időben utaztunk, míg végre megérkez-

művet. Erre sajnos sem időben, sem anyagilag 
nem volt lehetőségem. Meg kellett elégednem 
a már leírt adatokkal és emlékekkel.

Koala mackó az eukaliptusz erdőben Barátkozás a kenguruval
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tünk a kontinenst egy szigettel összekötő hídon át Phillip lsland-re. Itt különleges lát
vány a pingvin-parádé az óceán partján. Megtekintésére fából épített magas pódiu
mok vannak, melyekről hosszú sávon belátni a partot. A hímnemű pingvinek napköz
ben a tengerben a halak elfogásán fáradoznak, este, naplemente után pedig - ha 
zavaró vészhelyzet nincs - csapatostul kijönnek a vízből telihassal és beggyel, majd 
felsétálnak fészkeikhez, leadva a táplálékot párjuknak és a kicsinyeknek. Ez a vándor
lás kisebb szünetekkel több mint egy órán át tartott. Érdekes látvány.

Este Cowes városa tengerparti kis vendéglőjében vacsoráztunk, élvezve a helyi íze
ket.

A második napon ugyancsak nagy élményben volt részünk. Melbourne-tól nyugatra 
utaztunk a Ballarat nevű skanzen városrész megtekintésére. A skanzen a 19. század 
helyi életét mutatta be. A kovácsműhely egyik mestere Varga Pál névre hallgatott, és 
jól beszélt magyarul. A helység másik nevezetessége volt az aranybánya, melybe 
leszálltunk, és az Arany Múzeum, melyben az ott termelt arany feldolgozásának tár
gyait - ékszereket, érmeket - láttunk.

A harmadik napot ismét a természet megismerésével töltöttük el: a Healesvillc-i 
Sanctuariumban részletesen megszemléltük az állat és botanikus kertet.

Szeptember 13-án 12 óra 45 perckor indultunk hazafelé. Először Sydney-n át 
Singapur-ba, ahová este 22 óra 10 perckor érkeztünk meg. A légitársaság gondosko
dott szállodánkról. Három napot töltöttünk ebben a nagyon fejlett és modern nagyvá
rosban. Feltűnően nagy a rend és tisztaság. Jelentős kereskedelmi központ, a műsza
ki áruk relative olcsók. Mindannyian a vásárlási lehetőségekkel voltunk elsősorban 
elfoglalva, de jutott idő a város megismerésére is, mely talán a legérdekesebb volt 
a látottak között. Az utolsó napon a várostól délre, az Indiai óceánban levő Scntosa 
szigetére mentünk át hajóval, hogy ott az egyenlítői klímában fürödjünk és napoz
zunk. A hajóállomásnál gyönyörű virágos parkot láttunk, majd innét „monoraif-lel 
körbejártuk a szigetet, felülről csodáltuk a fákat és a különleges növényvilágot. A pál
mafák alatt kókuszdiókat szedtünk, a 32—33 fokos tengerben fürödtünk, és a tenger
fenéken korallokat és köveket kutattunk. Gondtalan, szép pihenőnap volt.

Szeptember 16-án 22 óra 10 perckor indultunk Singapurból. Az Arab Emírségben 
tankolás céljából egyszer leszálltunk, s másnap 6 óra 55 perckor érkeztünk London
ba. Jó volt ismét Európába megérkezni, és azt tudni, hogy néhány óra múlva ismét ott
hon leszünk családi körben. A Malév gép 12 óra 45 perckor emelkedett a magasba, és 
16,15-kor landolt Budapesten.
Társaim közül valaki kiszámolta, hogy összesen 42 ezer km-t repültünk, és utunk 

alatt - az időeltolódásokat is figyelembe véve - 54 órát töltöttünk levegőben.
Ez az út volt eddigi életem leghosszabb és legnagyobb útja, így megbocsátható ne

kem ez a talán túl hosszú útleírás.

1988. október
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Az észak-olasz Piacenzában

A Corvi házaspárt 1985-ben a spanyolországi 
Granadában ismertem meg. A férj gyógyszer- 
tár-tulajdonos Piacenzában, a család 400 éve 
egyazon gyógyszertárat birtokolja. Az ősök 
között több kiemelkedő közéleti személy, 
Garibaldival együttműködő szabadságharcos, 
polgármester stb. volt. A feleség szintén 
gyógyszerész, a pármai egyetemen diplomá
zott, ősei az Adriai tenger túlsó partjáról, Dal
máciából érkeztek Itáliába. Büszkeséggel ma
gyar származásúnak nevezte magát. Talán 
ezzel magyarázható, hogy turistaút keretében 
Budapesten is járt, szivébe zárta fővárosunkat.

Antonio Corvi nemzetközileg ismert gyógysze
rész-történész, az „Academia Italiana di Storia 
della Farmacia” titkára, majd elnöke. A szerve
zet 1988 szeptemberére nemzetközi kongresszus 
rendezését hirdette meg „Gyógynövények és 

Antonio Corvi a gyógyszertár előtt azok használata a gyógyszerészeiben az évszá
zadok folyamán” témakörben. A kongresszusra 

vendégként hívtak meg, és egyben felkértek a kongresszus elnöki tisztségének ellátásá
ra. Örömmel vállaltam el a feladatot, úgy éreztem, beértek eddigi munkám gyümölcsei, 
s a francia nyelvű elnöklést is szívesen teljesíthetőnek ítéltem meg.

Az elvárások a programnak megfelelően magas szintűek és sokrétűek voltak: elnök
lés a megnyitáson, polgármesteri fogadáson, 
záróülésen, kirándulások alatti látogatásokon, 
előadás tartása stb. Fáradozásaimat elsősorban 
a Corvi házaspár szívélyes, baráti vendéglátá
sukkal bőven viszonozták.

Legjelentősebb elményeim: a milánói repülő
téren Corvi felesége és sógora fogadtak, s 
mintegy 60 km-t utaztunk az autópályán 
Piacenzáig. Á legelső szállodában kaptam szo
bát, s máris mentünk Corviék csodálatos szép 
otthonába, ahol a gourmanokat is biztosan ki
elégítő ebéd fogadott. De ennél is többet ért az 
a kedvesség, az a szívélyesség, - otthonuk le
vegője amelyet a négy nap alatt többször is 
alkalmam volt élvezni.

Akadémiai előadáson Piacenzában Megcsodáltam a házigazda könyvtárszobáját,
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A. Corvi és felesége társaságában A kongresszuson nagyrészt olasz
kollégák vettek részt, továbbá 13 

országból ismert közéleti személyiségek, szakemberek, összesen mintegy 300 sze
mély. A tudományos program gazdag és értékes volt. Társadalmi program keretében 
templomi koncerten vettünk részt, és jó hangulat volt a banketten is. Itt ért az a meg
lepetés, hogy vacsora közben dr. Corvi titkár az elnökség nevében átnyújtotta a „San 
Antonino d'argento" emlékérmet. Szent Antoninus a 2. században, mint római 
legionárus katona élt, keresztény hitre tért, s az egyház mártírjaként halt meg.

Szent Antoninus a város védőszentje, s a róla elnevezett „Szent Antoninus Bazi 1 iká -
_________ ____________  bán a kongresszus zárónapján a résztvevők

részére szentmisét mutatott be a bazilika 
praelátusa. A mise után az Akadémia elnöksé
gével tisztelgő bemutatkozáson voltam a mi
séző praelatus úrnál, aki engem a szent védel
mébe ajánlott, és megajándékozott a róla szóló 
könyvvel.

Vasárnap délután autóbusszal Pármába utaz
tunk, ahol a városközpontot, és azon belül 
Szent János evangélista templomát, kolostorát 
tekintettük meg, benne a 13. századból szár
mazó gyógyszertárat, amely már több évtizede 
múzeumként működik. Összehasonlítva a már 
látott európai középkori gyógyszertári emlé
kekkel, a pármai értékes műemlék.

Hétion délelőtt még alkalmam volt megte
kinteni a Corvi Gyógyszertárat, és a felette lé
vő emeleten kialakított patikamúzeumot. Dél
után Malév géppel egy óra alatt Milánóból 
Ferihegyen voltam.

Boroméi Szent Károly festmény Corviék
lakásán Piaeenzáhan 1988. november
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Dékáni ünnepi beszéd

f 'Vuu pi beszedet mondok

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa, a Kar oktatói, valamint a magam nevében 
szeretettel köszöntöm a most felavatott gyógyszerész-doktorokat és okleveles gy’ógy- 
szerész kollégákat. Munkájukért, eredményeikért fogadják a Kari Tanács elismeré
sét.

Tisztelt Doktorok! Önök disszertációs dolgozatuk elkészítése, eredményes megvédé
se es a doktori szigorlatok letétele alapján vehették itt most át az Egyetemi Tanácstól 
immáron második diplomájukat. Önök a gyógyszerészeti tudományt, annak különbö
ző szakágait önálló kutatáson alapuló új eredményekkel gazdagították, a kar profesz- 
szorainak. oktatóinak segítségével. Meggyőződésem, hogy doktorképzésünk 
a posztgraduális gyógyszerészképzés egyik lényeges része, amely egyben hozzájárul 
a gyógyszerészeti tudományok fejlődéséhez. Erre az ország jelenlegi nehéz gazdasá
gi helyzetében nagy szükség van, együttműködve a gyógyszerkutatásban, a termelés
ben, a forgalmazásban és gyógyszeralkalmazásban érdekelt különböző intézmények
kel. Az együttműködésben rejlő lehetőségek a szellemi és anyagi erők célszerűbb
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felhasználására ösztönözhetnek. Kívánom, hogy’ munkájukat továbbra is hassa át 
a tudomány szeretete, tartsák szemük előtt: „Sciencia valitudo nationis” - a tudo
mány a nemzet erőssége.

Kedves fiatal Gyógyszerész kollégák! Az imént elhangzott eskütétellel lezárult diák
életük időszaka, a tanulóévek után búcsúznak az Alma Matertől, kilépnek a hivatásuk 
gyakorlatát adó életbe. Életük ezen új szakaszához az igazi útravalót már megkapták 
az egyetemi évek tantermi előadásai, laboratóriumi gyakorlatai során, a vizsgákon 
való készülés közben, pályamunkák, a diplomamunka készítésekor. Az oktatók arra tö
rekedtek, hogy ez az útravaló mind mennyiségben, mind minőségben megfelelő legyen 
a leendő gyógyszerész számára, bárhol is helyezkedik el a hivatás területén. Az okta
tott anyag széles spektruma a gyógyszerészképzés követelményeiből adódik. Képzé
sükben négy jő irányzat, a kémiai, az orvosbiológiai, a gyógyszerészeti és a társada- 
lom-gyógyszerészeti megfelelő arányban szerepelt, s az elsajátított ismeretek alapot 
adnak a gyógyszertári, a kórházi-klinikai, a gyógyszeripari és kutatói gyógyszerészet 
területén munkájuk megkezdésére. Alapot kaptak arra is, hogy képesek legyenek a ké
sőbbiek során érdeklődésük és munkájuk alapján szakosodásra.

Gyógyszerészi munkájuk végzéséhez a jövőben is fejlődésre, folyamatos továbbkép
zésre lesz szükségük. Ez a harmadik évezred küszöbén nagy követelményeket fog állí
tani Önök elé. Az elvárások két előrejelzését, annak szellemét kívánom Önöknek útra- 
valóul adni.

1988. szeptember 18-án ünnepelték Bolognában az ottani egyetem alapításának 900 
éves jubileumát, ahol a jelenlévő európai egyetemek rektorai aláírásukkal elfogadták 
az Európai Egyetemek Magna Charta-ját. Egyetemünk is magáévá tette a deklarált 
célokat, elveket, és azokat érvényesíteni kívánja oktató-továbbképző és kutató-tudo
mányos munkájában.

A dokumentum létrehozását a jobb együttműködés katalizálta abban a reményben, 
hogy az európai népeknek és államoknak fel kell ismerniük az egyetemek növekvő sze
repét a nemzetközibbé váló társadalomban. Egyre világosabb, hogy az emberiség jö
vője elsősorban a kulturális, tudományos és műszaki fejlődéstől függ, és ez a kultúra 
a tudás és a kutatás központjaiban, az egyetemeken kovácsolódik.
Az alapelvek közül kiemelem a kutatás, az oktatás, a képzés szabadságát, és e tevé

kenységek egymástól való elválaszthatatlanságát. Jelentős még az egyetemek közötti 
kölcsönös információ- és dokumentációcserét ösztönző törekvés, valamint - a nemze
ti diplomák megtartása mellett — a végzettségek, címek és vizsgák egyenértékűségé! 
célzó törekvések

Az előzőekben összefoglalt törekvések emlékeztetnek engem a 19. századi magvar 
orvos- és gyógyszerészképzés egyik nagy’ alakjának, Than Károlynak, a kémia pro
fesszorának álláspontjára, miszerint „nemzeti létünk nagy mértékben tudományos 
életünk önálló és jelentős fejlesztésének függvénye: a nemzetek boldogulásának fő fel
tétele a műveltség. ” E gondolatok napjainkban is egyre aktuálisabban csengenek.
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A második előrejelzés is összeurópai. Az ,,Európai Közösség” 1992-re tervbe vett 
születésnapja előtt négy évvel (1988.) az ,, Egészségügyi Világszervezet Európai Iro- 
dájái ”-nak egyik határozata: ,,A gyógyszerész szerepe és feladata az egészségügyi el
látás rendszerében A tanácskozáson 24 európai ország, köztük hazánk képviselője 
vett részt. Fontosabb ajánlások: A gyógyszerész legfontosabb feladata a lakosság 
megfelelő minőségű és mennyiségű gyógyszerekkel való ellátása. A gyógyszerészi 
szolgálat terjedjen ki a lakosság prevenciójára és gyógyítására is, melynek elkülöní
tett területei a járóbeteg alapellátás és a klinikai-kórházi fekvőbeteg szakellátás. Kí
vánatos, hogy a gyógyszerész szoros kapcsolatot építsen ki és tartson fenn a gyógy
szerrendelés, a gyógyszerellátás területén az orvossal, az állampolgár hasznára. 
A gyógyszerész kiemelkedő feladata az új gyógyszerkészítmények részletes és vissza
térő ismertetése, a gyógyszertercipiás tapasztalatok értékelése gyógyszerutilizációs 
vizsgálatok bevezetésével. E feladatok megvalósításában remélem. Önök már sikere
sen jognak közreműködni.

Tisztelt Kollégáik! Őszintén reméljük, hogy most a búcsú perceiben, és a későbbiek
ben is, szeretettel gondolnak vissza egyetemünkre és karunkra, ahol végül is életük ta
lán legszebb időszakát töltötték. Biztosíthatom Önöket, hogy ha egykor visszatérnek 
az Alma Mater falai közé - hasonlóan a most felavatott doktorokhoz -, bizton számít
hatnak munkájukhoz volt oktatóik támogatására.

Ezekkel a gondolatokkal, ezzel az útravalóval bocsátja Önöket pályájukra a Gyógy
szerésztudományi Kar Tanácsa, azt kívánva, hogy hosszú, tartalmas életet éljenek, 
szeressék hivatásukat, és legyenek megelégedett, hasznos munkásai, állampolgárai 
szeretett magyar hazánknak.

1989. február 10.
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Az európai kultúra bölcsője Görögországban

Már többször hiányát éreztem annak, hogy még nem jártam Görögországban, abban 
az országban, melyet sokan az európai kultúra bölcsőjének tekintenek. Az egyhetes 
ottlét valóban megerősíti az emberben ezt a szemléletet. Amikor a nemzetközi 
Gvógyszerészettörténeti Kongresszus résztvevőinek egy csoportjával az Akropoli- 
szón jártunk, és hallgattuk az idegenvezető ismertetését, az jutott eszembe, hogy sze
retném mindazt, amit látok az antik Görögország polgárának szemével látni, és szem-

Hasonló hiányérzetem volt 
Epidaurosz-ban, ahol a vüág 
talán legnagyobb amfiteátru
mát láttam de nem az ott. 
a maga korában megtartott 
előadást , és amikor sétál
tam Aeseulapius ligetében, 
és megtekintettem Sanc- 
tuáriumának maradványait. 
Nagy öröm tölt el, hogy 
a gyógyítástörténet e kiemel
kedő helyén járhattam, meg
tekinthettem a táj természeti 
szépségét, gazdag növényvi
lágát, nyugalmát és békéjét, 
ami gondolkodásra, alkotás
ra készteti a látogatót.

A fent említetteken kívül 
a teljes képhez hozzátarto

zott még Egina - Porosz - Hidra szigete, Delíi, Korintosz, Mikéne, Naupcia és Athén 
több nevezetességének, múzeumának megtekintése.

Görögországi utunknak még több kiemelkedő eseménye volt. Elsőnek említem meg. 
hogy Athénben ünnepeltük Hans R. Fehlmann svájci barátom 70. születésnapját 
szűkkörű baráti társaságban a Hilton Hotel éttermében.

Athénben váltam meg az l.G.G.P. elnöki tisztségétől, melyet nyolc éven át töltöttem 
be. Megválasztásom az 1981. évi nemzetközi kongresszuson történt 1982. január !. 
hatállyal, Budapesten. Elnökségem alatt két évente rendeztük a kongresszusokat az 
előző gyakorlatnak megfelelően:

1983. Washington D. C. Egyesült Államok
1985. Granada Spanyolország
1987. Osló Norvégia
1989. Athén Görögország

A kongresszusok helyeinek megválasztását szerencsésnek ítélem meg. mert a Nemzet-

léletével értékelni. Sajnos ez nem volt lehetséges.

Burátok között Görögországban
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közi Társaság így elő
ször ment tengerentúlra, 
más kontinensre, továb
bá először Spanyolor
szágba, s hasonlóan elő
ször Norvégiába. 
Nemzetközibbé vált 

a Társaság nemcsak 
a kongresszusok he
lyeinek vonatkozásá
ban, hanem az ülések, 
előadások vezetésé
ben és nyelvében is: 
német, francia, angol 
és spanyol a vezető 
nyelvek. Az athéni

______  _________ kongresszus záróülé-
Hcms Rudolf Fehlmann barátomat köszöntőm sén értékelésemben

ezt is kiemeltem, ha
sonlóan a tudományos színvonal emelkedését is. Az eredményekhez a Nemzetkö
zi Gyógyszerészettörténeti Akadémia elnöke (Sonnedecker professzor) és tiszt
ségviselői, továbbá a görög Philianos professzor szervező és tudományos 
munkája is hozzájárult. Nagy reményekkel tekintek utódom, Ingve Torud oslói 
professzor elnöksége elé.

Megelégedetten tá
voztam Athénból, 
mert úgy éreztem, 
mindent megtettem az 
eltelt nyolc évi elnök
ségem alatt a gyógy
szerészeti történelem 
művelése és előbb
re vitele érdekében, s 
munkámat a jelenlévő 
tagság pozitívan érté
kelte, elismerte. Akik 
nem voltak jelen, kö
zülük többen írásban 
fejezték ki vélemé
nyüket.

Ármin Wankmüller és felesége

1989. szeptember
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A Baltikum két országában, Észtországban és Litvániában

Egy hónapon belül, 1989 májusában meghívás alapján a Baltikum két országába, 
Észtországba és Litvániába jutottam el, mindkét alkalommal a Szovjetunió fővárosán, 
Moszkván keresztül, repülőjáratokkal. A meghívást talán annak köszönhetem, hogy 
a meghívók már jártak a Semmelweis Egyetemen, személyesen ismertem őket.

A tallini - tartui látogatás fő célja az észt-finn-magyar gyógyszerészeti kapcsolatok 
felújítása volt az 1930-as években megkezdett rokoni együttműködés alapján. Ez 
Mozsonyi Sándor professzor és Koritsánszky Ottó igazgató nevéhez fűződött.

A vilniuszi - kaunaszi látogatás célja tudományos konferencián való részvétel, elő
adás tartása, együttműködés kiépítése.

Magyar résztvevők (halról jobbra: Liplák József, Stenszky Ernő, Kcry Ágnes, Zalai Károly)

Egyértelműen megállapítható volt, hogy az észtek, illetve a litvánok nem találják he
lyüket az unióban, nem fogadják el az 1939. évi Ribbentrop Molotov paktum kö
vetkezményeit, függetlenségre, önállóságra vágynak és törekednek. Európai kapcso
latokat kívánnak kiépíteni, illetve a régieket felújítani. Múltjuk, kultúrájuk elsősorban
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Európához köti őket, ezt hirdették az utcákon elhelyezett plakátok, és az aláírásgyűj
tők felszólításai. Céljaik eléréséért fáradhatatlanul és keményen dolgoznak. A két 
köztársaságban az orosz nemzetiségű lakosság jelentős kisebbségben van.

Nagy élményt jelentett számomra a még kezdeti ismeretség elmélyítése prof. Elmer 
Arak dékánnal a tartui egyetemen, és négy volt tanítványommal való találkozás, akik 
jól beszélik a magyar nyelvet is. Közülük legtöbbet Silja Kard gyógyszerész és Veski 
Peep egyetemi docens segített.

Az együttműködés módjáról és köréről megbeszélést tartottunk, aminek eredmé
nyeit írásban is rögzítettük. A magyar részről jelenlévő négy fő (Lipták József, 
Stenszky Ernő, Kéry Ágnes, Zalai Károly) mindent megtett, hogy segítségére lehes
sünk az észt kollégáknak, a rokoni észt népnek.

Litvániában Tarasevicius dékán úr fogadott, és kalauzolta a kéttagú magyar küldött
séget (Brantner Antalt és személyemet). A Vilniuszi Egyetem 1919 és 1939 között 
Báthory István nevét viselte, emléktárgyakat láttunk erről az egyetem archívumában. 
A kaunaszi konferencián német nyelvű előadást tartottam a magyar gyógyszerinfor
mációs rendszerről. Nemzetközi hírű a város régi főterén lévő „Orvos és Gyógysze
résztörténeti Múzeum”, amelyet megtekintettünk.

A/  észt és litván nép céljainak elérésében - nem kétséges - igazuk van. Ahhoz, hogy 
terveik megvalósuljanak a mi segítségünkre is szükségük van, együttműködéssel se
gítenünk kell őket. Az előlegezett bizalom részükről „Dragendorff emlékérem” átadá
sával is megnyilvánult.

19X9. június

1990 október-november hónapok fordulóján ismét jártam Tallinban. Előadást tartot
tam a magyar gyógyszerészet FlP szerepéről. Az Észt Gyógyszerészi Társaság elnö
ke „Tiszteletbeli tagsági Oklevél”-lel tüntetett ki.

1990. november
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A dékáni tisztség átadása

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara 1990. de
cember 13-i tanácsülésén a napirendi pontok előtt dr. Somogyi Endre egyetemi tanár, 
rektor az alábbiakban méltatott mint távozó dékánt.

,, Tisztelt Kari Tanács, Hölgyeim és Uraim!
Sajnos elég ritkán fordulok meg a Gyógyszerésztudományi Kar tanácsülésein, most is 

kivételes ez az alkalom. Ez az alkalom elsősorban dr. Zalai Károly professzor úrnak 
szól. abból a meggondolásból, hogy’ nem olyan régen megvált a Gyógyszerésztudomá
nyi Kar dékáni funkciójától. Hat esztendő telt el, az egyetemi szabályok szerint meg
hosszabbítani nem lehetett funkcióját. Bárcsak 1991 nyarán megy nyugdíjba, most sze
retném kihasználni az alkalmat, hogy tisztelettel köszöntsem és megköszönjem azt 
a tevékenységet, amelyet hat év alatt a Gyógyszerésztudományi Kar és az Egyetem ér
dekében tett. Akik régebben élnek itt az egyetemen, azok tudják azt, hogy a professzor 
úr nagyon szorgalmas, építő, konstruktív eleme volt mindvégig az egyetemnek, és a szi
ve csücskében is élő gyógyszerésztudománynak. Munkaterületét valóban úgy kezelte, 
hogy’ minden alkalommal az Egyetem és a Kar fejlődését szolgálta, talán azt is mond
hatnám, hogy’ részévé vált ez, hiszen tradicionális gyógyszerész családból származik, 
volt kitől látni ezt a magatartást, és ennek megfelelően cselekedett. Irányítása alatt 
a Gyógyszerésztudományi Kar egyértelműen sokat fejlődött. Még abban a szerencsés 
helyzetben is volt, hogy> elődje, dr. Szász György által kezdeményezett ötéves gyógvsze- 
résztudományí tanulmányi időszakot az ő dékánsága alatt fogadta el a kormányzat. Ez
által rangosabbá, nemzetközileg elismertebbé vált az egyébként is ismert és megbecsült 
gyógyszerésztudományi tevékenység. Mint rektor - aki öt éven keresztül dolgoztain 
Zalai professzorral - elmondhatom, hogy’ minden alkalommal, amikor egyetemi érdek
ről volt szó, Zalai professzor támogatására és egyetértésére mindenkor lehetett számí
tani, még akkor is, ha voltak kétségei bizonyos kérdésekben. Véleményét őszintén el
mondta, jelleméből fakadóan, és azzal is segített, amikor azt mondta, hogy nem.

Bizonyos, hogy annak idején, ha nyugdíjba megy, nagy’ űr marad utána, nem lesz 
könnyű dolog hozzá hasonló szakképzett embert találni, aki betölti majd az ö funkci
óját. Azonkívül, hogy az Egyetemi Gyógyszertár vezetőjeként, és egy nagyon fontos 
tárgy előadójaként sokat tett, azzal is növelte az egyetem tekintélyét külföld felé, hogy 
a gyógyszerésztudomány történetével foglalkozva megismertette a világot a magvar 
gyógyszerésztudomány történetével és jelenlegi helyzetével. Ezzel külföldön is, és az 
országon belül is rangos elismerést szerzett. Nagyon sokat jelent az egyetem számá
ra egy’ olyan professzor, aki nemzetközileg is elismert. Mostanában divat az Európá
hoz tartozásról beszélni. Nagyon jó lenne, ha nemcsak divat lenne, hanem valóság is. 
Zidai professzor valójában sokat tett azért, hogy egyetemünk és a magyar gyógysze
rész-tudomány csatlakozzon Európához. Én azt kívánom Zalai professzor úrnak, hogy 
a jó Isten jóságát nem korlátozva, még nagyon-nagyon sokáig jó egészségben éljen, 
dolgozzon, és alkalmasint majd, ha nyugdíjba megy, akkor se felejtse cl az egyetemet 
Ebben egyébként biztos vagyok. ”

128



G Y( X i Y SZ E R ÉSZ ÉTI ÉLETK I PÉK

! gvogyszcrésztudományi kar dékánja (1984-1990)

Ezt követte felszólalásom, amely a tanácsülés jegyzőkönyve szerint az alábbiakat 
tartalmazta:

,, Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Kari Tanács!
Köszönetemet fejezem ki Rektor úrnak a hat év munkájára visszatekintő értékelésé

ért. Szeretném néhány gondolattal az összképet teljessé tenni, a Kar vezetésében kö
vetett szempontjaimat összefoglalni.

1984 szeptember első napjaiban kaptam két titkos szintű választás alapján a meg
bízást a Kar vezetésére, ugyanazon a napon, amikor a hazánkban ülésező Nemzetkö
zi Gyógyszerészeti Szövetségnél nyolc éven át teljesített alelnöki tisztségem lejárt. 
Ezt úgy értékeltem - a formai véletlenségtől függetlenül -, hogy nemzetközi gyógy
szerészeti tevékenységem hozzájárult a dékáni tisztség elnyeréséhez. A dékáni tiszt-
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séget nagy’ megtiszteltetésnek, és olyan szolgálatnak tartottam, amelynek ellátása 
örömet jelentett számomra. A Kar vezetésében fontosnak tartottam legjobb tudáso
mat adni, demokratikus, kollektív vezetést megvalósítani, mindenkor békés légkört 
biztosítani.

Ezek, és egyéb tényezők összessége eredményezték az alábbi legfontosabb eredmé
nyek elérését: az ötéves gyógyszerészképzés bevezetése, a Mozsonyi Sándor Alapít
vány létrehozása, az angol nyelvű oktatás bevezetése, a nemzetközi kapcsolatok jelen
tős fejlesztése, három külföldi gyógyszerész professzor „honoris causa professor" 
fokozattal való kitüntetése, a Szegedi Gyógyszerésztudományi Karral a teljes össz
hang megvalósítása a felmerült minden fontosabb kérdésben. A terveimtől eltérően 
nem valósult meg: az alapozó természettudományi tárgyak oktatásának Karunkra va
ló áthozatala, a kutatómunka szorosabb, eredményesebb összehangolása. Bízom ben
ne, hogy’ a Kar új vezetése ez irányban több eredményt fog elérni.
.Az eredményekért köszönet illeti a Kar vezetését, név szerint Györgyi Sándor, Stampf 

György, Nagylucskay Sándor dékánhelyettes urakat, Khin László hivatalvezető ad
junktus urat. A folyamatos támogatásért köszönetemet fejezem ki a Kari Tanács min
den tagjának, a hallgatói képviseleteknek, a diákságnak, a különböző társadalmi 
szervezeteknek és legvégül, de nem utoljára az egy’etem és a társ-karok vezetésének.

Rektor úr munkámat úgy jellemezte, hogy’ a dékáni funkcióban szinte véremmé vált 
a feladatok legmegfelelőbb ellátása. Ez biztos így van, de szabad legyen mondaniva
lómat egy’ személyes, egyéni motívum felemlítésével kiegészíteni, melyre mindig büsz 
ke voltam és vagyok. A szülői házból magammal hoztam, mind apai, mind anyai ágból 
a gy’ógyszerészi-orvosi szemlélet csíráját. E két hivatás szeretetét és megbecsülését 
édesapám és gyógyszerész, illetve orvos nagypapám oltották belém. Apai ágon még tá
volabbra is visszamehetek, mert öt generáción keresztül őseim ezen egyetem orvos 
karán szerezték gyógyszerészi diplomájukat. Ezek a tényezők is hatottak rám dékáni 
működésemben, és egyéni sikereimhez, eredményeimhez minden bizonnyal hozzájá
rulták.
Jó munkát kívánok a Gyógyszerésztudományi Kar további működéséhez: a fiatul 

gyógyszerész nemzedékek nevelésében, továbbképzésében, a gyógyszerészeti tudo
mány és gyakorlat művelésében. ”

1990. december
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A Szentföldön, a mostani Izraelben

Utazásaim között különleges helyet foglal el - célját tekintve is - ezen utam, amely 
magánútnak indult, egyben turistaút is, de gyógyszerészeti tanulmányút jellege is 
volt, és nem utolsósorban zarándokút a bibliai szent helyekre, ahol Jézus Krisztus 
született, nevelkedett, élt és szenvedett. Régi vágyam volt e helyeket személyesen fel
keresni, megismerni és megélni a kétezer évvel ezelőtti események mostani tartalmát 
és hangulatát, imádkozni a szent helyeken. Ezért választottam feleségemmel, Máriá
val együtt az ott tartózkodás időpontjául a karácsonyi ünnepek hetét (1990. december 
21 28.).

Utazásunk magánjellegét két dolog határozta meg. Az elmúlt években a Malév jára
tain 50 OOO km-t repültem, így mint törzsutas az ajándékjegyet Budapest - Tel-Aviv

Budapest járatra kértem. Még nagyobb jelentőségű dr. Kohlberg Joshua gyógysze
rész (Tel-Aviv) meghívása és segítsége az ott tartózkodásunk, szállásunk és progra
munk vonatkozásában. A kollégát 1968-ban a hamburgi FIP kongresszus tanácsülé
sén ismertem meg, és ismeretségünk a későbbi találkozásunk során mélyült el. Ehhez 
alapot adtak gyermekkori magyarországi kapcsolatai. Joshua iskolás gyermekként 
Galíciában élt, többször nyaralt jómódú nagyszüleinél Erdélyben, Tordán és Kolozs
várott. Felesége, Irma Kismartonban született, anyanyelve német, édesapja borkeres
kedő és termelő volt. A szőlőbirtok a tokaji hegyvidéken Mádon volt.

Még a II. Világháború kitörése (1939) előtt telepedtek át Palesztinába, a mai Izrael
be. Mindketten több nyelvet beszélő, európai kultúrával rendelkező, rendkívül kedves 
és szívélyes emberek. Joshua két gyógyszertárat szerzett és vezetett, alapító és igaz

gatósági tagja a Teva Gyógyszergyárnak, a je- 
ruzsálemi Hebra Egyetem Gyógyszerész Ka
rának alapítója (jelentős anyagi támogatással). 
Jelenleg is tagja a Gyógyszerész Kar Tanácsá
nak. Testi és szellemi frissessége, aktivitása, 
eredményei igazolják az időskorúak alkotó- 
készségét, 1991-ben tölti be 85. életévét.

Utunk első turista emléke, hogy már a Malév 
Budapest - Tel-Aviv járata új élményeket 
nyújtott az átlagos repülőutakhoz viszonyítva. 
Gépünkön az útitársak - a két Németország 
egyesítése folytán kialakult feszült nemzetkö
zi helyzetben - legalább fele Oroszországból 
menekülő, kitelepülő orosz zsidó volt, akik Iz
raelt választották új hazájuknak. Nyomasztó 
látvány volt a bizonytalanság és félelem látvá
nya öregeknél, fiataloknál, olykor együtt átte- 

Joshua Kohlberg és felesége inna lepülő három generációs családoknál. Egy hét
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múlva, visszefelé utazva Budapestre, még olyan személyekkel is találkoztunk, akik 
Izraelben nem találták meg a számításukat, így éltek azzal a lehetőséggel, hogy Bu
dapesten át Berlinbe repüljenek, ahol december 31-ig korlátlanul befogadják őket az 
érvényes nemzetközi egyezmény alapján.

Amfiteátrum CaesareáhanJóslatával a tengerparton

Számtalan turista élményünk közül kiemclkedőek a Római kori jó állapotban lévő 
település maradványai, egy most is használatos (koncertek, színházi előadások) am
fiteátrummal Caesarea-ban. Tel-Aviv belvárosa, a kikötő, tengerparti sétány csodála
tos szállodákkal. Ashdod tengerparti nagy kikötő, feltűnően sok Etiópiából kivándo
rolt telepessel. Netanya gyémánt központ, amely tevékenységből fejlődött ki ez 
a modern nagyváros, ahol az importált nyers gyémánt-köveket csiszolják, feldolgoz
zák és exportálják.

Egy napot töltöttünk Lahov-ban, jól üzemelő kibuc-ban, megismerve az ottani mun
kát, életet, kultúrát. Érdekessége, hogy a kősivatag közepén alapított oázisban, mező- 
gazdasági munkát végző 45O-5OO fős közösség alapításában öt Magyarországról el
származott személy is részt vett. Lakásukban meg is vendégeltek.

Rehovod-ban megtekintettük a Weizmann Intézetet, amely sokirányú kutató munkát 
végez. Weizmann neves biokémikus, az intézet alapítója, aki Izrael első államelnöke 
volt. Mély benyomást tett ránk Zichron Ja’kov-ban a Rotschild emlékpark és mauzó
leum, amelyben a frankfurti származású bankár család alapítója, M. Rotschild és fe
lesége nyugszik hatalmas fekete márvány-teremben, és abban elhelyezett fekete már
vány síremlékben. Mély benyomást tett ránk a síremlék és a körülötte kiépített 
hatalmas emlékpark, tele szebbnél szebb virágokkal és fákkal, távol a világ zajától.
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Vendégségben egy kibucban

A gyógyszerészi tanulmányút két érdekességet jelentett számomra. Meglátogattam 
Kohlberg kollégám vezetésével a Jeruzsálemi Hebra Egyetem Gyógyszerészeti Karát, 
ahol a dékán úr fogadott és ismertette a Kar szervezeti felépítését és oktató-tudomá- 
nyos munkáját. Magyarul beszéltünk a dékánnal, aki magyar származású biokémikus 
professzor. A Kar intézetei közül egyet megtekintettem.

A Teva Gyógyszergyár vezetősége nagy tisztelettel és kedvességgel fogadott. Két 
városban négy telephelye van, Tel-Avivban és Jeruzsálemben. Alapanyag, ható
anyaggyártással nem foglalkoznak, készítményeket állítanak elő importált anyagok
ból. A legkorszerűbb amerikai gépekkel, műszerekkel rendelkeznek. Magasfokú 
a  szervezettség a steril készítmények előállításánál, amely gyárrészleg vezetője az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett vegyésznő, akivel együtt ebédeltünk 
a  gyár éttermében, rendkívül kultúrált körülmények között. A gyárlátogatások során 
mintegy 20-25 magyarul tökéletesen tudó dolgozóval beszéltünk, akik az elmúlt 
években Magyarországról vagy Erdélyből települtek át. Jelenleg 300 ezerre becsülik 
a  magyar áttelepültek számát. Ottlétünk alatt informáltak, hogy az elmúlt hetekben je
lentős számban alkalmaztak Oroszországból áttelepülteket, még olyanokat is, akik 
csak az orosz nyelvet beszélik.

A zarándokút fő állomásai és lelki élményei a következők voltak: A karácsony két 
nap ját, december 24. és 25-ét Jeruzsálemben és Betlehemben töltöttük el. A jeruzsá
lemi Moriach Hotelben laktunk, amely drága és elegáns szálloda. Fő célunk volt ka
rácsony misztériumát Betlehemben, Jézus születésének városában és színhelyén meg-
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élni. Jártunk a Ferencesek Információs központjában, ahol részvételi jegyeket tudtunk 
szerezni a betlehemi éjféli misére, beleértve az oda és visszautazást is. ltt kaptunk ar
ról is oklevelet, hogy felkerestük a szenthelyet, és részt vettünk a karácsonyi egyházi 
szertartáson is. Este fél nyolckor indultunk Betlehembe, az autóbusz a szállodánál 
vett fel bennünket. Egy szimpatikus svájci orvos társult még hozzánk. A pár hónap
pal később kitört olajháború már előre éreztette hatását, az utcákon fegyveres kato
nák, ellenőrzések, ami zavarta a karácsonyi hangulatot. Az autóbusz utasait is elvit
ték egy ellenőrzőhelyre, ahol ki kellett szállni a buszból, külön a nőket, külön 
a férfiakat személyes motozásnak vetették alá, a veszélyt jelentő bicskákat elvették, 
majd másik autóbusszal és fegyveres kísérettel indultunk Betlehembe, ahová fél óra 
múlva érkeztünk. Az autóbuszból kiszállva kerítéssel lezárt úton, mindkét oldalon 
fiatal fegyveres katonák sorfala között mehettünk fel a térre, ahol a Szent Katharina 
templom állt, az éjféli mise helye. Bebocsátás csak este tíz órától. Kellemetlen hideg 
szél fújt, jó lett volna már bejutni, de nem lehetett. Amikor bejutottunk Jézus születé
se helyére, a barlangba, már sok zarándokot találtunk ott, akik a világ legkülönbözőbb 
tájairól érkeztek ide erre a napra. A földön nagy ezüst csillagot láttunk a talapzatba 
beépítve, amely Jézus születése helyét jelöli. Felette a falon lámpák, füstölők, szent- 
képek. A zarándokok itt sorakoztak, hogy letérdepeljenek a szent helyen, azt megcsó
kolják, és imát mondjanak. Mi is ezt tettük, és aztán emlékeinkbe mélyedve hosz- 
szabb ideig tartózkodtunk a barlangban.

Az éjféli mise templomában, a kevés pad ellenére még ülőhelyet is kaptunk. A látot
tak és a hely nagyszerűsége elűzte emlékezetünkből az utcák feszültséggel teli han
gulatát, a fegyveres katonák jelenlétét, lármáját. Orgonazenét, szent énekeket hallgat
tunk. Kiosztották az éjféli mise imádságos és énekes könyvét, amelyet minden évben 
újra kiadnak, hogy az egész templom részt vehessen a szertartáson. Szakaszokban, é j 
félre bevonult a 15O--2OO fős papság, élén a jeruzsálemi püspökkel, aki palesztin nem
zetiségű. A misét ő pontifikálta. A mise fontosabb részeit (evangélium, miatyánk stb.) 
hat nyelven felolvasták. A templom tele volt a legkülönbözőbb nemzetiségű és nye l 
vű hívőkkel, akik a szertartásba egyformán és összhangban kapcsolódlak be. Csodá
latos volt az összhatás, a hit ereje és szárnyalása. A mise végét már két óra f e l é  
a pápai himnusz jelentette, majd a papság szabályos rendben kivonult a templom ke 
rengősébe, ahol még további szertartások következtek. Nem szerettük volna l ekésn i  
az autóbuszunkat, ezért el kelleti hagynunk a templomot.

A második napot Jeruzsálem (görögül és latinul Hierosolyma; arabul fil-Kuds/, hé
berül Jerúsalájim) megismerésére fordítottuk, bár ehhez hetekre leli volna szükség. 
Az évezredek alatt a sok fejlődésen és pusztuláson átment település, város a zs idók  
(héber és jidis), a mohamedánok (palesztinok, arabok, törökök és örmények) és a ke
resztények (részben palesztinok és örmények) szent városa. A rómaiak a II. század
ban a területet Palesztinának nevezték el, ahol már ekkor nagyrészt két nép lakod. az 
arab palesztin és a zsidó. Az önálló zsidó állam gondolatát, a cionista mozgalmai az  
Osztrák-Magyar Monarchia-beli Thcodor Uerzl a XIX. század végén indította el Az 
első cionista kongresszust 1897-ben Baselben tartották. Már itt. használták a mozga
lom kék-fehér színű zászlóját a Dávid-esillaggal díszítve. Ismeri, Imgy Uerzl t ana i t
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aki mint újságíró is többször megfordult Pesten - a Dohány utcai Zsinagóga főrabbi
ja nem tette magáévá, mivel az nem volt összhangban az Osztrák-Magyar Monarchia 
alkotmányával, politikájával. Jeruzsálemi sétánk során jártunk a róla elnevezett utcá
ban, láttuk a róla elnevezett iskolát

4 ■ f j r  \ i  \
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BSa-V âta
Siratófal Jeruzsálemben

A város belsejét, közepét mintegy 10-12 méter magas, sok toronnyal ellátott fal ve
szi körül, mely nyolc kapun biztosít bemenetelt. Mi az örmény kapun léptünk be egy 
strassburgi származású franciául beszélő vezető kíséretében. Az örmény negyed, szűk 
utcás, soklépcsős, keleties jellegű település. Szomszédságában van a zsidó negyed, 
melyet bizonyos magasságból pillantottunk meg, rálátást nyerve a zsidók legszentebb 
helyére, a Siratófalra. Lépcsőkön sétáltunk le mintegy 20 méter magasságból, elha
ladva egy katonai őrtorony mellett értünk a fal lábazatához, ahol „Dávid temploma” 
található, amelyet Kr. e. 19-ben Heródes király épített. E templomot a rómaiak a föld
del tették egyenlővé, meghagyva egyedül a kb. 20 méter magas támfalat. E „panasz- 
fuf-hoz járnak a hithű zsidók főleg szombati napon, de ottlétünkkor is láttunk 20-30 
személyt, akik könyvből imádkoztak a templom újraépítéséért, és papír cédulára fel
írt panaszaikat, kérelmeiket a hatalmas kövek hasadékaiba helyezték. A siratófal mö
gött, a falon kívül található a város monumentális temploma, a „Sziklatemplom”.

A keresztény negyed legnevezetesebb szent helyei: a „Szent Sír Templom”, a „Via 
Dolorosa” az egyes stációival, a „Szent Anna Templom” stb. Vezetőnk bemutatta ne
künk az „Utolsó vacsora” épületét és termét, melynek felügyeletét három keresztény 
egyház és a zsidó hitközség együttesen látja el, mivel az épület földszintjén van 
Dávid király sírja, melyet a zsidók látogatnak óhéber imákat hangosan énekelve, 
imádkozva.

Az óváros „Aranykapu”-jával szemben a falon kívül a templomhegy alatt terül el az 
„Olajfák hegye”, amely ugyancsak keresztény szenthely, hiszen itt van a Getsemani
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kert vaskos olajfáival, grottáival és Jézus anyja, Mária sírjával. Itt is időhiánnyal 
küszködtünk, így - ha másért nem - már ezek megismerésére érdemes lenne megis
mételni szentföldi utunkat.

Zarándokutunk egynapos kirándulása Názáretbe és környékére vezetett, ahol Jézus 
gyermekkorát töltötte. E helyről indult el küldetésének teljesítésére. Názáretben meg
tekintettük az „Angyali üdvözlet Bazilikája” elnevezésű új, modern ihletésű épületet. 
Ennek barlang altemplomában szólt - a hagyomány szerint Gábriel arkangyal 
Máriához, jelezve Jézus eljövendő születését. Megtekintettük a Szent József ferences 
templomot, melyben látható József ácsműhelye és a foglalkozás kézi szerszámai. 
A templom könyvtárában, régiségtárában van elhelyezve az a miseruha, melyet 
Gizella első magyar királyné küldött ajándékba a Szentföldre. Láttuk Mária kútját is.

Utunk a Genezáreti tóhoz vezetett Kafameum-ba, amely város Jézus működésének 
központja volt. Itt gyógyította meg a római százados szolgáját, itt járt a vízen, és itt haj
totta végre a csodálatos hal és kenyér szaporítást. Az e helyen álló vendéglőben a tóból 
halászott halakat „Szent Péter sülthala” néven kínálják, amely jó ízű hal lévén kellemes 
étkezést biztosított számunkra is. Láttuk Szent Péter házát és mellette a zsinagóga rom
jait, amelyben Jézus is megfordult. A Golán fennsík érintésével, ahol nem lehetett 
a buszból kiszállni, tértünk vissza Tel-Avivba. Útközben mély benyomást tett ránk a Tá
bor hegy szabályos gúla alakja, ahol Jézus gyakran tanította a népet és tanítványait.

Összehasonlítva zarándokutunk két fő részét - Jeruzsálem, Betlehem illetve Názá- 
ret, Kafarneum, Genezáreti tó ez utóbbi mélyebb és szebb emléket jelentett szá
munkra.

1990. december

Búcsúséta
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Gyógyszerésztörténészek Prágában

Az évszázadok óta „Arany Város”-nak nevezett Prága, Csehország fővárosa évről év
re visszatérő kulturális eseménye a zenei és irodalmi életet bemutató „Prágai Tavasz” 
megrendezése, melyhez szívesen csatlakoznak hazai és nemzetközi tudományos ren
dezvények is. A cseh kollégák már 1987-ben írásban kérték 1991. évre a nemzetközi 
gyógyszerésztörténeti kongresszus megrendezési jogát az IGGP-től. így került 
a XXX. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszus az Arany Városba, a legré
gebbi alapítású (I348) közép-európai egyetem, a Carolinum történelmi levegőt sugár
zó falai közé. A kongresszuson megjelent mintegy 300 személy 30 országból kívánta 
az egyetem vezetőinek és a gyógyszerésztörténelem művelőinek, kutatóinak: „Vivant, 
crescant, floreant academia professoresque!” A prágai tavasz a szó meteorológiai ér
telmében elmaradt, mert április 15. és 20. közötti héten csontfagyasztó hideg volt Prá
gában. Vonatunk útban hazafelé a Morva hegységben behavazott fenyőerdőkön át ro
bogott velünk, a tél még nem adta fel állásait.

A régi szokásnak megfelelően ünnepi ülést tartott a Nemzetközi Gyógyszerészettör- 
téneti Akadémia. Az Akadémiának jelenleg 95 tagja van 30 országból. Az eddigi el
nök, prof. dr. Glenn Sonnedeckcr (USA) utódjául engem jelölt, aki 1989-ig a Nem
zetközi Gyógyszerészeti Társaság elnöke voltam. Úgy nyilatkoztam, hogy szeretném 
az Akadémia tevékenységét hatékonyabbá tenni, és a nyilvánosság előtti érvényre ju
tását megvalósítani.

Prágában az IGGP Schelenz emlékérmével, valamint az Olasz Gyógyszerészettörté- 
neti Akadémia Conci Emlékérmével tüntettek ki. Az Amerikai Gyógyszerésztörténe
ti Intézet Urdang Emlékérmét az amerikai Cauen kapta.

Észt barátommal, prof. E. Tarasevicius-szal, a stólát tőle kaptam
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A vendéglátó cseh és szlovák rendezőbizottság élén doc. dr. Vaclav Rusek állt, aki 
fáradhatatlanul tevékenykedett, hogy országát bemutassa külföldi vendégeinek.

A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia ünnepi ülését április 16-án 
a Szent Ágnes Konvent dísztermében tartotta meg prof. dr. Glenn Sonnedecker elnök
letével. A zsúfolásig megtelt, történeti atmoszférát biztosító terem méltó volt az aka
démiai tevékenység bemutatásához. Az Akadémia új alelnöke prof. dr. Maria Carmen 
Française (Madrid), és elnöke személyem.

Átveszem az elnökséget

A Prágában ért akadémiai elismerés után úgy éreztem, hogy gyógyszerészi élet
pályám újabb csúcsára jutottam el, mint egy nemzetközi tudományos szervezet, 
Akadémia megválasztott elnöke. A ceglédi Remény Gyógyszertár és szüleim jutot
tak az eszembe, ahonnét, és akik irányításával és segítségével indultam el élet- 
utamra.

Felálltam, és az alábbiakat mondottam a díszterem síri csendjében:

,, Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Akadémia 
megválasztott elnöke lehetek, különösen Glenn Sonnedecker professzor úr elnökséget 
követőleg, aki a mi tudomány-területünkön egyike a legnagyobb kutatóknak és okta
tóiknak. Hálás köszönetem Önnek, Elnök úr, és az Akadémia tagjainak a bizalomért.

Ebben az évben ünnepeljük az európai gyógyszerészi gyakorlat önállósodásának 
750 éves születésnapját. Ez jó alkalom arra, hogy ne csak a múltba nézzünk vissza 
hanem előre, a jövőbe is. A mi munkánk, a gyógyszerészet múltjában való kutatás, kei
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dolognál fogva különleges feladat. Először a gyógyszerészeti tudománytörténet, 
amelynek alapját a természeti-biológiai-orvosi tudományok adják, az általános tudo
mánytörténethez kapcsolódik. És a gyógyszerészeti hivatás története, amely társada
lomtudományokon épül, része a társadalom történelemnek. A gy’ógyszerészet történe
lem ilyen irányú kutatását a humanizmus, a megelőző és gyógyító gondozás mind az 
egyén, mind a társadalom részére motiválja. Az eredményes kutatás biztosíthatja a fi
zikai, szellemi és szociális jólét, egészség legmagasabb fokát. A gyógyszerészeti tudo
mányos és gyakorlati hivatásbeli tapasztalataink a múltból hozzájárulhatnak segít
ségként jövőnk építéséhez.

Hölgyeim és Uraim! Akadémiánkat Georg Edmund Dann alapította 1952. június 
23-án, prof. Georg Urdang 70. születésnapja alkalmából, aki egyben az Akadémia el
ső elnöke lett. Ót követték: prof. Georg Edmund Dann 1955-ben, prof Folch Jou 
1970-ben, prof. Wittop Koning 1975-ben és prof. Glenn Sonnedecker 1983-ban. Én 
átérzem megbízatásomnak nagy felelősségét, ennek tudatában vállaltam el a munkát. 
Mégegvszer megköszönöm az Önök támogatását és közreműködését, hogy a jövő év
ben eredményekkel ünnepelhessük az Akadémia 40 éves jubileumát. Köszönöm figyel
müket. ”

1991. április

I magyar delegáció a prágai Károly egyelem dísztermében
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Hétszázötven éves az európai gyógyszerészi hivatás

Erre az alkalomra a Német Szövetségi Posta külön bélyeget bocsátott ki, amely 
a Xlll. században Franciaországban írt kódex miniaturája. A gyógyszer összetevőit 
patikai mérlegen lemérő szerzetest ábrázol. A kódex eredeti példánya a Cambridge-i 
Trinity College tulajdonában van.

A gyógyszerészet történetével foglalkozó kutatók megállapítása szerint a gyógyszer
készítési gyakorlat fejlődési folyamatában az európai önálló, tehát az orvosi tevé
kenységtől független európai gyógyszerészet megvalósulása „de jurc" az 1241. évre 
esik. A határkövet a Hohenstaufen ll. Frigyes (1194-1250) szicíliai és nápolyi király, 
német-római császár által kibocsátott „Constitutiones Melfi” (1231.) és a „Novae 
Constitutiones” (1231-1241 között) jelentették. A Constitutiones a gyógynövények 
termelésével, feldolgozásával, a gyógyszerek előállításával kapcsolatos feladatokat 
elkülönítette az orvosok diagnosztizáló és terápiás működési területétől. A gyógy
szerészi feladatok felelősségét eskütételhez kötötte, ami feltétele lett a hivatás gyakor
lásának. A gyógyszerészi hivatás gyakorlására szolgáló „apotheka” privilegizált 
helyzetbe került, mert orvos által való fenntartását megtiltotta, alapítását jogosítvány
hoz kötötte. A gyógyszerek forgalmazását meghatározott árakhoz kötötte, és ezzel 
a gyógyszerész kereseti lehetőségét szabályozta. A gyógyszertári gyógyszerkészítést 
hatósági ellenőrzés alá vonta.

Emlékbélveg

140



( i Y< )( iYSZERÉSZETI ÉLETKÉPEK

Természetesen évszázadoknak kellett eltelni, amíg a lefektetett alapelveknek megfe
lelően elkülönült és kialakult a gyógyszerészi önálló gyakorlat és hivatás.

Az önálló európai gyógyszerészi hivatás hétszázötven éves jubileumát a német, az 
osztrák és a svájci, tehát a német nyelvterület vezető országainak különböző gyógy
szerészeti szerveinek és gyógyszerészeinek rendezésében Mainz-ban 1991. június 
7-én ünnepelték meg, melyen megjelentek további országok egyesületeinek képvise
lői és gyógyszerészei (Belgium, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szov
jetunió, Magyarország stb.). Hálás vagyok Nikolics Károly professzor elnök úrnak, 
hogy az európai szintű eseményen a Magyar Gyógyszerészeti Társaságot képviselhet
tem. Külön öröm volt számomra a jubileumon Orosz Iván gyógyszerész barátommal 
együtt részt venni, majd néhány napot családi körben eltölteni.

Az ünnepi tudományos ülésen a vendégeket és megjelent hivatalos személyeket üd
vözlő szónokok, az eseményt és a hétszázötven évvel ezelőtti eredményeket mai 
szemlélettel értékelő kutatók, előadók, rendkívül korszerűen mutatták be az előreha
ladást, párhuzamba állítva napjaink változásával.és eredményeivel. A felidézés nagy- 
szerűségétől és annak mély tartalmától meghatva átéreztük hivatásunk múltját, jele
nét es jövőjét. Értékelni lehetett a hétszázötven esztendő gyakorlati és elméleti 
ismeretanyagának nagyságát, mindazt, amit a gyógyszerészek az emberiség javára al
kalmaztak és összegyűjtöttek.

A gyógyszerészeti hivatás fejlesztésének korunkban nélkülözhetetlen alapja 
a gyógyszerészet szellemi erőinek, kutatási eredményeinek mozgósítása, a gyógysze- 
részképzés, a gyógyszerész-doktorképzés, a tudományos minősítés színvonalának 
emelése, a gyógyszerészet és a gyógyszerészek sokkal nagyobb társadalmi és anyagi 
megbecsülése.

A magyar gyógyszerészet gazdag múltjának megfelelően jövőnket az európai egy
séges gyógyszerészet keretei között kell megvalósítani, ami egybeesik hazánk veze
tőinek politikájával és célkitűzéseivel.

Hazatérve Mainz-ból Budapestre, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság által erre az 
alkalomra szervezett tudományos ülésre is hamarosan sor került. Nikolics professzor 
elnök úr felkérésére itt képanyaggal gazdagon illusztrált előadást tartottam.

1991. július
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A valenciai gyógyszerészek jubileuma Spanyolországban, 1441-1991

Különleges meghívót hozott a posta, feltehetően mint a Nemzetközi Gyógyszerész
történeti Akadémia elnöke kaptam, néhány héttel a katalániai jubileumi események 
megtartása előtt. A meghívásban talán szerepet játszott az is, hogy a katalánok ural
kodói házasság révén kapcsolatban álltak az Árpád-házzal. A két ország közötti kap
csolat napjainkban is kialakulóban van. Nem tudtam, hogy a meghívást kinek tulaj
donítsam. A nyomtatványokon „Universidad International Menéndez Pelayo” és 
„Colegio Oficial de Farmaceuticos de Valencia” szerepelt. A meghívón előadás tartá
sára is felkértek, biztosították a retur repülőjegyet és a vendéglátás költségeit.

Repülőgéppel Frankfurton át érkeztem Valenciába, ahol a repülőtéren Pedro Vernia 
Martinez várt és a Hotel Inges-be kísért. Ő volt egész ott tartózkodásom alatt hűséges 
és kellemes, figyelmes kísérőm. Elmondása szerint 1984-ben Kairóban arab gyógy
szerészi kongresszuson találkoztunk.

A négynapos jubileumi ünneplésen és a tudományos előadás-sorozaton én voltam az 
egyetlen külföldi vendég, akit mint a Gyógyszerészettörténeti Akadémia elnökét a ka
talán és spanyol közélet megjelent vezetőinek is bemutattak. Az ünnepi jubileum al
kalmából a mintegy félmilliós város. Valencia polgármestere fogadást adott, melyen 
részt vettem és kifejeztem köszönetemet.

Az ünnepség első eseménye a valenciai királyi palota épületében lévő templomban 
megtartott szentmisén való részvétel volt. A szentélybe vezettek, ahol a prominens 
személyek kaptak ülőhelyet. A templom hajójában 4OO-5OO-an helyezkedtek el, akik

nagyrészt a konferencia 
résztvevői voltak. A mi
séző főpap a kollégium 
alapítását méltatta, és 
abban „Reina Donia 
Maria de Aragony Si- 
cilia” érdemét. Méltatta 
továbbá a kollégium és 
a gyógyszerészek érde
meit, kiemelve a hivatás 
és gyakorlat humanitári
us és szociális jellegét. 
Szinte az összes jelen lé
vő részt vett a szentál
dozásban, talán azért, 
hogy ezzel is kérjék 
a kollégium működésé
nek eredményességét 
a továbbiakban is.

Ünnepi szentmise a királyi palotában
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A mise után a kollégium patinás székházába mentünk át, amely beillene egy régi ve
lencei palotának is. A mintegy tízperces sétánkat politikai tüntetők tűzijátéka zavarta 
meg az egyik közbeeső téren, ahol talán száznál is több robbanótöltetet, nagyméretű 
petárdát gyújtottak be. A többség nem törődött velük, már megszokták. Csak az óva
tosabbak húzódtak kapualjakba, mellékutcákba.

A székházban ebédnek beillő állófogadás volt nagyszerű ételekkel, italokkal. Itt is
merkedtem meg a kollégium és a vendégek fontosabb személyiségeivel. Az első be
nyomások kedvezően hatottak rám, és felkeltették a katalánok iránti érdeklődésemet. 
Erre még aznap este kaptam további megerősítéseket, amikor a konferencia tiszteleté
re a városi zenepalotában rendezett szimfonikus zenekar koncertjén vehettem részt. 
A mintegy 120 fős, elsősorban fúvószenekar Sosztakovics, Sztravinszkij, Vili és 
Respighi műveit adta elő nagy sikkerrel. Az egyes zeneszámok elhangzása után hatal
mas tapsvihar tört ki, alig hagyták a műsort befejezni. Úgy éreztem magam, mintha 
Pesten lennék a Zeneakadémián vagy az Operaházban egy jól sikerült előadáson. A ka
talán nép zenei kultúrája, temperamentuma, elismerése hasonló a magyar népéhez.

Amikor a hatalmas és modem zenepalotából kijöttünk az utcára, további események 
fokozták emelkedett hangulatunkat. A rendezők által szervezett pompás tűzijáték vette 
kezdetét a jubileum tiszteletére. Hasonlított a budapesti augusztus 2O-i ünneplésünkhöz.

Az ünnepi események közül legnagyobb hatással volt rám a Kollégium alapításá
ban szerepet játszó Mária királynő sírjának felkeresése. Gépkocsin mentünk a Szent- 
háromság templom és a hozzá tartozó szerzetes apácakolostor épületkomplexumá
hoz, ahol mintegy 30 nővér él a klauzura szigorú szabályai szerint, és teljesít egyházi 
szolgálatot. A rend főnöknője és helyettese fogadta a kb. húszfőnyi látogatót. Először 
a kolostor kerengőjében Mária királynő sírjához vezettek bennünket. Elsőnek az 
Akadémia elnöke, Salvador Ibanez Hernando méltatta spanyol nyelven az esemény 
jelentőségét, francia nyelven szóltam én is. A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti 
Akadémia elnöksége, tagjai, és kiemelten a magyar gyógyszerészet nevében elisme
résünket, hálánkat fejeztem ki. A Mária királynő által megjelölt úton halad előre 
a gyógyszerészet napjainkban is, a társadalom egészségének és jólétének biztosítása 
érdekében. A tisztelet és megemlékezés koszorúját helyeztem el a monumentális sír
ra. Az 550 éves jubileum emléktábláját a korabeli épület helyén lévő ház falára he
lyezték cl a rendezők.

A tudományos ülés megnyitója a valenciai „Universidad International Menendez 
Pelayo" egyetem kari épületében volt. A meghívott előadók között előadásomban „Az 
európai gyógyszerészet születése” cimmel elsősorban a mediterrán országok vonatko
zó adataival foglalkoztam. Emellett kivetített ábrán mutattam be további országok, 
így Magyarország helyzetét is.

Mégegyszer találkoztam a vezetőkkel, professzorokkal a kollégium székházában. Itt 
zajlott le a felsőbb évfolyamos diákokkal való találkozás is, akik eredményeikért az 
elnöktől jutalmat kaptak. Szép volt a diákok folklorisztikus zenei és tánc műsora. Ez 
alkalommal vehettem át az elnöktől a kollégium 550 éves jubileumára készített ezüst 
emlékérmet, és a kutyabőr kötésű illusztris kötetet a kollégium történetéről, amely 
Pedro Vemia Martinez munkája.

143



Gyógyszerészeti életképek

Vtilenciáhan előadási tartok

A szerző megtisztelt azzal, hogy meghívott lakásába a családjához és gyógyszerta
rába is. Nagy élmény volt megismerni egy kolléga családját és életét, nem utolsósor
ban gyógyszerészeti gyűjteményeit. Lakásában három szoba múzeumnak nevezhető, 
tele értékes gyógyszerészeti könyvekkel, kódexekkel, lajansz és porcelán edényekkel.

__________________________ mozsárgyűjtemeny
nyel, patikai mérle
gekkel és súlyokkal. 

Ilyen gazdag és leltár 
szerint nyilvántartott 
magán gyűjteményi 
eddig még nem volt 

alkalmam megismer
ni.

A tudományos ered
ményekben és hiva
tásbeli élményekben 
gazdag valenciai tar
tózkodásom utolsó 
napján záró banket
ten vehettem búcsút 
a kedves katalán kol
légáktól.

Diákok között 19{)2. február
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Gyógyszerészkari tanácsülés

Prof. Rácz István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja 1992. november 4-re hívta 
össze a Kari Tanácsot, melyen búcsúztatásom szerepelt. Utalt arra, hogy 1990 tava
szán a dékáni tisztségem lejárta után már az akkori rektor elbúcsúztatott, értékelte 
nemcsak dékáni működésemet, hanem egész életpályámat. Rácz dékán úr elismerően 
szólt közel 30 éves egyetemi munkásságomról, az Egyetemi Gyógyszertár és 
a Gyógyszerügyi Szervezési Intézet fejlesztéséről, beleértve az oktatási, tudományos 
és gyógyszerellátási munkát is. Megköszönte kitartó, szívós és eredményes munká
mat, bejelentette, hogy a jövőben is számít intézeti és kari szintű közreműködésemre.

Ezt követte felszólalásom:

„Domine spectabile, professores,
Tisztelt Kari Tanács!
Mindenekelőtt köszönet az elismerő szavakért. Munkámat a gyógyszerészi hivatás 

iránti szeretettel, és legjobb tudásom szerint igyekeztem végezni. Mindenkor a köte
lességemet láttam el a társadalom, a gyógyszerészet, az egészségügy és a népjólét 
előrehaladása érdekében.
A Gyógyszerésztudományi Kar tanácsülésén első esetben 1962 szeptemberében mint 

megbízott előadó vettem részt, és a karnak 30 éven át folyamatosan tagja voltam. 
A gyógyszerészi pálya vonatkozásában mélyek a gyökerek. Az ősök öt generáción, 200 
éven át gyógyszerészek voltak. Gyógyszerész édesapám mellett szemléletemre nagy 
hatással volt anyai nagyapám, aki 60 éven át praktizáló vidéki orvos volt. Kettőjük 
közelségében tölthettem ifjú koromat, és ismertem meg az orvoslás és gyógyszerészet 
harmóniáját.

Az 1939-ben kezdődött 52 éves gyógyszerészeti életpályámat három szakaszra osz-

Első a felkészülés szakasza: gyógyszerész egyetemi hallgató, gyakorlati jelkészítés 
apám és dr. Wéber Dezső egyetemi magántanár gyógyszertárában, gyógyszerész-dok- 
tori fokozat megszerzése, közgazdasági egyetemi hallgató két éven át, rutin gyógy
szertári gyakorlat, alapellátás, gyógyszertár vezetés magángyógyszertárban.

Második szakasz: gyakorlati és vezetői munka az állami egészségügyi szolgálatban. 
Beosztott gyógyszerész, gyógyszertárvezetés, szakfelügyelő-gyógyszerész, szakfel
ügyelet és gyógyszerellenőrző analitikai laboratórium vezetés.
Harmadik szakasz: oktató és tudományos munka. Kórházi nővér, majd gyógyszertá

ri asszisztens képzés, egyetemi oktató, tudományos munka mint adjunktus, docens és 
egyetemi tanár. Részvétel a gyógy>szerész továbbképzésben. Tudományos kutatás. 
Gyógyszerész-doktori képzés, 105 doktori értekezés vezetése, értékelése. Intézetveze
tői, és dékáni vezetői teendők ellátása.
A fenti teendők ellátása folyamatosan új feladatokat jelentettek, amelyeket örömmel 

vállaltam és végeztem, mert a kollégák segítségére, támogatására mindig számíthat
tam. Köszönetemet fejezem ki a folyamatos jó együttműködésért a kar minden tagjá-
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nak. Kiváló kapcsolatot tudtam fenntartani a szegedi kari professzorokkal és intéze
teikkel, hasonlóan néhány külföldi egyetem gyógyszerész professzoraival, például 
a prágai, pozsonyi, bécsi, krakkói, hallei, berlini, rostocki, genti, madisoni és 
chii agoi egyetemeken.

Kívánok a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek, a Gyógyszerésztudományi 
Karnak eredményekben gazdag jövőt, az oktató- és kutatómunka nagyobb elismeré
sét. megbecsülését.

Vivat, crescat, floreat Universitas Medicinae et Facultas Pharmaciae!”

1992. november
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Nobile Collegio Chimico-pharmaceutico Rómában

Kémikusok és gyógyszerészek kollégiuma a templomban

Régi vágyam volt eljutni a „Római Kémikus Gyógyszerészek nemes kollégiuma” 
székházába, a „San Lorenzo in Miranda” épületébe, közvetlenül a Fórum Romanum 
mellett. így érthető, hogy eleget tettem az Olasz Gyógyszerésztörténeti Akadémia 
nemzeti kongresszusukra való meghívásának, melyet a fenti helyen 1992. november 
6. és 11. között rendeztek meg.

A Malév gépének megérkezésekor éppen többórás sztrájk volt a metró összes vona
lain, a taxi igen drága volt, így villamossal és gyalogosan jutottam el a Colosseum 
mellett, közel a Fórum Romanumhoz található „Hotel Delta” szállodába.

A kongresszus megnyitója és előadásai a „San Lorenzo in Miranda” épületegyüttes 
templomában voltak. Kissé szokatlan volt az oltár előtt felállított előadói emelvény 
kisebb szószék -, ahol az akadémiai elnöki üdvözlésemet, majd másnap az előadáso
mat megtartottam.

A templom alatti részben kiállítási termek és fogadások megtartására alkalmas szo
bák voltak. Itt töltöttük el az előadások közötti szüneteket, itt zajlottak le a fontos 
megbeszélések.

A kongresszuson üléselnöki tisztséget is betöltöttem, amiért könyv ajándékkal lep-
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tek meg. Nagy örömömre szolgált két további könyv ajándék: egyik a Nobile Collc- 
gio elnökétől „Róma gyógyszerészeti emlékei” címmel, másik a barcelonai gyógy- 
szerész-törtcnész professzorasszonytól „A valenciai 1492. évi Receptarium” fakszi
mile kiadásban.

A kongresszus mellett alkalom kínálkozott a város néhány nevezetességének megte
kintésére. így mindenekelőtt bejártuk a Fórum Romanumot és mellette a Sanct Cosma 
c l  Damjan Basilica-t, amely a gyógyítás szentjeinek tiszteletére épült. Az irodalom 
szerint Cosma a medikusok (orvosok), Damjan az apothekariusok (gyógyszerészek) 
védőszentje. Nem mulasztottam el a Vatikánban, a Szent Péter templomban eltölteni 
néhány órát. Ezt követte az Angyalvár bejárása. A szép napsütéses időben gyönyörű 
kilátásban volt itt részem az „urbs aeterna”-ra.

Külön élmény volt az „Aeademia d’Ungheria” felkeresése, amely napjaink magyar 
kultúra intézete, és amelynek magyar vezetőjével is megismerkedtem. Itt találkoztam 
es alkalmam volt beszélni Paskai László esztergomi bíboros érsekkel. Még egy estét 
töltöttem el az egykori arisztokrata, grófi család palotájában, melyet a magyar állam 

Hóman Bálint egykori kultuszminiszter kezdeményezésére - az 1930-as években 
vásárolt meg.
Az utolsó estét ismét a rendezők és a kongresszus (14 országból érkezett) résztve

vőinek társaságában töltöttem cl. Az elegáns bankettet Róma belvárosában lévő Ho
tel Imperial-ban rendezték, ahol az olasz történelem jelentős eseményei zajlottak le 
századunkban. Az elegáns és kellemes társaságban gyorsan múlt az idő, már éjfélt 
ütött az óra, amikor szállodámba hazatértem. A nagyszerűen sikerült bankett méltó 
befejezése volt a jól szervezett, tudományosan értékes kongresszusnak. Köszönet ér
te a rendezőknek.

1992. december
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A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia ülése, Heidelberg

A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémiát (AlHP) prof. dr. Gcorg Edmund 
Dann alapította 1952-ben. Tudományos ülésen első ízben 1971-ben vettem részt 
a prágai nemzetközi gyógyszerésztörténeti kongresszus alkalmából. Ezekben az 
években már jelentősen fokozódott érdeklődésem és munkám e tudományterület 
iránt, hazai és külföldi vonatkozásában egyaránt.

Az Akadémia tagjává a horvát Tartalja professzor (Zágráb) javaslatára lettem 1977- 
ben. Az akadémiai láncot és a diplomát lnnsbruck-ban a Habsburg kastély Maria 
Theresia nevű nagy termében akasztotta a nyakamba, illetve adta a kezembe prof. 
Dilg Wittop Koning (Hollandia). Nagy elismerés és kitüntetés volt ez számomra. Tag
ként - előttem - magyarok kevesen vettek részt a munkában.

Az Akadémia elnökévé - prof. Sonnedecker (USA) jelölése alapján - Prágában az 
1991. évi ülésen választottak meg.
Az 1993. évi nyilvános tudományos ünnepi ülésünket Heidelbergbcn tartottuk 

meg az IGGP nemzetközi kongresszusa alkalmából. Ez volt az első alkalom szá
momra, az egész ülést vezettem francia nyelven, ami hivatalos nyelve az Akadé
miának.

Megjelent az ülésen a hei- 
delbcrgi Kari Ruprecht Egye
tem rektora képviseletében 
a rektorhelyettes asszony, aki 
felszólalásában hangsúlyozta 
a szakterület kutatásának, 
eredményeinek a jelentőségét 
az oktatásban és a nevelés
ben.

A kétéves munkánkról Ber- 
nard MaItelaer főtitkár (Bel
gium) számolt be. Az elnökség 
döntése alapján ajelöltek közül 
öt tagot vettünk fel az Akadé
mia tagjai sorába. Az Urdang 
emlékérmet az amerikai intézet 

igazgatója adta át prof. dr. Woyciech Roeske professzornak (Krakkó).
Az ünnepi előadást prof. dr. Peter Dilg (Marburg) tartotta német nyelven „Pharmazie 

und Sprache” címmel. Jó témaválasztás, gazdag kutatási anyag és jó előadás volt. 
méltán aratott nagy sikert.

Az akadémiai ünnepi ülés eredményesen zárult. Következő tudományos ülésünket 
1995-ben Párizsban tartjuk a francia kórházi gyógyszerészet 500 éves jubileuma al
kalmából. A viszontlátásra Párizsban!

1993. május

Megnyitó ii/és Heidelbergben
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MTA tudományos minősítés

Az oktatók, a kutatók tudományos minősítését évszázadokon keresztül az egyetemek 
végezték, amelynek első fokozatát a habilitációs eljárással szerzett egyetemi magán
tanári cím megadása jelentette. Ezt követték a különböző egyetemi tanári, professzo
ri fokozatok. Az 195O-es 44. számú, és az 1951. évi 26. törvényerejű rendelettel 
számunkra új rendszerű tudományos fokozatokat (tudományok kandidátusa és tudo
mányok doktora) és eljárást vezettek be az MTA-hoz csatolt Tudományos Minősítő 
Bizottság (TMB) felállításával.

A tudományos minősítésre kijelölt tudományszakok között szerepel a gyógyszeré
szeti tudomány, de a minősítések lebonyolítására külön szakbizottság nincs. így 
a gyógyszerészeti alapképzettségű személyek kérelmei és disszertációi a témakörnek 
legjobban megfelelő szakbizottságokhoz (kémiai, orvosi, biológiai stb.) kerülnek, és 
minősítésüket e tudomány-szak megjelölésével kapják. így aránytalanul alacsony 
a gy ógyszerészeti tudomány minősítettjeinek száma. Ez ellen két évtizede harcolok, 
de eddig csak az arányt sikerült javítani, véglegesen rendezni a problémát nem.

Kandidátusi fokozatomat 1970-ben szereztem meg az orvostudomány szakterületén, 
mivel kérelmemet és az elbírálást a TMB orvosi szakbizottsága intézte, végezte. Ez
zel soha nem dicsekedtem, mivel magamat mindig gyógyszerésznek tartottam. A ma
gasabb doktori fokozat megszerzésére sokrétű egyetemi feladataim, a dékáni funkció 
ellátása, hazai és külföldi közéleti tevékenységem miatt két évtized múltán került sor. 
Dr. Nikolics Károly dr. se. egyetemi tanár volt szíves az utat egyengetni ahhoz, hogy 
240 irodalmi közleményem, tudományos előadásaim, nemzetközi tudományos ered
ményeim, és két külföldi akadémiai tagság alapján beadhattam életművem összefog
lalását, téziseimet. A témám címe: „A magyar gyógyszerészet XX. századi tudomá
nyos fejlődésének vizsgálata”.

Téziseim, disszertációm megvédését a TMB 1993. március 22-én délelőtt 11 órára 
tűzte ki. A mintegy két éve tartó folyamatnak (a disszertáció beadásától) ez volt a leg
nehezebb, és egyben utolsó felvonása.

A kiküldött bizottság:

Elnök: Vizy E. Szilveszter, akadémikus (orvosi szak),

Titkár: Tagok: Kedvessy György, a gyógyszerészi tud. doktora,
Nikolics Károly, a gyógyszerészi tud. doktora,

Szász György, a kémiai tudományok kandidátusa,
Selmeczi Béla, a gyógyszerészi tud. kandidátusa,

Ringelhann Béla, az orvos tudományok doktora,

Opponensek: Szabadváry Ferenc, a kémiai tudományok doktora,
Endrei Walter, a történelemtudományok doktora,
Bánó Marianne, az orvostudományok kandidátusa.
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Miután az elnök megnyitotta az ülést, megállapította az összehívás és az eljárás sza
bályosságát. A titkár felolvasta ajelölt tudományos életrajzát. Ajelölt kapott ezután 
szót tézisei szóbeli ismertetésére.

A rendelkezésemre bocsátott húsz percen belül a lényeg előadása, - téziseim közül 
a legfontosabb négy kiválasztása, és néhány ábra kivetítésével - bemutatása volt 
a legnehezebb. 30 éves egyetemi-oktató munkám alapján úgy éreztem, hogy ez jól si
került.

Ezután a három opponens felolvasta bírálatát, kérdéseket tettek fel, majd minősítet
ték munkámat. A mintegy 150 fős közönség köréből egy személy kért szót, és a jelölt 
olyan érdemeit ismertette, amiről eddig még nem esett szó.

A kiküldött bizottság zárt ülésen hozta meg döntését, amelyet az elnök ünnepélyes 
hangulattal és szavakkal ismertetett. A titkos szavazás alapján az elérhető maximá

lis pontszám 21 (7x3). amelyből 
19-et kaptam.
Az elnök egyben kijelentette, 

hogy a munka azt is igazolta, hogy 
a gyógyszerészeti tudomány száza
dunkban már olyan önálló tudo
mányszak, amely a minősítések le
bonyolítására önálló gyógyszerészi 
szakbizottságot igényel. Ennek 
megvalósítását jegyzőkönyv i lég 
fogja kérni. (Az előzőekből már ki
tűnt, hogy a kiküldött komplex 
szakbizottságban három terület volt 
képviselve: orvosi-gyógyszerészi, 
történelmi és kémiai.)

Elsőnek a bizottság tagjai, egye
temi kollégáim, barátaim, ismerő
seim és nem utolsósorban felesé
gem, fiaim és a szűkebb rokonság 
gratuláltak sikeres védésemhez 

Intézetemben munkatársaim dél
után köszöntöttek.

Szűk családi körben, feleségem, 
fiaim, menyeim társaságában a bu
dai „Zöld hordó” vendéglőben va
csoráztunk, és töltöttük el az estét.

1993. május

Vizv E. Szilveszter a Magyar Tudományt>s 
Akadémia elnöke. 201)3
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„Doctor Honoris Causa” 
avatás a pozsonyi Comenius Egyetemen

I)i: Honoris Causa avalas Pozsonyban

„A pozsonyi Comenius Egyetem Tanácsa döntése alapján az egyetem március 11-én 
tartott ünnepi tudományos ülésén „doctor honoris causa” fokozattal habilitálták dr. 
Zalai Károly ny. egyetemi tanárt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerügyi Szervezési Intézete tudományos tanácsadóját. Az elismerés, a kitüntetés 
alapjául a közel három évtizedes gyógyszerészeti tudományos és oktatói együttműkö
dés szolgált. Egyidejűleg azonos elismerésben részesült prof. dr. Berbert Oelschláger, 
a Frankfurt am Main-i Goethe Egyetem ugyancsak emeritált professzora, aki magyar- 
országi, sőt európai vonatkozásban is elismert gyógyszerészkari professzor.

Az ünnepi tudományos ülést az egyetem központi épületének dísztermében tartot
ták. Négy rektorhelyettes, a tizenkét kar dékánja és számos professzora, és a mintegy 
300 fős közönség jelenlétében, a szlovák himnusz elhangzásával nyitották meg az 
eseményt. Az ülésen a tisztségviselők, a professzorok és a két jelölt mind tallárba öl
tözve vettek részt.

A rektor úr megbízásából elsőnek prof. dr. Pavol Hrnéiar rektorhelyettes szólt a meg
jelentekhez. (A szlovák nyelven elmondott beszédeket a két jelölt német illetve magyar 
nyelven egyidejűleg kézhez kapta, így mód adódik ezek fontosabb részeit idézni.)
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„Mélyen tisztelt Magnificenciák, cseh és szlovák egyetemek rektorai! 
Spektábiliák, egyetemi karok dékánjai! Comenius Egyetem tisztelt Tudományos 
Tanácsa! Tisztelt vendégek! Negyven évvel ezelőtt, az 1952/53-as egyetemi tanév
ben kezdte meg tevékenységét Alma Materünk Gyógyszerészi Kara, és ezzel kap
csolódott a gyógyszerészeti oktatás hazai hagyományaihoz, amelyet egyetemün
kön 1939-ben alapoztak meg. A múlt év szeptemberében ünnepélyes keretek 
között mérlegeltük tevékenységünk négy évtizedes munkáját, és megelégedéssel 
állapítottuk meg, hogy ez a kar európai méretekben is megállja a helyét, és sike
resen birkózott meg az 1960-1969-es évek komoly feladataival is, amikor csak 
egyedül működött Csehszlovákiában.

A Gyógyszerészi Kar megvalósítása és fejlesztése széles nemzetközi együttműkö
dést követelt. Örömmel állapíthatom meg, hogy a segítő kezet azok a karok és inté
zetek is nyújtották felénk, amelyekből doktorjelöltjeink jöttek.

Ezen az ünnepélyes ülésen is megemlékezünk karunk jubileumáról, azon alkalom
kor, amikor egyetemünk dékáni és tudományos tanácsa javaslatára a Comenius Egye
tem legmagasabb tisztséghordozói közé soroljuk a gyógyszerészeti tudományok két 
tisztelt és elismert képviselőjét. Örvendek, hogy ma felavatjuk a gyógyszerészeti tu
dományok tiszteletbeli doktoraivá dr. Herbert Oelschláger urat, a híres frankfurti 
J. W. Goethe Egyetem tanárát, és dr. Zalai Károly urat, a neves budapesti Semmel
weis Orvostudományi Egyetem tanárát.

Dacára annak, hogy a gyógyszerészeti tudományok tiszteletbeli doktorátusait ka
runk évfordulójával kötöttük össze, úgy gondoljuk, hogy ezek a megtisztelések meg
felelő időben jönnek, olyan időben, amikor az egészségtudományok viharos fejlődé
sen mennek át.

A múlt század nyolcvanas éveiben kezdődött a vegyészek, gyógyszerészek és orvo
sok gyümölcsöző együttműködése. A kórokozó mikroorganizmusok szelektív meg
semmisítése az élő testben, hatékony vegyianyagok segítségével Paul Ehrlich és mun
katársai korától tudományos alapokon felépített kemoterápiává vált. Az utolsó száz év 
folyamán az összes gyógyszer több mint 90 százalékát a vegyi kutató laboratóriumok 
szintetizálták. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az orvostudomány sikerei nem lennének 
olyan meggyőzőek nagy mennyiségű gyógyszerészeti készítmények nélkül. Az orvo
si beavatkozások sikereit a fejlett országokban legalább 70 százalékban a gyógysze
rek alapozzák meg.

A gyógyszerészeti tudományra jellemző a rendkívüli összetettség. Az ember érdeké
ben felhasználják a fizikai, vegyi, fiziológiai, biokémiai, immunológiai és más tudo
mányok fejlődésének eredményeit. Ehhez jelentékeny mértékben hozzájárultak ven
dégeink is, akik Alma Materünk tiszteletbeli doktoraivá lesznek.

Tisztelt Oelschláger tanár úr, örvendek, hogy személyében olyan tudós egyéniséget 
köszönthetek, aki közismert szívélyes viszonyával a szlovák és cseh gyógyszerészet 
iránt. Engedje meg kifejeznem azon kívánságomat, hogy a mai avatás után egyete
münk, karunk az Öné is legyen.

Tisztelt Zalai tanár úr, örülök, hogy a tiszteletbeli doktorátus adományozása szilár
dítja baráti kapcsolatainkat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel. Engedje
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meg kifejeznem óhajomat, hogy őrizze meg továbbra is baráti kapcsolatát a mi 
gyógyszerészi karunkkal, amely indítványozta ezen magas tisztelet megadását.”
A rektori megnyilatkozást követően prof. dr. Kovács Péter, a Gyógyszerész Kar dé

kánja ismertette a jelöltek laudációját, melynek egyes részei az alábbiak:

„Magnificus, igen 
tisztelt Rektor úr, az 
ünnepi egyetemi ülés 
igen tisztelt vendé
gei! Nagy kitüntetés 
részemre, hogy! a mai 
ünnepélyes ülésen 
Magnificus Rector, 
bemutathatom Önnek 
a Comenius Egyetem 
új tiszteletbeli dokto
rait, és egyben arra 
kérem, hogy adja 
meg rektori hozzájá
rulását az ünne
pélyes promócióhoz. 
A Comenius Egyetem 
részére ma olyan

rendkívüli lehetőség adódik, hogy a gyóg\>szerésztudományok doktora tiszteletbeli cí
met egy’ olyan neves és ismert személyiségnek adja át, mint amilyen tisztelt Zalai Kár
oly úr, a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karának prof esszora. ”

Az ismertetés további része részletesen megadja életrajzi adatait, amit értékelés kö
vet, majd kiemeli a szlovák és cseh kapcsolatok adatait és értékelését:

,, Zalai Károly professzor a magyar és az európai gyógyszerészet nemzetközileg el
ismert, jelentős képviselője. Tudományos kutatói tevékenységében a társadalom és 
a gyógyszerek, a gyógyszerellátás kölcsönös hatásaival és kapcsolataival, valamint 
ezeknek a kölcsönhatásoknak történelmi összefüggéseivel foglalkozik. Nagy érdemei 
vannak a törvényszerűségeknek a jelenlegi problémákkal való szembesítésében, vala
mint a jövőre vonatkozó prognosztikus előrelátásában. Tevékenységének eredményei 
magasfokú elismerést nyertek. Ezek alapján több gyógyszerészeti európai és világ- 
szervezetbe választották vezető taggá.

Zalai professzor úr közvetlen kapcsolatai a csehszlovák illetve a szlovák gyógysze- 
részettel 1964-től folyamatosak. Számtalan különböző konferencián és szemináriu
mon vett aktívan részt, melyeknek résztvevői mindig tanúi voltak magasszintű előadá
sainak. Ezek tudományosan indokolt és lelkes tartalmukkal mindig a gyógyszerészeti

i )elschláger frankfurti és 'Zalai budapesti professzor
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tudományok és a gyógyszerészi gyakorlat nemes ügyét szolgálták. Egyetemi oktatói 
minőségben számos tanulmányút és kirándulás szervezője és vezetője volt Szlovákiá
ban és Csehországban, melynek keretében nagy érdemeket szerzett azzal, hogy hall
gatóival megismertette hazánk gyógyszerészeiét, annak történelmi és jelen helyzetéi, 
a gyógyszerészeti hivatást.

Mint a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Társaséig elnöke jelentős érdemei voltak 
abban, hogy a jubileumi 30. Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Kongresszus Cseh
szlovákiában került eredményes megrendezésre. Köszönettel adózik a Comenius Egye
tem Gyógyszerészi Kara Zalai professzor úrnak azért is, mert nagyon aktív módon vet
te és veszi ki részét abban, hogy' a Kar testiilete magasabb fokú tudományos és 
pedagógiai fokozatokat nyerhessen el. Gazdag és sokoldalú a tevékenysége a csehszlo
vák gyógyszerészet jó hírneve terjesztésében Magyarországon, illetve nemzetközi téren.
Zalai professzor úrnak sok éve tartó baráti és kollegiális kapcsolata van sok terűiden 

a Comenius Egyetem Gyógyszerészi Karával, és nagy’ érdemeket szerzett Karunk tudo
mányos kutatói munkájának és pedagógiai tevékenységének ismertetése terén. Munkás
ságának eredményei sokoldalúan befolyásolták gyógyszerésztörténeti tevékenységünket, 
valamint ennek a tudományágnak tartalmi és módszertani oktatását. Karunk Gyógysze
részeti szervezési és vezetési tantárgya oktatáséit is nagyon jelentősen befolyásolta.
A Gyógyszerész Kar Tudományos Tanácsa - Zalai professzor úr a gyógyszerészeti 

tudományok, valamint a tudományos kutatói munkásság terén elért eredményei elis
meréseként -jóváhagyta a gyógyszerészeti tudományok tiszteletbeli doktorává avatá
sa javaslatát. Karunk sokoldalú fejlődésében a tudományok, a kvalifikációs szint fej
lődésében és tökéletesítésében szerzett érdemei, valamint együttműködésünk 
elmélyítésében való részvétele indokolják ezt a döntést. Zalai professzor úr, ahogy 
a múltban, reméljük, a jövőben is hozzájárul egyetemünk minden tevékenysége terén 
a gyümölcsöző és előnyös együttműködéshez. "

A promotor tisztét prof. dr. Milán Chalabala, a Gyógyszerész Kar dékánja látta el, 
aki a latin nyelvű szöveget felolvasva vette ki az esküt, a két ujjukkal a jogart érintő 
professzoroktól. A promotor a vállukra helyezte a Comenius éremmel ékesített nyak
láncot, egyben átadva a tokba helyezett doktori diplomát. Az eseményt a teremben lé
vő mintegy 300 személy helyéről felállva hallgatta, és nagy tapssal fogadta.

A két kitüntetett professzor székfoglaló előadását német nyelven tartotta meg. Első
nek Oelschláger professzor lépett az előadói emelvényhez, és előadásában néhány je
lentős gyógyszerkutatási és gyógyszeranalitikai eredményükről adott összefoglaló ké
pet, amelyekben szlovák és cseh kutatók is közreműködtek. Kifejtette véleményét 
a gyógyszerészek jövőbeli feladatairól a gyógyszerkutatásban, és köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik munkájában segítették és kitüntetését támogatták.
Zalai professzor előadásában a gyógyszerészeti tudománytörténet saját kutatásaira 

épített néhány területének eredményeit, adatait ismertette. A több évtizedes tudomá
nyos és oktatói együttműködésre emlékezve köszönetét fejezte ki a személyét ért ma
gas kitüntetésért, amely - véleménye szerint - a Semmelweis Orvostudományi Egye
temnek, és a magyar gyógyszerészeti tudománynak is szól.
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A tudósítás kapcsán ismét átéreztem, hogy a pozsonyi egyetem ünnepi tiszteletbeli 
doktoravató ünnepsége felejthetetlen élményt jelentett számomra, talán a legnagyobb 
eddigi elismeréseim között. Az 1953-ban önállósult gyógyszerésztudományi karuk 
először adta ezt a kitüntetést két személynek, egy nyugatnémet és egy magyar pro
fesszornak. Oelschláger professzorhoz többéves jó kapcsolat fűzött. Ő már nemzetkö
zi viszonylatban több ízben volt szíves segítségemre lenni. A pozsonyi ünnepség kap
csán is tanúbizonyságot tett nagyvonalúságáról. Az avató ünnepség után ebédre 
vendégül látta az egyetem és a gyógyszerész kar vezető személyiségeit és engem, fe
leségemmel együtt. Az elegánsan tálalt, pompás ételek és italok elfogyasztása után 
néhány köszöntés is elhangzott. Különös örömteli érzés volt számomra, hogy éppen 
Pozsonyban, Magyarország egykori fővárosában az ottani kar emeritus professzora, 
Zathureczky László magyar nyelven, kedves szavakkal köszöntött, és kívánt mun
kámhoz jó egészséget. Meg kell még említenem a díszebéd színhelyét: lehorgonyzott 
szép dunai hajón a folyó belvárosi, sétánnyá kiépített szakaszán, a hajó első emeleti 
elegáns, zárt éttermében, ahol az asztalnál 25-en voltunk. Itt hangzott el Oelschláger 
doktor, partnerem hozzám intézett alábbi mondata:

„A tiszteletbeli doktori cím bennünket Pozsonyban született ikrekként összekötött. 
Itt tiszteletbeli ikrek lettünk. ”

A következő nap már hallottuk kitüntetésem visszhangját: a pozsonyi magyarok szá
mára felemelő érzés egy magyar professzor munkájának, kapcsolatainak méltó elis
merése. Volt, aki a költőt idézte: „Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban?” Úgy 
minősítette, hogy a zavaros homályból most előbukkant számukra Magyarországról 
egy professzor, aki néhány órára meggyújtotta a remény fényét, és eredményeit az 
egyetem elismerte. Ez növelte öntudatunkat, reményeinket; köszönet érte.

Az ünnepség után az egyetem aulájában az ismerős szlovák és magyar kollégák és 
ismeretlenek is gratuláltak. Az ismeretlen gratulálok kedves szavaiból vagy kézszorí
tásuk erejéből, melegéből megéreztem, hogy ők igazi magyarok.

Este Sebők Károly barátommal és feleségével rántott halat ettünk, jó bort ittunk a Fő 
tér egyik vendéglőjében, ahol a cigányzenekar magyar nótákat játszott: „Daru madár 
fenn az égen hazafelé szálldogál, vándorbottal a kezében...” Gondolatom nekem is ha
zaszállt, pannónia dombos tájain túl a nagy magyar Alföldre, Cegléd városába, 
a Zalai-házba, ahol drága szüleim nagy' gonddal neveltek, a Kossuth Reálgimnáziumba, 
ahol tanáraim belém oltották a magyar haza szeretetét és szolgálatának kötelezettségét.

Károly barátom úgy vélekedett, hogy ezen a napon a pozsonyi magyarok egyenran
gúaknak érezték magukat országuk más nyelvű állampolgáraival. Másnap a belváros
ban a régi emlékhelyeket kerestük fel, közülük egyet említek meg: tovább időztünk 
a régi városházán, annak udvarán és külső északi falán lévő Paracelsus emléktáblá
nál, melyet az 1537. évi néhány napos pozsonyi tartózkodásának 400 éves emlékére 
1937-ben állították a város magyar polgárai. Fejet hajtottam a XVI. század nagy sze
mélyiségének szelleme előtt.

1993. november
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II. János Pál pápa Magyarországon

A papa

Szent István királyunk halálának 950. évfordulóját 1988-ban a „Szent Jobb ereklye” 
országjárásával ünnepeltük meg, majd ez év augusztus 2O-án Paskai László esztergo
mi érsek, bíboros prímás megújította Szent István felajánlását a Boldogasszonynak. 
Az ünnepélyes mise végén a Bazilika körüli téren összegyűlt tömegnek, a TV nézői
nek, a rádió hallgatóinak bejelentette a Szentatya mind az állami, mind az egyházi 
legmagasabb szervek részéről történő meghívását Magyarországra. A meghívás 
mindannyiunk rendkívüli örömére szolgált, de akkor még senki sem gondolhatott ar
ra, hogy a Szentatya útja előtt Sopronnál lebontják a vasfüggönyt, leomlik a berlini 
fal, a magyar politika jelentős szerepet játszik a két Németország egyesítésében, ha
zánkban szabad és titkos választás alapján demokratikus, nemzeti és keresztény libe
rális kormány kerül uralomra. A Parlament épületének erkélyéről az 1956-os forrada
lom és szabadságharc október 23-i jubileumán a ház elnöke bejelentette a Magyar 
Köztársaság megalakulását. A bekövetkezett változásokban megéreztük és megta
pasztaltuk, hogy a magyarok Nagyasszonya és Szent István király népünkre tekint, hí-
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vők hitélete, az állampolgárok aktivitása, akarata, az ország ügyeinek előbbre vitelé
ben. Ehhez az is hozzájárult, hogy a megállapodások alapján 1991 közepére az utol
só szovjet katona is elhagyta az ország területét, amivel megszűnt a visszarendeződés, 
a diktatúra veszélye is. Csodával hasonlatos összefüggésnek tekinthető, hogy a már 
évek óta gyengülő szovjet világhatalom azokban a napokban rokkant meg jelentősen, 
az összeomlás jeleit mutatva, amikor II. János Pál pápa, Szent Péter utóda, a római 
katolikus egyház feje a magyarok Nagyasszonya országába, Magyarországra érkezett, 
és 1991. augusztus 16 2O-ig itt tartózkodott.

II. János Pál pápa magyarországi tartózkodása alkalmával a Magyar Tudományos 
Akadémia Úri utcai dísztermében tiszteletére tartott fogadáson a tudományos közélet 
vezetőivel találkozott, köztük prof. dr. Nikolics Károly akadémiai doktorral és több 
professzorral.

Apostoli útja során a fővároson kívül felkereste Szombathelyet, Esztergomot, Pé
cset, Máriapócsot, pápai szentmisét pontifikált, és a hívők nagy tömegeivel találko
zott. Debrecenben a protestánsokkal találkozott. Budapesten a zsidó hitélet vezetői
vel, tudósokkal, politikusokkal, az ifjúsággal volt találkozója. A pápai látogatás 
eseményeit legnagyobbrészt - szabadságon lévén - Gábor fiunk családjával együtt 
verőcei nyaralónkban televízión nézhettük, az újságokban olvashattuk A Szentatya 
beszédeiben sok mindenre felhívta figyelmünket, utat mutatott a jövőt illetőleg. Intel
mei nemcsak nekünk, magyaroknak szóltak, hanem a Kárpát medence népeihez, mert 
beszélt német, horvát, olasz, szlovák és latin nyelven is. Ezzel jelezte óhaját a Kárpát 
medence szomszédos népei békés együttélésének szükségességére, megbékélésére 
vonatkozólag, és ennek megvalósítására szólított fel.

A Szentatya pécsi szentmiséjét a Magyarok Nagyasszonya, a magyar szentek és 
a Szent Istváni örökség előtti tisztelet és főhajtás jegyében celebrálta. Felidézte a ma
gyar Mária tisztelet emlékeit. A Magyarok Nagyasszonyához, Magyarország Patróná- 
jához így imádkozott: „Dicséret és hódolat Neked, ó Mária, aki anyai szereteteddel 
megadtad ennek a népnek azt a kiváltságot, hogy osztozzék hűségedben isteni Fiad, 
Krisztus iránt.” - Beszédét így fejezte be: „Magyarok Nagyasszonya, a magyarok és 
Magyarország királynéja, mentsd meg ezt a népet, amely reád hagyatkozik.”
A Szentatyát ötnapos magyarországi tartózkodása alatt két alkalommal láttuk köz

vetlenül: látogatása első és utolsó napján.
Az első napon a Ferihegyi repülőtérre történt megérkezése után helikopterrel Esz

tergomba repült, a római katolikus egyház magyarországi központjába, ahol a Ba
zilika előtti téren misét celebrált. Ezt követően a Dunán szárnyashajóval tért vissza 
Budapestre, hogy a Parlamentben találkozzon a köztársaság elnökével és a kormány 
tagjaival. így abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy verőcei nyaralónk kert
jéből szemtanúi lehettünk II. János Pál pápa - Esztergom-Budapest - hajóútjának. 
Az esemény nemcsak személy szerint bennünket, hanem az egész nagyközség la
kosságát izgalomba hozta. A hatóságok elrendelték a Duna-part rendbetételét, tisz
títását, a lehorgonyzott csónakok vízből való kiemelését, a part menti házak feldí
szítését. A pápa személyi biztonságáért egész ittléte alatt az illetékes szervek sokat 
tettek. Verőcén a falu hosszában rendőrségi járőrök jelentek meg. Már előző nap
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a Dunán aknaszedő katonai hajók pásztázták végig a vizet. Kizökkentünk a nyara
lás csendes nyugalmából. Unokáink számára a fentiek nagy izgalmat és élményt je
lentettek. Péter, nyolc éves unokám régi fehér szalvétákból pápai zászlókat készí
tett, sárga színű szigetelő szalag csíkokkal kiképezve a keresztet. A zászlókat a kert 
terasz részére helyezte, hogy kéznél legyenek az integetéshez. Az unokák azt is 
megtudták a járőröktől, hogy a pápai menet érkezése 18-18,30 óra között várható.

Elsőnek a vízirendőrség néhány motorcsónakja szirénázva haladt el előttünk 
mindkét part közelében, ami szinte jelt adott a lakosságnak, hogy hamarosan jön 
a Szentatya. Valóban nemsokára a Duna nagymarosi kanyarulatában megjelentek 
a szárnyashajók, és közeledtek Verőce felé. Legelöl három vízirendőrségi motoros 
hajó, majd tisztes távolságtartással három szárnyashajó, és mindkét oldalon egy- 
egy rendőrségi motoros hajó. A levegőben nem nagy magasságban két helikopter 
kísérte még a menetet. Az unokák és mi is integettünk a zászlókkal az első szár
nyashajó orrában az ablak mögül integető II. János Pál pápának. Másodpercekig lát
hattuk csak őt, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy előző feszültségünk felol
dódjon, és közelsége, látása a megelégedés, a nyugalom érzését ébressze fel 
bennünk.

A Szentatya látogatásának utolsó napját - Szent István ünnepét - Budapesten töl
tötte. Ez a nap volt talán a leggazdagabb és legszínesebb. Reggel a Bazilikában ta
lálkozott a betegekkel és öregekkel; utána a pápamobillal, a Szent Jobb kísérésével 
indult a Hősök terére, a Szépművészeti Múzeum előtt felállított hatalmas oltárhoz: 
a pápai szentmisére 10 és 13 óra között került sor, amelyen feleségemmel részt vet
tünk. Ezt követően a budavári püspöki rezidencián volt találkozója a magyar püs
pöki karral, 16,45-kor búcsúzott a Ferihegyi repülőtéren, 17,15-kor startolt gépe 
Olaszország felé.

1991. augusztus
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Arany diplomás gyógyszerész kitüntetés

A posta meghívó levelet hozott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem magnifícus 
Rectorától az 1993. október 8-ra összehívott jubileumi orvosi és gyógyszerészi diplo
mák átadására szervezett ünnepi egyetemi tanácsülésre. A kitüntetettek 70, 65, 60 és 
50 éve nyerték el, vették át diplomájukat. Diplomám tanúsága szerint 1943. június 22- 
cn minősítettek egy nappal a második gyógyszerészi elméleti szigorlatom eredmé
nyes letétele után „magister pharmaciae"-nek. Szinte hihetetlen, hogy 50 év elszállt! 
Fülembe csendül egyik kedvenc magyar nótám dallama és szövege:

„Szép ifjúság jöjj vissza egy szóra, 
Rózsa, rózsa, hatvány őszi rózsa... ”

Utolsó laboratóriumi gyakorlat után 1943-ban búcsú a kémiai intézettől

Az évfolyamunk az 1942/43. tanév II. szemeszterében 84 főből, sok tehetséges, jól 
tanuló, szorgalmas hallgatóból állt. Összetételében is elütött az előző évfolyamoktól. 
A Felvidék és Erdély egy részének visszacsatolása után több hallgató - Prágából, Po
zsonyból, Bukarestből, Kolozsvárról - Pesten folytatta tanulmányait. Másik összeté
teli különlegesség volt, hogy a háború és a katonai bevonulások következtében az el
ső évfolyam volt, ahol a nők számaránya meghaladta az 50 százalékot. Ugy ítélem 
meg, hogy az évfolyamon belül mindannyian ismertük, megbecsültük egymást, kol
legiális kapcsolatban voltunk egymással. Az évfolyam összetartását bizonyítja, hogy 
az első tízéves diploma-találkozó után majdnem minden ötödik évben összejöttünk, 
ha nem is mindig teljes létszámban.
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Ötven évvel ezelőtt, 1943-ban kemény követelményeket jelentettek a szigorlatok, 
amelyekre folyamatosan és sokat tanultunk. Indexem szerint május 29-én előszigor- 
latot tettem vegytanból jó, és gyógyszerismeretből kitűnő eredménnyel. Ezt követte 
június 21-én az elméleti szigorlat, melyet vegytanból kitűnő, gyógyszerismeretből ki
tűnő és közegészségtanból jó eredménnyel tettem le.

Még a vizsgák letétele előtt, az utolsó tanítási napon az évfolyam elbúcsúzott 
professzoraitól, és a Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézet emeleti nagy labo
ratóriumától. Hármas sorokban a „Ballag már a vén diák...” éneklése mellett le
vonultunk a Trefort kertbe, az egyetem hősi halottjainak emlékművéhez, ahol ko
szorút helyeztünk el. A fehér köpenyes menet végig kígyózott a minket oktató 
intézetek előtt, végül a Szentkirály utcai Sörkatakombában kötöttünk ki, illetve 
annak napsütötte, fákkal és virágágyakkal ékesített kertjében. Bár még előttünk 
álltak a szigorlatok, de máris búcsúztattuk diákéveinket, amely gondtalan, vidám 
és szép volt.

Felejthetetlen élményként maradt meg az évfolyam egész napos hajókirándulása 
Visegrádra, a várhegy bejárása, a nótázás, a terveink, a jövőre vonatkozó elkép
zeléseink megbeszélése, véleményezése. Már nem tudom kinek az ötlete volt, 
vagy milyen indítás alapján délután a társaság gyalog átsétált Dunabogdányba, 
ahol jó hírnevű vendéglő volt a Duna partján, hangulatos, virággal díszített nagy 
terasszal közvetlenül a víz mellett. Az étlap ételben, italban nagy választékot kí
nált, amelyben nem is csalódtunk. A jó hangulathoz a vendéglő cigányzenekara 
által szolgáltatott magyar nóták, tánczenék nagymértékben hozzájárultak. Akkor 
a legnépszerűbb sláger volt: „Fehér akácok, minek a szív, ha fáj..., fehér akácok, 
hová lett az a nyár..., bolyongva állok egy magányos ház előtt, fehér akácok, imá
dom őt...”. Ki ezzel a slágerrel, ki mással búcsúzott az egyetemi évek szép emlé
keitől, érezve, hogy ami egyszer elmúlt, soha vissza nem tér, még ha álmainkban 
vágyunk is utána.

Ceglédről édesapámtól 1943. június 22-i dátumozással az alábbi levelet kaptam:

„Kedves jó Karcsi fiam!
Valóban nekünk is ünnepnap lett a mai nap, mikor reggel a posta megérkezett, és 

megtudtuk, hogy a mi fiúnk diplomás ember lett. A szülők legnagyobb öröme gyerme
keink boldogulása, és ezért nagy örömmel és egyben szülői büszkeséggel tekintünk 
most rád, aki kötelességedet mindig híven és pontosan teljesítetted, és aki nekünk ezI 
a mai ünnepnapot és igaz szülői örömet megszerezted.
Boldog önérzettel tekinthetsz vissza a hosszú tanuló évekre, a sok munka és fárad

ság nem volt hiábavaló, az eredmény is kiváló, szívből gratulálok hozzá.
Édes fiam, diplomás és önálló ember lettél. Olyan bizonyítvány van a kezedben, mely

- szükséges - kenyeret is ad. De azért arra kérlek, hogy’ a szülői házat ezután is te
kintsd a te otthonodnak, légy a mi jó fiúnk ezután is, mint ahogy te a mi kis fiúnk ma
radsz, amíg csak élünk. Légy hozzánk ezután is azzal a szeretettel és bizalommal, mint 
eddig voltál, mi mindig melletted állunk szerető szülői gondoskodással.
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Ezekkel a gondolatokkal üdvözöllek, és alig várom a pillanatot, hogy mint legfiata
labb kollégámat megöleljelek és a kezedet megszoríthassam.

Igaz szülői szeretettel csókol:
Édesapád

Cegléd, 1943. június 22. ’’

Az ötven év előtti események leírása után foglaljunk helyet az egyetem Nagyvárad 
téri épületének dísztermében, ahol az első sorokat a kitüntetésre várók, a következő
ket pedig hozzátartozóik, barátaik foglalták el. A nagyterem zsúfolásig megtelt, 
a hangszórók halk zenével emelik az ünnepi hangulatot. A „Gaudeamus igitur, 
juvenes dum sumus...” hangjára díszes sötétkék tallárban bevonulnak a rektor úr, 
a három kar dékánja, és az emelvényen foglalnak helyet. A bevonulóknak a jelenlé
vők felállással adják meg a tiszteletet. A zene néhány másodpercre megszűnik, majd 
a Himnusz hangja tölti be a termet.

A rektor üdvözli a díszoklevelek átvételére megjelenteket és a közönséget. Méltatja 
a rubin, vas, gyémánt és arany díszoklevelek átvételére megjelent száz orvos és 
gyógyszerész érdemeit, szorgalmas munkáját az egészségügyi ellátásban, megelőzés
ben és gyógyításban, a tudomány és gyakorlat fejlesztésében. Végzett munkájukért az 
egyetem köszönetét, elismerését fejezi ki, kívánva jó egészséget és további boldog, 
megelégedett életet.

A rektori titkár egyenként, név szerint szólítja a kitüntetetteket, akiknek a rektor úr 
átadja a diplomát, ő és a három kar dékánja kézfogással erősítik meg a kitüntetést.

Rubin díszoklevéllel (70 éves diploma) tüntették ki dr. Rendi Károly Lajos orvost.
Vas díszoklevelet (65 éves diploma) kapott négy orvos és három gyógyszerész.
Gyémánt diplomát (60 éves diploma) kapott kilenc orvos és nyolc gyógyszerész.
Arany diplomát (50 éves diploma) vehetett át 40 orvos és 35 gyógyszerész.
A kitüntetettek nevében egy orvos kolléga fejezte ki köszönetét a rektor úrnak és az 

egyetemnek. Az ünnepség a Himnusz együttes eléneklésével ért végett.
Évfolyamunk, az aranydiplomás gyógyszerészek családtagjaikkal együtt a Kinizsi 

utcai Kaltenbcrg Bajor Királyi Söröző éttermébe mentünk, ahol terített asztalok vár
tak ránk. Az ország határain kívül II évfolyamtársunk él, akik közül ketten jöttek 
a találkozóra haza az USA-ból, és egy évfolyamtársunk a felvidéki Losoncról. A Ma
gyarországon élő 43 évfolyamtársunk közül sokan voltak vidékről is. Mindenkinek 
bőven akadt mondanivalója. A jól sikerült ebéd után az egyetem Hőgyes Endre utcai 
tömbjébe, a volt intézetem irodahelyiségeibe mentünk át kötetlen beszélgetésre, fény
képek, felvételek készítésére.

Az egész nap élményeitől áthatva késő délutánig voltunk együtt. Szinte mindenki 
kérése volt, hogy öt év múlva, 1998-ban ismét találkozzunk.

1993. november
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Antall József miniszterelnök (1932-1993)

„Én szolgálok, és addig szolgálok, 
amíg a nemzetnek haszna van belőle.

Teszem, amíg tudom. ”
Dk Antall József

Antall József

1993. december 12-én borongós, hűvös reggelre ébredtünk, köd takarta a Dunát és 
a budai hegyvidéket. Reggeli után meggyújtottuk az adventi koszorú fenyő ágam 
a harmadik gyertyát is, majd készülődtünk Gábor fiunk negyvenedik születésnapja 
délutáni megünneplésére, felköszöntésére. Erre új és szép lakásukban került sor. Úgy 
emlékszem, első ízben jött össze a nagy család új otthonukban. Három generáció volt 
jelen, közülük a legfiatalabb korosztályból heten. A bensőséges, meghitt hangulat 
méltóan tükrözte a család szép életvitelét, két gyermekük, Péter és Dénes gondos ne
velését. A jelenlévők közül senki sem gondolta, hogy még az este folyamán - az ed
digiekkel ellentétben szomorú hírt kapunk.

Lakásunkra érve kilenc óra tájban baráti telefonhívás alapján értesültünk Antall 
József miniszterelnök kora délutáni elmúlásáról. Ahír mélyen lesújtott, holott tudtam
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évek óta tartó folyamatos orvosi kezeléséről, és arról, hogy betegsége nem olyan ré
gen aggasztó fordulatot öltött. A piarista diákszövetség tagjai szentmisét kezdemé
nyeztek érte, hogy imádkozzanak felgyógyulásáért, és a december 12-ére, este hét 
órára tervezett mise, melyet Jeleníts István piarista rendtartományfőnök mondott a pi
aristák Duna-parti kápolnájában, már gyászmise volt az elhunyt lelki üdvéért.

Részlet Jeleníts István piarista tartományfőnök beszédéből:

.... tiszta fejjel akart meghalni, készült már a halálra, ezekben az utolsó napokban.
Világossá vált előtte, hogy aligha gyógyulhat meg. Ezután elutasította a gyógyszere
ket, melyek talán könnyebbé tették volna számára az utolsó néhány napot, de elvet
ték volna tiszta tudatát. És amikor a halál közelében érett megfontolással utolsó sza
vakat szólt, akkor nemcsak politikusokkal akart beszélni, papot is hivatott magához. 
A betegek szentségét, az utolsó útravalót egykori tanítványa, Bolberitz Pál vitte el 
hozzá, akarata szerint. Tegnap este még engem is kért, hogy látogassam meg. Azt 
mondta, hogy a piarista család tagjaként akár meghalni. Kérte, hogy így emlékez
zünk rá. ”

Részlet Bolberitz Pál címzetes apát, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem dékánja megemlékezéséből:

,, Osztályfőnököm, tanárom volt a gimnáziumban, már akkor is nagyra becsültem. 
Azonos nézeteink lévén, jó barátságban voltunk. Mint miniszterelnök nagyon elfoglalt 
ember volt, napi tizennyolc órát dolgozott. Sokat köszönhetek neki, mert kibontakoz
tatta tudományos érdeklődésemet. Közvetett módon a papi hivatásomban is nagy sze
repe volt. Maradandó és nagyon értékes magyarságtudata volt. A tudomány szerete- 
te, a hazaszeretet, a hitelesség, a becsület és a tisztesség jellemezték őt. Igazi, hűséges 
barát volt. Mélyen hívő ember volt, de ezzel sohasem kérkedett. ”

Részlet Bolberitz Pál apát temetési búcsúbeszédéből:

„Keresztény magyar testvéreim! Antall Józsefet az 1990-es első szabad választások 
idején megkérdezte egy újságíró: - Ha úgy adódna, elvállalná-e a miniszterelnöki 
posztot? A kérdésre ő így válaszolt: - Aki e tisztséget el fogja vállalni, az vagy őrült 
lesz, vagy mártír. Még ellenségei és ellenfelei is tudják, hogy Antall József nem volt 
örült. Tehát akkor mártír volt. A mártír szó tanúságtételt, vértanúságot jelent. Van pi
ros és fehér vértanúság. Neki az utóbbi jutott osztályrészül. Nem ölték meg ugyan 
meggyőződéséért, de feláldozta magát nemzetéért.
Amikor halálos ágyához hivatott, ezt mondta:
- Három dolgot szeretnék közölni veled. Először azt, hogy eljött a végórám. Másod

szor, hogy keresztény Magyarországért küzdöttem, hiszen csak ennek van jövője. Har
madszor, azért hivattalak, hogy kiszolgáltasd nekem a szentségeket.

Majd megköszönte és így folytatta:
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- Béke szállt szívembe. Sem gyűlölet, sem bosszúság nincs bennem. Mindenkinek 
megbocsátok.
Antall József az igazság hű tanújaként, vagyis mártírként adta vissza lelkét Teremtő

jének, Szent Pál szavaival ő is elmondhatta:
„A jó harcot megharcoltam, 

a pályát végigfutottam, 
a hitemet megtartottam. ”

Dr. Antall József politikusi pályafutását megelőzően mint tanár és gyógyszerész-tör- 
ténész, és mint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár főigaz
gatója szoros kapcsolatban állt az orvos és gyógyszerész-történészekkel, tisztségvise
lő és tag volt különböző egyesületekben: Magyar Orvostörténeti Társaság, Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság, Nemzetközi Orvostörténeti Társaság, Nemzetközi Gyógy
szerésztörténeti Társaság, Nemzetközi Orvostörténeti Akadémia és Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti Akadémia.

Antall József halála nagy veszteséget jelent ezeknek a szervezeteknek is. Az elhunyt 
holttestét a Parlament kupolatermében ravatalozták fel, ahol a temetés előtti napon 
volt alkalmunk tisztelegni és elbúcsúzni Antall Józseftől. Délután a lakosság róhatta 
le tiszteletét. Hosszú tömött sorokban mintegy három óra alatt juthatott be a sorban 
álló a ravatalhoz. A polgárok szűnni nem akaró utolsó csoportja másnap hajnalban ju
tott be. A temetésen hasonló tömeg kísérte végig az ágyútalpon elhelyezett és a váro
son végigvitt koporsót a Kerepesi úti díszsírhelyhez, ahol az utolsó búcsúszavak el
hangzása után helyezték el a volt magyar miniszterelnök földi maradványait.

Az életpálya néhány színfoltja és orvos-gyógyszerészi vonatkozása:
1945 március végét írjuk. Egy tizenhárom éves kamasz fiú áll a Somló hegy tetején, 

a kilátóban. A fiú távcsővel vizsgálja az alant elterülő fejleményeket. Gyönyörű nap
sütéses idő van. Pápától Ajkáig, mint egy nagy körvadászaton, rajvonalban közeledik 
a szovjet front. Már elérte Sártót és Oroszit. A nyolcas műúton a német alakulatok 
vonulnak vissza Graz felé. Döbbenetes látvány a rendetlenül menekülő hadsereg. 
A harckocsik és teherautók közé beszorulnak a lovaskocsik, azokat időnként könyör
telenül lelökik az útról.

Negyvenhat évvel később, 1991. június 3O-án ezen a helyen Magyarország minisz
terelnöke, Antall József beszédet mondott a függetlenség ünnepén, azután, hogy az 
utolsó szovjet katonák is elhagyták az ország területét. O volt annak idején az a ka
masz fiú a Somló hegy tetején a kilátóban.

A leírtakat Pethő Tibor a Magyar Nemzet főszerkesztője így értékeli: elgondolkoz
tató, hogy ilyen megrázó fiatalkori élmény után valaki magyar politikus akar lenni. 
Mert ő szenvedélyesen és következetesen készült a politikusi pályára olyan ország
ban, amely korai eszmélésétől kezdve idegen hadseregek megszállása alatt nyögte 
a csatlós sorsát.

Bátor politikus volt, mert a kamaszkori élményei ellenére 1990. június 7-én mint 
újdonsült kormányfő Moszkvában a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületé-
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nek ülésén javasolja a keleti tömb katonai szerződésének feloszlatását. Antall leírja, 
előterjesztését döbbent csend fogadta, akkor egyetlen támogatóra sem talált, egy év
vel később viszont a Varsói Szerződést mégis feloszlatták. Sikerére büszke volt, azt 
többször említette, hogy ő indította el a kelet-európai katonai tömb feloszlatását.

A Juhász Gyula által inspirált mondat Szabad Györgytől, a képviselőház volt elnö
kétől a Magyar Nemzet 1994. november 23-i számában: „Nem a halhatatlanságba 
emelkedő politikusok egyéni sorsa a tragikus, hanem az a nemzet, amely nem érti 
meg távozó nagyjainak irányadását.”

Iskoláit a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte, majd a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem-magyar 
tanári diplomát, illetve „Doctor Philosophie” fokozatot. Közben levéltári, könyvtáro
si és muzeológiai szakképesítést is szerzett. Mint fiatal diplomás, mint tudományos 
kutató, szervező és mint gimnáziumi tanár dolgozott.

1964-től a szervezés alatt álló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum (később Múze
um, Könyvtár és Levéltár) tudományos főmunkatársa, és 1974 és 1990 között igazga
tóhelyettese és főigazgatója. Itteni munkássága eredményeként a Múzeum már indu
lásakor célul tűzte ki, és feladatának tekintette a szigorúan vett orvosi tárgykör mellett 
a gyógyszerészeti tárgykörrel való foglalkozást is. Ennek mielőbbi megvalósítása ér
dekében megegyezés alapján az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerésztör
téneti Múzeuma anyagát, melyet Mozsonyi Sándor professzor alapított, beolvasztot
ta a Semmelweis Múzeum anyagába. A jelentős könyvanyag elhelyezése és kezelése 
érdekében az orvostörténeti könyvtár mellé külön épületben, egy volt műemlék 
gyógyszertárban állította fel az „Ernyei József Gyógyszerészeti könyvtárat”. A felso
rolt intézmény-hálózat hamarosan európai hírnévre tett szert, és a kontinens nagyszá
mú országából, sőt a tengerentúlról is sokan felkeresték.

Külön említést érdemel továbbá a hazai műemlék gyógyszertárak - melyek a meg
növekedett gyógyszerellátási feladatokat ellátni képtelenek voltak - gyógyszerészeti 
múzeumi részlegekké való átalakítása és üzemeltetése. Ezek: Budapesten a budai vár, 
Sopron, Kőszeg, Székesfehérvár, Kecskemét, Eger. Az általa kialakított intézet egy
ben a mintegy 60 műemlékké nyilvánított, és üzemelő gyógyszertár műemléki orszá
gos felügyeletét is ellátja. Közülük kettő gyógyszerellátást is végző patikamúzeum 
(Győr, Kecskemét).

Munkássága során folyamatosan kapcsolatban állt a magyar és több külföldi egye
tem (Bécs, Innsbruck, Krakkó, Halle an dér Saale, Lublin, Düsseldorf stb.) orvos és 
gyógyszertudományi karaival, tudománytörténeti intézeteivel, professzoraival. Külön 
kiemelem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Karával és 
Gyógyszerügyi Szervezési Intézetével való sokoldalú kapcsolatát, amely intézet vé
gezte 1972-től a gyógyszerészeti tudománytörténet oktatását is. Aktívan részt vett 
a tárgy tematikájának fejlesztésében, a kutatási és disszertációs témák megválasztásá
ban, felkérésre szívesen elvégezte egyes doktori értekezések bírálatát.

A gyógyszerészet iránti érdeklődését és segítőkészségét azzal is kifejezte, hogy az
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1960-as évek közepétől tagja lett a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak, majd 
a szervezet országos vezetőségének, annak munkájában szívesen és aktívan részt vett. 
Kezdeményezésére írásbeli megállapodás alapján együttműködést hoztunk létre az 
MGYT és a MOT tudománytörténeti szakosztályai között.

Tagja volt 1968-tól a Nemzetközi Gyógyszerészeti Társaságnak, annak baseh (1969) 
és innsbrucki (1971) kongresszusán részt vett, ahol közreműködésével sikerült elin
dítani az 1981. évi kongresszus budapesti rendezését. A budapesti 1981. évi Nemzet
közi Gyógyszerészeti Kongresszus tudományos és társadalmi sikere nagyrészt az ő 
munkájának köszönhető. A nagyszámú külföldi résztvevő még halála után is emléke
zett pontos szervező munkájára és megnyerő fellépésére, egyéniségére. A kongresz- 
szus alkalmával a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia (AIHP) a már előző
leg írásban beadott és elbírált javaslatok alapján Antall Józsefet az Akadémia rendes 
tagjai sorába fogadta.

Tudományos és nemzetközi munkássága alapján számtalan orvosi és gyógyszeré
szeti kitüntetést (Ernyei József emlékérem), továbbá államférfiúi kitüntetést (Róbert 
Schuman díj 1991 -ben az európai egyesítésért) kapott. A Central Connecticut State 
University, USA „doctor honoris causa” jogtudományi fokozatát érdemei elismeré
séül 199 l -ben kapta meg.

Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia munkájában mint a Tudomány és Tech
nikatörténeti Bizottság tagja és az Orvostörténeti Albizottság elnöke.

Antall József orvos- és gyógyszerésztörténeti munkássága és eredményei kihatnak 
a szakterület jövőbeli fejlődésére is. Emléke műveiben él.

1993. október 22 24-ig részt vettem a belgiumi Gentben a „Cercle Benelux
___________________________________________________  d’Histoire de la Phar-

macie” ülésein, ahon
nét a kölni klinikán ke
zelés alatt lévő Antall 
József miniszterelnök
nek a konferencia és 
magam jókívánatait fe
jeztem ki mintegy 15 
aláírással, azokéval, 
akik nagyrészt szemé
lyesen ismerték őt.

Antal! József és 
Nikolics Kéirolv
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A lapot nemcsak megkapta, hanem nagy betegségében, élete utolsó rövid szaka
szában is gondja volt rá, hogy a jókívánságokat megköszönje, de már Budapestről.

Halála után néhány nappal a postás lakásomra levelet kézbesített, a boríték bal felső 
sarkában mélynyomással: A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke.

A levél másolatát mellékelem:

cA . űlajfifa* X(Mlanuíu<;
J/lLnUzUfitlnákt

Budapest, 1993. december 1.

Z a l a i  Károly 
professzor úrnak

B u d a p e s t

Kedves Károly!

Jókívánságaitokat, együttérzéseteket 
hálásan köszönöm.

Köszönt:

( Antall József )

Antall József köszöneté

A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia tagsága (mintegy 96 személy, aka
démikus) és a magam nevében részvétemet fejeztem ki özv. dr. Antall Józsefnének és 
családjának.
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Ezen levelem és az özvegy válaszának kópiáját ugyancsak mellékelem:

ACADÉMIE INTERNAnONALE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE

özv. Dr, Antall józsefné és családja,
A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala 
1357 - Budapest,
Kossuth Lajos tér

Tisztelt Asszonyom és Család !

Önt, Családját, Magyarország népét ért nagy csapásban és gyászban kérem 
fogadja őszinte együttérzésem és részvétem kifejezését.

Egyúttal tolmácsolni kívánom a Nemzetközi Gyógyszerész-történeti Akadémia 
elnökségének és akadémikusainak részvétnyilvánitását,amit-Bemard Mattelaer 
főtitkár úr küldött el Belgiumból nekem, mint elnöknek irt levelében. Az 
Akadémia nagyrabecsülte férjét, akit az általa szervezett budapesti nemzet
közi kongresszus ülésén 1981-ben iktatott be rendes tagjai sorába, s aki 
mindég fokozott figyelemmel kísérte, tanácsaival és bírálataival támogatta 
a gyógyszerészeti tudománytörténeti kutatásokban és a tárgykör egyetemi 
oktatásának fejlesztésében.

Férje korai távozása mélyen érintett és szegényebbé tett engemet. A Semmel
weis Múzeum tárgyi anyagának szervezése során, az 1960-as évek derekán 
ismertük meg egymást s u bevont engem gyógyszerészeti szakértőként a mun
kába. Az együttes munka,az azonos gondolkodás az évek előrehaladtával bará
tokká kovácsolt Össze bennünket.Embéri nyíltságát, fennkölt gondolkodását, 
önzetlen segitőkészségét, kiváló tudományszervező készségét, a jövőt tervező 
készségét és a magyar haza szeretetét nagyra becsültem és soha nem fogom 
elfelejteni.

A kifürkészhetetlen sors úgy hozta,: hogy halála előtt 12 nappal nekem cim- 
zett levelében néhány közvetlen szóval köszönte meg a közelmúltban kül
földről képeslapon küldött jókivánataimat, még erre is volt gondja s ereje. 
Elvesztése nagy űrt jelent sokunk számára.

Tisztelt Asszonyom, kérem vigasztalja az a tudat,ami gyászjelentésén is 
kifejezésre került; a nemes harcot megharcolta, pályafutását elvégezte, 
a hitet megtartotta.

Kérem fogadja nagyrabecsülésem kifejezését 

Budapest, 1993. december 20.

Károly Zalai, Président
c/o Semmelweis Medical University
Högyes Endre u.9, H-1Q92 Budapest

Bemard Mattelaer, Secrétaire général 
Romeinselaan 6 
B-8500 Kortrijk, Belgium

Részvétnyilvánításom
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DR. ANTALL JŐZSEFNÉ

(Budapest, 1S94. január 31.

(Prof. í)r. (Dr. gafai 9Cárofy úmtu£
SOtfE

(B u da p e s t

(Tiszteit (Professzor tír, (Kedves 3£árofy/

(Köszönöm fiaráti, ejft/üttérzd {epeiét, fctűnt Éeíoíe, Aojft/ 

mífj/en szoros száfafc flztéJt JásJ(á/íoz, s mennyire fecsüíte 

munkásságát és emíeri értékeit. (BiztosítAatom, áojjt/ Jásfcz ujjt/anúffy 

z/éíê edett, amikor Károlyt emfejjette csafádi {örüen is, 6a neve 

feímerüít vaíamiveí J^apcsoíatian.

‘Üdvözfettef:

Antall Júzsefné levele

Az AIHP főtitkára levélben fejezte ki szomorúságunkat Antall József miniszterelnök 
halála miatt:
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ACADÉMIE INTERNATIONALE

Károly Zalai, Président
c/o Semmelweis Medical University

Högyes Endre u.9, H-1092 Budapest

D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE

Bemard Mattelaer, Secrétaire général
Komeinselaan 6
B-8500 Kortrijk, Belgium

K o r t r i j k ,  l e  14  d é c em b r e  1 9 9 3

P ro f . K á ro l y  Z a l ( L | / ;  p r é s i de n t .

M o n s i eu r  l e  P r é s i d e n t ,

C ' e s t  a v e c  t ri s t e s s e  q u e  n o u s  a v o n s  ap p r i s  l e  d é ç è s  d e  vo t r e  
P r e m i e r M i n i s t r e  J o z s e f  A n t al l ,  c e  d i m a n c h e  1 2  dé c e m b r e ,  a p r è s  

u n e  l o n g u e  e t  p é n i b l e  m a l a d i e .
L e  B u r e a u  e t  t o u s  l e s  m e m b r e s  d e  l ' A c a d é m i e  I nt e rn a t i o n a l e  d ' H i s 
t o i r e  d e  l a  P h a r m a c i e  v o u s  p r é s e n t e n t  l e u r s  p l us  s i n ç è r e s  c o n 
do l é a n c e s  p o u r  c e  d é p a r t  d ' u n  A c a d é m i c i e n  d e  g r a n d e  v a l e u r .
L e  D r . J o z s e f  A n t a l l  r e s t e r a  d a n s  l a  m é m o i r e  d e  t o u s  l e s  A c a d é 
m i c i e n s  c o m m e  l ' o r g a n i s a t e u r  e t  r é a l i s a t e u r  d u  C o n g r è s  I n t e r 
n a t i o n a l  ¿ ' H i s t o i r e  d e  l a  P h a r m a c i e  d e  B u d a p e s t  e n  1 9 8 1 ,  e t  
c o m ^  d i r e c t e u r  d u  S e m m e l w e i s  M e d i c a l  H i s t o r i c a l  M u s e u m .  
V e u ü l e z - t r a n s m e t t r e  n o s  s i n ç è r e s  s en t i m e n t s  à  s a  f a m i l l e ,  e t  
v e u i l l e z - a g r é e r ,  m o n s i e u r  l e  P r é s i d e n t ,  n o s  m e i l l e u r e s  s a l u -

P o u r  l e  B u r e a u  e t  l e s  m e m b r e s  d e  l ' A c a d é m i e ,

B e r n a r d  M a t t e l a e r ,  s e c r é t a i r e  g é n é r a l

Mattelaer főtitkár levele

A levél fordítása:

„Az Akadémia elnöksége és minden tagja őszinte részvétét fejezi ki a nagyértékű 
akadémikus eltávozása miatt. Dr. Antall József személye minden akadémikus emléke
zetében úgy’ marad meg, mint az 1981. évi Budapesti Nemzetközi Gyógyszerésztörté
neti Kongresszus szervezője, megvalósítója és mint a Semmelweis Orvostörténeti Mú
zeum igazgatója. Kérem elnök úr, tolmácsolja a családnak részvétünk kifejezését, 
egyben jókívánatainkat küldjük.
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ACADÉMIE INTERNATIONALE

Károly Zalai, Président
c/o Semmelweis Medical University

Hogy es Endre u.9, H-1092 Budapest

D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE

Bemard Mattelaer, Secrétaire général
Romeinselaan 6
B-8500 Kortrijk, Belgium

Monsieur
Bernard Mattelaer 
Secretaire General 
B-850Q- Kortri.jk 
Romeinselaan 6

Monsieur le Secrétaire General,

merci votre condoleance concerning le trist décès de notre Premier Ministre 

Dr.Jôzsef Antall,qui était depuis long temps membre de 1*Academie Inter

nationale d'Histoire de la Pharmacie. Il était un personnage prominent 

comme historien, scientist, professor, ainsi que l'homme politicien et 

et 1^homme dlÉtat. Son mort est une grande pert pour nous tous.

La condoléance de la Présidance et votre salutation je transmettrai a la 

veuve Madame Antall et a la Famille. Veuillez accepter,Monsieur le Secré

taire Generale, més salutations très distinguées.

Le 19.12.1993.

Károly Zalai 
Président

Koszom") levelem Mattelaernuk

Fenti levélben a főtitkár úrnak megköszöntem részvétnyilvánitását, megállapítva, 
hogy Antall József az Akadémia prominens és sokoldalú tudósa, professzora, politi
kusa és államférfija volt.

Az Akadémia főtitkára két belga akadémikus kíséretében részt vett Brüsszelben az 
Antall József lelki üdvéért mondott gyászmisén, és személyesen kondoleáltak az el
hunyt özvegyének, fiának, a magyar nagykövetnek, egyéb magyar hivatalos szemé
lyeknek és a katolikus egyház jelenlévő magyar képviselőinek.
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Emlékérem

A Magyar Orvostörténeti Társaság és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy
szerésztörténeti Szakosztálya elnökségi, vezetőségi tagjai emlékülés keretében mél
tatták Antall József munkásságát és eredményeit, Schultheisz Emil professzor elnök
letével. Elhatározták Antall József munkáinak feldolgozását, kiadását, emlékének 
ápolását és megőrzését. Ennek tényleges elindítását a közeljövő feladataként jelöltük 
meg.

Halálának egy éves évfordulóján, 1994. december 12-én 17 órakor tisztelői, barátai 
és munkatársai égő gyertyával kezükben vonultak sírjához a Kerepesi Temető decem
beri sötétségében, hogy leróják tiszteletüket, hálájukat, hogy imát mondjanak földi 
maradványai felett. Már egy év távlatából is jobban éreztük hiányát, és azt, hogy kit 
vesztettünk el.

Az „Új Ember” katolikus hetilap 1995. január 29-i számában a Magyar Piarista 
Diákszövetség az alábbi közleményt tette közzé:

„A Szövetség a családdal, valamint több szervezettel közösen elhatározta, hogy né
hai miniszterelnökünk dr. Antall József sírjára szerény, de méltó síremléket kíván ál
lítani.”

1995. december

174



Gyógyszerészeti életképek

„Párizsban járt az ősz”

Párizsban tegnap beszökött az ősz,
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában halk lombok alatt,
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé 
S égtek lelkemben kis rözsedalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok. ”

A „hepehupás Szilágyságban, hét szilvafa árnyékában” Érdmindszenten született Ady 
Endre (1877). 1904 és 1919 között hét alkalommal tartózkodott hosszabb ideig Pá
rizsban, és ott írta fenti, egyik legismertebb versét, amely a magyar irodalom remeke.

1995. szeptember 24-én a reggeli repülőjárattal két óra repülés után érkeztünk fele
ségemmel a párizsi Charles de Gaulle repülőtérre, ahonnan metróval és taxival érkez
tünk a Ouartier Latin-ban foglalt „Hotel de Brésil” szállodába, amely igényeinknek és 
pénztárcánknak is megfelelt.

Feleségem még nem járt Párizsban, de még otthon tanulmányozta a város útikalau
zát, és égett a vágytól, hogy elinduljunk a nevezetességek megismerésére. A nyári 
nagy melegben lemostuk az út porát, és már indultunk is a Szent Mihály útja felé, 
hogy azon végighaladva kiérjünk a Szajna partjára, majd a folyót keresztező hídon át
haladva felkeressük a Notre Dame Székesegyházat, a város kiemelkedő nevezetessé
gét, ahol misét is hallgattunk.

A nyári meleg és vasárnap ellenére - vagy éppen ezért - hemzsegtek az emberek az 
utcákon. Különösen a Szent Mihály útján volt nagy a forgalom, ahol a kisebb üzletek, 
butikok szinte mind nyitva voltak, és kínálták portékáikat. A kirakatok tele voltak 
árukkal, az árcédulák éppen az aktuális árleszállítást hirdették, ami számunkra külön 
tanulmányt jelentett. Lassan haladtunk előre az úton, talán két óra is eltelt, amíg elér
tük a Szajnát, melyen kisebb és nagyobb személyszállító hajók (bateau mouche) szál
lítják a felnőtteket, gyermekeket, turistákat, szórakozni vágyókat. A folyó túlsó part
ján magára vonja a figyelmet a monumentális, lenyűgöző Notre Dame Székesegyház, 
a folyó két ágával körülölelve, az előtte lévő parkban Nagy Károly frank király és csá
szár nagyméretű lovasszobrával.

A sok látnivaló és élmény hatása alatt észre sem vettük, hogy az ég alján sötét fel
hők gyülekeznek. Nem sokáig váratott magára, egyre erősödő szél mellett záporozni 
kezdett az cső, ami elől a székesegyházba menekültünk.

A katedrálist Szűz Mária tiszteletére 1210-ben kezdték építeni, és időközben folya
matosan gazdagodott értékes műalkotásokkal. Körbejártuk a főhajót, az oldalkápol
nákat, majd helyet foglaltunk a középen levő széksorokban. Egy kis idő múlva meg
szólalt a katedrális orgonája, és három egyházi férfiú, pap vagy szerzetes délutáni
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áj tatosságot szolgáltatott. Legalább másfél órát töltöttünk a székesegyházban, de kí
vül még mindig esett az eső. Átmentünk a Hotel épületébe, ahol a kongresszus előké
születei folytak, majd a „Sainte Chapelle” főkapujával szemben lévő kávézóban ke
restünk menedéket az eső elől. De hiába. Már alkonyodott, és mi esőben indultunk 
vissza a Szent Mihály útján át szállodánkba, Ady verssoraira szabadon emlékezve: 
Párizsba beszökött az ősz, és a Mihály útján ballagva találkoztunk vele. E néhány óra 
eseményei figyelmeztettek minket is a természet és a nyár elmúlására, és a mi lel
kűnkben is meggyúltak olyan gondolatok, hogy egyszer mi is meghalunk.

Ez az élet törvénye, rendje, így e gondolatok nem zavarták meg egyhetes párizsi tar
tózkodásunk hangulatát és élményeit.

Elnöki megnyitó

A kongresszus megnyitása a Sorbonne ünnepi aula magnajában zajlott le, ahol 
a programnak megfelelően az AlHP elnöksége nevében francia nyelven üdvözöltem 

a kongresszust, és felszólalásom végén a XXXII. Nemzetközi Gyógyszerészettörté- 
neti Kongresszust megnyitottnak deklaráltam.

A legzsúfoltabb munkanap számomra a szerdai nap volt, melynek programját rövi
den leírom, hogy az olvasó értékelhesse egy kongresszusi nap munkáját: 9 -10'° között 
egy szekció elnöki teendőinek ellátása a „Val de Grace” épületében; fél I -kor az aka
démikusok munkaebédjének üdvözlése a „Closerie des Lilas” vendéglő (boulevard 
Montparnasse) különtermében, ahová dr. Francois Chast elnök mintegy 30 személyt 
hívott meg; akadémiai ünnepi nyilvános üléselnöki teendőinek ellátása, három új aka
démikus beiktatása, az elnöki tisztség átadása prof. Maria dél C armen Frances
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Kitüntetés átadás

C'ausapé asszonynak, köszönet az elnökségnek, akadémikusoknak eddigi munkám tá
mogatásáért stb. Számomra a legnagyobb élmény volt, hogy az elnökségtől való visz- 
szalépésem, megválásom a munka eredményessége és elismertsége érzésével történt, 
amit igazol tiszteletbeli elnökké választásom. 20 órakor a kongresszus bankettja az 
Jnstitut du Monde Arae” 9. emeleti termeiben volt, ahonnan az üvegfalakon át cso
dálatos kilátás nyílt a fényárban úszó városra, az alattunk kanyargó Szajna folyóra, 
melyen a sétahajók kivilágítva és reflektorfényekkel kísérve úsztak tova. Az aszta
lunknál a Winkler Franz (Ausztria), Wankmüller Ármin (Tübingen) házaspárok, 
Fehlmann Hans (Möriken, Svájc) és egy fiatal német kolléga ültek. A négy, különbö
ző földrészről származó ételkülönlegességek bőségéből szinte nehéz volt választani. 
Hasonló bő választék volt a gyümölcsökben és az italokban. Szép esténk volt.

1995. december
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A francia lap tudósítása a kongresszusról:
Ötszáz éves a kórházi gyógyszerészet Franciaországban

Párizsban 1495-ben alapították a „Hotel Dieu” városi kórház első gyógyszertárát, ezt 
megelőzően a gyógyszereket a környék gyógynövény és fűszerkereskedőitől szerez
ték be. Ettől kezdve a drogokat az apácák és ezek betanított segítőtársai dolgozták fel. 
A forradalom utáni időszakban az intézményt a „humanitás Nagy Kórházának” ne
vezték és néhány évre rá, 1795-ben itt alapították meg a „Kórházak Központi Gyógy
szertárát”. Itt a városban minden kórház részére gyógyszereket állítottak elő.

Mindkét esemény jelentősen befolyásolta a kórházak életét és munkáját, éppen ezért 
szükséges volt 1495 és 1795 jubileumát megünnepelni. A nemzetközi rendezvény jo
gát a Francia Gyógyszerészettörténeti Társaság kérte, és meg is kapta. Közreműköd
tek az előkészítésben a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Társaság és Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti Akadémia, továbbá a Francia Kórháztörténeti Társaság, 
a Kórházi Gyakorló Gyógyszerészek és Egyetemi Gyakorló Gyógyszerészek Szövet
sége, valamint az Ile-de-France Kórházi Gyógyszerészeinek Társulata. A XXXII. 
Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Kongresszus lebonyolításának előkelő helyei 
voltak: a Sorbonne központi díszterme, a Párizsi Gyógyszerésztudományi Kar tanács
terme (Salle des actes) és legfőképpen a Val-de-Grace előadótermei.

A kongresszuson 35 országból 950 regisztrált gyógyszerészet-történész és kórházi 
gyógyszerész, továbbá kísérő személy vett részt. A kongresszus fő témája a kórházi 
gyógyszerészet fejlődéstörténete. Különböző európai országokból tették közzé a ku
tatók eredményeiket, megállapításaikat. A legtöbb előadással (10 és 20 között) szere
peltek a spanyol, francia, német, romániai előadók. Kisebb számmal szerepeltek (3 és 
5 között) az olasz, USA-beli, török, norvég, svéd, lengyel előadók, háromnál keve
sebb előadást tartottak: Japán, India, Tunisz, Ausztria, Belgium, Dánia, Csehország, 
Görögország, Svájc, Szlovákia stb. előadói. Külön szekcióban értékelték a „Kórházi 
Gyógyszerészet a középkortól a XXI. Századig” összefoglaló témakört. Ünnepi jelle
ge volt Pasteur halálának 100. évfordulója alkalmából a „Pasteur kémiai munkássága 
és a gyógyszerészet” című szekciónak, ahol öt előadás hangzott el, köztük prof. Jean 
Flahaut, a kongresszus elnökének összefoglaló értékelése.
A kongresszus kulturális programja szintén gazdag volt: szimfonikus zenekari 

koncert a Val-de-Grace templomában, esti fogadás a középkori Cluny Kolostor 
történelmi légkörű termeiben, a párizsi Orvos és Gyógyszerészettörténeti Múze
umban.

Jelentős esemény volt a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia ünnepi tu
dományos ülése, melyet mint elnök vezettem. A nagy érdeklődés következtében az 
Institut du Monde Arabe ezer személyes terme teljesen megtelt. Az elnöki megnyitó 
és főtitkári beszámoló után az Akadémia három új tagot vett fel az akadémiai szalag
jelvénnyel és a diploma átadásával: prof. Leonardo Colopinto, Róma (Italia), prof. 
Crista Habrich, Giesen (Németország), prof. Harkishan Singh, Chandigahr (India) 
személyében. Az Amerikai Gyógyszerészettörténeti Intézet igazgatója, Gregory J.
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Higby „George Urdang 1994” emlékérmet adott át munkássága elismeréseként 
dr. John Parascandola, Rockeville (USA) úrnak.

Régi hagyomány, hogy az akadémiai ülésen egy felkért előadó kutatási területéről 
összefoglaló előadást tart. Prof. Pierre Julien, az Akadémia egyik alelnöke ábrákkal 
és képekkel gazdagon illusztrált előadást tartott „Szent Kozma, Szent Damján és 
a gyógyszerészet” címmel. Az elnökség és a hallgatóság nagy elimeréssel fogadta az 
értékes előadást.

Az elnök utalt arra, hogy az Akadémia Communicationes kiadványában már is
mertté vált, miszerint négy év elteltével - Párizsban kerül sor az elnöki és az egyik 
alelnöki tisztség négy évre szóló megújítására. Az elnök alaposan átgondolta tisztsé
gének még négy évre szóló meghosszabbítását, de figyelembe véve egészségének 
nem kifogástalan voltát, életkorának előrehaladását, elhatározta, hogy visszavonul 
az elnöki teendők ellátásától. Ezzel egyben az is célja, hogy az Akadémia elnöksé
gét megfiatalítsa. Ezen elgondolások alapján azt kérte az akadémikusoktól, hogy tá
mogassák elkövetkező munkájában Maria dél Carmen Frances Causapé asszonyt. 
Neki sok érdeme van eddig is a munkában, gyakorlata van a teendők ellátásában, 
a Madridi Egyetemen graduált és az akadémikusok előtt kellő tekintélye van. Az al
elnöki tisztségre prof. Wolf-Dieter Müller-Jahncke urat választotta az elnökség. 
Gyógyszerészettörténeti tudományos és gyógyszerészi közéleti tevékenységét jól is
merjük, a Heidelbergi Gyógyszerészettörténeti Múzeum igazgatója. A két új tisztség
viselőnek az elnökség gazdag és szép eredményeket kívánt.

A főtitkár, Bemard Mattelaer bejelentése alapján ismertté vált, hogy az elnökség 
tiszteletbeli elnöknek (président de l’honeur) választott meg. A nagy megtisztelteté
sért köszönetemet fejeztem ki, megemlítve, miszerint a gyógyszerészeti tudománytör
ténet területén, mint a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Társaság, majd a Nemzet
közi Gyógyszerészettörténeti Akadémia elnökeként összesen 12 évet töltöttem el. 
A továbbiakban is részt szeretnék vállalni az Akadémia munkájában.

A Párizsban megtartott XXXII. Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Kongresszus 
alkalmából, amelyen 35 ország képviseletében mintegy ezer gyógyszerész-történész 
vett részt, a város polgármestere, Jcan Tibcrius szeptember 28-án az esti órákban fo
gadást adott a városháza monumentális épülete impozáns szalonjában.

A vendéglátó polgármester üdvözölte a megjelenteket és rövid beszédében méltatta 
a gyógyszerészet gazdag múltját és fejlődő jelenét, amelynek egyik bizonyítéka a pá
rizsi nemzetközi kongresszus, annak nagyszámú előadása több szekcióban.

Ebből az alkalomból a város polgármestere a gyógyszerészet története nemzetközi 
művelésében eredményes négy személyt tüntetett ki a város tiszteleti emlékérmével 
es az adományozó diplomával. Kitüntetést kapott prof. Jean Flahaut, a Francia 
Gyógyszerészettörténeti Társaság elnöke, prof. Pierre Julien, Francia Gyógyszeré- 
szettörténeti Szaklap igazgatója, prof. Yngve Torud (Norvégia), a Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti Társaság (IGGP) elnöke, prof. Zalai Károly, a Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti Akadémia (AIHP) elnöke.
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Az adományozott aranyozott ezüstérem átmérője 50 mm, vastagsága 5 mm. Első ol
dala vitorlás hajót ábrázol hullámzó vízen. A kép a vízikereskedők, a hajótulajdono- 
sok egykori társulata pecsétjéről került a város címerébe, majd a XVI. században egé
szült ki a „Fluctuat nec mergitur” (Hánykódik, de cl nem süllyed) felirattal. 
A hátlapon köriratban: „Vilié de Paris”, középen bevésve: „Paris á Károly Zalai 
1995” (Párizs Zalai Károlynak - .1995). - Az éremművész neve: „M. Dallanoy” az el
ső oldalon olvasható.

A négy kitüntetett személy nevében felkérésre szóltam:

„Tisztelt Polgármester úr, Hölgyeim és Uraim!
Nagy megtiszteltetés számunkra ez a fogadás a városháza épületében a Nemzetközi 

Gyógyszerészettörténeti Kongresszus alkalmából, ahová 35 országból jöttek össze tu
dósok, akadémikusok, professzorok, kongresszusi résztvevők és kísérőik. Nagyon bol
dogok vagyunk, hogy a polgármester úr fogadást rendez részünkre ebben a szép vá
rosban, amely az egész világ kultúrájának jelentős központja.

Polgármester Űr, arra kérem, hogy legyen szíves, fogadja az Ön által kitüntetett 
négy személy őszinte köszönetét a Párizs Városa Tiszteleti Enne adományozásáért, 
ami büszkévé tesz minket. Úgy gondolom, a négy személy munkássága folyamán so
kat tett és tesz, hogy a kapcsolatokat fejlessze az emberek, az egyetemek és a városok, 
települések vezetői között, hogy> megvédje a tudományos és kulturális értékeiket, és 
elősegítse a gyógyszerészet megismertetését, a tanulók szemléletének fejlesztését.

Kívánunk Önnek törekvései eléréséhez eredményes műnkéit Párizs város vezetésé
ben. Szívünk mélyéből köszönjük, hogy Ön itt, a szép városházában fogadott minket. "

A fogadást követően a város vezetői megmutatták az épület termeit, szobáit és 
ugyancsak gazdagon díszített folyosóit.

1995. október
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Cegléd város díszpolgára

., Tisztelt Uram!

Értesítem, hogy Cegléd város Képviselőtestülete Önt ez évben Cegléd Díszpolgárá
vá választotta.

A Városalapítók Napja alkalmából rendezett koszorúzási és díszpolgári címet ado
mányozó ünnepségünket 1997. május 9-én tartjuk, amelyre ezúton szeretettel és tisz
telettel m egh ívom.

A városi ünnepség az Eötvös téren, a Városalapítók szobránál 17 órakor kezdődik 
a koszorúzással. Ezután IS órakor a városháza dísztermében kerül sor a Díszpolgári 
címek átadására. Az ünnepséget követően, az újonnan választott díszpolgárok tiszte
letére jogadást adunk, melyre kedves hozzátartozójával együtt szeretettel meghívom.

Szeretettel várjuk Ceglédre.

Cegléd, 1997. május 6.

Üdvözlettel: Sós János polgármester ”

A polgármester úr meghívását a város díszpolgári tisztség betöltésére meghatódot- 
tan és örömmel fogadtam, mert négy évtizedes Ceglédtől való távollétem alatt is igye
keztem a várossal kapcsolataimat fenntartani. Mindig szívesen tértem vissza nevelő 
városomba a szülői házhoz, barátokhoz és jó ismerősökhöz. A szívem hazahúzott, és 
ezt az érzést növelték a ceglédi temetőkben nyugvó szeretteink sírjai.

Édesapám jogán az 194O-es évek végén tagja lettem a „Ceglédi Turini Százas Kül- 
döttség”-nek, amely szervezet ezévi januári közgyűlésén (1997. január 24.) - amely 
a 120. évi közgyűlés volt - részt is vettem. Alapító tagja vagyok a tízéves múltú és 
aktívan működő Cegléd Város Baráti Körének. Az a megtiszteltetés is ért, hogy 
a Cegléd Városvédő és Szépítő Egyesület tagjává, majd díszelnökévé választottak.

Az említett egyesületek, szervek munkáját közleményekkel is támogattam. Biztosra 
vehető, hogy a díszpolgárrá választásban a fentiek jelentős szerepet játszottak, vala
mint az, hogy életutarn során sohasem szakadtam el a várostól, és a lehetőségeknek 
megfelelően támogattam fejlődését.

A kitüntetést feleségem is örömmel fogadta, de nem tudott az ünnepélyen részt ven-

Ccgléd a Városalapítók napját szokás szerint minden évben május 9-én ünnepli. 
A közgyűlésen Márkus János elnök beszámolt az elért eredményekről, melyet sok po-

181



Gyógyszerészeti életképek

zitív hozzászólás követett, majd ezután zajlott le a tisztújítás, egyetértésben. Az elnök 
erre az alkalomra „Együtt a városért” címmel tartalmas és szép kiadványt adott ki.

A városalapítók szobránál 17 órai kezdettel bensőséges ünnepély volt. A szerveze
tek megkoszorúzták a városalapítók szép szobrát.

Cegléd város önkormányzati képviselőtestületének ünnepi ülése a városháza tanács
termében 18 órakor vette kezdetét. Meghatódva léptem a terembe, ahol a város életé
nek sok eredményes és szomorú eseménye zajlott le az idők folyamán. Hallott és átélt 
események képei torlódtak emlékezetemben. Majd ezeket kiszorították a pompásan 
díszített és fényárban úszó terem impressziói. A téglalap alakú nagyteremben a kor
szerű ülőhelyek, a székek félkör alakban voltak elhelyezve, rálátást biztosítottak 
a Kossuth térre. A székek előtt került elhelyezésre a város címerét kiemelten bemuta
tó emelvény. Impozáns látványt biztosított a jól megvilágított teremben. A szemben 
lévő jobboldali sarokban zongora, kottaállványok stb. voltak. Az összbenyomást nö
velte az ízléses virágdekoráció. Bevonultak a zenekar és az énekkar tagjai, akik a ceg
lédi Zeneiskola és Gimnázium tanárai, növendékei, nemzetközi zenei hangversenyek 
többször díjazott szereplői.

Az elnökségi emelvényen Sós János polgármester, Giba István polgármestcrhe- 
lyettes és Márkus János a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke foglaltak helyet. Az 
ünnepi ülést Sós János polgármester nyitotta meg. A művelődési osztály jelenlévő 
képviselője töltötte be a műsorvezető szerepét. Nem lehet célom az ülés egyes pont
jainak felsorolása és bemutatása, így ezektől eltekintek. Gyorsan pergett az idő, és kö
vetkezett az 1997. évi díszpolgári kitüntetések átadása. Ismertették Cegléd város kép
viselőtestületének döntését, melyek alapján az „1997. évi díszpolgári címet, a vele 
járó diplomát és a város címerével ékesített aranygyűrűt prof. dr. Zalai Károly gyógy

szerész és Németh László RT. igazgató, épí
tész kapja meg”.

Az elismeréseket a város polgármestere. 
Sós János adta át, és további eredményeket 
és jó egészséget kívánt. Kedves jelenet volt 
számomra, hogy a Városi Könyvtár két dol
gozója hatalmas virágcsokorral köszöntött, 
két gimnazista lány pedig ugyancsak cso
korral köszöntött, mint a ceglédi Kossuth 
Gimnázium volt tanulóját. A Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöke, Márkus János 
mérnök úr szép kiállítású, értékes ceglédi 
képsorozatot juttatott el nekem.

Az ünnepélyességet fokozták a zenekar 
nagyszerűen előadott Kossuth nótái, és 
Soltészné Lédeczi Judit tanárnő vezette

Sós János polgármester átadja a kitüntetést
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gimnáziumi leánykar Bartók szerzeményeinek előadása. Mindkét kar magas színvo
nalú teljesítményt nyújtott.

Az ünnepi ülés hivatalos része a Himnusz előadásával ért véget. Ezt követően a vá
ros fogadást adott a képviselőtestület és a meghívott vendégek tiszteletére a városháza 
kis tanácstermében. Az átmenetei időt vett igénybe, és a hallgatóság soraiból ismerő
sök többen felém igyekeztek, hogy köszöntsenek. Örültem a megtiszteltetésnek. Kü
lön örömet jelentett dr. Joos Miklósné született Mamma Marika és Kocka Kálmánné 
született Scholtz Mária gyógyszerészek jelenléte és jókívánata. Mindketten a Remény 
Gyógyszertár dolgozói. Azonkívül családi emlékek is erősítik több évtizedes isme
retségünket.

Kis idő múltán a szomszédos kis tanácsteremben egybegyűltek a meghívottak. Az 
asztalok abrosszal leterítve és virágokkal díszítve kínálták a sós süteményeket, teper
tős pogácsát, szendvicseket, édes teasüteményeket, tortaszeleteket. A résztvevők ke
zükben tartották már a pezsgővel töltött poharat, amikor a polgármester üdvözölte 
a vendégeket, méltatta az egész város szempontjából a kitüntetések jelentőségét. In
dokolta a két kitüntetett személy kiválasztásának körülményeit, okát és hátterét, vé
gül emelte poharát az új díszpolgárok és a vendégek egészségére.

Vártam, amíg a vendégek az első falatokkal csökkentették esetleges éhségüket és 
a jó ceglédi borok növelték ünnepi hangulatukat, majd felszólalásra kértem enge
délyt.

,, Tisztelt Polgármester Úr, a Városvédő és Szépítő Egyesület Elnöke, Hölgyeim és 
Uraim!
Engedjék meg, hogy az emelkedett nagyszerű ünnepi hangulatban kifejezhessem szí

vemből feltörő meghatottságomat és néhány gondolatomat. Ezen a számomra oly je
lentős napon visszatekintek változatos és sokszínű életemre, ez két nagy szakaszra 
osztható. 35 éven át Cegléd lakója voltam, e város nevelt fel engem, itt töltöttem ifjú
ságomat, 40 éven át Budapest lakója voltam, ez szakmai eredményeim és beteljesedé
sem városa. Megtisztelő számomra, hogy mindezen tények ellenére Cegléd város ve
zetése, képviselőtestülete kitüntetett a Díszpolgári cím adományozásával.

E város szeretete, megbecsülése és tisztelete gyermekkoromtól fejlődött ki bennem, 
és életem f olyamatosan jellemző tényezőjévé vált. Úgy ítélem meg, a város fejlődésé
nek, előrehaladásának szolgálatát családunktól, az elődöktől örököltem. Úgy érzem, 
hogy az elismerés nemcsak nekem, hanem a családnak is szól. Zalai Ede nagyapám, 
okleveles gyógyszerész, 1888-ban telepedett le Cegléden, mint 18 gyermekes bakonyi 
erdész fia.
Anyai ágon a ceglédi gy’ökerek az 1830-as évekig nyúlnak vissza, dédapám, Gombos 

Pál kereskedő és leszármazottai itt lettek a város elismert polgárai. A helytörténészek 
megállapításai szerint munkájuk végzésén túl sokat tettek a közügyek, a kultúra, a jó
létfejlődéséért.

Eredményeimért köszönet, elismerés és örök hála illeti meg szerető és gondos szü
léimét, az Evangélikus Népiskola tanítóit, Kiszely Jánost és feleségét, a Kossuth 
Lajos Reálgimnázium kiváló tanárait, Sárkány Józsefet, a történelem tanárát,
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Szeleczky Mihályt, a természettudományok tanárát, a 144-es Kossuth cserkész csapat 
parancsnokait, Ujváry Ferenc és Velkey János tanárokat.

A város lakosságának megismerését a családi gyógyszertárban mintegy' tíz éven át 
végzett munkám, továbbá feleségem gyógyszertári tevékenysége tette lehetővé. Megis
mertem a földművesek, gazdálkodók, kereskedők, tisztviselők, értelmiségiek szemléletét, 
szorgalmát. Sokat tanultam tőlük: A város fokozatos fejlődésének megismerése, a helvi 
személyes benyomásaim, emlékeim fokozták idetartozásom tudatát, patriotizmusomat.

Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik elősegítették a Város Díszpolgá
ra kitüntetés adományozását, köztük Sós János polgármester úrnak, és Márkus János 
mérnök úrnak, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnökének.

Mindannyiunk jövőbeli együttes munkásságának eredményeként fejlődjön tovább 
történelmi múltú városunk hírneve, nemzeti kultúrája és lakosságának életkörülmé
nyei. ”

Rövid felszólalásomat követően kitüntetett díszpolgártársam, Németh László is ki
fejezte köszönetét. Az ünnepség lefolyását a Városi TV Stúdió felvette és közölte. 
A Városvédők alkalmi kiadványa elsőnek közölte az eseményt.

Még az ünnepség megtartása előtt, 
Cegléden megismertem Reznák 
Erzsébetet, a Kossuth Múzeum mu
zeológusát, riportert, aki interjút 
kért tőlem. Pár nap után felutazott 
Pestre, és a lakásomon fogadtam. 
A kellemes, mintegy kétórás beszél
getés eredménye közlemény lett, 
melynek befejező sorai a követke
zők:

„A díszpolgári oklevél átvételekor azt 
mondta: ez életem legboldogabb nap
ja. Ceglédi gyökerei mélyek, régi bará
tai megmaradtak, ők is visszavárják 
ebbe a városba. ”

A számomra kedves és nagy meg
tiszteltetést azzal kívánom viszonoz
ni, hogy tovább szolgálom a város jó 
hírnevét és fejlődését, a szellemi, 
kulturális, anyagi jólétének növeke
dését.

1997. július

( EGLÉD 
fl.T HÍS/POI C Á H A I

A Városalapítók napján, ünnepi testületi ülésen adtak át 

a kitüntető címetNémeth Lászlónak, a Germán Rt. tulajdo
nos-igazgatójának és dr. Zalai Károly gyógyszerésznek, 
egyetemi tanárnak.

(Németh Lászlót e számunk 3. oldalán, dr. Zalai Károlyt 
a jövő héten mutatjuk be olvasóinknak.) f3lö ttócsl
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Egy barátság története

Non'ég gyógyszerészek a Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézetben 1995-ben

A 33. IGGP kongresszuson (Stockholm) való részvétel elsődleges célja a norvég és 
svéd gyógyszerészet megismerése volt. Ennek megvalósítása már régen váratott ma
gára.

Aslaug családiháza
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Kirándulás a hegyekbe

Feleségemmel együtt repültünk a Budapest-Koppenhága-Oslo útvonalon. A repülő
téren Gombos Péter és norvég felesége, Aslaug vártak. Szeretettel fogadtak, és elvit
tek Svelvik-be, ahol házuk áll. Nagy múltú hajós- és halász település. Gornbosékkal 
az ismeretség már több éves múltra tekint vissza, az 1987. évi FlP kongresszus óta.

A nyitó ülés különös, nem várt eseménnyel lepett meg: Winters elnök úr beszédé
ben közölte, hogy a FIP tanácsából két személy kilépett, üres helyüket két új kollé
ga veszi át, közülük az egyik Mg. Aslaug Gombos. Nagyon meglepődtem, mert 
édesanyám és családja neve Gombos, tipikusan magyar név. A déli szünetben meg
kerestem őt, és tisztáztuk, hogy férje nevét kapta a házasságkötésnél. A férj 1956- 
ban hagyta el Magyarországot, feleségül vette Aslaug-ot, aki szintén a gyógyszeré
szi pályára lépett. Két gyógyszertárat vezetnek Oslo környékén. Három gyermekük 
van. A család kapcsolatban maradt a férj itthoni rokonaival. Nyaranta gyermekeik 
és unokáik, velük együtt, itthon töltik a vakációt. Boldogan élik kétlaki életüket. 
A velünk való kapcsolat e közel húszéves barátságra épül. A férj üzleti tevékenysé
get is folytatott. Fiatalabb korában autóbuszán turistákat hozott Magyarországra, 
sőt gyógyszerészeket is a pesti gyógyszerészkarra, továbbképzésre, tapasztalatcse
rére. Ennek a barátságnak köszönhetően voltunk az 1997. évi stockholmi gyógysze
rész kongresszuson.

Svelvik-ben csodálatos napokat töltöttünk. Legnagyobb élmény az 1OOO km-t meg
haladó autóút volt észak felé a Ijordokba. Megismerhettük Aslaug otthonát, ahol ne
velkedett. Védett, közel 300 éves faház ez a hegyen, szinte múzeum. Észak felé ha
ladva egyre inkább téliessé vált az idő. Az országút mindkét oldalán l-2 méteres 
hótorlaszok voltak. Az út mellett lapp és norvég lakóházak, kunyhók állnak éttermek
kel. A tisztaság mindenütt példás. Sok gleccsert és hatalmas vízesést is láttunk.

Gombosék autóval vittek át Stockholmba az lGGP kongresszusra. Utunk felejthetet
len volt, két csodálatos országot és nagyon kedves embereket ismertünk meg.

1997. június
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Pro Patria emléktábla avatása Budapesten

,, Egy nemzet jövője csak annyit ér, 
amennyire becsülni tudja hőseinek emlékét. ”

Baradlai János

A magyar gyógyszerész-társadalom adós a máso
dik világháborúban elesett katonák, munkaszol
gálatosok és üldözött gyógyszerészek, a holo
kauszt áldozatai, továbbá a harci események, 
bombázások folytán meghalt civilek adatainak 
összegyűjtésével, feldolgozásával és emlékük 
méltó formában való megőrzésével. Megkívánja 
ezt tőlünk a humánum, az emberséges szemlélet, 
és elődeink ilyen irányú nemes tevékenysége, 
ami már hagyománynak is tekinthető.

A felállított „Pro Patria 1939-1945” emléktáb
lát a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy
szerésztörténeti Szakosztálya kezdeményezésé
re, továbbá a Magyar Gyógyszerész Kamara 
erkölcsi és anyagi támogatásával valósította meg 
2OOO, március 14-én, ünnepélyes keretek között.

A legnehezebb feladat a háborúban elesett ka
tonák, munkaszolgálatosok, az üldözött és de
portált civil áldozatok, fogoly és koncentrációs 
táborokban elpusztultak, és a légitámadások va

lamint utcai harcok áldozatainak felkutatása és azonosítása volt.
A munka irányítását szakosztályunk alelnöke, dr. Sági Erzsébet gyógyszerésznő 

vállalta magára, és fáradhatatlan szorgalommal és pontossággal, sok esetben szemé
lyes utánjárásával végezte. Elismerés és köszönet illeti hiánypótló tevékenységéért. 
A munka eredményeit a szaklapok teszik közzé. Az anyag 135 személy adatait tartal
mazza, de nem tekinthető lezártnak. A legnagyobb igyekezet ellenére biztos, hogy 
nem volt lehetőség minden áldozat felkutatására. A még fellelhető személyek adatait 
kértük az MGYT titkárságára küldeni. Kiegészítő közleményt tervezünk még megje
lentetni.

A jobb és szebb jövő reményében ígérjük, hogy az elesett katonák, munkaszolgála- 
tosok, áldozatok emlékét nem felejtjük el, és egészségügyi, gyógyszerészi humánus 
hivatásuk vitelénél mindig úgy járunk el, hogy megakadályozzuk az ellenségeskedést, 
vérontást, az emberi élet pusztítását. Reménykedjünk, és tegyünk meg mindent 
a szebb jövő megvalósításáért!

2000. március 14.
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Köszöntés a nyolcvanadik születésnap alkalmából

A jubileumi évben a nyári pihenőnket augusztus hónapban töltöttük a család verőcei 
nyaralójában. Tartós szép meleg idő, a Duna vizének kellemes hőmérséklete uralta a 
Dunakanyar időjárását. Kertünkben sok színes virág pompázott, és a pá/sit üdén zöld 
volt. Jól döntött családunk, hogy Budapest helyett Verőcén rendezzük meg a családi 
összejövetelt és ünnepélyt. A meghívottak számát nem kívántuk korlátlanul növelni, 
így csak 24 családtag volt jelen.

Két kép és egy levél, melyek segítenek az olvasónak, hogy beleélje magát a község. 
Verőce, az Árpád utcai családi nyaraló, a virágos kert, és az alatta elfolyó Duna han
gulatába.

A magyar királyság alapítása előtti utolsó fejedelem Géza (992 -997), Szent István 
apja lovas szobra. A kitűnő alkotást a milleneum alkalmából Verőce főterén 2001. 
auguszUis 2O-án avatták fel a nagyközség lakóinak megelégedésére.
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A fenti képeslap a verőcei Duna-sort ábráZolja, amely országos viszonylatban egyet
len ilyen építészeti alkotás, Ybl Miklós elképzelését valósítva meg. Tavasztól őszig 
kedvező körülményeket biztosít a tiirdőzőknek, evezős sportolóknak.

Augusztus 26-án a norvégjai Ber- 
genből levelet kaptam. A levél írója 
Ybl Miklós Norvégiában élő ükuno
kája. féleségem révén távoli rokon, 
francia-angol szakos tanárnő, ma
gyarbarát.

A levél magyar fordítása az alábbi:

,, Kedves Károly, a legjobb szeren- 
csekívánataimat küldöm születés
napodra! Igazán értékelem, hogy 
Téged megismerhettelek, az általad 
elmondottakat, elkötelezettségedet.

Legy'en veled Isten áldása születés
napodon és életedben.

Baráti üdvözlettel: Grete”

Ifi 9



Gyógyszerészeti életképek

Az ünnepelt felköszöntése fiaim szervezése szerint a ház utcai frontjának nagy szo
bájában volt. Én beültem betakart ágyam egyik sarkába, az idősebbek ülőhelyet talál
tak, a gyerekek körbeálltak.

Az idő jó hangulatban telt el, mire a köszöntések lezajlottak, a nap már túljárt delelő- 
jén. Mindnyájan kifáradtunk és megéheztünk. Nagy fiaink az előre megbeszéltek sze
rint az udvaron, annak három, helyén felállították az asztalokat. A bülé-asztal 
a sziklakért mellett állt a hatalmas, távol-keleti eredetű (Ginkgo biloba) fa árnyékában. 
A konyha ajtaja előtti kövezeten a megtoldott hosszú asztal állt, ahol a nagy család szo
kott ebédelni a hétvégeken és ünnepnapokon. Az ifjúság egy része az üveges veranda 
kisebb asztalánál telepedett le. Feleségem, Mária a tálalással és kínálással foglalatos
kodott. A fiúk a mindig hideg pincéből hozták fel, és kínálták a hűtött italokat.

Mindenki maga választotta meg és foglalta el a neki tetsző helyet. Én az udvar kö
zepén lévő asztalnál ültem le, ahol már idősebb rokonaim helyet foglaltak. Alig telt e! 
kis idő, a mellettem levő üres székhez jött legkisebb unokám, Zalai Karcsi, és így 
szólt hozzám:

„ Nagypapikám szeretnék itt leülni, mert az ünnepi ebédet veled szeretném elfogyasz
tani. ”

Szemeim könnyesek lettek a meghatottságtól, és Karcsika szemei is csillogtak a bol
dogságtól. Az asztalnál ülő felnőttek meglepődtek a hétéves fiú kedvességén és kifo
gástalan modorán. Számomra a nap legkedvesebb emlékét ez jelentette.

Mikor a nap arany színű sugaraival már lebukni készült a Börzsöny hegység mögé. 
vendégeink a kert alsó teraszáról gyönyörködtek a Dunakanyar természeti szépsége
iben. A kép mindannyiunk számára felejthetetlen volt, hozzájárult az egész nap szép
ségének, családi emlékeinek megőrzéséhez.

iw



Gyógyszerészeti életképek

A családi körben Verőcén tartott összejö
vetellel nem volt vége az ünneplésnek.

Ezekről röviden az alábbiakban emléke
zem meg:

A budapesti Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, dr. 
Vincze Zoltán egyetemi tanár ünnepi tudo
mányos és jubileumi ülést szervezett 2001. 
szeptember 28-án a Kar Hőgyes Endre 
nagytermében. A rendezvényen megjelent 
dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, az egye
tem rektora, dr. Préda István tudományos 
és külkapcsolati rektorhelyettes, profesz- 
szorok, oktatók és tisztviselők stb. Az ülést 
Vincze Zoltán dékán nyitotta meg. Ismer
tette az egyetem döntését a Winkler Lajos 
emlékérem kiadásáról, melyet nekem 
adott át. A második napirendi pont 

Feleségemmel a nyolcvan éves köszöntésem volt.

Dr. Sótonyi Péter rektor úr méltatta három évtizedes munkásságomat, amely 
a Gyógyszerészi Karon túl kiterjedt az egész egyetem számtalan területére is.

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság képviseletében dr. Nyiredy Szabolcs főtitkár 
fejezte ki jókívánságait, gratulált az eredményekhez, kiemelten a közelmúltban 
megjelent tartalmas és művészi kivitelű gyógyszerészet-történeti könyvemhez és

a Társaság nevében egy gyönyörű 
Zsolnay porcelánt adott át.

Winkler Lajos emlékérem
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Az ünneplést az alábbi szavakkal köszöntem meg:

„Magnifice Domine Rector, Tisztelt Dékán Úr.; Hölgyeim és Uraim!
Ezen ünnepélyes órákban nem várt, nem is remélt — de igazán szólva ,meg sem ér

demelt magas kitüntetés ért, hogy a Gyógyszerésztudományi Kar tisztelt dékánja és 
vezetése, a gyógyszerész közélet, illusztris egyéniségei, 80 éves jubileumom alkalmá
ból érdemesnek tartottak ezen ünnepély megrendezésére, és az azon való részvételre. 
Hálás köszönetemet fejezem ki mindannyiuknak érle.

Az ünnepséget úgy fogom fel, hogy ez tulajdonképpen nem az én személyemnek, nem 
az érdemeimnek szól, hanem a Gyógyszerésztudományi Kar szolidaritásának, és álta
lában a gyógyszerészek működésének, megbecsülésének, amelynek hosszú életpályám 
alatt részese lehettem. így kerülhettem ezen ünnep központjába, ami nagy megtisztel
tetés és öröm számomra.

Tisztelt Barátaim! Gondolatban a családi gyógyszertárban vagyok, ahol édesapám 
mint mély hivatástudattal rendelkező gyógyszerész vezette a gyógyszertárat. Még az 
általános iskolába jártam, amikor apám több ízben vasárnap délutánonként a gyer
mekszobánk széles párkányú ablakában az építőkockáimból gyógyszertári officinát 
épített, és az officinába kis üvegeket helyeztünk el. Gimnazista koromban a családi 
gyógyszertárban többször láttam a gyógyszerkészítés sokrétűségét, szinte akaratlanul 
magamba szívtam a gyógyszertár levegőjét, fortélyait. Ezek hatása alatt léptem a pá
lyára. A kötelező gyógyszertári gyakorlatot részben apám mellett, részben IVeber 
Dezső gyógyszerész, egyetemi magántanár budapesti Práter utcai gyógyszertárában 
töltöttem el. Disszertánsnak Széki Tibor professzor vett fel, vezetésével készítettem el 
és védtem meg gyógyszerészi kémiai értekezésemet.

Egy jubileum kedvező alkalmat nyújt egy életpálya sokrétűségének összegzésére. 
Számomra a Kar életében legnagyobb örömet jelentették az aléibbi események:

A gyógyszerészképzés reformja, az ötéves képzés bevezetése.
Az angol nyelvű oktatás indítása.

- A Mozsonyi Sándor Alapítvány alapítása.
- A tudományos munka és az oktatás fejlesztése érdekében közreműködés nemzetkö

zi szervezetek tevékenységében: Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP), Nem
zetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (1GGP).

- Akadémiák tevékenységébe, külföldi egyetemek működésébe való bekapcsolódás: 
I.A.H.Ph (Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia), Madridi Tudományos Intézet 
Gyógyszerészi Akadémiája, Pozsonyi Comenius Egyetem.

- Külföldi állampolgárok gyógyszerész-doktor képzése (fejlődő országok, Ausztria, 
Németország, Spanyolország stb.).

Hosszú életpályám alatt munkámat a szülői hcizból örökölt „Első a kötelesség" jel
mondat megvalósítása vezette. Szerencsés életpályám alatt végigkísért még - amit ta
lán nem szerénytelenség elmondani - a szeretet, melyet elnyerni szerencsés lehettem. 
Ez minden működésemért nekem Önöktől a legkedvesebb ajándék. ”

A napirend harmadik pontjaként dr. Vincze Zoltán dékán úr előadást tartott
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„A Gyógyszerésztudományi Kar jelene és jövője” címmel. A termet megtöltő több
száz fős hallgatóság ezután még mintegy két órát töltött el jó hangulatban a teremben 
és a könyvtárszobában.

Fiaimmal a fogadáson

A Magyar Orvostörténeti Társaság 2001. október 3-án dr. Vizy E. Szilveszter egye
temi tanár, az MTA alelnökének elnökletével tartott tudományos ünnepi ülésén kö
szöntötte a társaság két több évtizede aktív tagját:

Dr. Huszár György fogorvos, egyetemi tanár 90 éves, és személyem 80 éves jubi
leumát.

A nagyszámú hallgatóság élvezettel fogadta Vizy E. Szilveszter kedves és szellemes 
emlékeit, velem való személyes kapcsolatát, amely a Jakabházy családra vezethető 
vissza. Számomra örömet jelentett a régi kedves emlékek felújítása.

Dr. Mikola István orvosdoktor, egészségügyi miniszter 2001. október 26-án díszok
levelet adott át mintegy 80 egészségügyi dolgozónak az Egészségügyi Minisztérium 
10. emeleti előadótermében.
A nekem átadott oklevél szövege:

„Az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele (20/261/2001) dr. Zalai Károly a Semmel
weis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi 
Szervezési Intézet Professzor Emeritusa részére, több évtizeden át végzett kiváló szak
mai munkája, életműve elismeréseként 80. születésnapja alkalmából.
Budapest, 2001. október 26.

Dr. Mikola István (aláírás) 
Egészségügyi Minisztérium (bélyegzés) ”

2001. október
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Búcsúztatás

Az egyetemi szokásjog alapján az egyetemi tanárok évtizedek óta a betöltött 70. élet
évükig, illetve az azt követő tanulmányi év végéig (június 30-ig) maradhattak mun
kaviszonyban. Ez a tanszékvezetőkre, intézet és klinika vezető igazgatókra is vonat
kozik. Én azzal számoltam, hogy 1991. június 30-tól megyek nyugdíjba, de már az év 
tavaszán a kar dékánja, majd a rektor úr arra kértek, hogy még egy évet maradjak 
szolgálatban, amit szívesen el is vállaltam. Befejezetlen munkáimat így jobban tud
tam teljesíteni.

Ebben az átmeneti időszakban intézeti munkatársaim - ahogy az elmúlt évtizedek 
alatt többször - intézeti autóbusz kirándulást szerveztek Egerbe és Szilvásváradra. Az 
utolsó együttes kirándulás (1992. június 6.) hangulata igen jó volt, és emlékeztetett 
engem az együtt töltött évekre.

A folyamatos teljes munkaviszonyom utolsó napján 1992. június 30-án az intézet 
könyvtári szobájában jöttünk össze. A munkatársak nevében dr. Rixer András adjunk
tus úr üdvözölte karunk dékánját, és visszaidézte a közel három évtized történetét, ki
emelten méltatta abban munkásságomat. Kedves szavai, gondolatmenete és megálla
pításai nagy hatással voltak rám. Rixer adjunktust professzor Rácz István dékán 
követte, aki a kar vezetőjeként értékelte szervezői, vezetői, oktatási, tudományos és 
gyakorlati klinikai gyógyszerellátási munkásságomat.

A volt dolgozók részéről, akik más munkahelyekre kerültek, dr. Vincze Zoltán, 
a Gyógyszertári Központ volt igazgatója szólott. Emlékezett az együtt eltöltött mun
kás és eredményes évekre, amiben az itt jelen nem lévők is kivették részüket.

A búcsúzás alkalmából a sok csodálatosan szép virágcsokrokon és italokon kívül két 
értékes ajándékot kaptam a munkatársaktól: Károlyi Gáspár Bibliája facsimile bőrkö
tésű kiadását, továbbá tíz volt gyógyszertári központi dolgozómtól ll. János Pál pápa 
magyarországi látogatására kiadott nagyméretű ezüstérmet díszes tokban.

A számomra oly kedves ajándékok és a búcsúztatás tartalmi értéke és hangulat olyan 
nagy hatással voltak rám, hogy könnyekig meghatódva alig tudtam mondanivalómat 
elkezdeni:

,, Tisztelt Dékán Úr, kedves Munkatársaim!
Mindenekelőtt köszönöm a felém irányuló kedves szavakat, munkám méltatását és 

elismerését. Munkatársaimnak köszönöm, hogy a kitűzött célokat, az oktatás, a tudo
mányos kutatás és a gyakorlati gyógyszerellátás fejlesztését, az intézet működésének 
eredményességét sikerült elérni, és ezzel tekintélyét növelni. Az emberi élet célja a je
lenségek megismerése és a társadalmi előrehaladás. Ha csak néhány kis lépést tet
tünk előre a gyógyszerészet szakterületén elért eredményekkel, már nem dolgoztunk 
hiába. Magam részéről boldog vagyok, hogy ennek a munkának Önökkel együtt ré
szese lehettem. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, és a továbbiakra is sikeres, 
eredményekben gazdag munkát. ”
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Prof. Réthelyi Miklós rektor úr 1992. július 13-án 15 órakor rektori hivatalában 
fogadott, amely fogadáson jelen voltak még prof. Nemes Attila rektorhelyettes, 
prof. Rácz István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és prof. Dénes József, 
a Fogorvostudományi Kar dékánja.

A jelenlévő személyeken túlmenően a rektori szoba önmagában is ünnepi légkört te
remt, a tudomány és az orvoslás iránti elismerést és tiszteletet váltja ki a belépőben. 
A keményfa borítású falakon az egyetem legnevesebb professzorait ábrázoló olajfest
mények függenek. A vitrinekben nagyszámú ajándék: kelyhek, szobrok, porcelán 
vázák, díszérmek, melyek a gazdag múltról tanúskodnak. Már sokszor láttam a gyűj
teményt különböző magasszintű tanácskozások alkalmával, mégis most ünnepélye
sebbnek éreztem e környezetet.

A rektor úr ismertette velem a Rektori Tanács határozatát, miszerint végzett munkám 
elismeréseként az egyetem címerével ékesített arany pecsétgyűrűvel tüntet ki. A gyű
rű és az okmány átvétele után köszönetemet fejeztem ki a nagy kitüntetésért.

1996. július
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Utószó

Az utóbbi évszázadban a gyógyszerészeti tudományos szakirodalom sohasem látott 
mértéken fejlődött, amely a gyógyszerészetet alkotó összes tudományterületen meg
figyelhető.

Az orvosi és a gyógyszerészeti tudományos kutatás és fejlesztés eredményei a XX. 
században jelentős, pozitív befolyást gyakoroltak sok-sok ember életére és életminő
ségére.

A gyors tudományos fejlődés kihívást jelent mind a gyakorló gyógyszerészet, mind 
pedig az egyetemi és a posztgraduális gyógyszerészi oktatás számára, hogy mindez
zel lépést tartson. Erinek megfelelően a gyógyszerészet minden területén új irányza
tok jelentek meg és a régiek átalakultak a közforgalmú és a kórházi gyógyszertárak
tól az egyetemekig.

Winkler Lajos, a híres magyar gyógyszerészprofesszor állapította meg, hogy nincs 
olyan tudományág, amelyben a gyógyszerészek eredményesen ne dolgoztak volna. 
Példaképpen említhetem Magyarországon többek között Thán Károlyt, Szebellédy 
Lászlót és Schulek Elemért.

Remélem, hogy jelen könyvem hozzájárul a magyar és a nemzetközi szakmai ese
mények és közélet utóbbi évtizedei emlékeinek megőrzéséhez, továbbá tiszteleg 
a világ minden tájáról származó nagyszerű kollégáim és barátaim előtt, akik oly 
sokat tettek a gyógyszerészet fejlődéséért, és akik megtiszteltek engem szakmai 
együttműködésükkel és barátságukkal.

Zárom soraimat és leteszem toliamat. „História est magistra vitae.” Szép életem volt, 
köszönet érte a Gondviselésnek és családomnak, szüleimnek és feleségemnek.

Zalai Károly
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Epilogue

In the last century the pharmaceutical scientific literature expanded in a pace never 
seen before. This can be observed in all scientific fields constituting pharmacy.

Results of medicinal and pharmaceutical scientific research and development in the 
20th century have had a great, beneficial impact on the life and the quality of life of 
many human beings.

The rapid scientific progress challenges both the practice of pharmacy and the uni
versity and continuing education of pharmacists to keep pace with. Accordingly, new 
approaches and directions emerge and older fields transform in every field of phar
macy from the retail and hospital pharmacies to the universities.

The famous Hungarian professor of pharmacy, Lajos Winkler once stated that there 
was no scientific field without contributions from pharmacists. I should mention as 
exemplar in Hungary among others Károly Thán, László Szebellédy, Elemér Schulek.

l hope that my present book contributes to the preservation of the memory of the last 
many decades of the Hungarian and international professional events and public life 
and pays tribute to my wonderful colleagues and friends from all over the world, who 
contributed so much to the development of pharmacy and who honoured me with 
their professional cooperation and friendship.

Now, l finish my book and put down my pen. „História est magistra vitae.” I had 
a wonderful life, and l thank for it the Providence, my family, my parents and my
wife.

Károly Zalai
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Nachwort

lm letzten Jahrhundert hat sich die wissenschaftliche Fachliteratur der Pharmazie in 
noch nie da gewesenem Maße entwickelt, was in allen ihren Bereichen wahrzu- 
nehmen ist.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung in der Medizin 
und Pharmazie haben im 20. Jahrhundert auf das Leben und die Lebensqualität von 
sehr vielen Menschen einen bedeutenden und positiven Einfluss ausgeübt.

Die schnelle wissenschaftliche Entwicklung ist eine große Herausforderung sowohl 
für die Praxis der Pharmazie als auch für den universitären und postgraduellen 
Unterricht, wenn sie damit Schritt halten wollen. Dementsprechend sind in allen 
Bereichen der Pharmazie neue Trends erschienen, und die alten haben sich von den 
allgemeinen Apotheken über jene in den Krankenhäusern bis zu den Universitäten 
umgeformt.

Der berühmte ungarische Professor für Pharmazie Lajos Winkler hat einmal gesagt, 
dass es keine wissenschaftliche Disziplin gebe, in denen die Pharmazeuten nicht mit 
Erfolg gearbeitet hätten. Als Beispiele in Ungarn könnten - unter anderen - Károly 
Thán, László Szebellédy und Elemér Schulek erwähnt werden.

Ich hoffe, mit diesem Buch den internationalen Fachereignissen und den letzten 
Jahrzehnten des öffentlichen Lebens ein Denkmal setzen zu können. Des Weiteren 
möchte ich damit allen meiner wunderbaren Kollegen und Freunde aus der ganzen 
Welt Achtung erweisen, die so viel für die Entwicklung der Pharmazie getan und mir 
die Ehre erwiesen haben, mit ihnen fachlich Zusammenarbeiten und ihre Freundschaft 
genießen zu dürfen.

Nun schließe ich meine Zeilen. „História est magistra vitae”. Ich habe ein schönes 
Leben gehabt, dafür danke ich dem Allmächtigen, meiner Familie, meinen Eltern und 
meiner Frau herzlich.

Károly Zalai
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Épilogue

Ce dernier siècle, la littérature scientifique de la pharmacie progressait dans une telle 
mesure qu’on n’a jamais vu avant et ce progrès est observable dans tous les domaines 
scientifiques constituant la pharmacie.

Au vingtième siècle, les résultats de la recherche et du développement scientifique 
de la médicine et de la pharmacie ont exercé l’influence importante et positive sur la 
vie et la qualité de vie de beaucoup de personnes.

Le développement scientifique très rapide est un défi même pour la pratique de la 
pharmacie et pour l’enseignement d’université et de la formation doctorale pour les 
pharmaciens à suivre. En conséquence, des nouvelles tendances sont nées et les 
anciens courants se sont transformés dans tous les domaines pharmaceutiques, des 
pharmacies au détail et d’hopital aux universités.

Lajos Winkler, professeur célèbre de la pharmacie hongroise a affirmé qu’il n’y avait 
pas de discipline scientifique dans laquelle des pharmaciens n’avaient pas travaillé 
avec succès. Je peux mentionner en Hongrie le nom de Károly Thàn, de László 
Szebellédy et d’Elemér Schulek entre autres.

J’espère que mon livre actuel contribuera au maintien des souvenirs des dernières 
décennies des événements professionnels et de la vie publique hongrois et interna
tionaux et qu’il rende hommage à mes collègues merveilleux des quatre coins du 
monde et mes amis qui ont fait beaucoup pour le développement de la pharmacie et 
qui m’ont honoré de leur coopération professionnelle et de leur amitié.

Maintenant, je termine ici et dépose mon stylo. „História est magistra vitae.” J’avais 
une vie très belle. J’en remercie la Providence et ma famille, mes parents et ma 
femme.

Károly Zalai
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Névmutató a kötetben előforduló nevekről/Names mentioned in the text
Agbiofo S. E. 88, 90
Alexy Sándor 30
Al-Shafti lad lO8

, 166, 168, 169, 171, 172,Antall József 32, 164,
173,174

Antall Józsefné 169, 171
Apró Antal 66
Arak Elmer 127
Aresso Emanuelle 75
Bahri Armand 107
Bachó Sándor 22
Bánó Marianne 151
Baradlai János 187
Bared G. Maa 106, 107,
Barta Ferenc 9
Bayer István 33
Bedat André 92
Bélák Sándor 50
Bende József 9
Benkó Ferenc 57
Berger Marica 39, 94
Blagojevic Zora 34
Bolberitz Pál 165
Bolla Rezsőné (Marika) 17
Boros Traian 47
Brantner Antal 127
Buhari Mohamed 86
Carter Jimmy 65, 66
Cauen J. 79, 80
Causapé Maria dél Carmen Frances 176,179
Chalabala Milán 156
Chast Francois 176
Clauder Ottó 51
Colopinto Leonardo 178
Corvi Antonio 119
Czuczy Győző 15
Csipek János 8
Dallanoy M. 180
Dann Georg Edmund 139,150
Darwish M. 62
Deér Endre 8
Dénes József 195
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Detre Szabolcs 72
DeIre Zsolt 72
Dévity Katalin llo
Dilg Peter 150
Dosztig Erzsébet 21
Écsi Zoltán llo
Egyed Aladár 23
Ehrlich Paul 154
Endrei Walter 151
Fehlmann Hans R. 124, 177
Flahaut Jean 179
Folch Jou Guillermo 95, 96, 97, 139
Fundák György 72
Giba István 182
Gellei Mária 29
Gombos Anikó 44
Gombos Aslaug 186
Gombos Dénes 68, 99
Gombos Péter 186
Grecu Joan 47
Györgyi Sándor 130
Haberle Károly 104
Habrich Crista 178
Hajós József 72
Halmai János 32
Haranghy László 14, 17
Hemando Salvador Ibanez 143
Herzl Theodor 134
Higby Gregory J. 179
Hintz György 48
Hofman I. J. 59
Holovits György 72
Holovits Tamás 72
Hóman Bálint 149
Horthy Miklós 46
Horváth Kálmán 30
Hrneiar Pavol 153, 154
Huszár György 193
lpper Pál 116
János Pál ll 75, 76, 158, 159
Jeleníts István 165
Jós Miklósné (lásd Mamma Marika)
Julién Pierre 179
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Kabay Ilona (lásd Oltványi Józseftié) 
Kabay János 
Kabay János, ifj.
Kapolyi László 
Kard Silja 
Karsay Károly 
Kasztner Sándor 
Kedvessy György 
Kelp Anna
Kelp Ilona (id. Kabay Jánosné)
Kemény Ferenc
Kenéz Ernő
Kertész Beáta
Kéry Ágnes
Khin László
King Stephen
Kiszely János
Kocka Kálmánné
Kohlberg Irma
Kohlberg Joshua
Kok M. I. F.
Koning Dilg Wittop 
Koritsánszky Ildikó 
Koritsánszky Ottó 
Kovács András 
Kovács László 
Kovács Péter 
Lányi Béla
Lédeczi Judit, Soltészné 
Lesur Jean 
Lesur Veronique 
Lipták József 
Lipták Pál 
Losonczy János 
Losonczy Vince 
Lukács Gyula 
Madaras Jenő 
Majoros Gizella 
Mamma Marika 
Mandák Milan 
Márkus János 
Martens Jan 
Martinez Pedro Vernia

113, 115, 116 
115, 116,117 

92
127
22
8
12, 14, 15, 19, 33, 34, 151 

115
115 

72 
22

104
126, 127
130
116 
183 
183
131
131,133 
40

139,150 
114

61, 91, l O l ,  126 
30 
33 

155 
58 

183 
44 
44

110, 126, 127 
50 
40 
40 
30 

9
23
30, 183 
57

181, 182, 184 
92

142, 143

202



Gyógyszerészeti életképek

Matolcsy György 12,21,26
Mattelaer Bernard 150, 172, 180
Matyasovszky Edit 30
Méhes Gyula 13, 14, 15, 17
Meisel János 15
Mikola István 193
Mittelman László 40
Mozsonyi Marietta (Babi) 62
Mozsonyi Sándor 36, 49, 50,61, 126,
Muravjev J. A. 34
Müller Ferenc 104
Müller-Jahncke Wolf-Dieter 179
Nagylucskay Sándor 130
Nemes Attila 195
Németh László 182,184
Nikolics Károly 78, 92, 141, 151, 1:
Nyiredy Szabolcs 191
Oddis J. 113
Oelschlaeger Herbert 153, 154, 156, 157
Ogunleye A. 87
Oltványi Józsefné (szül. Kabay Ilona) 115, 116,117
Orosz Iván 141
Ortega Mannel 97
Parascandola John 179
Paskai László 149
Peep Veski 127
Pethő Tibor 166
Petrus Georg 43,44
Philianos Skévos 125
Poethke Peter 34
Ponté Dino 63, 75
Potts Frank 116
Préda István 191
Priebsch Pia 17, 18
Rácz István 146, 194,.195
Rajniss Ferenc 17
Rassel A. 113
Rendi Lajos 163
Réthelyi Miklós 195
Richter Gedeon 60, 61
Richter Joachim 104
Rienks Team 45
Ringelhann Béla 151
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Rixer András 
Roeske Woyciech 
Röck Marika 
Ruiz Santos Angel 
Ruják István 
Rusek Vaclav 
Sadler József 
Sági Erzsébet 
Sárkány József 
Schill Göran 
Schneider W.
Scholtz Gyula 
Schröder Jürgen 
Schultheisz Emil 
Sebők Károly 
Selmeci Béla 
Simon-Fiala János 
Singh Harkishan 
Somogyi Endre 
Sonnedecker Glenn 
Sós János 
Sótonyi Péter 
Speiser Peter 
Stampf György 
Stenszky Ernő 
Svirbély Géza 
Szabad György 
Szabadi Magdolna 
Szabadváry Ferenc 
Szalay Gábor 
Szász György 
Széki Tibor 
Szeleczky Mihály 
Szendrőiné Ádám Mária 
Szentágothai János 
Szentgyörgyi Albert 
Szirmai Lóránt 
Szőnyi Edit 
Szüts Károly 
Tarasevicius E.
Tartalja hrvoje 
Thán Károly 
Tiberi Jean

194
78, 150 
12
97, 98 
72 

138 
104 
187

31, 183 
92 
78 
30 

104
92, 174 

157 
151 
110
178
128
41, 125, 137, 138, 139, 150 

181, 182,184 
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92, 113 
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94, 110, 126, 127 
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94 

151
86, 87, 90 

151
50, 192 

183 
40 
92
66, 115 
12, 23, 26
24 

104
127, 137 
150 
122
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Torud lngve 125,179
Tóth Dezső 40
Tóth Gábor 107, 108
Törk István 114
Törő Imre 78
Trautmann Rezső 92
Trestyánszky Zoltán 110
Trommsdorff Brigitte 103
Trommsdorff Ernst 103
Trommsdorff Johann Bartholomeus 103
Tschierch Alexander 8
Ujváry Ferenc 184
Urdang Georg 139
Vaj na László 113, 115
Vance Cyrus 66
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