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tfeat és /él évtized emlékezele 
Tekintélyes évfordulóhoz érkezett a gyógyszerészképzés hlatosvásárhelyen, 65 éve 

létesült a Gyógyszerészeti Kat, ennyi idős anyanyelvű oktatásunk Számunkra a gyöke
rek a XIX. századra nyúlnak vissza, a "kincses város" -ban !40 évvel ezelőtt (18.7.2-
ben) megalakított erdélyi magyat tudományegyetemhez kötődnek. Ennek teljes múltja 
a történelmi idők sodtásában formálódott. Az évek száma nem csupán matematikai 
adat, hanem a sorozatos küzdelmek folyamaiának mérfóldköveit is jelenti. Egyetemünk 
Erdély ilivárosából érkezett !945-ben, korántsem jószántából, majd hozzá csatlakozott 
a Gyógyszerészeti Kat !948-ban. Embert próbáló évtizedekró1 beszélhetünk és kell ern
lékeznünk mindaddig, amíg errnek a teljes időszaknak hiteles tanúi élnek közöttünk. 

Természetszerilleg az évforduló az emlékezés, a hasznos, szép értékmentésnek a 
pillanata és ez az iskola - mint közismert - tekintélyt vívott ki magának. l 948 óta 5 8 
gyógyszerészgeneráció végzett hlatosvásárhelyen és az eltelt időszakban 2 2 7 O gyógysze
rész lépett ki az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetern kapuján, valamennyien öregbítve 
ennek hírnevét itthon és a nagyvilágban egyatánt. 

A jelen erulékkötet az összes generációk megszólaltatásával az anyanyelvi gyógysze
részképzés tükrét szándékszik a régi és új nemzedékeknek felmutatni. Az egyéni visz
szaemlékezésekben megtaláljuk az egyes évjáratok gondjait, reményeit, élményeit, az 
oktatásról és a szakmáról kialakított véleményeit. Az összkép sokrétű és igen színes. Fon
tos, hogy napjaink generáciéi szembesüljenek mindezekkel, s értékeljék az iskolaterem
tök lelkes és áldozatos tevékenységét, megismerjék az elődöket, megértsék a törekvések 
kudatcait, szakmai látókörük gazdagodjon, tettekre satkalijon e jelentős intézményünk 
fejlesztése, jövőjének biztosítása érdekében. 

Végigkísérve az 5 8 nemzedék emlékező írásait jól érzékelhetők az egyes korszakok 
jellegzetességei, a legszerényebb körülmények közölti indulástól, a közösségi együttlét 
örömteli eseményeitől, a lehetőségek kitárulkozásának világában az iskola kötelező ön
vizsgálatáig. Ragaszkodás, nosztalgia, értékelés, elvárások. Mindezek általában jellemzik 
az emberi sorsot. Tanulságosak lebetnek a szakma alakulásával kapcsolatos vélemények, 
elképzelések. 

!990 után örvendetesen megnyíltak a kapcsolattattási lehetőségeink, érett, alkotó 
szakaszba lépett a hallgatók önszerveződése. Mindez fontos alap a további fejlődés szol
gálata'ban. 

Számunkra ennek a Katnak, anyanyelvi képzésiinknek a jövője különleges jelentő
séggel bír. Jóval többró1 van szó mint egyszerű folytonosság. A globalizálódó világ a kis 
közösségek, nyelvek eltűnésével fenyeget. Ezzel szemben meg kell próbálni e világjelen
ség előnyeit érvényesíteni a következőkben. Szem előtt kell tattani, hogy a gyógyszerész 
szakma alakulása a gyógyszerészképzés további sorsát is meghatározza és ugyanakkor, 
amilyen a gyógyszerészképzés ma, olyan !ebet a szakma jövője is. 

Szívből reméljük és óhajtjuk, hogy az anyanyelvünkön folyó gyógyszerészképzés hla
rosvásárhelyen még sok értéket teremtsen. 

Emlékezve bízzunk a jövó'ben-Vivat Alma Mater! 

7 

2013 május !5 

A szerkesztő 



INTÉZET ALAPÍTÓTANÁROK 

Hankó Zoltán Eperjessy Anna és Kiss Árpád 

Jahionkay István Horváth Attila Obál Ferenc 

Kopp Elemér Mártonfi László 
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DÉKÁNOKA XX. SZÁZADBAN 

Dr. Balogh László t 
!950- !953 

Dr. Ádám lajos t 

!976- !984 

Dr. Kovács Endre 

!953- !956 

Dr. Rácz Gábor t 
!956- !958, 1962-1976, 

1984-1986 

Dr. Csedő Károly 

1990-1996 
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Dr. Kiss Árpád t 

!958- !962 

Dr. Tökés Béla 

!996- 2000 



BESZÉLGETÉS DR. KOVÁCS ENDRE NY. BIOKÉMIA PROFESSZORRAL, A 
GYÓGYSZERÉSZETI KARDÉKÁNJÁVAL (1953-1956) 

A Professzor Úr szakmai élete Kolozsváron kezdődött ... 
A kolozsvári L Ferdinánd EgyetemTermészettudomá

nyi Karán 1940-ben szereztem diplomát szerves kémi
ából. 1942-ben a kolozsvári Magyar Tudomány Egyetem 
(Ferencz JózsefL a kémiai tudományok doktora (ér
tekezésem címe: Új szimmetrikus dialkil-diaril-etilén 
szármatékok szintézise) és egyetemi tanársegéd lettem. 
4 évi (1944-1948) orosz fogságot követően 1948 au
gusztusában tértem haza, amikor dt. Csőgör Lajos rektor 
felkért a szerves kémia előadások tartására. A biokémiát 

- szerződéses alapon- a magyarországi Mosonyi János professzor tartotta az 1949 
nyarán történt távozásáig. 

Hogyan került a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre? 
A marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 1945-ös alapításában is aktívan résztvevő 

Hankó Zoltán gyógyszerésztanár 1949 elején felkért, hogy a frissen alakult (1948) 
Gyógyszerészeti Kar keretében (gyógyszerészeti) szerves kémiát adjam elő. Igy 
kerültem kapcsolatba - egy szemeszter tartamáig - a gyógyszerészoktatással. Se
gédszemélyzet híján egyedül láttam el az oktatást, tartottam az előadásokat, gya
korlatokat egyaránt. Szerves kémikusként igyekeztem a gyógyszerészi vonatkozáso
kat kiemelni, a gyakorlatok anyagát az érvényben levő VI. Román Gyógyszerkönyv 
(farmakópea) követelményeire alapoztam. E félév után, a továbbiakban a tárgy ok
tatását dt. Mártouli László vette át, aki szintén Kolozsvárról érkezett, ahol korábban 
Gh. Pamfil prof. tanársegédje volt. A tanári kart ekkor, rajta kívül Eperjessy Anna, 
Kiss Árpád, Hankó Zoltán, Horváth Attila, Balogh László Soós Pál, Jablonkay István, 
Kopp Elemér, valamint Obál Ferenc, (magyarországi professzor) alkották. 

Időközben, a koncepciós perek időszakában, Csőgör Lajos rektort a Duna-csa
torna építéséhez "szólította" a sors. 

A Gyógyszerészeti Kar második dékánja lett ... 
19 5 3-ban az új rektor, Andtásofszky Tibor felkért a Gyógyszerészeti Kar dékáni 

tisztségére, dacára, hogy ekkor már nem voltam oktasási kapcsolatban a Karral. Ez 
a funkció automatikusan az Egyetem vezetőségi tagságát is jelentette. A vezetőség 
tagjaként szomorú tapasztalatokat éltem át, tekintVe, hogy annak működése a felső 
pártvezetés részéről érkezett direktivák végrehajtására szorítkozott. Ritkán voltak ve
zetőségi ülések, a szakmai-oktatási problémák a háttérbe szorultak, jórészt a szűkös 
anyagi -ellátási lehetőségek körül folyt a vita. Politikai döntéseket erőltettek ki, a párt 
nyomására, a káderes "elvtárs" hathatós közreműködésével. 

Mivel úgy dékáni mint egyetemi vezet6ségi szinten is kellemetlen epizódokkal 
· · kellett szembenéznem, 1956-ban benyújtottam lemondásomat, megkönnyebbülve 
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tapasztaltam, hogy azt kommentár nélkül elfogadták. Ezt követően még egy évig 
oktattam biokémiát a gyógyszerész hallgatóknak. 

Professzor Úr fontos szerepet vállalt az Egyetem műszerellátásában 
Az oktatáshoz és a kutató munkához szükséges eszközök, műszerek biztosításá

ban jelentős szerep hárult az ún. finommechanikai műhelyre, melynek irányítására 
megbízást kaptam. Az elektronika már régebben érdeklődési körömben volt, illi
vel a katonaságnál rádiós voltam. Ez a műhely komoly, fegyelmezett, olyan képzett 
szakemberekből állott mint Hanusz József. Szabó Lajos, később Csergezán Árpád, 
Borbély László, Kádár Ferenc, Mészáros István. Segítségükkel elektroforézis készülé
ket állítottunk össze melyet a klinikai laboratóriumok is eredményesen használtak. 
Emellett az egyes tanszékek szükségleteinek megfelelő ötleteket is megvalósítottak, 
sokszor szakirodalmi adatokból kiindulva. 

Dr. Kovács Endre professzor urat 95. éves születésnapja alkalmából tisztelettel és szere
tettel köszöntjük. 

2013 február 

A LEGHOSSZABB ÚT IS AZ ELSŐ LÉPÉSSEL KEZDŐDIK 

Az egyetem elvégzése után, bár piros diplomával ku
tató kémia szakot végeztem a Bolyai Tudományegyetem 
Kémia Karán, Szentkeresztbányára helyeztek ki, termé
szetrajzot és némi kémiát tanítani. Hogy Kolozsvárorr 
maradhassak, 1959-ben, fel sem vetődhetett. Csak ter
mészetes, hogy ki akartam bújni egy ilyen jövő távlatai 
elől. Már klinikai vegyésznek is elmentem volna. Erre 
volt is precedens. Komán Pista, aki egy évvel előttem 

ugyanazt a szakot végezte, klinikai laboratóriumban dolgozott. Egy ismerősünk, aki 
laboránsként dolgozott a Bőrgyógyászati Klinikán, "beprotezsált" (ez szárnít, nem 
a diploma színe) a klinika vezetőjénél, Újváry professzornál, hogy vessen rám egy 
pillantást. Vetett. Magához hívott, és egy rövid beszélgetésből kiderült, hogy semmi 
szüksége sincs rám. 

Ennyit az érdemdiplomáról. 
Az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (MOGyi) személyteti osztályára betéved

ve óriási szerenesém volt. Demeter elvtárs, a személyzetis, éppen országos fejva
dász körútról tért vissza, ahol többek között frissen végzett kémikusokat is keresett. 
Mondhatnám, ha ezek után nem túnne túlzásnak, hogy megörvendett nekem. Ma
rosvásárhelyen altkor (1959-ben) az oktatás minden tantárgyból magyarul folyt. 
Szemben Kolozsvárral, itt még nem történt sennniféle "egyesítés", a nemzetiségi 
politikának ezt az elemét itt lassabban adagolták, hogy ne fájjon és 1962-ben követ
kezett be. Egyesítésnek nem nevezhettük altkor sem, mert nem volt kivel. "Alapító
levelét" még Mihai király és ~tefan Voitec oktatásügyi miniszter írta alá, amelyben 
szerepel, hogy feladata a romániai magyarnyelvű orvosi oktatás mogoldása. Kolozs-
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váron, a frissen megalakult Bolyai Tudományegyetemhez tartozó kar volt, innen a 
magyar orvosi oktatói bázis biztosítására költözött Marosvásárhelyre, továbbra is a 
BTE fakultásaként, 1945-ben. Tehát Bolyais jogutód. Adminisztratív okokból késó'bb 
levált a kolozsvári anyaegyetemről és önálló felsőfokú oktatási intézetként működött 
tovább. A Gyógyszerészeti Kar, ezen a pályán, 1948-ban követte. 

Először is illett bemutatkoznom a diszciplina-vezetőnél és a TanszékvezetőnéL 
A Tanszék akkori szerkezetéről annyit, hogy beletartozott az Orvosi és a Gyógysze
részeti fizika (később Biofizika), a Matematika és a Fizikai Kémia. A Tanszékvezető 
dr. Balogh László egyetemi előadótanár volt, aki a két világháború között Fizika és 
Kémia szakot végzett Kolozsváron, a Ferdinánd (volt Ferencz József) Egyetemen. 
Először a diszciplinavezetőnél, Barabás Béla adjunktusnál, jelentkeztem. Barabás, 
aki ugyancsak fizika -kémia szakot végzett, mint Balogh, nekem fizika tanárom volt 
a kollégiumban (persze, akkor 2. számú Fiúliceumnak szólították), csak 1952-től 
hívták meg egyeterni oktatónak, a Fizikai Kémia diszciplinára, dr. Horváth Attila 
utódaként. Átmenetileg mind a két helyen tanított, amit mi nem bántunk, mert a 
mi óráinkról gyakran elkésett és kevesebb idő maradt a feleltetésre. Kiváló közép
iskolai tanár volt, ott is kellett volna maradjon, mert az egyetemen csak egy lett a 
sok közül. Doktori fokozatot már túl késő lett volna megszereznie, így adjunktusnál 
több nem lehetett, mégha meg is érdemelte. A Tanszékvezető barátságosan foga
dott, közölte, hogy most uborkaszezon van, ismerkedjem meg a tanszékkel, majd 
ősztől munkához látunk. Vissza Barabáshoz, aki most közvetlenebb lett, bár végig 
tőkéselvtársozott, ideadta a laboratóriumi gyakorlatok anyagát, hogy készüljek fel 
belőlük a tanévkezdésig. 

Rendre megismertem a Kar felépítését és oktatóit. Valahogy úgy éreztem, hogy 
visszatértem egykori iskolámba, hiszen sokmindenkit ismertem. A Dékán dr. Kiss 
Árpád előadótanár volt, a Szerves Kémia Tanszék vezetője. Rögtön felfedeztem Szur
kos Árpit és Filep Győzöt, akik hazatértek Kolozsvárró!. Árpi a Szerves Kérilián volt 
tanársegéd, Győző a Fizikán. De emlékeztem Veréph Jóskára, Bachner Jenőre, Fülöp 
Lajira, mint idősebb volt kollégistákra, Czégeni Jóskára és Kovács (Klocza) Ibolyára, 
akik előttem végeztek Kolozsváron, illetve hírből Blazsek (Bodó) Ágnesre, aki már 
végzett, amikor én megkezdtem az első éve t, dr. Soós Pál előadótanárra, aki a kollé
giumból már régebb átjött. Sokat jelentett, hogy az első napokban két idősebb ad
junktus, Fülöp Laji és Ádám Lajcsi régi ismerősként köszöntött, és rögtön letegezett. 
De a többiekkel (beleértve a diszciplinavezetőket) is jÓ attnoszféra alakult ki. Hankó 
Zoltán, Kiss Árpád, Eperjessy Anna, Rácz Gábor, Rácz-Katilla Erzsébet, Csedő Kar
csi, Ádám Sára, MártonffY László, Csegedy Joli, Szánthó Éva, Csath-Stáncel Firu, Varf 
Liviu, Szabó Endre - professzortól tanársegédig szívélyesen fogadott és beszélgetett 
el velem. Otthon éreztem magam. Mintha ki sem léptem volna a Bolyaiak erőteré
bőL Valóban, mint említettem, amikor az. Orvosi, majd a Gyógyszerészeti Kar Ko
lozsvárró! Marosvásárhelyre költözött, még Bolyai volt a neve. Csak adminisztratív 
okokból önállósodott később. Talán így sikerült kihúznia magyar egyeternként még 
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három évig. Évekig, talán mindmáig, léteznek a kémiai profilú diszciplinákon olyan 
vegyszeres üvegek, amelyek eimkéjükön még a Ferencz József Tudományegyetem 
nevét viselik. Ennek jogutódja viszont a Bolyai Tudományegyetem lett. 

Természetesen, elsősorban a diszciplinán belül kellett a jó hangulatnak léteznie. 
Evvel nemvolt különösebb baj. A diszciplinát hárman uraltuk. Barabás Béla adjunk:
tus, a főnök, Kovács Ibolya laborfőnök és én, a friss gyakornok. Mindhárman ill.~g 
régebbről ismertük egymást. Nehogy kihagyjam a legfontosabb kivitelezőt, Szabó 
Sándor laboránst, az ezermestert, akit Barabás Béla az iskolából hozott magával. Sza
bó Sándor mindent meg tudott csinálni, vagy ha mégis a műhelybe kellett mennie 
valamit megcsináltatni, az azért volt, mert neki csak a legegyszerűbb szerszámok 
álltak a rendelkezésére. A műhelyekben viszont mindig ott állt a műszerész mellett 
és dirigálta, rnit kell csinálni és néha azt is, hogy hogyan. A műhelyek réme volt, 
mert ezt nem mindenki bírta ki idegekkel, de őt nem lehetett lerázni és főleg átej
teni. Akárcsak a kolozsvári egyetem műhelyeivel kapcsolatban tapasztaltam, abban 
a "hőskorban" még igen sokat számított egy jó ötlet, és főleg annak gyakorlati 
kivitelezése, beleértve az egyszerűbb készülékek, berendezések megtervezését és 
elkészítését is. Én is szerettem barkácsolni, de Szabó Sándor klasszissal jobb volt. 
Csak elmondtam, hogy egy mérés kivitelezését hogyan képzeltem el, Ő már kapás
ból megmagyarázta, hogy az úgy miért nem jó és mi lesz az "ideális" megoldás. 
Utána nekifogott a munkának, vagy ha segítségre volt szüksége, elment a műhelybe. 
Ma ez már elképzelhetetlen. Hogy én sk egy kronopotenciometriás készüléket ösz
szeállítsak? Amikor a Shimadzu, nem beszélve a Philipsről, erre szakosodott? Mit 
szól a szabványhivatal, az ISO és az egész Európai Unió? Mi lesz az attesztálással és a 
validálással? Ma már csak puccos kész berendezésekkel szabad dolgozni, amelyekről 
utólag kiderül, hogy nem is azt mérik, amit kellett volna. 

Akkoriban a jó műszerész és minden mesterember legalább aranyat ért. Volt 
egyetemi fotolaborunk Dóczyval, majd BerekmériveL Ma nincs. Voltak műszaki raj
zolóink, Hídy bácsival és Bartókkal. Volt idő, amikor az elektronika műhelyben ha
ton dolgoztak, rnind kiváló szakemberek, technikustól a diplomásig. Hanusz Jóska 
bácsi fogalom volt. Mondták, hogy amerikai hadifogoly korában a barakk sarkába 
összesepert szemé t ből kiválogatott amit szükségesnek látott, és működő rádiót állí
tott belőle össze. "Méltó" partnere mindössze Kovács Endre professzor, a Biokémia 
Tanszék vezetője lehetett, akivel együtt bármilyen készüléket meg tudott javítani. 
Bandi bácsi módszeresen böngészte a kapcsoJási rajzot, Jóska bácsi pedig megér
zésből, jó szimattal oda nyúlt, ahol a hiba rejtőzött. De alapember volt Borbély Laci, 
Kádár Ferike és a késó'bbiekben odakerült Damjánschitz Béla fizikus is. Az évtize
dek során sokat tanultam tőlük. Természetesen akkor is volt üvegtechnikus (később 
már csak hetenként kétszer, majd egyszer sem), asztalos, festő, kőműves, víz- és 
gázszerelő, villanyszerelő, esztergályos, finommechani.kus. Ezek ma is léteznek, de 
akkor legendásak voltak. Csergezáll Árpi bármit meg tudott csinálni (mesélte, hogy 
a műhelyeknél szabály volt, hogy rotációval, rendre, mindenki rninden részlegen 
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dolgozott), de főleg a plexire szakosodott. Ő készítette, a tanszékektől kapott tervek 
alapján, az első platina-elektródos klasszikus elfo berendezéseket. 

Már az első napoktól bevontak a Tanszék kutatói munkájába. Párhuzamosan két 
téma futott: a (tojás )lecitinek vizsgálata (telítetlenség, avasodás, a kivont frakciók 
összetevőinek elektroforetikus szétválasztása és azonosí~ása) és a természetes vizek 
összetételének (majd radioaktivitásának) minőségi és mennyiségi analízise. 

Első bemutatkozásom a Gyógyszerészeti Társaság (USSM) egyik havi tudomá
nyos gyűlésén ezekből az eredményekből összeállított - ugyancsak gyarló - dolgo
zattal történt, a Kar előtt. A dolgozatot a kollegák jóindulatú elnézéssel fogadták, sőt, 
Kiss Árpád érdemén felül meg is dicsérte. Mellesleg, egyik meglepetésem a vásárc 
helyi egyetemen, a kolozsvárihoz képest, éppen a túlzottan udvarias hangnem, a 
csaknem mindenki megdicsérése volt. Akkoriban ezek a havi tudományos ülések 
már hagyományosaknak számítottak. Egy-egy alkalommal S-6 dolgozat hangzott el, 
ami körülbelül kétszer annyi szerzőt jelentett, azaz mindenki csaknem állandóan 
szerepelt. Kiváló lehetőség volt arra, hogy a Karon folyó kutatásokkal folyamatosan 
tisztában legyiink, és ugyanakkor rutint is szereztünk a nyilvánosság előtti szerep
lésben. Az üléseken mindig jelentkeztek aktuális témájú közleményeikkel a hálózat
ban dolgozó gyógyszerészek is. 
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Dr. Tőkés Béla prof. 

Könyvbemutató: Négymenetes spirális erőtér 
(Dr. Tőkés Béla, 2 O ll) 
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Száz évvel ezelőtt ... 

A Katonai Alreáliskola távlati képe, előtérben a Sándor János kút pavllonjával 
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Qyógyszerésznemzedékek emlékezései 

1950- Q01Q 
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1950 

EMLÉKKÉPEK- A KEZDETEK ÉS TÖRTÉNETEK HALLGATÓI ÉS 

OKTATÓI PÁLYAFUTÁSOM 43 ÉVES IDŐSZAKÁBÓL 

Az 1948-ban alakult Gyógyszerészeti Kar ffi alapítója 
Hankó Zoltán tanár úr volt. Első tanáraink dr. Eperjessy 
Anna, dr. Kiss Árpád voltak, valamint a már !945-ben 
létesült Orvosi Kar oktatói közill dr. Obál Ferenc, dr. 
Kótay Pál is. Kolozsvárról érkeztek: dr. Kopp Elemér és 
dr. Mártonfi László. 

A Gyógyszerészeti Kar első évfolyamának hallgatói 
1948-ban a Kolozsvári Bolyai Tudomány Egyetemről ér
keztek (Matematika kar, Gyógyszerészeti szak), de töb
ben Bukarestből is Marosvásárhelyen folyatták tanulmá
nyaikat. 

Az egyetemet !9 SO-ben piros (érdem) diplomával 
végeztem, ez azt jelenti, hogy 9-esnél nem volt gyengébb jegyem. 

Az egyik 9 -es történetét megemlítem. Mártonfi L. professzor jó barátja volt Kopp 
Elemérnek, aki mellett késóbb l 2 évet dolgoztam, az első naptól, !948-tól kezdve 
díjtalan, majd !949-től kinevezett gyakornokként. Mártonfi pro( többször látott a 
tanszéken. A farmakognózia gyakorlatok gyakran ütköztek az ő előadásaival, ame
lyeken ott kellett volna lennem és így az egyik legtöbbet hiányzó diák voltam. Ami

kor megjelentem Mártonfi pro(-nál vizsgázni megkérdezte: "hát a kolleganő még 
diák?" mert egyszer sem látott az óráin. Ellehet képzelni milyen reszketve adtam 
elő amit tudtam ... 

Az első évek nehézségeiről sokat tudnék írni: pl. a lovardából összeszedett bútor
zatról, arról, hogy 26-an laktunk egy-egy háló helységben, hogy Kopp professzor az 
egyik tusolóban aludt az első hónapokban. De sok szép és felejtheteden emlék is fű
ződik az alapítás izgalmához, melyben férjemmel, Rácz Gáborral együtt az első nap
tól kezdve mint díjtalan gyakornokok részt vettünk. A visszaemlékezésben a legszebb 
az a fiatalságot jellemző lelkesedés, tenniakarás ami sugárzott mindannyiunkból. A 
már !949-ben hivatalosan kinevezett gyakornokok közill a következőket említem: 
Balogh L. Éva- toxikológia, Sirnonffi Z., Sarudi L.- Galenika, Szabó Endre- fizika, 
Rácz G., Katilla E.- farmakognózia. 

Következzenek oktatói pályafutásom emlékei: 

Farmakognózia (1948-1960) 

Kopp E. pro( - a Farmakognózia tanszék megalapítója - nem bnktatott, addig 
kérdezte a diákot míg átmenő jegyet adhatott. A gyakorlati vizsga viszont kizáró 
jelleggel bírt. Aki sokat hiányzott, vagy gyengébb volt évközben, már szóbelire sem 
engedtem. Igy volt ez Cs. Margitka esetében, aki egyszer a folyosón hangoztatta fel-
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háborodását: kihez. menjek panaszra hiszen a dékán (t. i. Dr. Rácz Gábor) a férje? 
Nem engedtem át tényleg, de négyszemközt felszólítottam, hogy pótoljnk egyiitt 
a hiányzásokat. Aztán, a l O éves találkozóig már jó barátunk lett, a férjével együtt. 
Akkor elmondta, hogy én voltam az első aki őt megbuktatta, de az első is á.ki azt 
mondta neki, hogy "akinek ilyen jó feje van abból kit)inő, a szakmában elisí:nert 
gyógyszerész lehet! Ne csak kegyelem "elégséges" -sel, "jó" -val legyen tele az az in
dex Cs. elvtárs (a papa) miatt, hanem használja is az eszét!" Végül, az egyik legjobb, 
legmegbecsültebb gyógyszerészként működött korai haláláig, ez a kedves tanítvá
nyom. 

Kopp professzor az állatkísérletes bizonyításokkal engem bízott meg. Saját maga 
nem szerette nézni még a gyógyszerkönyvben szereplő hivatalos biológiai meg
határozásokat sem. Egy alkalommal több tengerimalac volt kifeszítve, elaltatva és 
szívmegállásig digitalis kivonattal beadagolva. Mikor bejött azt mondta: erre a ke
gyetlenkedésre csak a nők képesek! Megkérdeztem, szükséges-e ez a kísérlet vagy 
sem? Természetesen, hiszen ez a vizsgálati, (hatékonyság bizonyítási) módszer. Hát, 
bevallarn én sem csináltam szívesen ... 

6 államvizsgásunk munkáját irányítottam (Kasztl Gy., Monus I., Arany E., stb.) 
amikor is egyesek kitűnőerr végezték a dolgnkat (K. Gy. kollega) mások meg vagy 
nem merték megfogni az állatot vagy az a megszorításban elpusztult (M. I.). Ek
kor kérdezte meg László Sándor, a segítségem, a kitűnő laboráns "én mikor kapok 
gyógyszerész doktori diplomát? Hiszen évente 3 bis 6 végzősnek segítek." Sokszor 
helyettiik végezte, sikerrel és szakmai hozzáértéssel a munkát! 

Farmakológia/Farmakodinámia ( 1960-1991) 

Párhuzamosan tanítottam a gyógyszerész és fogorvos hallgatókat. Utóbbiaknak 
sokszor hangoztattam, hogy nagy pechük van mert a gyógyszerészek sokkal jobban 
készülnek a hivatásukra. Pl. K. R. igen szorgalmas diákarn volt, viszont a fogorvosira 
járó bátyja esetében felhívták a figyelmemet arra, hogy nem csak át kell engedni, 
hanem "jó" osztályzatot is kell kapnia, mert "élsportoló". Ettől kezdve ismerték 
meg a diákok az én becsületes álláspontomat és mondásomat, mely szerint Farma
kológiából, a gyógyszerek rendeléséből nincsnálam "elég jó",vagy "jó" jegy, addig 
jön vissza a diák amíg az anyagat "jeles" -re, "kitűnő" -re elsajátítja, mert a "jó" 
osztályzatnál még tévedhetűnk (a beteg mellett) és meghalhat a beteg. A 20,30 éves 
találkozókon sült ki, hogy még azok a diákok is mégszerettek és megbocsájtottak 
nekem, ahol egy csoportból (!4-ből) l 0-et visszahívtam újravizsgázni, vagy meg 
is bnktattam ... 

A sok hiányzás t és a velejáró hiányos tudást mindig erősen kifogásoltam. Az 
egyik évfolyamon igen sokat hiányzó diákunkról a többiek jelentették, hogy most 
is azért hiányzik mert épp sportversenyen vesz részt. Azt feleltem "nem bánom, de 
a gyakorlatokon jelen kell lennie!" Ez nem "Fara Frecvenra" - ahol az egyetem lá
togatása nem kötelező (mint pl. jogi fakultáson). A diákok jót mulattak, de a kedves 
P. M. kolleganő - P. Ö. diákom késó'bbi felesége - figyelmeztette őt. Ennek nyomán 
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aztán jól össze is szedte magát és a legjobb barátságban fejeztiik be a szigorlatot. Ez 
a házaspár később a szakmában is ragyogóan megállta a helyét. 

Nagyon szerettem és pártfogoltam a diák szimpátiákat. A mi folyosónkon sé
tált gyógyszerész kolleganőre várva szárnos orvostanhallgató. Így ismertem meg Dr. 
Tamás Attilát aki az én egyik legügyesebb, legszebb diákunkra várt. Bereczki Papp 
Márta az én példám arra hogyan lehet megcáfolni a szőke nőkről szóló vfcce!Cet. 
Azért mert szőke, ragyogó megjelenésű volt, lehetett a leginteligensebb és egyben 
legszorgalmasabb diákom, majd egy a szakmában is elismert gyógyszerész. Még a 
tengeri malac kísérletet is végig elvégezte (utólag bevallotta, hogy közben rosszul 
lett és kivezették, de én erről nem is tudtam, csak azt láttam, hogy munkáját kitű
nően elvégezte). Ha tudtam, hogyvalamelyik diákarn szőrre allergiás, akkor agya
korlatokon és a vizsgán is csak a hékás kérdés megoldását kapta. Van ami hamarabb, 
van ami csak 3 O év múlva sült ki. De úgy érzem, a diákjaim nem hiába végezték el 
ezeket a gyakorlatokat és hallgatták előadásainkat. 

A diák szimpátiákból sok jól sikerült házasság lett. K. Marika magyarul hallgató, 
R. Laci románul hallgató csoportelső volt. A gyakorlataimon kerültek egymás mellé. 
Bizony itt Marika az állatkísérletek jó részét a Laci segítségével oldotta csak meg, de 
ezt a szimpátiának tekintettem, a kialakuló barátságnak vettem és szemet hunytam 
felette. Bizony jól tettem, mindkettó'ből kiváló szakember lett és jól sikerült házas
ság, 2 gyermekkel! 

A szakma szeretetét és megbecsülését én főleg Hankó tanár úrtól tanultam és 
adtam tovább diákjaimnak. Akár a gyógynövénytanon, vagy akár a gyógyszertanorr 
dolgoztam. Büszke vagyok tanítványaimra és arra, hogy a legtöbb külfóldre elke
rült diákom szakvizsgát farmakológiából tett. Igy lett Péter Olgiból klinika igazgató 
Floridában, számos diákomból vezető állású gyógyszerész vagy orvos.Pl., Kovács 
Zsuzsából agykutató Londonban, aki mindig hangoztatja, hogy a kutatási módsze
reket, a munkához való hozzáállást Marosvásárhelyen tanulta Dr. Lázár L. és Dr. 
Rácz-Katilla E.-től. 

Már több mint 20 éve eljöttem OTTHONról, de álmomban továbbra is csak a 
BOTANIKUS kertben lakunk és diákjaimmal a gyógyszerészekkel, fogászokkal sétá
lok a gyógynövénykertb en ... 

Mesterünk Dr. Kopp Elemér professzor ( 1890-1964) 

A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen első munkatársként dolgoztam a nagy tu
dású professzor mellett. Dr. Kopp Elemér a Kolozsvári Gyógynövény Kutató Állomá
son az alapító Dr. Páter Béla (!904) munkatársa, majd az intézet utolsó igazgatója 
volt (!945). 

Az európai hírű növénynemesítő professzor úr fő gondja volt első perctől kezd
ve, Marosvásárhelyt egy kutató és bemutató gyógynövénykertet létesítsen. A Maros
vásárhelyi Gyógynövény Kert alapítását a Kolozsvárt általa kinemesített gyógynövé
nyek magvaival kezdte el. 

Az első nyáron már 7 O gyógynövény pompázott a kertben a hajdani szemé t-
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domb helyén. Feltérképeztük, mit hova vetettünk. A következő évben már napszá
mosnnk is volt. 

Egyik legszebb feladatom a mákkal kapcsolatos. Éveken keresztül ez volt a fő 
kutatási területem, diplomadolgozatom címe: "A morfin keletkezése a mák nö
vényben" volt. Naponta szedett mintákban vizsgáltam amorfin-tartalmat a növény 
különböző részeiben és még a 3-4 fontos alkaloid keletkezését, mennyiségét. 

19 5 7 -ben mnnkacsoportunk nyerte el a Kabay János emlékverseny oklevelét és 
az arany emlékérmét. 

A három kertet l főkertész és 12 napszámos gondozta. A kezdeti 600C700 faj 
1600-ra gyarapodott, a magkatalógus alapján sok-sok ország botanikus kertjével 
álltunk csereviszonyban. Mindezek jelentős része férjem, Rácz Gábor munkája. 

Mesterünk az egyetemi tanári tevékenységet 60 éves korában kezdte meg. Lel
kesedése, érdeklődése és szorgalma, amellyel élete utolsó napjáig követte a szak
irodalmat, példás volt. Előadásainak szövegét kezdettől fogva hallgatóinak a ren
delkezésére bocsátotta és mihelyt az első lehetőség adódott, sokszorosított jegyzet 
formájában több kiadásban meg is jelenttette. 

Amikor Kopp professzor az országban elsőként irányíthatott doktoranduszokat 
és kitüntették- szintén egyedüliként- "érdemes professzori" címmel, mindenkit 
megvendégelt a Botanikus Kertben. 

Minden előadásra élő növényt, herbáriumi példányt, szárított növényi részt 
- úgy, ahogyan forgalmazták, gyógyszeripari készítményeket készített az előadási 
asztalra, illetőleg ott voltak a fuli ábrák (a növény színes képe, mikroszkópos szer
kezetének rajza), amelyek minden héten cserélődtek, ahogyan csak László Sándor 
laboránsnnk tudta összeszedni. Ugyanez vonatkozott a gyakorlatokra is. 

Kihasználtnk a vetítési lehetőségeket (könyvből, diapozitívról, mikroszkópból), 
volt irásvetítőnk. Oktatási módszerként a legjobban az vált be, ha a kb. 5 méter hosz
szú tábla felső bal sarkán kezdtem felírni a tudományos neveket, a szakkifejezéseket 
és a diákok előtt bontakozott ki a színes krétával rajzolt mikroszkópos szerkezet. 

A sors nagyon kegyes volt hozzám, hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen nagy tu
dású professzor mellett dolgozhattam, aki a kutatómunkában is elinditott. 

Marosvásárhelyi munkatársak 

Közel 4 3 éve t dolgoztam a Marosvásárhelyi Orvosi és. Gyógyszerészeti Egyetemen. 
Ebből az első 12 évet a gyógynövényismeteti tansz.flceh, majd közel 30 évet a gyógy
szertani, gyógyszer-hatástani tanszéken. Oktattam végig gyógyszerészeket, orvostan
hallgatókat. A diploma megszerzéséhez szükséges államvizsga -dolgozat hátterében 
2-3, gyakrabban 3-4 év komoly kísérletes mnnka volt,legyen az gyógyilövénytermesz
tés, -nemesítés, fitokémiai értékmeghatározás, vagy hatástani, toxikológiai vizsgálat. 

Ezekhez a mnnkákhoz a legtöbb segítséget a jól betanított, szaltképzett laboránsok 
nyújtották. Igy a gyógynövényismeteti tanszéken László Sándor bakteriológiai szak
képesítésű laboráns volt a legmegbízhatóbb munkatársam. Szerette a növényeket, a 
kertet, tudta a növények latin nevét is. 
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Doktori tézisemen csaknem l O évig dolgoztam (l 9 50-1 9 6 O) . A cickafarkfűfélék 
( Achillea nemzetség) illóolajban gazdag klón jainak, illetve magas azulén-tartalmú 
egyedeinek előállítása volt a cél. Nem dolgoztunk hiába, a cickafarkfű példányoknál 
a nemesítés során 60%-osra nőtt az illóolaj azulén- tartalma a szabvány által kért 
l 2 %-kal szemben, ezáltal az illóolaj olyan sötétkék volt, mint a tinta. Tanártársnnk, 
dr. Péter H. Mária folytatta a nemesitési kísérleteket, szintén László bácsi kö~~~;.;;ű
ködésével. 

A kísérletes farmakológiai vizsgálatokra betanított laboránsok nagyon sokat je
lentettek. Dolgozott a tanszéken egy nagyon ügyes kezű takarítónő, aki szerette az 
állatokat. Megtanult szondázni, injekciózni, gondozta az állatokat. 

Néhány év múlva másodlaboránsnak neveztettem ki á tanszéken dolgozó Kristály 
Marikát. A szép, kékszemű leánykát szorgalmáért, mindig vidám hangulatáért, sze
rénységéért mindenki szerette, főleg a diákok. Marika könnyen tanult, ügyes kezű 
volt, a gyakorlatok és az előadások anyagát ugyanolyan szívesen előkészítette, mint 
ahogy gyűjtötte a kertben a növényeket bemutató anyagként, vagy a kísérletes mun
kához. Ügyesen kezelte a diapozitív sorozatot, vetített az előadásokon. Műtétre elő
készítette az állatokat, jól altatott. 15 O kutyán vele végeztem a kísérleteket a magas 
vérnyomást csökkentő készitmények előállítására. Nem volt technikusi végzettsége, 
sokáig másodlaboránsként dolgozott. Végililetehette a laboránsi vizsgát. 

ilyen szorgalmas, pontos, mindig segítőkész mnnkatársaltkal, mint László Sándor 
vagy Kristály Marika nem csoda, hogy pár száz kísérletes fitofarmakológiai közle
rnény látott napvilágot, arniket 3 0-40 év után is idéz a szakirodalom. 

Nem csak a diploma teszi az embert. 

1991 

Pécs, 2013 március 

Dr. Rácz Kotilla Erzsébet emeritus prof. 

Dr. Rácz Gábor 

professzor-akadémikus 
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Díszdoktori cím a Nagyváradi Egyetemen -laudáció dr. G h. Mermeze dékán ( mellette dr. Perjési 

Pál-Pécs, jobb szélen dr. Németh Tibor) 

24 

Béres János 

Clemens Éva 

Csáky Ida 

Csizek Kornélia 

Gogolák Márta 

Katilla Erzsébet 

KövyGyula 

Lőrinczy Éva 

1950 

A hajdani Transzilvánia szálloda 

25 

Princzinger Ernő 

Rácz Gábor 

Sarudi László 

Simonfi Zoltán 

Sylveszter Éva 

Szabó Endte 

Szini László 



1951 

A MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Szánthó Endre ("Cigesz"): 

A sors úgy hozta, hogy kéf iskolánmak adott otthont 
ez az impozáns épület. A kadétiskolai évek után, a hábo
rú sodrában angol hadifogságba estem és az Ostende-i 
(Belgium) fogolytáborba kerültem 1946"ban. Miután a 
hadifogságból hazaérkeztem, !947 -ben, híre ment, hogy 
Kolozsvárorr megalakul a Gyógyszerészeti Kar. Ekkor egy 
éves gyógyszertári gyakornokság után köveikeztek az 

egyetemi tanulmányok az ún. validációs (gyakornoki) vizsga nyomán. Az egy éves 
gyógyszertári gyakorlatot néhai Berekméri József magángyógyszertárában végeztem 
(amelyben utóbb az Atlas gyógyszertár működött, a Főtéren). Akkortájt még nagy 
mennyiségben rendelték a folyékony, átható szagú creolint, s a piócamosás is a 
gyakarnoki ténykedések közé tartozott. A validációs vizsga !948 októberében volt, 
Hankó Zoltán egyetemalapító gyógyszerész tanárral. A meghirdetett 40 helyre 3 8 
jelentkező volt, így mindenkit felvettek. E vizsga után a II. évre kerültünk és el
kezdődtek a tanulmányok. A kémia kemény diót jelentett, különösen dr. Eperjessy 
Annától rettegtek a hallgatók, nem alaptalanul, hiszen e vizsgák miatt maradtak le 
8-an az indulókbóL 

A más helységből származó hallgatók számára a város akkori polgármestere, Sós 
József ("Jóska") intézkedésére biztosítottak szállást: a fiúknak a Transzilvániában, 
Apollóban és egy Kossuth utcai épületben, míg a lányoknak a hajdani Splendid (ké
sőbbi Hargita) szállóban. A Köteles Sámuel utcai minorita - szerzeteseknél is volt 
szálláslehetőség. 

Tanáraink voltak: Jablonkay István (botanika), Eperjessy Anna, Kiss Árpád, 
Mártonfi László (kémia tárgyak) , Horváth Attila (fizika, matematika), Kopp Elem
ér (farmakognózia), Hankó Zoltán (galenika), Obál Ferenc (gyógyszerhatástan), 
Arrder Zoltán (toxikológia), Székely Károly (biológia), Végh Sándor (román nyelv), 
Kolumbán Mózes (orosz nyelv), Boér László (mikrobiológia). 

Emlékezetesek voltak a botanikai kirándulások/táborcízások dr. Jablonkay István 
vezetésével, dr. Rácz Gáborral. Ez gyógynövény térképezési célt követett, emlékeze
tes élményekkel, a szabadság érzésével, amikor a kijelölt kis csapatok a napjáráshoz 
igazodva tájékozódhattak. Igy sikerült pl. Drosera fajt is felkutatni a Varságon, meg 
egyTrifolia sp.-t is. 

Hetente 4 óra marxizmus szerepelt az oktatási programban megfelelő súllyal az 
államvizsgán is. 

Kihelyezéskor a messzi Felső Visóra kerültem. Amikor a nagy távolságot sokall~ 
tam az akkori hithű kommunista dékán azt ajánlotta, hogy olvassam el a szavjet 
irodalomból a "Távol Moszkvától" című könyvet. Végül sikerült hazakerülnöm, ahol 
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előbb a Városházával szembeni hajdani 3 -as gyógyszertárban dolgoz tam, később a 
Bolyai téren levő volt 6-os gyógyszertár vezetője voltam !3 évig. Aztán olyan idők 
következtek, hogy csupán párttagok lehettek vezetők. 

Azokban az évtizedekben, a klasszikus gyógyszerészet korszakában, gondos, oda
figyelő foglalkozásban volt részük a gyógyszertári gyakorlatra beosztott hallgatók
nak. Megismerhették a gyógyszertári tevékenység rninden oldalát az officinairfs;::en 
(kézi eladás, recept taksálás), a receptúrán, csomagoláson, elaboráción keresztül a 
könyvelési teendőkig. Sajnos manapság vizsonylag kevés szó esik az oktató gyógy
szerészi munkáról. 

dr. Szánthó (Karres) Éva: 

Jó hangulatú, tehetséges évfolyamunk volt. 
A kadétiskolától örökölt épületben sok volt a tennivaló 

ahhoz, hogy az oktatás körülményeit kialakítsuk Jócskán 
megdolgoztunk ezért az évkezdésre a folyosók, termek ta
karításával. 

Volt sportélet, modern táncokat is tanultunk. 
A végzősök közill egyesek - mint én is - fizetéses gyakor

nokként dolgoztak, meghívásos alapon. Az államvizsgát köve
tően gyakarnoki kinevezést kaptam a Gyógyszerészeti kémia 

tanszékre, ahonnan a Szerves kémiára, majd a Galenikára kerültem. Ez a tanszék 
végleges munkahelyenmek is bizonyult, innen adjunktusként vonultam nyugdíjba. 
Jó légkörű, komoly, képzett szakemberekből álló tanszék volt, igényes munkatársak
kal. A Galenika a hallgatók kedvenc tárgya volt, maga a gyógyszerészet. A kozmetikai 
ismeretek választható tárgyunk is sikeresnek bizonyult, a hallgatók elvihették és 
kipróbálhatták készítményeiket. Azóta nagymértékben átalakult a gyógyszerészet ... 

2013 február 

1951 

Ács Géza Harauth Dezső Nagy Etelka 
Ádám Lajos Harry Zsuzsanna Orbán Magda 

Barátky Anna Kacsó Adalbert Schlett Ernő 
Barhul Pál Karres Éva Szabó llona 

Benedek Zoltán Kinlminich Vera Szántó Endre 
Brém Mária Kiss Zoltán Szendrei Dénes 

Csegedy Jolán Klein Mária Szöllősi llona 
Csontos Levente Kombotfer Wilbehn Takács Gizella 

Dembrovszky llona KovácsAnna Voith Mibály 
Dermla László Kiirtvélyessy livia Weieltelt Magda 

Dósa Edit Mihalik Irén Zakariás Ibolya 
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3 5 éves találkozó 
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1953 

HOGYAN LETTEM GYÓGYSZERÉSZ 

Székely gazdálkodó családból származom. Csíkországi 
születésem, a Hargita fenyőinek árnyékában való~növe
kedésem meghatározta az erdőnek a szeretetét, amely 
megmaradt eghz életemen át. 

A sikeres érettségi vizsga után nem tudtarn eldönteni, 
hogy tanuhnányaimat milyen irányba folytassarn. Az er
dészet iránti vonzalmamat azért nem tudtarn valóra vál
tani, mert erdészeti képzés akkor csak Bukarestben volt, 
román nyelven és ez nyelvi, illetve anyagi szempontból 
szóba sem jöhetett. Ekkor jöttek a "mentő angyalok". A 
már 1945-től Marosvásárhelyen működő orvosi egye

temre 1949 júliusának első napjaiban hallgatókat toboroztak, így a Gyógyszerészeti 
Karra is. Amikor ismertették, hogy a különböző karokon milyen tantárgyakat fognak 
tanítani és a növénytant, gyógynövényismeretet említették, ismét kitört az erdő 
iránti lappangó vágyarn és megkérdeztem, hogy erdei növényeket is tanítanak -e. A 
nagyon szimpatikus és éles eszű fiatal tanár azt válaszolta, hogy: "igen, főleg csak 
azokat." Ennek alapján választottarn a Gyógyszerészeti Kart és jelentkeztem a fel
vételi vizsgára. Mindenben nagyon operatívak voltak és konkrét tanácsokat adtak: 
július 15 -augusztus 15 között ingyenes felvételi vizsgaelőkészítőt tartanak, a tan
folyarn után 2-3 nappal megtartják a felvételi vizsgát, mely szintén ingyenes. Annak, 
akinek nem volt ahollaknia, azt tanácsolták, hogy hozzon magával szalmazsákot és 
pokrócot, mert szállást biztosítanak. Tetszett, ahogy a fiatal toborzó bátorított az 
egyetemre való jelentkezésre. Amikor édesanyámnak megmondtam, hogy felvételi 
vizsgára megyek, örvendett és sírt is, hiszen nem tudtuk, hogyan fogjuk a tanulás 
költségeit kifizetni. Ezek után á házikenyérrel és egy tábla füstölt szalonnával neki
vágtarn az ismeretlen útnak. A "hosszú" utazás után, a nagyállomásról a konflis a 
Baross Gábor (ma Horea) utcába vitt, oda, ahol fogadták a hozzám hasonló jöve
vényeket . Minden úgy történt, ahogy mondták. A csomagok lerakása után vettük a 
szalmazsáko t, hogy töltsük meg szalmával. Ahol ma az Eminescu szabor áll, annak 
a parknak a helyén szalmával fűtött gőzgép hajtotta a cséplőgépe t. A vezetőnk meg
kérte őket, hogy engedjék meg az egyetemre felvételiző fiataloknak, hogy töltsék 
meg a szalmazsákjukat. Ezután a régi Székely Múzeumba (annak idején Iparmúze
um és jelenlegTermészettudományi Múzeum) vittek, ahol két teremben szalmazsá
kokkal teli (80-80 darab) szállás volt kialakítva. Letakartarn a saját szalmazsákomat 
a pokróccal és a fejemhez tettem a fűzfavessző fonatú utazókosararnat. Ezzel meg 
is volt a szállásom. 

Az előkészítő tanfolyamot a kórbonctan előadótermében tartották 8-14 óra kö
zött. A múzeum kertjében a tanulási lehetőséget néhány lóca biztosította. Itt a kert-
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ben egy elgyötört, szénporos arcú fiatalemberrel találkoztarn. Megkérdezte tőlem, 
hogy én is felvételizni jöttem-e. Miután mondtarn, hogy igen, megfogtunk egy 
padot és az udvar hátsó, árnyékos szögletébe vittüle Ezzel elkezdődött a világoso
dástól sötétedésig tartó tanulás. Ez a fiatalember akkor jött a donyeéi szénbányából, 
én meg a fejsze- és kaszanyél mellől. Megvolt neki Gró!), Gyula kémia könyve, amely 
nagyon sokat segített a tananyag elsajátításában. · 

l 949 augusztus 15-2 O között a felvételi vizsga magyar nyelv és irodalomból, 
román nyelv és irodalomból, valarnint bioJógiából volt, ez utóbbiból szó- és írásbeli 
is, magyar vagy román nyelven. 

A sikeres felvételi vizsga után hazasiettem az aratás, cséplés, téli tűzifahordás 
miatt. Sajnos emiatt egy hónapos késéssel jelentkeztem az egyetemen. Október első 
napjaiban az egyetem vezetősége ehnarasztalt a késésért. Dr. Kovács István ( .. a sző
ke") több, mint egy órás beszélgetés után bebocsátott id. dr. Feszt György rektorhoz, 
aki egy kézfogással egyetemi polgárrá fogadott. 

Ezután igyekeztem az első előadásra, amelyet dr. Eperjessy Anna tanárnő tartott. · 
Már csak az utolsó sorokban találtarn szabad helyet. Azonnal elkezdődött az általá
nos kémia előadás. Körülbelül 5- l O perc múlva egy jól öltözött szomszédom felém 
hajolt és megkérdezte, hogy unom-e. Nagyon meglepett a kérdés, azt sem tudtam, 
mit kell erre válaszolni, ezért azt mondtam: nem tudom. Később kiderült, hogy ő 
már másodszor hallgatta ezt az előadást, ugyanis a felvételi vizsga eredményei alap
ján felvett 3 O hallgatóhoz még csatlakozott l O ismétlő. Később jó ismerősöm lett, 
sőt tanársegéd koromban segítettem neki a diplomarnunkájának az elkészítésében. 
Az egyetem elvégzése után a gyógynövények árusításával kereste meg a kenyerét. 

Egy hónap késés után elég nehezen tudtarn beilleszkedni az egyetemi életbe. Fő
leg a tanulásban és a számonkérési folyamatban, az ún. demonstrációkban akadtak 
nehézségeirn. Valószínüleg a testaikatom miatt már az első napokban beosztottak a 
díszítő kollektívába. Az akkori rendszert éltető, jelszavakat tartalmazó léckereteket 
kellett az épületek homlokzatára kiftiggeszteni (például az akkori leányotthon er
kélyére). A csíkszeredai gimnázium erős humán jellegét keményen .. fizettem meg". 
Például botanikai gyakorlaton növényi sejtet rajzolni id. Kovács Klárika úgy tanított 
meg, hogy megfogta a kezemet és ketten rajzoltunk két-három növényi sejtet. Meg 
is szidhatott volna, sőt kitehetett volna a gyakorlatról, de nem ezt tette, hanem a 
többiekkel együtt meghívott a húsvét másodnapi locsolásra, a Városházával szemben 
lévő Kovács-patika emeleti lakásába. A márciusi kémiai demonstráció meghozta a 
sikert. Eperjessy Anna azzal engedett el a táblától, hogy nem gondolta volna, hogy 
így meg tudom tanulni. Igaz, ebben segített egy nagyszerűen nevelt~ kitűnő szakmai 
felkészültségű kollégina, akivel a továbbúkban is együtt tanultunk. Akkoriban még 
nem voltak vizsgakérdések. A tanár azt kérdezte, amit akart és addig, amíg .. megun
ta". Két óra vizsgáztatás és négy darab kréta elhasználása után gratulált és megadta 
a tízest._ 
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19 5 O tavaszától részt vettem a dr. Jahionkay István, egyetemi előadó tanár és a 
növénytani tanszék munkatársai által vasárnaponként, a város környékére szervezett 
botanikai kirándulásokon, amelyeken az egyetemisták is részt vettek. Ezek a kirán
dulások nemcsak szakmailag voltak hasznosak, hanem az emberi kapcsolatok, is
meretségek kialakítása szempontjából is. A saját évfolyamomról csak ketten-hárll.lan 
vettii:nk részt, de nagyon sokan voltak a folöttünk lévő évfolyamokról is, aho(Ádám 
Lajos már gyakornok volt. lly rnódon a baráti köröm ebből a társaságból került ki. 
A cliákotthoni életben nagy segítséget kaptarn a felsőbb éves orvostan hallgatóktól, 
akik szívesen elbeszélgettek velünk, de számon is kérték a szakmai munkákat, sőt 
elvárták, hogy színházba is járjunk. 

A nyár nagy részét a dr. Jahionkay István tanár által szervezett növénytani kirán
dulásokkal, az alakulóban lévő botanikus kert növényállományának a fejlesztésével 
töltöttem. Már akkor elkezdődött a hegyvidék növényeinek az összeírása. Én a Ho
moródok, a Vargyas-völgyének, Szentkirálynak, a Lúcs-tőzeglápnak, a Maroshévízi
medence, a Kelemen-havasok, a Gyergyótölgyes körüli hegyeknék, a Komárnyile 
természetvédelmi területnek, a Veres-kő, a Hegyes, a Nagyhagymás, az Egyes-kő, az 
Öcsém-tető, a Tarkő, a Naskalat-hegységnek a feltérképezésében vettern részt. 19 5 l 
után megtiltották a vasárnap délutáni növénytani kirándulásokat és bevezették a 
hazafias .,önkéntes" munkát, rnelyet még húsvétkor is végezni kellett. 

A sikeres állarnvizsga ( 19 5 3 júniusa) és a katonai szaigálat befejezése után, az 
egyetemre nyertem kinevezést. Megszakítás nélkül, 1953 szeptember 15-től2011 
november l 2-ig dolgoztam a gyógynövényismeret terén a MOGYE Farrnakognózia 
Tanszékének keretében. Dr. Kopp Elemér prof vezetésével több, mint egy évtizeden 
keresztül főleg a mák (Papaver sornniferum) termesztésével, szelektálásával és mar
fin-tartalmának a meghatározásával foglalkoztunk, amely munkának az eredmé
nyeit a tiszavasvári alkaloida gyár Kabay-díjjal tűntette ki. Én Kabay Emlékdiplomát 
kaptam. Ezután a mákkísérleteket a Román Akadémia Marosszentgyörgyi Kutatóál
lomásának a segítségével félipari területen folytattuk. 
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19 55-ben beil;atkoztam az ún . .,aspiranturá" -ra, amely szavjet mintára szerve
zett továbbképzési forma volt és a tudományos rangok megszerzését tette lehetővé. A 
beiratkozás csak akkor vált érvényessé, amikor a jelölt legalább az első, a dialektikus 
materializmus vizsgáját (mely még a napi politikai események ismeretét is feltéte
lezte) sikeresen letette. Hat hónapi tanulás után a kol~zsvári egyetem által működc 
tetett bizottságnál jelentkeztem és sikeresen vizsgáztam a kötelező tantárgyakból. 
Kopp professzor, mint egyedüli tudományos irányító az országban a gyógynövények 
terén és mint főnököm, kutatási témaként a romániai endemikus Erysimum fajok 
farmakognóziai vizsgálatát javasolta. Mivel a rokon speciesek szívre ható anyagokat 
tartalmaznak, ezeknél a titokémiai vizsgálatot kötelező módon ki kellett egészíteni 
biológiai mennyiségi meghatározással. Már ekkor a szegedi Farmakognóziai Inté
zetben dr. Novák István professzor vezetésével foglalkoztak az Erysimum specie
sek kutatásával. Miután a Keleti-Kárpátokban megtaláltam az endemikus Erysimum · 
wittmanni-t, mely gyógynövénykertben is jól termeszthető, megkérdeztem, hogy 
milyen biológiai vizsgálati módszereket alkalmaznak. Amikor Novák professzor el-· 
mondta, hogyan gyűjtik a macskákat, akkor azonnal megfogalmazódott bennem, 
hogy ezt el nem vállalom, mert ha a székely honfitársaim megtudják, hogy én a 
macskákat mire használom, meglincselnek. Kopp professzor is egyetértett ezzel. 

Emiatt került sor az új téma megválasztására, amely .,A nagyváradi fűszerpapri
ka gyár hulladékainak a gyógyászati értékesítése" címet viselte. Weiss Lajos, a gyár 
munkásigazgatója támogatta a kérésemet. Az új kutatási tervet Kopp prof. irányí
tásával dolgoztuk ki. Id. dr. Máthé Imre akadémikus prof. jónak találta a témát és 
biztatott az elkezdésére. dr. Veress István, a kolozsvári Agronómiai Egyetem profesz
szora volt segítségemre az egyes fajták botanikai besorolásánál. A kémiai kutatási 
módszerek terén segítséget kaptam dr. Spanyár Páltól, az MTA keretében működő 
Élehniszerkutató Intézet igazgatójátóL A három éves kutatói munka után rá kellett 
jönni arra, hogy szavjet szakirodalom nélkül a kandidátusi dolgozatot nem lehet 
megvédeni, mivel az .,a nemzetköziség próbaköve". Kilátásba helyezték, hogy nem 
engedik védésre a disszertációt. Ekkor jött haza a szavjetuniós tapasztalatcseréről 
dr. Feszt György prof., akivel a gyógyszerhatástan tanszéken már négy éve együtt 
dolgoztunk. Tőle kaptam meg a moszkvai Szecsenov Egyetem címét, és kértem az 
ottani kollégákat, hogy a Capsicum annuum orosz irodalmának a megismerésében 
lennének a segítségemre. Két hét múlva egy ötoldalas gépelt szöveg formájában dr. 
A.]. Kupzow prof.-tól, a moszkvai Farmakognóziai Íntézet igazgatójától megkaptam 
a várt szavjet irodalmat. Így 1962 március 22cén az egyetemi tanács előtt sikerrel 
megvédhettem a kandidátusi disszertációt. Kupzow professzorral évtizedes szakmai 
kapcsolat alakult ki. Kétszer is meghívtam a romániai gyógyszerész kongresszusra. 
Mindkét esetben a bukaresti repülőtérről a következő géppel visszaküldték Moszk
vába. A..Legfelső Diploma Bizottság a disszertáció elbírálására a következő szakem
bereketnevezte ki: dr. L T. Tarnavschi prof., a bukaresti Botanikus Kert igazgatója, dr. 
C-tin Papp prof., a jászvásári L Cuza Egyetem botanikus kertjének igazgatója és az 
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akkor még létező farmakognóziai tanszék vezetője, dr:Teodor Goina prof., a kolozs
vári orvosi egyetem farmakognózia tanszékének vezetője. 

A kandidátusi disszertáció megvédését a Legfelső Diploma Bizottság 1964 május 
12-én jóváhagyta. Mint a gyógyszerésztudomállyok kandidátusa egyenértékűsítéssel 
rövid idő alatt megkaptam a főgyógyszerészi címet is. Ezután az életpályám több 
felé ágazott. · -

A harmadik évtized után 

Az egyetemi tevékenységem első évtizede után a hazai gyógyszerészeti karoknak, 
intézetekilek, akadémiai gyógynövénykutató állomásoknak, valamint a feldolgozó 
és értékesítő vállalatoknak a megismerése következett. A második évtizednek a jel
lemző tevékenysége a romániai Kárpátok gyógynövény állományának a megismeré
se, a feltérképezésében való részvétel volt helyszíni kiszállásokkal. A téli hónapok a 
hatóanyagok minőségi kimutatásával és mennyiségi meghatározásával teltek. Ebben 
az időszakban kezdtük el saját erőnkből a félvad kultúrák létrehozását. Az első ilyen 
vadkultúrát Nagyilva hűkkös zónájában létesítettük mintegy 20Ó m 2-es területen. A 
gyógynövénykertünkbe a magvetéssei nyert Atrapa belladonna (nadragulya) palántá
kat a fiatal, 4-5 éves fák közé ültettük be. A kertet a gyérítésből nyert l 0-15 ern hosz
szú bükkfa törzsekkel bekerítettük és az ilvai erdészeti hivatal felügyel~tére bíztuk. A 
minták hatóanyagtartalmát ( tropánvázas alkaloid) 5 év után az általunk kidolgozott 
rnódszerrel évente rneghatároztuk. 

Az 5 éves terrnesztési megfigyelésekből és a hatóanyagrnérés adataiból rnegálla
pítottuk, hogy a tövek habitusa sokkal nagyobb volt, mint a vadontermőéké és az 
összalkaloid tartalom átlaga a gyökér esetében 0,48-0,49%, a leveles-virágos-terrné
ses hajtások esetében pedig 0,50-0,60% között ingadozott. A kísérleteink az atropin 
ipari gyártásához szükséges, magasabb hatóanyagtartalmú nyersanyag előállítását szol
gálták. 

A következő évben hasonló kisérleti parcellát (50m2
) hoztunk létre Csíksornlyón, 

a Kis-Somlyó bűkkerdős térségében. Még abban az évben a Déli-Hargita Kakukk-he
gyének környékén, szintén bűkkösben, több rnint l 00 tő nadragulya palántát ültet
tünk el, ezáltal szaporítva a szórványosan előforduló egyedek számát. 

A második évtized másik jelentős eseménye a Humboldt -ösztöndíj elnyerése volt 
a szegedi rutológusok segítségéve!, akik már az 19 5 O-es évek végétől folyamatosan 
és rendszeresen kutatták a Rutaceae család növényeit a rnünsteri Westfáliai Wilhelms 
Egyetern Gyógyszerészeti Kémiai Intézetének fitokérnia szakával közösen. A már akkor 
nagyon eredményesen rnűködő kutatócsapat bővíteni szándékozta sorait. A Békéscsa
ba-Szarvas Gyógyszerész Napokon kerültem kapcsolatba velük, amelyen részt vettek a 
münsteriek dr. Johannes Reisch prof. vezetésével. A munkaegyüttest vezető professzor 
rövid szakmai beszélgetés után megkérdezte, hogy nem-e lenne kedvem Humboldt
ösztöndíjasként Münsterben a rutológus kollektívában dolgozni. Igenlő válaszom után 
ehnondta, mit várnak el: hogy a Humboldt-ösztöndíj követehnényeinek megfeleljek 
és legalább egyévet dolgozzak folyamatosan Münsterben. A követelményeknek meg-
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felelően a kért iratokat összeállítottam és a következő évi gyógyszerész kongresszuson 
átadtam azokat. A szakmai adatokon kívül még két véleményezést kértek. Ezeket dr. 
Kopp Elemér prof-tól, a tanszékvezetőmtől és disszertációm tudományos irányítójá
tól, valamint dr. Mártonffy László professzortól megkaptam. A további szakmai ellen
őrzést Reisch professzor és a Humboldt -Alapítvány tU<l.ományos tanácsa végezte. A 
szakmai adatok alapján a tanács az !96 7 -es tavaszi határozatával jóváhagyta a kétéves 
Humboldt docensi ösztöndíjat. A kimeneteihez szükséges hazai engedélyek megadása 
!970 november 27-ig tartott. Feltételkéntmegszabták, hogy három napon belül el 
kell indulnom az országból. Szerencsére családi vagy más kötöttségek nem akadályoz
tak. A két hónapos, német nyelvismeretemet felfrissítő tanfolyam ideje alatt ( decem
ber és január) annyi ürmep- és szürmap volt, hogy az összességében csak 27 napot 
tartott, de úgy is nagyon hasznos volt. Reisch professzornak az volt az ajánlata, hogy 
ha én Schwabisch Hall-ból átutazom Ulmba, akkor onnan ők elvisznek Münsterbe. 
Amikor az ulmi pályaudvaron a Reisch családdal találkoztaill és látták, hogy két nagy 
bőrönddel és két táskával utazom, viccesen megkérdezték, hogy Szibériába készülök-e.· 
A tájékozadanságom miatt sok felesleges dolgot vittem magammal. Mivel Münsternek 
óceáni éghajlata van, a hó ismeretlen, viszont annál kellemedenebbek voltak a hirtelen 
lezúduló esők, amelyek miatt többször bőrig áztam. Néhány nap után én is, mint az 
őslakók, bárhova mentem az esernyőt magarnmal vittem, még tűző napon is. Már az 
első napokban megtanítottak arra, hogy Münsterben vagy esik az eső és akkor mun
kanap van, vagy szálnak a harangak és akkor vasárnap van (tudniillik Münsterben 40 
templom és 400 kocsma volt). Miután megmutatták az Intézetet (valamivel kisebb 
volt, mint a MOGYE központi épülete), hogy hol, mit lehet kapni, mit lehet, mit 
szabad csinálni, bemutattak annak a 2 O tagú munkaegyüttesnek, amelynek attól a 
pillanattól 2 évig állandó tagja voltam. Már az első percekben mint az "Ostblokk"-ot 
képviselő, alig megérkezett ösztöndíjas elkövettem az első "hasznos" hibát. Az asz
szisztensnő, akivel aztán két évig dolgoztam, egy 2 m hosszú, l 0-12 cm átmérőjű 
kromatográfiás üvegcsőből a szilikagél-oszlopot akarta eltávolítani erős vákuum se
gítségéve!, de az nem sikerült Ekkor én, a jóindulatú friss munkatárs megjegyeztem, 
hogy az úgy nem lesz jó, mert a szívóerők nem csak egyenes .irányban hatnak, így 
még jobban tömörül az üvegcsőben lévő anyag és ezért nem jön ki. Erre a kollégák azt 
kiálltották felém, hogy "machen sie" vagyis, hogy csináljam én. Egyből az én felemre 
került a labda:.ki kellett üríteni a csövet. Én csak annyit tudtam mondani: "Bitte, ein 
Moment." Hirtelen eszembe jutott, hogy a műhelyben egyenes acéldrótokat láttam 
és abból formálhatok egy horgot, majd átfurom a szilikagél-oszlopot és lassan vízzel 
kimosom. Ez így is történt. Nagyon nehezen, de sikerült átfiírni, és körülbelül egy 
óra alatt kiürítettem a csövet. Az egész mlí.veletet talán húszan is nyomon követték. A 
végén a megjegyzés csak ennyi volt: hm, hm, hm. 

Furcsa volt, hogy a jelenlétet senki nem ellenőrizte, viszont reggel 8 óra után volt 
közös kávézás, beszélgetés, "pletyka", amikor bármiről és bárkivel, a főnökséggel is 
lehetett beszélni. Vagyis a kávézás egy köteden kollegiális megbeszélés volt. Nem kel-

34 

lett egy ügyben valakit egész nap keresni, kávézás alatt mindent ellehetett intézni. 
Az egyéni, komoly munka 9 órakor kezdődött, délben 12 és 14 óra között egy óra 
ebédszünetet lehetett tartani. A munkaidő 18-20 óráig tartott, amikor egy csapatban 
érkeztek a takarítók. A használt köpenyeinket péntek délután 16-17 óra között, kifelé 
menet az előtérben egy csomóban hagytuk. Hétffi reggel kimosva és kivasalva a mun
kahelyünk asztalán találtuk. A munkahelyi továbbképzéseket reggel 7-8 óra közÖtt-tar
tották. A továbbképzés ingyenes volt, de annak, aki pluszban akart tanulni, egy órával 
hamarabb kellett kelnie. A munkamódszereket, kémiai és egyéb eljárásokat mindenki 
úgy sajátította el, ahogy azt magának megszervezte. A 20 fcís labornak körülbelül fele 
doktorandusz, a másik fele kutató ösztöndíjas volt. Egy ember, aki "mindent tudott", 
mert három évig az USA-ban specializálódott, nem dolgozott, észrevétlenül min

dent megfigyelt, nem bízt_atott és nem fedett meg senkit, de az értelmes kérdésekre 
és a műszerekkel való bánásmódra megtanította azt, aki őt erre kérte. Ezt is egy jó 
módszernek tartottam, mert a húsz ember között csak egy volt a "rejtett" főnök. Én 
annyira jó viszonyba kerültem vele, hogy a két év letelte után idehaza is meglátoga
tott. A kutatómunka a Rutaceae családba tartozó növények hatóanyagainak- kumarin, 
finokumarin, akridon származékok- előfordulása, lokalizációja a növényi szövetek
ben, izolálása, az izolált anyag kémiai szerkezetének a megállapítására irányult. Ezt 
követte a radioizotópokkal megjelölt kémiai anyagok bevitele az állati szervezetbe 
azok kötődésének a megállapítása végett. A Juniperus illaóolajok gázkromatográfiás 
vizsgálatát a tőszornszédságban lévő Farmakognózia és Analitikai Intézetben Friedrich 
professzor munkatársaival végeztük. 

A fitokéimai kutatások idején, a két év alatt 2 4 vegyületet izoláltunk, meghatározva 
azok szerkezeti képletét is. A legkiemelkedó'bb eredményern az akridon hisztokémiai 
lokalizációja volt, kimutatása a kerti ruta szöveteiben, amely azóta is több farmako
lógiai vizsgálat alapját képezi. Külön hathónapos munkát jelentett a Rácz Gábor pro
fesszor által már korábban kutatott Philadelphus coronaria fitokéimai vizsgálata, a 
különböző frakciók jellemzése és a triterpének izolálása, szerkezetének megállapítása 
Günther Snatzke professzor segítségéve!, amely végül is nem került közlésre, mivel a 
kutatást vezető Reisch professzornak az előzetes munkatervében nem szerepelt. 

1980-ban a szerkesztésemben jelent meg a Hargita megye gyógy- és fűszernövényei 
- Plantele medicina/e ?i condimentare din judetul Harghita című kétnyelvű, 711 oldalas 
kötet, amelynek szerzői mellettem, Füzi József, Giurgiu Mihaf, Kisgyörgy Zoltán, Laza 
Aristide és Rácz Gábor voltak. A kötetet l 0.000 példányban jelentette meg a kiadó, de 
egy hónap leforgása alatt mind elfogyott. 19 81-ben e kétnyelvű szakkönyv a Román 
Akadémia Emil Racovi}a-díját is elnyerte. 

Az 19 8 O-as évek nehéz napjait csak úgy tudtuk átvészelni, hogy a munkaegyüttesünk 
fizetési alapját a rendszeresített fitoterápiai továbbképzésekból származó jövedelem
mel megpótoltuk. Több kutatónak (Fülöp L., Kisgyörgy Z., Szánthó K., Márton A., 
Gáspár M.) a havi fizetését a Farmec és a Norvea, kozmetikai termékeket gyártó válla
lattal, valamint a bukaresti, ipari gyógyszereket előállító központtal kötött szerződések 
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bevételeiből álltálc. De ebből a pénzből fedezték az állatok takannányozását, ápolását, 
és ebből kellett kiswrítani az állandó személyzet fizetését is. Ebben az időszakban a 
l O szerződés előírásainak a teljesítésében lényeges szakmai segítséget kaptunk a dr. 
Gheorghe Ro~ca prof. által vezetett munkaegyüttestől, dr. Hecser László egyetemi elő-
adó tanártól és Stef Liviu biológustóL · 

A rendszerváltás után is több hónapig ennek a csoportnak a munkájából fizették a 
fentebb felsorolt személyeket. Ezért a politikai rendszerváltás idején és késóbb is na
ponta bejártunk az Intézetbe az elindított vizsgálatok folytatása végett. 

19 9 O-ben nagy dolog volt a gyakorlatilag megszűnt gyógyszeréswktatás újraindítá
sa az időközben széthordott laboratóriumokban. Az Intézetben, de más egységekben, 
a katedrákon dolgozó kollégák is tökéletesen egyetértett~!< abban, hogy minél elóbb be 
kell indítani az oktatást. Mindenki tehetsége szerint és ismeretsége révén igyekezett 
hallgatókat toborozni az első évfolyamokra. A román nyelvű oktatás esetében aránylag 
egyszerűbb volt a hallgatói létszám biztosítása, amit a bukaresti Gyógyszerész Karra · 
sikertelenül vizsgázóknak az önkéntes átjelentkezésével oldottak meg. Nehezebb volt · 
a 7 magyar helyre jelentkew"ket felkutatni és meggyőzni őket, hogy a felvételi vizsgán 
nyert jogaikat a mi fakultásunkon érvényesítsék. A legnehezebb volt a hetedik személy 
megtalálása, aki egy, a román tagozatról a magyar csoportba átiratkozott hallgató volt 
(Petrov Ani~oara). 

Az új tanulmányi tervnek a kialakítása és összeállítása az öt évfolyam számára elég 
nehéz feladat volt. Dr. Pap Józseffel, akkori katedrafünökkel, közös vita és 15 európai 
állam oktatási viswnyainak a tanulmányozása után sikerült összehozni a tervet, melyet 
a kari tanács és az egyetem szenátusa is jóváhagyott. Kezdetben az Általános Orvosi 
Kar keretében működtűnk, én is onnan kaptam meg a dékáni kinevezést, amely érvé
nyes volt az egyetemi vezetőség megválasztásáig (a 1990. december 3-ai dékáni és a 
december 19-i rektori választásokig). 

A tanári karnak a visszahozatalát az is zavarta, hogy az eltávozott tanárok (dr. Tőkés 
Béla, dr. Gyéresi Árpád) visszavétele csak versenyvizsga alapján történhetett, ehhez 
pedig nehéz volt megfelelő szakmai súllyal rendelkező referenciákat kapni. Ez némi 
kellemetlenséget is okowtt. Akik kényszerből kellett elhagyják az egyetemi állásukat, 
jogosan sérelmezték a versenyvizsgát ·' 

Az újraalakult Gyógyszerészeti Karnak első k:ülloldi kapcsolata egy finn küldött
séggel volt, amely 1990. április 4-én a kolozsvári Babe~-Bolyai Tudományegyetemet 
látogatta meg. A látogatás zárónapjára Prof. dr. Ionel JÍaiduc akadémikus, mint dékánt, 
engem is meghívott és bemutatott a finn küldöttségnek, magas rangú egyetemi sze
mélyiségeknek (Prof. dr. Pentii Kauran Kerarnpio rektor, Prof. dr. La,uri Lidgren pro
rektor, Prof. dr. Mikka Körhoren, Prof. dr. Eika Pentinnen nyelvoktató). !990 április 
2 6-án dr. Ion Pascu prof. fogadta Marosvásárhelyen a finn küldöttséget. Az egyetem 
bemutatása, városnézés és a késői ebéd után elkísértem őket a segesvári vasútállo
másra, ahonnan Bukarestbe utaztak. A látogatás után, dékánságom végéig rendsze
res kapcsolatban maradtam Lauri Lidgrennel, a turkui kétnyelvű (finn-svéd) egyetem 
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prorektorával. Ennek a látogatásnak az eredményeként együttműködési jegyzőkönyvet 
írtunk alá az állami finn Mikkeli Agrárkutató Állomással a védett növények (Gen ti ana 
lutea, Angelica arcbangelica és Rhodiola rosea) szaporítása érdekében. Ennek értel
mében a finn kollégák az Alpokból származó és előcsíráztatott Gentiana lu tea magva
kat, Angelica archangdica és Rhodiola rosea palántákat küldtek, amelyeket azonnal a 
Kelemen-havasokban, a Hargita-hegységben, valamint a Nagy-Hagymás térs~gfben 
ültettűnk szét. 

A Gyógyszerészeti Kar által működteteit mikroprodukciós labor megszüntetése 
után a helyiséget farmakognóziai gyakorióvá alakítottuk át, ily módon megnövekedett 
a botanikai gyakorló kihasználhatósága. 

A Román Akadémia, a Román Orvostudományi Akadémia és a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 2007 április 23-24-én jubileumi tudományos 
ülésszakot szervezett a Román Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia 15 éves 
(1992-2006) közös gyógynövénykutatásának szentelve. A közös kutatás hosszabb 
lélegzetvételű témáját (Lamiaceae család kemotaxonómiája) dr. Máthé Imre prof. 
(Vácrátót) kezdeményezere 1991-ben. Nicolae Cajal jóváhagyása után L Pascu rektor 
engem bíwtt meg román részről a kutatás vezetésével. A kutatási szerződés befeje
zésekor Marosvásárhelyen rendezett akadémiai ülésszakon a romániai és a magyaror
szági kutatókon kívül még 7 országból (Bulgária, Ausztria, Szlovákia, Németország, 
Szerbia, Lengyelország és az Egyesült Királyság) voltak meghívottak. Ez alkalommal a 
rektor dr. Máthé Imre egyetemi tanárt díszdoktori címmel tüntette ki. Korábban szin
tén díszdoktori címmel tüntették ki prof. dr. Szendrei Kálmánt (Szeged), egyetemünk 
sokéves támogatásáért és iránytmutató előadásaiért (Növényi gyógyszerek helye a Kár
pát-medence gyógyszerkincsében). A jubileumi ülésszak teljes anyaga egyetemünk 
szaklapjában, az Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle - Revista de Medicina ~i Farmacie 
200 7/53. kötetében jelent meg. 

Dékánságom idején rendkívül jó viswny volt a kolozsvári, ia~i, bukaresti és te
mesvári testvérfakultásokkaL E viszony ápolásáért időközönként dékáni találkozókat 
tartottunk. 

Már 1990-ben, a Gyógyszerészeti Kar tanulmányi tervének összeállításakor elha
tároztuk a valatnikori Ferenc JózsefTudományegyetem gyógyszertárának a visszaállí
tását. 194 5-ben A Magyar Orvosi Karnak Kolozsvárról Marosvásárhelyre való áthelye
zésekor Hankó Zoltán tanár az egyeterni gyógyszertárat is átkÖltöztette. Ez kezdetben 
az egyetem fő bejáratánál, jobboldalt működött. Az egyetemi gyógyszertár swros 
együttműködésben dolgozott a Hankó Zoltán által vezetett Galenika Tanszékkel. Ez 
különleges felelősséggel járt, mert a hallgatók által előállított készítmények a klinikára, 
a beteg ágyához kerültek. Egyeterni hallgató koromban a galenikai gyakorlataimat én is 
ilyen körülmények között végeztem. ily módon az egyeterni gyógyszertár hozzájárult 
a hallgatók szakmai, etikai felelősségének a kialakításához. Az egyeterni gyógyszertárat 
19 5 3-ban az ún. Egyesített Klinika Kórház vezetősége nevében id. Nagy Örs főgyógy
szerész vette át, és a l O l-es számú klinikai kórházi gyógyszertárrá vált. 
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Az egyetemi gyógyszertár visszaadását rögzítő átadási-átvételi jegyzőkönyv alá
írására és iktatására a sok adminisztratív akadály Illiatt csak 1993. január 21-én ke
rült sor (211-es ikt.számmal). Az egyetemi gyógyszertár már kezdettől az oktatást 
is szolgálta. Jelentős volt az ún. galenusi labori a tevékenysége, melynek munkáját 
igen nagy mértékben elősegítette a Németországban él9 gróf BethlenArma jelentős 
értékű támogatása, melyet a Romániai Máltai Segélyszolgálat révén juttatott el (lásd 
a 2130/25.05.1993. szárnú átiratot, amelyben ilileg olyan gyógyszeralapanyagok 
szerepelnek, amelyekből gyógyszereket lehetett készíteni). A gyógyszertár a klinikai 
kórház szükségletén kívül egyes székelyfcildi és bareasági vidéki kórházakat is ellátott 
készítményekkel. Kezdetben a segélyként kapott gyógyszeralapanyagokból előállított 
készítményeket a gyógyszertár vezetősége adminisztrálta. Egy év után a gyógyszertárat 
az egyetem könyvelőségének hatáskörébe helyezték át. 1996 elején az egyetem veze
tősége az Oktatási Minisztérium javaslata alapján bejelentette, hogy a Minisztérium
hoz tartozó oktatási egységek nem végezhetnek kereskedehni tevékenységet. Ennek 
alapján megszíintettték az adományokból származó készítmények előállítását, és ezzel · 
nyoma veszett az egyeterni gyógyszertárnak. A jól felszereJt és helyiségekkel kiegészí
tett gyógyszertárat visszaadták a klinikai kórháznak. Ez igen nagy hátrányt okozott a 
hallgatók képzésében is. 

Befejező gondolatként szeretném az olvasóval közölni, hogy csak akkor lehet 60 
évet egy helyen ledolgozni, ha az ember szereti munkáját és képes azért áldozatot is 
hozni. Kitartásomban sokat segített a szülőroldernnek és annak az egyetemnek a sze
retete, ahol több mint egy fél évszázadot hitelesen dolgoztam. 

Bartha Edit 
Berekméri Péter 

BéresÁdám 
Béres Mária 
Csedő Károly 

Csepreghy U. Gabriella 
Demeter Olga 

Ertzmann F. Magdolna 
Foltinek Ádám 
Fosztó Lenke 
Fülöp Lajos 

Haranth Jenő 
Horváth Margit 
Joanovics István 

Klein Margit 
Lakatos Emma 
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Dr. Csedő Károly emerítus prof. - akadémilrns 
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Orbán Sándor 
Porkoláb Margit 
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Wermescher Brigitta 
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1955 

ATEISTA ÉVEK 

A felvételi 

!950 szeptember: egy végtelennek tűnő nyál:ifel
készülés után elérkezett végre a felvételi vizsga napja . 
Fiatalok hosszú sora menetelt az egyetem épülete felé, 

. mindenki kezében egy iratokkal teli mappa. Öröm és 
büszkeség töltött el, máris gyógyszerészetis diáknak kép
zeltem magam. 

Az. érettségi után nagyon hamar eldöntöttem, hogy 
hogyan tovább: gyógyszerész leszek. Szerenesés helyzetben voltam, mert egy jó ba
rátom, Ádám Lajos - későbbi dékán - az egyetem növénytani tanszékén dolgozott. 
Ö vett pártfogásába. Mindent részletesen elmagyarázott és a problémáiiDban igye
kezett segíteni . 

Az egyetem épületében mindenhol illrdetőtábla: "Felvételizők figyelem!". Itt 
minden kérdésre választ adtak. 

A beiratkozásnál hosszú sor kígyózott, sok-sok óra telt el, amíg mindenki nevét 
bejegyezték. A gyógyszerészeti szakon 2 5 hely volt. 2 jelölt versenyzett l helyért. A 
felvételi tantárgyak a: fizil<a, kémia, matematika volta]<. 

A felvételill szóbeli vizsga volt, amely 3 tagú bizottság előtt zajlott. 
Ezután következett a várva-várt nap : az eredményillrdetés napja.Százával to

longtuk a hiTdetőtábla előtt. Volt ott sírás, örömkiáltás egyaránt : "elvágtak! ", 
"sikerült! "kiáltások hallatszadtak mindenfelől. 

Sikerült bejutnom, de a neheze csak ezután következett. 
Első benyomás az egyetemről 

Teljesen új környezet: hatalmas 3 emeletes épület. A felső emelet ablakaiból gyö
nyörű volt a kilátás. Az. egyetetn előtti park csodálatos, ritkaságnak számító fáival, 
színpompás virágaival. 

Az. ablakbóllátni lehetett az egyetem felé vezető út hársfáit, ezek sora mintha egy 
alagútat képezett volna, felfelé menet érezni lehetett a hársillatot. 

Az. egyetem épülete mellett van a botanikus kert a csodás, ritka növényeiveL 
Egyik része tölgyes-gyertyános erdő, itt évszázados példányok is fellelhetőek. 

Sokszor tartottunk itt botanika órát, de a vizsgák ideje alatt is sokszor sétáltunk 
itt nyugalmat keresve, a csend és az illat még most is ernlékeztet a diákéveimre. 

Első év 

Tanévnyitó: lódenkabátos fiatalemberek, kardigános lányok hada sietett az egyetem 
felé. Csodálatos októberi nap volt. A sárguló, lehulló levelek utaltak az őszre az egye
tem fele vezető úton. 

Tanévnyitó ünnepség: Énekkórus, a rektor évnyitó beszéde. A csendes helyiségek 
lassan megteltek a jövő-menő diákokkal. 
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Az oktatás: Szí:pvonalának biztosítása nagyon nehéz feladat volt . Romániában 
akkor még nagyon kevés szakképzett magyar professzor volt. Nagy erőfeszítések 
árán sikerült három híres nagytudású professzort szerződtemi Magyarországról: Dr. 
Putnoki Gyula, Dr. Obál Ferenc, Dr. Haranghy László. 

Hála ezen lelkiismeretes professzoroknak sikerült .emelni az egyetemi oktatás 
színvonalát. Mindezek mellett megemlíteném: Dr. Eperjessy Annát, Dr. Kopp Ele
mért, Dr. Jahionkay Istvánt, akiknek szintén sokat köszönhetünk. 

Abban az időben kevés, sőt egyáltalán nem volt nyomtatott tankönyv. Egyetemi 
jegyzetekből tanultunk és abból amit előadásokon a professzorok leadtak. 

A jegyzetelést általában úgy oldottuk meg, hogy ketten-hárman összeültünk. 
Egyikünk írta a képleteket, a másik a szöveget és a végén összesítettük 

Órákról, előadásokról 
Kémia óra: Dr Eperjessy Annával. A nagyobb diákok sokat meséltek róla. nagyon 

szigorú volt, és megkövetelte az anyag elsajátítását. Az első szeminárium rányomta 
a bélyegét a jövőnkre. Erre a szemináriumra a professzornő még az államvizsgán is · 
emlékezett. 

Fizikai kémia: Dr. Horváth Attilával. Hőmérséklet és nyomás közötti összefúggés, 
desztillálás, illékony folyadékok, laborgyakorlatok, amelyek a kedvenceim közé tar
toztak. 

Botanika: Dr. Jablonkay István már az első órán kijelentette, hogy a kellemest ösz
szeköti a hasznossal, így vasárnap délután természetjárás lesz. A professzor úr felöl
tözött barna bőrkabátba, magasszárú csizmába, mi pedig követtük őt árkon-bokron 
keresztül, miközben ő magyarázott a növényekről, fákról, virágokróL 

Kedvenc tantárgyarn a növényi szövet- és sejttan volt. A növények szárán levő 
csomót nodusnak hívjuk, és mivel a professzor ezt gyakran ismételte ezért elnevez
tük "Nodus" -nak. Az egyik kultúrműsoron el is szólta magát valaki: "Gyertek diá
kok mert jön Nodus". Az egyik professzor pedig odahajolt Jablonkayhoz: "Öregem 
az éppen te vagy". 

Matematika órák: kevésbé mozgalmasak voltak, de Végh Mária tanárnő kitűnő 
előadó volt, jól magyarázott, így megszerettette velünk a tantárgyat. 

Torna óra: Papp Sándor tornatanárral és a tehetségtelen Rossi diákkal, aki még 
bukfencet sem tudott vetni. "Rossi elvtárs gyakorolja otthon a bukfencet, különben 
megbukta tom". De szegény Ros si még az 5. éven seJ_? tudta ... 

Tudományos érdeklődés - szakkörök tevékenység~ 
Minden tanszéken belül működtek szakkörök. Az egyszerűbb gyakorlatokkal 

kezdtünk. Mint kezdők egy-egy tanársegéd mellett dolgoztunk, megadták a lehető
séget az önképzésre. Felkészítettek az általános gyógyszerészi, laboratóriumi mun
kakörökre. A gyakorlatokra nagy hangsúl t fektettek. 

Kultúrális tevékenységek, szabadidő prograrnak 
A szabadidő prograrnak közösek voltak. Csoportos mozilátogatás, természetisme

reti programok, mind szervezett formában, majd beszámoltunk az élményeinkrőL 
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Minden hallgatónak mnnkaterve kellett legyen. Ennek betartása kötelező volt, 
amit a csoportfelelős ellenőrzött. 

Megemlíteném még a közmunkatábort a IL év végén. A téglagyár udvarán a tég
lagyártásban segédkeztünk. l millió téglát gyártottunk az egyetemi bentlakás építé
sére. 

Az államvizsga 
Szóbeli vizsga volt, mi voltunk az utolsó évfolyam akik nem írtak államvizsga 

dolgozatot. Sikeres államvizsga után jött a helyválasztás, ami országos szinten folyt. 
A legjobb. osztályzattal rendelkező diák választhatott legelőszőr és ez így ment a 
leggyengébb osztályzatig. 

Én Régenbe kaptam kihelyezést, a 7 -es számú patikába. Egy félév után, jó ered
ményeim alapján hazakerültem, az Egyetem Gyógyszerészeti kémia tanszékén let
tem főgyakornok. Sajnos az anyagi gondok köz beszóltak, ezért elvállaltam egy kántor 
állást is a katolikus plébánián . Mivel abban az időben a vallásgyakorlást államelle
nesnek tartották, ezért kihelyeztek Zetelakára és l O· évig nem engedtek városi állás 
megpályázására. 
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Ádám Valéria 
Balogh Éva 
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Gerharcit Edit 

1955 
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Hajdú Etelka 
Hancu Nicolae 
Láday Erzsébet 
Kasztl Győző 

Kálmán Ferenc 
Kelemen Éva 
Kiss Erzsébet 

Vége az óráknak ( 19 5 O) 
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Pallos Mária 
Rédl Katalin 
Rossi Candid 
Schlett Margit 

Sipos Ilona 
Szatmári Ágnes 
Válics Katalin 

Gyakorlaton (Giacomuzzi János, Formanek Gyula) 
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1956 
A HADAPRÓD ISKOLÁTÓL AZ EGYETEMIG 

Az épület eredetileg Csaba Királyfi Gyorsfegyverne
mi Hadapród Iskola néven szerepelt, én így olvastam-le 
a homlokzatáról az 1941-1945-ös években. Nagyon cso
dáltam e szép _épületet és mint fiatal fiú én is hadapród 
szerettern volna lenni. E kívánságomat a II világháború 
meghiúsította. 

A háború után az épület a kolozsvári MagyarTudomány 
Egyetem orvosi és gyógyszerészeti karának adott otthont. 
Igy létesült a mi Alma Materünk eleink, tanáraink, a di
ákok áldásos munkájával, 1948-ban. Ekkor már érettségi 
előtt álló diák voltam. 

A háború utáni szűkös időkben, édesapám fogsága ide
jén, édesanyám az anyagiak miatt kénytelen volt kíadni 
egy szobát egyetemistáknak. Ezek az orvos és gyógysze

rész hallgatók érdeklődtek jövó'beni terveimrőL Én gépészmérnök vagy erdőmérnök 
szerettem volna lenni. Érdeklődtek a román nyelvtudásarn felől s kiderült, hogy az bi
zony siralmas. Ezért az orvosi vagy gyógyszerészi pályát tanácsolták nekem. Beláttam, 
hogy igazuk van, máshol nem terem nekem virág, ezért a gyógyszerészetet választot
tam. Dehát, választani egy és bejumi az egyetemre az más. Az iskolai előmenetelemről 
is érdeklődtek, melynek színvonala szerintük nem volt elég az egyetemi felvételihez. 
Na de sebaj, a hónom alá nyúltak és megtanítottak tanulni. Nagyszerű pedagógiai 
érzékükkel sikerült belőlern esélyes felvételizőt faragniuk. Olyan tanácsokkal és pél
dákkalláttak el engem, hogy ezután bátran mehettem felvételizni a gyógyszerészetre. 

Megtanítottak arra, hogyan kell megjelenni a vizsgán, a kihúzott tételt hogyan kell 
kifejteni, tanácsos táblázatot írrii az adott témáról a táblára és a szavakat határozottan 
tagolva előadni a feleletet. A felvételi vizsgabizottságban dr. Eperjessy Anna, dr. Kovács 
Endre professzorok voltak. A tételemen szervetlen vegytanból a foszforsav és sói, szer
vesből az alkoholok voltak. A vizsga végén dr. Eperjessy A. megköszönte az "előadást". 
Én erre meghökkentem, de ezután jutott eszembe, hogy e kijelentés dicséretet jelen
tett. Hasonió módon, a többi tárgyakból is jól sikerült a szereplésem. Az eredmény 
kihirdetésekor boldogan tapasztaltam az elsők közti bejutásomat. Még most is hálával 
gondolok azokra a kedves egyetemistilia akik megtanítottak tanulni és lelkesedni a 
tudásért, mert csak így lehet sikereket elérni. 

Amikor először léptem be az Egyetem kapuján mély áhitat és öröm hatotta át a 
szívemet mert ha nem is hadapród de gyógyszerészhallgató lettem ebben a csodálatos 
épületben. 

Az ötéves tanulmányaim során sok kedves tanáromtól sikerült tudást szívnom ma
gamba az előadásokon. Az öt év alatt a tanulás mellett részt vettem az egyetern előtti 
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szerpentin építés~ben is, a botanfrus kert rendbetételében, a sportpálya tisztításában, 
együtt a diáktársaimmal, hiszen mindent magunkért tettünk. 

Az egyetemi tanulmányokat 44-en kezdtük el, fiúk, lányok és 24-en fejeztük be 
19 5 6-ban. Az ötvenhat szigorlatra és a számos kollokvimnra versenyszerűen készül
tünk. Tudtuk azt, hogy "magunknak tanulunk" s ezáltal "népünket szolgáljuk". Ta
nulmányaim során örültem, hogy ezt a pályát választottam és minden időmet arra 
szántam, hogy én legyek a legjobb tanuló. Ezt sikerült is elérnem s engem is meg
bíztak, hogy a gyengébb tanulókat segítsük, ebben társam Mátyás Sarolta volt, akivel 
egy csoportban tanultuk a marxizmust, fizikát, vegytant, botanikát, furmakognóziát, 
galenikát, stb. 

Az abszolváló államvizsgát egy kisebb érdemjegy miatt nem vörös (érdem) diplo
mával végeztem. Ennek oka a marxizmus vizsga volt, amit dr. Spielmann József __"ze
retett tanárunk- adott elő a ll. éven, amikor az évfolyam 90%-a megbukott. Utólag 
jöttem rá a csúfos eredmények okára: származása- kulák, kisiparos- és a "kizsákmá
nyoló" sarja nem tudhatja a szentséges marxizmusti 

Az oktatás színvonala magas volt, mert minket egyes jeles magyarországi- Obál 
Ferenc, Miskolczy Dezső - és hazai - Feszt György - tanárok is oktattak. A hallga
tói élet szabad volt, mindenki tanulhatott ha akart, aki nem az lemaradt. Tanáraink 
szerettek minket, a szemináriumokon egymással versenyezve feleltünk. Voltak sza
badidő prograrnak is, gólyabál, énekkar, hangverseny a díszteremben, tudományos 
szessziók. Az egyetemi éveink alatt szakkörökben dolgozhattunk tanárok irányításával. 
Eredményeinkről tudományos üléseken - amelyeket Szentgyörgy utcai kórház egyik 
termében tartottunk - számoltunk be. Nagyon büszkék voltunk, hogy tanáraink előtt 
szerepelhettünk előadásokkaL Egyetemi hallgatóként úgy éreztem magam mint egy 
kedves családban, ahol mindenki segíti egymást. 

Az államvizsga után kihelyezésre került sor, érdemjegyünk szerint választhattunk a 
kijelölt gyógyszertárak vagy klinilcik közül. Én a l O-es számú maroshévízi gyógyszer
tárat választhattam. 

A gyógyszerészképzésről azt írhatom, hogy 1948-1964 között, míg saját tanáraink 
oktattak magas színvonalon, minden rendben volt. Végzettjeink jól megállták a helyü
ket Suceavától, laJ)itól Olténiáig, az ország minden részébe küldhettünk gyógyszeréc 
szeket. 1964-től megváltozott a világ, az oktatásban új titánok jelentek meg, a régi jó 
"kádereket" kiszorították falvakra. Ezt megszenvedtt; az oktatás színvonala, egyesek
nek kedvezményes felvételi meg kihelyezés jutott, masoknak ami maradt: eldugott kis 
falvak Moldova, Olténia, stb. területén. Erdély, a Székelyföld tiltott városokat jelentett 
számunkra, oda csak a kiváltságosak juthattak. A korábbi magyar oktatási intézménybe · 
jobbára csak más származású egyének pályázhattak. 

Én is csak úgy maradhattam 1980 szeptember l-ig oktató ha belépek a pártba. 
Ezt eltoltam 2x5 évi - hetente délutánonként folyó - marxista továbbképzésbe való 
bevonulásommal. Marxizmusból még doktorálni is kellett, nekem, egy volt "kizsák
mányoló" fiának ez a vizsga csak 8-ra sikerült. 
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1980-tól 1990 szeptemberéig dr. Farkas Imre János, néhai kedves tanárommal, 
egy preklinikai Jahoratóriumot hoztunk létre, melyben orvos kollegákkal vizsgáltuk 
a Vegyi Kombinát több ezer dolgozójának egészségi állapotát szerződéses alapon. 
Igy főgyógyszerészként, mint laborfcínök müködtem ebben a munkakörben l O évig. 
1990 szeptember l-én az asztalomon találtam egy a munkahelyem megszűnés~ről 
szóló végzést. Ettől a pillanattól kezdve kényszernyugdíjas lettem. A további ány~gi 
romlás, az 1990-es márciusi események miatt nekem befellegzett. 

200 l júniusában úgy határoztunk nyugdíjas feleségemmel, hogy lakcímet cse
rélünk, Válra költöztünk, egy szép kis Fejér megyei magyar faluba, ahol Vajda János 
és szülei is éltek. 

Megbróbáltatásainkat fokozta az 19 7 0-es árvíz (házunk l, l m-es vízben állott), 
meg, hogy 1989-ben családi házunkat hatóságilag kisajátították.A vagyonvesztés és 
a magas blokklakásba való költözés nagyon megviselt bennünket és ezután nem ma
radt más számunkra minthogy Vörösmarty Mihály, jeles költőnk születése helyéhez 
közeire távozzunk, ahol jelenleg is élünk. 

András Júlia 
Bagi Melinda 

Balogh Éva 
Bihari György 
Dénes Margit 
Hegedűs Magda 

Janzer Ágnes 
Konnáth Magda 

1956 

Marschalkó Márta 
Mátyás Sarolta 

Müller Éva 
Nagy Irén 
Nagy Judit 

Neumann Stefánia 
Schwartz Vera 
Szabó Albert 
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Veréph József 
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Szabó Katalin 
Varga Mária 

Varga Éva 
Veréph József 

Zöldhegyi Magda 
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Önkéntes munkán: a sportpálya rendbetétele 
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51 

Mérleg 

beálírása 

Csapatmunka a 

Gyógyszerészeti 

Kémia tanszéken 

(Neumann Stefánia, 

Szánthó Klaudia, 

Veréph József, Be

reczki Júlia laboráns) 



1957 
ÉLETÜNK, LEHETŐSÉGEINK 

Éppen 60 év telt el azóta, hogy 1952-ben a sepsi
szentgyörgyi Leány Liceumban érettségiztem és elhatá
roztam, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré
szeti Egyetemre megyek felvételizni. l 7 éves voltam. 

A felvételi vizsgák júliusban voltak. A vizsgák előtt 
díjmentes konzultációkat tartottak, két hétig kémiából, 
botanikából, amikre eljártunk. Ismerkedtünk a környe
zettel, a várható követelményekkel, a jelentkező verseny
társaink felkészültségéveL 

Az Egyetem épülete, a Botanikai tanterem, a laborató
riumok, a botanikus kert, a park mind csodálattal töltött 
~ -

A felvételi vizsga magyar és román irodalomból, bo
tanikából, kémiából (írásbeli), majd botanika, szervetlen és szerves kémia és al
kotmánytanból ( szóbeli) állott. Az eredményt l O nap múlva közölték, 3 O hely volt 
abban az évben. Nem is utaztam vissza a szüleimhez, kirándulni mentünk a gim
náziumi osztálytársakkal s nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Életem 
egyik legboldogabb napja volt, hogy a nevem a felvételt nyertek között olvashattam. 

Szeptember közepén kezdődött a tanítás. Egyetemi jegyzet, tankönyv nem volt. 
Az előadásokra rendszeresen jártunk és jegyeztük az anyagot. A gyakorlati anyagat 
kéthetenként gépelt formában kaptuk és minden gyakorlatról részletes beszámo
lót kellett írjunk, a füzeteinket a tanársegédek ellenőrizték. Rendszeres munkára, 
pontosságra, igényességre neveltek. Az előadáson ha valamit nem értettÜnk meg 
a konzultációs órára mentünk, ahol a jegyzeteinket is kiegészítettük. Tanáraink, a 
tanársegédek, a laboránsok valamint diáktársaink is segítettek, hogy felkészüljünk a 
vizsgákra. Az előadások anyagából hetente a gyakorlatokon szemináriumot tartottak, 
így évközben rendszeres tanulásra kényszerül tünk. A csoportfelelősök a jelenlétet is 
jegyezték. A gyakorlaton a tanársegéd aláírta a naplót, így igazolatlan hiányzásunk 
nem lehetett. Azt hiszem ez a módszer csak a Marosvásárhelyi Egyetemen volt, de 
mi akkor ezt természetesnek vettük. 

Az ösztöndíj a szülők jövedelmétől és a t~ulmányi eredménytől függött. Pl. ha 
öt vizsga volt akkor 3 igen jó és 2 jó eredmény kellett ahhoz, hogy havi 5 O lejt kap
junk, ami az akkori gazdasági körülmények között sokat jelentett;· · 

Szervezett szabadidő program volt, havonta egy-egy évfolyam tartott műsoros 
előadást, ahol a Tanárok is részt vehettek és az azt követő diákbálon az egyetemisták 
zenekara játszott, az Apolló épületében. A Székely Színház előadásait diákbérlettel 
látogathattuk, moziba jártunk. Tudományos előadások, művészettörténeti, irodalmi 
előadások voltak vasárnaponként délelőtt az egyik moziteremben amire rendszere-
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sen elmentünk. Az előadók írók, színészek, orvosok, tanárok voltak. 
Egyetemi Kórus, zenekar és tánccsoport is volt. Kolozsvárorr a Diákházban nagy 

sikerrel szerepeltünk és a kolozsváriakat meg Marosvásárhelyen láttuk vendégül. 
Nyáron egy hónap kötelező közmunka volt. A téglagyárban dolgoztunk, az Egye

temi Diákotthon, a Kantin építésére szánt téglákat az 1953-1955 években a diákok 
készítették el. Azután építkezéseknél és a mezőgazdaságban dolgoztunk évenfe.egy- . 
két hetet. 

Az utolsó évben két hét gyakorlatot orvosi laboratóriumban és két hetet Kolozs
várorrgyári gyakorlaton töltöttünk, ez bővítette ismereteinket. Kolozsvárorr színhá
zi, opera előadásokat, képtárakat, múzeumokat, a botanikus kertet látogattuk. 

A diploma vizsga szeptemberben volt. Kemény nyár volt. Abban az évben nem 
kértek diploma dolgozatot, de gyakorlati és szóbeli vizsgánk volt a szaktantárgyak
ból: galenika, gyógyszerészeti kémia, farmakognózia és kizárá jellegű volt a tudo
mányos szocializmus, párttörténet, politikai gazdaságtan, filozófia, marxizmus. 

Nem volt könnyű a diákéle tünk, albérletben laktunk, mert a dj.ákotthonok azután 
épültek. Szargalmasan tanultunk, órára jártunk, nem a jogainkról inkább a köteles
ségeinkről elmélkedtünk. A vizsgákat egyszer lehetett ismételni, éve t is csak egyszer. 

Az oktatás színvonalát azzal tudom lemérni, hogy az évfolyamtársak közül az 
akit ~ sors .idővel Németországba, Izraelbe, Magyarországra sodort ott is megállta a 
helyet. Az evfolyamunk több tagja gyógyszertár vezetőként ment nyugdíjba. 

Visszatérve a hely választásra, mi, akik 19 5 7 -ben végeztünk a Székelyfóldön, 
Maros, Bihar és Szatmár megyében választhattunk helyet. 

A gyógyszertári gyakorlat alatt Dr. Ajtay Mihály gyógyszerész hetente szeminá
riumot tartott a hallgatókkal, ami sokat segített a tudásunk gyarapításában. A városi 
gyógyszerészeknek havonta volt tudományos ülésűk, amin a negyed és ötödéves 
hallgatóknak is jelen kellett lenni. 

Összegezve az egyetemi éveket, a marosvásárhelyi gyógyszerészképzést a rend
szeres oktatás, a kis csoportokkal való foglalkozás, a fegyelem, a pontos munka kö
vetelése jellemezte, melynek eredményeként jól felkészült gyógyszerészek hagyták 
el az Egyetem padjait. 
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Szánthó Klaudia 
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Bálint Júlia 
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Gergely Zsuzsa 
Griinfeld Irma 

Jenei ilona 
Kiss Emília 
Kiss Judit 

Kovács Margit 
Körtvélyessy Margit 
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Lázái.Ilona 

Lőrinczi Ilona 
Márton Erzsébet 
Márton Karnilla 
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Papp József 
Pill Edit 
Pill ilona 
Pill Judit 

Silló István 
Soós Ferenc 
Sréter Lili 

Szánthó ildikó 
· Szánthó Klaudia 
Várterész István 
Wiesel Márta 
Wild Margit 

Kémia gyakorlaton 

(hátul: Czegéni József 

tanársegéd) 

A marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási 
Intézet Gyógyszerészeti karának 

KRÓNIKÁJA, 

ami íratott 19 5 7 május hó utolsó napjaiban azon öt év emlékére, amelytől e~ .alka
lommal búcsúzík a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási 
Intézet Gyógyszerészeti karának 19 5 6-5 7 -es tanévben ötödéve t végzett 3 6 hallgatója, 

" ... Az utas befutotta pályáját, -leteszi a vándorbotol 

Megérkezett céljához, megfordul s egy megkönnyebbült 

sóhajjal visszatekint útjára: emlékébe vésni az átélt napokat ... " 

19 5 2 augusztusában izgalmas perceket élt át több mint hatvan életpályát választó 
diák. A küzdelem a felvételi vizsgán az elsóbbségért folyt, amelynek eredményeképpen 
harminckilenc diák, mint a kar első éves hallgatója beléphetett a Főiskola nagy családi 
közösségébe. Számunkraminden új volt: újszerű volt az előadások menete, más tanulási 
módszereket kellett aJkaJmaznunk és lényegében új világ kezdődött számunkra a maga 
sajátos problémáival, nehézségeiveL Erős akarat és kitartás kellett kezdeti nehézségeink 
és gyengeségeink lek:iizdésére, hogy ne rettenjünk vissza és tovább haJadjlillk a megkez
dett úton. Megnyiltak előttiink a laboratóriumok ajtai, ahol éveken keresztül összekap
csolhattuk elméleti ismereteinket a gyakorlattal. 

Alapismereteinket a matematika, fizíka, botaníka, kémia és marxirmus bővítették, 
hogy a felsóbb évek szaktárgyait biztosabb alapokra helyezhessüle Nyelvi ismereteinket 
az orosz és román nyelv tanulása gazdagította. 

Jöttek a vizsgák, reszketve álltunk tanáraink előtt és olyan nehéz volt választani a 
felénk nyújtott tételek közül, hiszen első szárnypróbálgatásaink voltak ezek, amelyek 
egyben fordulópontot is jelentettek tanulmányaink továbbfolytatásában. 

SajnálattaJ gondolunk: Balogh Ibolya, Erőss Gábor, Ferenczy Irén, Hancu Janeta, Ifiju 
Katalin, Kiss Júlia, Klein Géza volt kollegáinkra, akík féltek megküzdeni a nehézségekkel 
és kiváltak sorainkból, vaJarnint Jaskó Jánosra, aki átíratkozott az általános orvosi karra. 
Ugyanekkor létszámunk gyarapodott Silló Istvánnal és Papp Józseffel, akík a kolozsvári 

Bolyai Tudományegyetem természetrajz, illetve matematikai karáról jöttek körünkbe. 
A nyári szünidóben az Ifjúmunkás Szövetség ál taJ szervezett önkéntes munkabri

gádba évfolyamunk soha nem tapasztaJt lelkesedéssel jelentkezett. Mindannyiunk közös 
vágya volt munkánkkaJ hozzájárulni új és korszerű diákotthonunk felépítéséhez, mely 
bár napjainkban épült csak fel és nem élvezhettük munkánk gyümölcsét, de örömmel 
tölt el az a tudat, hogy a jövő nemzedékeknek nem lesznek lakásproblémái. 

Szellernileg felfrissülve, új munkaJendülettel kezdtük meg a másodévet, anllimr sze
retettel fogadtuk körűnkbe Bartók Anna, Grünfeld Irma, Pill ilona és a második félév 
kezdetétől Soós Ferenc kollegákat. 

Ebben az évben az élettelen anyagnak tekintett szervetlen kémia analízisek útján 
megelevenedett, megtaláltuk a rész és egész közötti összefüggést s azt, hogy létezík szo-
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ros kapcsolat a sze,rves és szervetlen világ között, a szerves kémia bizonyította, A fizikai 
jelenségek és kémiai reakciók hovatartozásáról a fizikai kémia adott magyarázatot. 

Az anatómia és élettan tanulmányozása hozzásegített bennünket a szervezetben le
játszódó biokémiai folyamatok megértéséhez, hogy majd a gyógyszerhatástan tudomá
nyában mélyedhessünk el. Igy jutottunk el egyetemi pály;ili!tásunk egy magasabb fokára, 
a harmadévre, amikor rádöbbentünk eddigi felkészültségünk sekélyes voltára, s ebben 

megerősített tanári karunk véleménye is. Ismeretkörünk új tantárgyakkal bővült, mint 
a mikrobiológia, valamint a biokémia, mely gazdagabbá tette ismereteinket az emberi 
szervezetről alkotott elképzeléseinkben. A farmakognózia terén kiegészítő képet kap
tunk a növények világáról, drogismeretünk összekapcsolódott a növényekben lévő ha
tóanyagok hosszú sorával. Ezt bővítette ki a nyári időszakban beindított farmakognóziai 
gyakorlat, melyet Szászvárosban, Sztálinvárosban (Brassó) és az egyetemünk mellett mű
ködő botanikus kertben végeztünk. A fizikai kémia feltárta előtünk az anyag szerkezetét 
s bepillantást nyertünk az atomkorszak világába. 

A továbbiakban végigkísért a galenika, gyógyszerészeti kémia, melyek a késó'bbi gya-· 
korlati munkánk ehnéleti alapjait képezik. A közegészségtan felhívta a figyebnünket a 
betegségek társadahni hátterére, a betegségek megelőzésére és szárnos szacialista egész
ségvédelemre jellemző vonásra, pl. a mnnkahelyek, munkakörülmények stb. higiénéjére. 
A marxista ehnélet, melynek magvait az első és másodéven hintették el, most a politikai 

gazdaságtan megismerésével tudományosan igazolva láttuk. 
A gyógyszerészeti kar által kezdeményezett tudományos és szakköri tevékenység, 

melyekben évfolyamunk több hallgatója részt vett, követendő példaként állt az intézet 

valamennyi hallgatója előtt. 
Ez év vége újabb változást eredményezett évfolyamunk összetételében, Alexi Katalin 

és Jenei ilona folyatta velünk tanulmányait, Vaj na Zoltán és Székely ilona pedig lemarad
tak. 

Lassanként kezdett kialakulni bennünk a hivatásérzet. Az alsóbb évfolyamokon még 
nem láttuk tisztán, mi is a gyógyszerész magasztos feladata. Megtanultuk a kémiát, fi
zikát, matematikát, botanikát, de még nem tudtuk, hogy miért is tanuljuk őket. A ne
gyedéven megismerkedtünk a méregtannal, s rájöttünk arra, hogy a "méregkeverés" 

igen sokoldalú felkészültséget és legmesszebbmenő lelkiismeretességet igényel. Megisc 
mertük és megszerettük azt a fiatal tudományágat, mely m,a a gyógyszeripar elméleti és 
kisérleti alapja- a gyógyszerhatástant. 

S most, hogy már befedjük az öt éven át fáradtságós muukával épített épületet, meg
tanultuk hogyan kell a gyakorlatban megszervezni egy gyógyszertárat, hogyan történik 
az ország gyógyszerellátása stb. A modern gyógyászat eredményeit. csak akkor tudtuk 
igazán értékelni, mikor megismertük tudományunk történetét a kínakéreg rágcsálásától 
a modern sugárterápiáig. 

Ezután már jöhetett a gyakorlat, a huszonhárom hét, melynek bevezetését a negyed
év utáni egy hónapos gyakorlat képezte. A gyógyszerészek szeretettel fogadtak körükbe 
a termelési gyakorlat idején s most újból - gályának éreztük magunkat - az életben. A 
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sok elmélet után közvetlen kapcsolatba kerültünk a betegekkel, akik ügyes- bajos dol
gaikban hozzánk fordultak tanácsért. Most láttuk igazán, mennyire szükség volt a sok 
tanulásra. Megszerettük a gyógyszertárat, megszerettük az embereket. Ez a szeretet már 
nem egyszerű pátoszmentes humanizmus. 

Be kell vallanunk, hogy nem voltunk a legjobb évfolyam. Nagyon sok széffiúzás volt 
hallgatóink között, sok vita, mely néha veszekedéssé mérgesedett, demégis megszü){fuk 
egymást. Öt év hosszú idő. Megszoktuk, megszerettük a közösségben élni, dolgozni, 
együtt örülni a sikerelmek és segiteni a megfórpant, elkeseredett kollegákat. Bár a szer
vezeti munkánk sokszor csak formai volt s a gyógyszerészhallgatók az Ifjúmuukás Szö
vetség intézeti vezetősége szemében legtöbbször passzív kispolgári mentalitású tömeg
ként szerepeltek, akiket nehéz megmozgami, mégis megéreztük, hogy tudunk tenni, 
ha kell. A "Gyógyszerész Napok" szervezése igazolta is ezt, hiszen az évfolyam minden 
tagja lelkesen, derekasan kivette részét 19 5 6 december l 0-12 között, ebben a kemény, 
sokszor fáradtságos muukában. 

Az intézet vezetőségével sokszor volt nézeteltérésünk, sok krit:ik_il. - diáknyelven "le
tolás" érte az évfolyamot, s néha elkeserített bennünket. Szerettük volna kitörölni em
lékeink közül az intézetet. De most, amikor érezzük, hogy közeleg a válás, bár tudjuk, 
hogy az élet tárt karokkal vár, mégis fáj megválni az Alma Matertó1, fáj elválni egymástól. 

Az idő megszépíti az emlékeket s bár a válás nehéz percei könnyeket csalnak sze
münkbe, mi megyünk ki az életbe az emberek közé, minden erőnkkel fuadhatatlanul 
dolgozni, hogy kevesebb legyen a beteg és könnyítsünk a szenvedők él etén, hogy min

denki dolgozhassék békésen, boldogan, egy kis családért, mosolygó új életért, egy szebb, 
boldogabb jövőért. 

A Gyógynövény kertben Kopp Elemér profeswrral 
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3 O éves találkozó 
2 O éves találkozó 

25 éves találkozó Kisgyörgy Emilia nyugalomba vonulását ünneplő munkatársak 
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SzeretettTanárunk, drága Barátaim! 

"Akik kevesen vannak, s egyre kevesebben lesznek, ne mulasszák el a találkozá
sok alkalmát" 

Felszólításként hatott ezen idézet mondanivalója s úgy éreztem, hogy tenni kell, 
hisz időnk oly kevés. 

Nagy szeretettel köszöntöm dr. Csedő Károly professzort, hű tanítónkat, bará
tunkat és minden kedves jelenlevőt, akiket húzott "haza" a viszontlátás vágya, itt 
vagytok, hogy egyűtt lehessűnk az 5 5 éves találkozó nkon. 

A viszontlátás örömének élve őszinte szeretettel öleljük meg egymást, akik anya
giakat és fáradtságot sem sajnáltatok - áldozatok árán is eljöttetek -hogy együtt le
hessűnk. Hiánynkat érezve, sajnálattal, de megértéssel gondolunk azokra akik távol 
maradni kényszerültek. 

Összegyűltünk kötetlen beszélgetésre, emlékezésekre, kölcsönös sorsval
latásra mi, akiknek lelkét még nem ülte meg az ifjúság feledése és a közöny. A. 
véndiáktalálkozók azt bizonyítják, hogy bármilyen hosszú idő is telt el az életbe 
kilépés óta, az ötévenkénti egyűttlét rövid ideje alatt az egykori diákok legszebb 
emlékei búvópatakként törnek fel. Amikor az ember túl van már jócskán a hetedik 
ikszen, akkor minden történés sokat nyom a latban. Eljönni, megbeszélni a régi 
dolgokat, egyfajta megkönnyebbülés. Emlékezűnk oktatóinkra, akik erkölcsi nagy
ságnkkal, emberi tartásukkal, széleskörű műveltséggel vésték be neviiket szíviinkbe, 
tudásuk legjavát adták szakmai felkészitésűnkre és neveltek becsületességre, munka
szeretetre, embertársaink bajai iránt érzett fogékonyságra, segíteni - akarásra sokat 
hangoztatva: "ami munkánk hivatás". 

Találkozónk alkalmával is borítsa hálánk koszorúja az örök hazába távozott taná
raink és kollegáink sírját. Emléküknek adózzunk néhány pillanatot néma felállással. 

Ma ünnepelni jöttünk össze: ünnepeljük, hogy még vagyunk! Felejtsük el e na
pon minden bajunkat, az idős korral járó, "itt is fáj ott is fáj" szavakat, legyűnk 
vidárnak és csak a szépre, ifjúkorunkra emlékezzűnk! 

Az elmúlt 5 évet nyugdíjasként éltük s boldog nagyszülőkként, a szíviinkön 
melengetett fényképeinken nem gyermekeinket mutogatjuk már, hanem ragyogó 
szemmel unokáinkkal dicsekszünk. 

5 5 év után nem várunk nagy sikerélmény beszál)lOlókra, csak néhány közvetlen 
szára, melyet egymás közelsége sugall. Fejtsük még azt, hogy az eltelt több évtized 
életünkből miért nem tudja kitörölni a diákévék emlékeit, az akkor kialakult barát
ságokat, az összetartás kapcsait. 

A viszontlátás őszinte örömével megismétlem köszöntésemet remélve, hogy ez 
a találkozó is felejthetetlen éhnénye lesz életünknek és az együttlét boldog érzése 
újabb találkozásra fog serkenteni. 

Noha következő találkozásunk időpontja tovaszállá éveink miatt már bizonyta
lan, de lelkünkben még él a remény, egymást feledni nem akarjuk. 
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Fáj nagyon a bizonytalanság, de hulló könnyeink ellenére énekeljük halkan: "Vi
szontlátásra hát, viszontlátásra hát!" 

(Elhangzott 2012 szept. 22-én, az !957-ben végzett gyógyszerészek 55 éves 
találkozóján) 

Pap Bálint_J!]Jia 

5 O éves találkozó 
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5 5 éves találkozó 
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1958 

60 ÉVE FELVÉTELIZTÜNK 

Az ember mikor fiatal nem veszi észre az idő múlását. 
Nemrégen, egy nyugdíjazás előtt álló tanár ismerősöm
mel beszélgetve az egyetemi felvételikről néhány kér
dést tett fel: volt írásbeli vizsga?Volt szóbeli?Vizsgáztunk 
politikából? A kérdései kicsit naivnak tüntek, de akkor 
jöttem rá, hogy a kérdező kb. akkor született mikor mi 
felvételiztünk és így nem tudhatta, hogy volt egykor. Hát 
kezdjük sorjában .... 

Vásárhelyen születtem, s tanulmányaimat az óvodától 
az egyetemig anyanyelven végeztem. Középiskolai tanul
mányaim folyamán megkedveltem a kémiát. Ehhez talán 
az is hozzájárult, hogy a IX.-ben néhány hétig az egész 
osztály egyénileg is elvégezte a kémia könyvben előírt 

kísérleteket. ilyenkor az egész épület bűzlött a kénhidrogéntőL Nem hiszem, hogy 
volt ilyesmi akkor valahol az országban, s talán ezért tüntették ki munkaérdemrend~ 
del a tanárunkat - Barabás Bélát. 

XL-ben már tervezgettük, hogy hova próbálunk felvételizni, Temesvárra, Kolozs
várra? Szüleim nem nagyon örültek, hogy elmegyek, félve a túlzott anyagi megter
heléstőL Kijelentették, hogy ha egyetemre akarok menni akkor ott az orvosi vagy 
a gyógyszerészeti. Mindig féltem a vértől s a beteg emberektől, így hát a gyógysze
részeti felől érdeklődtem, ahol már ismertük a felvételi anyagát. Az írásbeli tárgyai: 
magyar, román nyelv, növénytan s a darwinizmus alapjai voltak. A szóbelin: kémia, 
fizika, anatómia-élettan s az említett tantárgyak szerepeltek. 

Politikából nem kellett vizsgámunk - a politika vizsgáztatott minket. Minden 
felvételiző önéletrajzot kellett íijon, v.í.laszolva a feltett kérdésekre amelyek a család 
múltjára, vagyonára, pártállására, külfóldi rokonságára vonatkoztak. Természetesen 
igazoló iratokat csatolva hozzá. Igy nem kerülhettek be a volt földbirtokosok, ku
lákok, kizsákrilányolók vagy a munkásosztály más "ellenségeinek" a gyerekei. Nem 
egy osztálytársunknak adták vissza a dossziéját, hogy próbálják meg máshol. 

Az iratok beadásánál tudtuk meg, hogy a felvételi előtt az egyetem előkészítőt 
szervez s erre nem kötelező módon bárki jelentkezhet. Több száz diák verődött ösz
sze, s laktak szerény körülmények között az akkori bentlakásokban. Még az egyetem 
tornatermét is átalakították hálóteremmé, ott aludt 30-40 vidéki ifjú. 

A díszteremben tartották az első előadásokat. Számunkra az első fizikából volt 
- Szabó Endre tanársegéd mondta meg mechanikából fejezetenként, mi a fontos, 
mire fektessünk hangsúlyt s feladott kb. 40 oldal tanulnivalót a másnap esedékes 
szemináriumra. Egy kicsit elcsodálkoztunk ezen az adagon, amelyet elég nehéz lett 
volna megtanulni, ha nem ismertük volna már középiskolai tanulmányainkbóL S 
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ez így ment a többi tárgyakból is. Ekkor ismertük meg a tantestület többi tagját, 
akik később oktatóink lettek: Szánthó Évát, Csegedy Jolikát, Both Sanyit s másokat. 
Ők tartották a szemináriumokat is. Kihívtak a táblához, s válaszolnunk kellett az 
egyes fejezetekből feltett kérdésekre. Ezek részben megnyugtattak, látva a résztvevők 
szinvonalát. Egy hónapot tartott az előkészítő, amely alatt átfutottuk az elég tetemes 
anyago t. 

19 5 3 augusztus 2 4-én kezdődtek az írásbelik. A gyógyszerészetire felvételizők a 
kórbonctani előadóteremben írták a dolgozataikat. Magyarból talán Horváth Imre 
szocreál író műveit kellett elemeznünk, románból Sadoveanu, botanikából a foto
szintézisről s bioJógiából Lepesinszkája materialista tanokat bizonyító kísérleteiről 
kellett beszámolnunk. A kérdések mindhárom tantárgyból jók voltak, nem hoztak 
zavarba. Néhány nap múlva volt a szóbeli a botanikai gyakorlóteremben. Az asztal
nál ült az 5 tagból álló bizottság dr. Székely Károly elnökletével. Ezt megelőzően, az 
orosz katedrán, Izsák Rózánál még be kellett bizonyítsuk orosz nyelvtudásunkat is. 
Tételeket húztunk, kidolgoztuk s válaszoltunk a feltett kérdésekre. Nem volt neheo 
zebb mint az előkészítő szemináriumok. 

Néhány nap múlva a dékáni folyosón kifüggesztették a felvettek névsorát. Akkor 
láttuk, hogy egy-két hallgató-érdemdiplomával-felvételi nélkül került a listák élé
re. Igy Ajtony Gábor kollegánk, akit azelőtt 1-2 évvel vizsgára sem engedtek, mivel 
az édesapja gyógyszertár tulajdonos volt, de ebben az évben már enyhült az osztály
harc s felvételi nélkül engedték az egyetemre - már mint a szacialista szektorban 
dolgozó patikus csemetéjét. 

A felvételi után örömmel vettünk részt a sikeresen felvételizőknek szervezett 
közmunkán. A koronkai téglagyárban l O napig segítettünk téglát gyártani az eljö
vendő bentlakás falaihoz. 

Szeptemberben kezdtük a tanévet. Első óránk fent volt a bakter teremben. Rácz 
Gábor - akkor még lektor tartotta az első botanika óránkat s kezében egy Ricinus 
communis ssp. sanguinea ággal üdvözölte a tisztelt hallgatóságot. Az óra közben jött 
be Andrásovszky rektor, s megkérdezte a jelenlévőktől, hogy nem-e akar átiratkez
ni valamelyikünk az általános orvosira, mert inaradtak betöltetlen helyek. Talán ez 
is először történt meg az egyetem történetében. A hallgatóság becsületére mond
va senki sem jelentkezett, vállalva a jövőt, annak minden következményével. Akkor 
senki sem tudta, hogy mennyi lesz egy vidéki patikus fizetése s hogy a 3 évi vidéki 
gyakorlat alatt meg kell őrizni a városi személyazÖnosságit, különben nem vehetsz 
részt a zárt városok számára szervezett versenyvizsgákon s esetleg ott maradhatsz 
valahol Moldovában életed végéig. 

Az első nap meglepve láttunk új arcokat, akik nem felvételiztek velünk. Az új kol-
' legáink az előző évről maradtak vissza mivel sikertelenül vizsgáztak kémiából vagy 

fizikábóL Ez másod és harmadéven is megismétlődött. Az első év első félévében 
januárban vizsgáztunk kémiából és bcitanikából. A sikertelenül vizsgázók február 
első napjaiban pótvizsgáztak, akinek nem sikerült ez a vizsgája sem az már nem 
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folytathatta tanulmányait a második félévben, s mehetett haza mint ismétlő. 
Valamikor olvastarn egy statisztikát, hogy egy egyetemet végzett szakember, első 

éveiben szerzett tudásának kb. 25%-át használja fel élete folyamán, a többi időköz
ben elavul, vagy még fel sem fedezték s nem tanulhatta meg. Hát így látom ezeket 
az alaptudományokat, ami miatt sokan kihullottak, talán feleslegesen veszítve éve
ket életükből. Akkor az a mondás járta, hogy aki befejezte a III. éve t azt senki sein 
mentheti meg attól, hogy gyógyszerész legyen. 

Azért nem volt hiábavaló az első 3 év. Megtanultunk pontosan dolgozni, mérni. 
Eperjessy tanárnő sokszor felhívta figyelmünket a pontos munkára - Bolnavul mort 
?i farmacistul inchis - mondogatta, célozva mesterségünk rendkívüli igényeire. Egy 
napon Hankó tanár úr kissé feldúlva jött órát tartani. Sokszor mondtarn, hogy le
gyenek figyelmesek- 3 halott gyerek van a kórbonctanorr- a szászrégeni kórházi 
gyógszertár steril oldatokat készített s a desztillált víz helyett oxigénes vizet hasz
náltak az oldatok készítéséhez. Az oldószer pontos felcimkézése megmentette volna 
a gyerekeket! 

III. éven kezdtünk tulajdonképpen szakmát tanulni. Alapos botanikai felkészülés 
után megismertük a most már annyira divatos gyógynövényeket. 

Galenikából bevezetőként többszáz szinonimát kellett memorizálni s a különfé
le gyógyszerek maximális dózisait. A gyakorlóterem polcain valódi chemikáliákkal 
megtöltött standedények voltak. Igy megismertük az anyagok tulajdonságait, kiné
zését. Akkor hallottuk, hogy más egyetemeken pl. akodein helyett NaCl-ot mérics
kéltek a diákok, mert a valódi szubsztancia drága volt. A szóbeli vizsga után Hankó 
tanár úr kihívott a táblához, s akkor kezdődön a nehezebbje. Egy magisztrális re
ceptet diktált fel amiben mindig volt valami gond. Egy ritkán használt szinonima, 
dózis túllépés, a mennyiségek felírása latinul, vagy egyszerűen az illető anyag nem 
oldódott a felírt oldószerben. Szóbeli vizsgáinkan melegen érdeklődtek, hogy a kér
déses témakörből hallottunk -e valami mást, azonkívül ami a tankönyvben szerepel. 
Igy már akkor próbáltak rászoktatni a külfüldi szakfolyóiratok átböngészésére. Igy 
kezünkbe kerültek a Farmacia, Gyógyszerészet, Aptecsnoe gyelo, vagy a Referativnij 
zsurnal folyóiratok példányai. 

Szakmai fejlődésünkhöz hozzájárultak a nagyszámú gyakorlati órákon kívül a 
nyári gyógyszertári gyakorlatok. III. év végén l hónapot töltöttünk különböző gyógy
szertárakban megismerve a mindennapi munkát. Receptúrá( gyógyszerrendelést és 
átvételt, a specialirások árait s adagolását. Ennek hasznát láttuk már a kihelyezés 
utáni munkahelyünkön. Hálásan gondolunk az akkori gyógyszertár vezetőkre, akik 
megpróbálták átadni szakmai tapasztalataikat. 

Az 19 5 3 -as felvételi nyomán 3 3 -an íratkeztunk be az L évre, valarnint 3 ismét
lő, IL és III. éven még 3 diákot "örököltünk". Ebből sikeresen állarnvizsgázott 24 
abszolvens. Tehát az évek folyamán kihullottak 15 -en, bizonyítva Alma Materünk 
rendkívüli igényességét. 

Az V. év második félévében gyógyszertári gyakorlatot folytattunk különböző 
gyógyszertárakban s laboratóriumokban. Áprilisban intern vizsgát hírdettek. 3 he-
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lyet biztosítottak; a gyógyszerészeknek, akik a sikeres vizsga esetén még 2 félévet 
dolgozhattak Vásárhelyen. Ezután őket is kihelyezték a következő évfolyammal az 
országos választáson meghírdetett helyekre. Itt ugyan elsőknek választottak, de a 
következőkben semmi előnyt nem élveztek. Így pl. Hátsek Vilmos kollegánk 3 O éve t 
ingázott Régen s Vásárhely között. Az államvizsga után következett a kihelyezés. A 3 
gyógyszerészeti fakultást - Bukarest - Kolozsvár -Vásárhely - telefonon kötötték 
össze s a végzettek tartományt választottak, majd a gyógyszervállalatokon belül ok
tóber hó folyamán választották a média függvényében a konkrét munkahelyet. Elsőc 
nek választottak az internek, utána a házaspárok, végül a többiek. Igy évfolyamunk 
szétszóródott, de egyikünk sem került a Kárpátokon túlra. 

Én személyesen mint interrres 1959-ben Hunyad tartományba kerültem, azon 
belül Lupényba- feleségemmel Bucur Deliával, aki akkor végzett. 17 évet dolgoz
tunk ott, majd vesenyvizsgáztuuk Dévára s azóta is itt töltjük napjainkat. Vásárhelyen 
nem sikerült még vizsgára sem jelentkeznünk, mert a kihelyezéskor elvesztettük 
városi személyazonosságuukat. 

A fiatal gyógyszerészek néha csodálkozva teszik fel nekem a kérdést: muszáj volt 
ottmaradni? Nem adhatta be valaki önként a lemondását? Hát nem nagyon. Az áthe
lyezéseket az Egészségügyi Minisztérium aprobálta, s nem alkalmazott enélkül más 
gyógyszervállalat. Később az önkéntesen kilépők elveszítették régiségüket. Egyforma 
régiséggel egyforma fizetés járt, függetlenül attól, hogy egy eldugott faluban vagy 
a megyeszékhelyen dolgoztál. A gyógyszertár vezetéséért vezetési pótdíjat adtak, de 
nem érte meg. 

Hát így alakult valahogy végzettjeinknek a sorsa. Az 5 O éves találkozónkig a 24 
kollegából 5-en elhunytak, végleg külföldre távoztak 7 -en. 12-en maradtunk Romá
niában, mint nyugdíjasok. Az utólag rendezett találkozóinkon elbeszélgetve kese
rűen tapasztaltuk, hogy szeretett szakmánkat elnyeli a létért való küzdelem. Kevés 
gyógyszertárban készítenek magisztrális gyógyszereket. A magángyógyszertárak mű
ködőképességét jelentős mértékben befolyásolja az az állandó bizonytalanság, hogy 
mikor kapják meg a kiadott gyógyszerek ellenértékét, de ez már a patika-láncok 
tulajdonosait nem nagyon érdekli. Az országban elszaporodtak a felsőfokú taninté
zetek, s ontják az előre gyártott diplomákat, a városokban gomba módra nyílnak az. 
új gyógyszertárak. 

Abban a reményben zárom soraimat, hogy régi intézetünk, amelyik most ün
nepli 65 éves fennállását, még sokáig fogja nevelni diákjait, akik büszkék lesznek 
felkészültségükre s megállják majd a helyüket ebben az "eredeti" kapitalizmusban. 

Déva, 1.013 január 21 
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Hárman az l-es gyógyszertárban 

(Görög Kovács Mária, Túrós Csavar Margit, 

Kisgyörgy Kis Emilia - 19 5 7) 

Az l-es gyógyszertár munkaközössége (hátsó sorban: Widder Endre, 
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Az l-es gyógyszertár tagjaként - Görög Kovács Mária (középen - balra: dr. Horváth Tibor, 

jobbra: Widder Endre) 

l O éves találkozó 
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1959 

ANYANYELVEN ... 

Az 19 54-es felvételi a következő tantárgyakból állott: 
fizika- Balogh László (írás és szóbeli)kémia- Bu]{are_sti 
László (írás és szóbeli) biológia (növénytan) - Székely 
Károly. 

A felvételi vizsga eredményeként 40 hallgató jutott be 
az I. évre, köztük voltak olyanok, akik felvételi nélkül 
(piros diplomások) jutottak be. Harmadév végén azon
ban már csak 2 7 -en maradtunk és ennyien is végeztünk 
1959-ben. 

Nagyon boldogok voltunk, hogy egy ilyen Európa 
szerte híres egyetem hallgatói lettünk, bár a beilleszkedés 
nem ment olyan egyszerűen, lévén, hogy alig 16-1 7 éve
sen kellett megbírkóznunl számos nehézséggel (jegyze-

telés, anyaggyűjtés, könyvtárazás) stb. Az évfolyam 2/3-a 
bentlakó volt, így ők a közösségi életben jobban összeko
vácsolódtak míg mi kintlakók nemigen jártunk össze. 

Tanáraink, oktatóink kiváló tartású és szakmai felké
szültségű egyéniségek voltak, akiktől csak jót, hasznosat és 
becsületet tanulhattunk. Hogy csak egy példát említsünk: 
dr. Kopp Elemér érdemes professzor úr - a gyógynövények 
kitűnő ismerője-, a március 15-i és október 6-i évfordu
lókorr méltóképpen emlékezett és emlékeztetett minket is, 
felállással tisztelegvén e neves napokon a hőseinknek. 

A fizika vizsgát általánosan negatív élményként éltíik át, 
amely a legtehetségesebb kollegilit is próbára tette. Kémi

ából már azt sem tudtuk, hányadán állunk, annyi felé kellett osztani a figyelmünket, 
meg a kézi jegyzeteinkre voltunk utalva, nem lévén litografált jegyzetünk akkoriban. 
Valamennyi tantárgyat magyar nyelven tanultuk, a gyakorlati oktatás is így zajlott. A 
társadalomtudományi tanszék mindnyájunkat nagy lelki megpróbáltatás elé állított, 
tekintettel arra, hogy valamennyien korábban felekezeti iskoláklia jártunk. Ez a tény 
oda vezetett, hogy az 19 5 6-os események során az évfolyarn tagjai köz t komoly po
litikai nézeteltérések adódtak, amelyek a késóöbi évtizedekre is kihatottak. 

Dr. Spielmann József prof, az orvostörténeti tanszék vezetője tartotta a gyógy
szerész- történeti előadásokat, amelyek valarnennyiünk számára felejthetetlen, 
magasszintű élinényként hatottak. Kedves emlékeink között említhetjük meg a dr. 
Kiss Árpád és dr. Eperjessy Anna házaspár által tartott kémia órákat, különös mód
szereiket, a néha komikumlia fulladó jeleneteket. Analitikai kémia gyakorlataink 
felülmúlták a legnehezebb fizikai munkás 8 órás tevékenységél is. De izgalmas órá-
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kat éltünk át, versengtünk, hogy kinek sikerül hamarabb meghatározni a l 0-1 5 
fehér pO:r közilllegalább a felét, organoleptikusan. A végén már szinte csukott szem
me! állapítottuk meg az azonosságukat. Soós Pál tanár úr ebből mit sem vett észre, 
annyira jól csináltuk. Sokkal elkeserítöbb volt viszont a fizikai-kémia "bebifiázása", 
mert, hogy alig értettünk belőle valamit. Barabás Béla J:anár úr ezt a különösen ne
héz tantárgyat igyekezett középiskolai szinten oktatni. 

Vigasztalább és kellemesebb körülmények voltak a botanizálások, amiket dr. 
Kisgyörgy Zoltán szervezett és nagy odaadással magyarázta a növényvilág rejtelmeit. 

Fiatalságunkat nem töltöttük csupán az állandó tanulással, jutott időnk a kikap
csolódásra is. A Székely Színház előadásai éppúgy vonzottak mint a nagyszerű hang
versenyek, és Vásárhely 4-5 filmszínházát is gyakran látogattuk. No de leginkább a 
szombat esti Apolló-beli táncos mulatságok tetézték be a jókedvünke t, ahol az egye
temisták saját zenekara biztosította a hangulatot és a menzai vacsora sörrel bővítve. 

Bentlakó évfolyamtársainknak megvolt a sajátos külön élete, amihez rni, kintlakók 
nemigen tudtunk hozzáférni. 

Harmadévesen megvillant elöttünk szakmánk igazi szépsége. Elsőként a galenika 
- ma gyógyszertehnológia -volt az igazi szakmai tantárgy, melynek oktatója Hanleó 
Zoltán tanár úr szívvel-lélekkel, magas szakmai hozzáértéssel vezetett be a gyógy
szerkészírés tudományába. A gyakorlati képzést Hickelilona és Csath Zamfira tanár
segéclek irányították. Hamar megismertük az "ex tempore" receptek készítési mód
ját, sőt organoleptikus vizsgálatát is. Bár a pilulák és kúpok készítése nem mindig 
vezetett megfelelő eredményhez. Ennél nehezebb már csak az emúlziók készítése 
volt. A gyógyszerkémiár dr. Mártonfi László tariár úr adta le. Igazi nagy tudású és 
karakterű ember volt. 

A farmakognózia (gyógynövényismeret) előadásain (Kopp E.) nagy figyelemmel 
követtük a szöveget, de a lányok keze fürgén mozgott a kötőtükkel, a fiúk pedig a 
kártyában találtak szórakozást. 

Elengedheteden feladatunk volt a napi 20-30 dózis és szinonima megtanulása, 
ami esti imaként tartozott a napi tevékenységünkhöz. Sokunknak ezek voltak a faldí
szei. Ennek hasznát vettük a gyógyszertan elsajátításában (Feszt György prof érdekes 
előadásokkal gazdagította tudástárunkat, a gyakorlatokat pedig dr. Katilla Erzsébetés 
dr. Csedő Károly mutatták be), valamint a receptírásban is, főleg praxi korunkban a 
gyógyszertári .gyakorlatok alkalmával. / 

A híres neves vásárhelyi l-es számú patika- dr. Horváth Tibor vezetésével gyógy
szerész nemzedékek sorának volt gyakorlati színhelye. Itt aztán elemében lehet
tünk a szakmának Ropogós, fehér köpeny, pontos megjelenés, kiváló tiszteletadás 
oktatóinknak és a betegnek egyaránt kijárt. Idősebb gyógyszerészeinktől sokat ta
nulhattunk szakmai - és emberszeretetből egyaránt, pl. Widder András (Bandi bá
esi), Osváth Elemér, Ajtay Mihály (Miska bácsi). Abban az időben városunkban l O 
nyíltkörzetű gyógyszertár volt, s ezek mindenikében felváltva dolgozhattunk rnint 
diákok. 
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Gyógyszergyári látogatásokat is szervezett a Kar, országunk jelentősebb gyáraiban 
(Kolozsvár, Bukarest, Ia~i), ahol a gyártási folyamatokat tekinthettük meg közelrőL 
A kolozsvári híres botanikus kert is egyike volt szép élményeinknek, illetve a Ia~i-ba 
menet a Gyilkostó és környéke is bekerült emlékeink közé. 

Az államvizsga dolgozat híre N. éven ért bennünket, ekkor kellett gyorsan témát 
választani, majd azt feldolgozni. Kevesen voltak akik előzetesen már egy-egyszak
körben dolgoztak és ott készítették államvizsga dolgozataikat. 

Lassan közeledett az V. év vége, azaz az államvizsga, ami számunkra életbevágó 
fontosságúvá vált azáltal, hogy a marxizmus volt az első, kizáró jellegű vizsga, amin 
vagy átjutottunk, vagy sem. Egyeseknek az utóbbi megbélyegezte további sorsát. 
Galenikából elméleti és gyakorlati próba, majd orosz nyelvből fordítás volt a tét. A 
dolgozat egymagában egy jegyet jelentett és bizottság előtt kellett megvédeni. Mind
ez egy hétig tartotta izgalomban agyunkat, szívünket. 

Egyetlen pozitívurna szacialista rendszerünknek az volt, hogy személyre szólóan 
kézbe adta a kinevezést, szóljon az bárhová az országban. Tehát pem voltunk mun
kahely nélküliek. Ezután indult el mindenkinek a magánélete. 

A jövő gyógyszerészképzését illetően talán eredményesebb lenne egy szarosabb 
kapcsolat kialakitása oktatók és diákok között. Gondolunk itt arra, hogy a mosta
ni teszt "felmérő dolgozatok" leszűkítik a párbeszéd lehetőségél és nemkevésbé 
csorbul az anyanyelvi közlés is. A "régebbi" szóbeli vizsgák alkalmat adtak nem
csak a szakmai tudás fehnérésére, hanem tájékozódást biztosított a tanárnak a diák 
minden oldalú képzéséró1 is. Igy nemcsak az anyanyelven való társalgásra, hanem 
a magatartás kulturáltságára, az emberekhez való viszonyulási képességére is követ
keztetni tudott. 

73 

2013január 30 

HajdúÁrpád 

Gáspár Györffi Mária 



ORVOSTUDOMÁNYI 
ÉS GYÖGYSZERtSZETI INTioZET 

MAROS V ASÁRHElY 

facultalea de farmacie 
Gyógyszerészeti kar 

.-\rany H. Erz.s~het 

H.ucur Z. Della 
Cslpko• .~telinda 
C:tÍrJák ava 
Csucs MárJa 
Qyöri!y O. Mária 
Qyörgypál Er~séb~t 
Hajdú Arpád 
f-.'1tkassi Jiilla 
I(,iuczeJ KorneHx 
l.udmány Klára 
,\\ajor Erzsébet 
Máthé j\biria 
M6'alus f!<.tx,:!l~" 

0\ti -Ro~:ili:t 
Papp R\'.n. 
i>.ász!oi Irén 
l'atniliá.n Dóra 
Péter v. Vilma Mária 
l'uskás Halnal 
~i~óil- l;)eZső 
S•,abó Judit 
Tlntá,t A. Ilona 
T4th ,Júlia 
Trombiíás 1<\elinda. i 
V á nyi Tibor i 

_ _:~·•~ig~m-'"N'd_É_".· ____ , l 

,/llrm U!blof ud t>iloe düeimul' 

a mawu~i IJw.~ é6 f)~
&JU'<Úeeti 7'~tád 7.ntúut 7958-t.cm ueg..;; 
MVIM<Ú é; ~9'/~ei. 

Ilo ~~ 7958. ~ If-é.n 72 "'"""'' 
keodíJdiJ. ao e-9'fei""' d~tewékn.. 

74 

Kiránduláson - Békási szaros 

l O éves találkozó 
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20 éves találkozó 

25 éves találkozó 
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40 éves találkozó 

4 5 éves találkozó 
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Aranydiploma az 50 éves találkozón (2009) 
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1960 

VISSZAEMLÉKEZÉS AZ 1960-AS ÉVBENVÉGZETT HALLGATÓK 

RÉSZÉRŐL 

!955 augusztusában, 125 érettségizett diák jelentke
zett, a marosvásárhelyi, akkor csak magyar nyelven mű
ködő Gyógyszerészeti Kar, 25 meghirdetett helyére. Zö
mében 16-1 7 éves fiatalok, de voltak akik már többször 
is szerencsét próbáltak. 

A felvételi teljesen más felfogás szerint történt mint 
ma, avagy az 1980-as években. Irásbeli és szóbeli vizsgák 
alapján döntötték el a bejutók névsorát. Irásbeli vizsga 
volt magyar irodalomból, román nyelvből és oroszból, 
biolágiábóL A nyelvekből előzőleg érettségiztünk, a mi
nősítés ott volt az érettségi bizonyítványunkban, a szóbe
li vizsga, tételhúzás alapján kémiából és anatómiából volt. 
Itt meg kell jegyeznem, hogy akik a X osztályos érettségi
zők csoportjához tartoztak azoknak anatómiát a liceumi 

évek alatt nem is oktattak - az a késó'bbi XI éves képzés tananyaga volt. Ez nálunk 
kimaradt. No, de szerenesém volt a bátyánunal, aki három évvel eló'bb érettségizett, 
így volt a családban egy anatómia könyv és abból a rendelkezésünkre álló 6 hét alatt 
elsajátíthattam a szükséges ismereteket. Szerencsére nem kellett betű szerint bema
golni, mint 1980-ban, anllimr a lányom felvételizett. Ha összehasonlitom az akkori 
és az 1980-as felvételi rendszert- az egyik talán a memorizáló a másik a szinteti
záló készséget mérte fel a jelentkezőknéL A tesztrendszer, még versenyvizsgán sem 
létezett, ez megint más módszer - hisz az oktatás folyamatosan változik, mivel a 
tudomány, a kutatás óriási léptekkel halad - jó volna ha ezt a nagy ismeremalmazt 
a gyakorlatban is hasznosítani tudnák a végzett gyógyszerészek és orvosok egyaránt. 
Különben, már 1960-ban az volt a véleményem, hogy kit hova vezet a sors, kutatás
ba, oktatásba, gyakorló gyógyszerészként, a megfelelő helyen tovább kell képeznünk 
magunkat, de az alapokat megkaptuk - a többi rajtunk múlik majd. 

Kissé elkalandoztam, szávai 25 fiatal, jókedvű, zömében 16-17 éves, 2-3 pár 
évvel idősebb hallgató nagy optimizmussal elkezdte a tanévet. Az Intézet a maga 
méltóságával, a tanáraink, professzoraink tudásukkal és emberi tartásukkal nagy ha
tással voltak ránk - nem féltünk, hanem végtelenü! tiszteltük őket. Csak pár példa: 
Dr. Eperjessy Anna szigorúnak tűnő, de türelmes oktató volt aki, gyakran tartott 
összefoglaló szemináriumokat - s ha a diák nem jól írta fel az egyeletet, mindig 
kedvesen mondta "tessék kérem hátrébb lépni a táblától, mert akkor jobban meg
látja az összefüggéseket". 

Rácz Gábor prof., hangulatos, szellemes előadásai feledhetetlenek. Vele kapcso
latban, talán mindenkinél maradt egy emlék. Közvetlen az első előadások után -
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extemporálét íratott, például ilyen kérdésekkel: ki fedezte fel a mikroszkópot és 
mikor stb. Mondanom sem kell, hogy a X osztályos alapismereteink távol álltak 
a feltett kérdésektől, az egész évfolyam 4-be vágott nullát kapott. Ezeket a lesújtó 
jegyeket, olyan kedvességgel és humorral adta tudtunkra, hogy abból megtanultuk, 
hogy nemcsak a növénytant, farmakognóziát kell Il}egtanulnunk, hanem a tudo
mány jeles kutatóinak a nevét is illik ismernünk. Előttem van Dr. Mártonfi Lász
ló professzor, amint meghajol tuielőtt az előadásait megkezdené. Ő megtisztelte a 
hallgatóságot, rni meg odaadó figyelemmel hallgattuk és jegyeztünk előadásain. Ha 
visszagondolok, a szaktantárgyakat mind kitűnő tudással rendelkező és szeretettel 
oktató, igényesen vizsgáztató tanáraink - professzoraink oktatták 

Tanársegédeink is jól felkészült, kellemes modorú oktatók voltak. Ma is tiszte
lettel gondolok vissza ezekre az órákra, szemináriumokra, gyakorlatokra - nem 
stresszeitek -hanem szeretettel oktattak. 

Na persze, volt egy pár tantárgy, mint a merceológia, könyvelés, amit halálo
san untunk - a többihez képest, fegyelmezetlenebbül is viszonyultunk hozzájuk. 
Amit nem tanultunk meg az egyetemen, azt nagyon meg kellett tanulni a gyakorló 
gyógyszerésznek az életben. Gyógyszertant - gyógyszerhatástant, élettant, anató
miai ismereteket - fél éves tantárgyként tanultunk, a gyakorlatban úgy találtam, 
hogy ez kevésnek bizonyult. Ugyan ismereteinket tovább fejlesztettiik a tovább
képző tanfolyamokon. E téren szerenesésnek mondhatom magam, mert még az 
1990-es évek előtt is több, nivós, 1-2-3 hónapra a munkából kiemelve, olyan to
vábbképzőkön vehettem részt, ahol a fitoterápiás, gyógyszerhatástani, toxikológiai, 
gyógyszertechnológiai ismereteimet bővíthettem. Az Egészségbiztosító ház késóöb 
évente kérte a kreditpontokat - így a továbbképzés már mindenkinek kötelező lett. 

Visszatérve az egyetemi oktatásra- egyetlen tantárgy volt amitől féltem- viszont 
három évig kellett vizsgázni, sőt államvizsga tantárgy is volt - a marxizmus - a fi
lozófia. Itt senki nem volt kedves. Egy néhány jó előadásra azért emlékszem, amit 
az orvostörténelem professzora dr. Spiehnann József tartott - de a tudszoc katedra 
tanárai - tanársegédei semmi jó emléket nem hagytak maguk után. Az államvizsga 
után a szakmai szempontból jól felkészült évfolyamtársaim közill többen azért ke
rültek Suceava, Boto§ani legeldugottabb falvaiba, mert eleve csak Moldovába választe 
hattak, a sikertelen marxizmus vizsga miatt. 

Tudva levő, hogy az 1955- 1960-as évek nemvoltak a bőség évei, azért mégis 
minden hónapban valamelyik évfolyam bált rendezett. Hagyományosan az orvosi 
és gyógyszerészeti kar III. évesei voltak a bál rendezői. Az elsőéves gályák voltak 
az fumepeltek. A nyitó bál után minden hónap utolsó szombatján az Apolló kan
tintermében műsorral egybekötött, hajnalig tartó - élő zenés - táncmulatság volt. 
A Szentgyörgyi István színiakadérnia hallgatóival együtt hallgattuk a marxista elő
adásokat -így természetesen ők is mindig hivatalosak voltak. Tóth Tamás színmű
vész úr énekhangját a vásárhelyi rádió ís rögzítette - mi meg élőben hallhattuk, de 
Fogarassy Gyurit sem felejtjiik el. Késóöb Németh Tibor kolléga volt - az év hangja. 
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Az egyetemen évente, tavasszal tudományos diák szessziókat is szerveztek- me
lyeken magam is többször részt vettem - ki amiből akart, választott témát. Én a 
szerves kémiát és az analitikát kedveltem, ebből a témakörből kerültek ki a dolgo
zataim is. Az államvizsga témám is a zsírsavak papírkromatográfiás analíziséről és 
szétválasztásáról szólt. 

Az egyetemnek abban az időben volt egy kitűnő kórusa, táncegyüttese és -z~;.,(:_ 
kara. Az együttesünk országos versenyeket nyert a Bukarestben megszervezett diák
versenyeken. Mai szóval, a menedzsere KÓródy Ferenc, művészeti irányítája Domo
kos István volt - aki abban az időben a Marosvásárhelyi Székely Népi Együttes tánc 
- koreográfia mestere volt. A tánccsoport repertoárjában székely, román és orosz 
táncok szerepeitek A Kodály Kállai kettőse már soknak bizonyult. Az 1959-ben a 
Kulrúrpalotában tartott I.M.SZ. naggyülésen aminAlexandru Moghioro~ (Mogyorós 
Sándor) is jelen volt - Kóródy Ferencet kizárták, letartóztatták, majd elitélték és 
ezt követően az együttesünk feloszlott. Sokszor jutnak eszembe a lábunkra szabott 
csizmák, a bokáig érő fehér nubuk, orosz tánchoz készült cipők és a gyönyörű nép
viseletek, ezeknek vajon mi lett a sorsa? 

Jómagam a tánckarban, a férjem az énekkarban szerepeltünk. Szép, sok munkát 
igénylő évek voltak- mindez hozzátartozott a fiatalságunkhoz. 

Amint már említettem, nagyon fiatalon kerültünk az egyetemre - jó hangulatú, 
összetartó évfolyamunk volt, sokat kirándultunk, közmunkáztunk- mindent vidá
man, tréfákkal. 

Évfolyamfelelősünk V. évig Barabás Béla a fizikai kémia tanára volt. 
Az ominózus Kultúrpalotai nagygyül és után -Galenikából ( Gyógyszertechnológia) 

a gyakorlati órákon kezdték bevezetni a románnyelvű oktatást. A sikertelenül állam
vizsgázott kolléganőim Moldvában is szakmailag jól helytálltak, s az évek folyamán 
versenyvizsgával rnind közelebb kerültek családjaikhoz. 

Én 19 59-ben Intern vizsgáztam- így csak az utánam végzett hallgatókkal kellett 
választanom. A mi évfolyamunkon az első Erdélyi Judit, a második Gács Erzsébet 
után én harmadiknak következtem a sorban - erős évfolyamunk volt - de a követ
kező évben mint .. ~ef de promorie" (országos első) választhattam, s mint végzett 
intern rajoni székhelyre voltam jogosult. 

Igy Csíkszeredába kerül tem. Ez mind szép volt, csak az első versenyvizsgán ami
kor vásárhelyi állásra pályáztam, hiába írtam 20-as dolgozatot és volt 19-es gyakor
lati jegyem, mert 16-os társadahni jegyet kaptam, s az jutott be akinek a társadalmi 
jegye volt 20-as és a dolgozata 16-os. Törvény szerint a magasabb társadalmi jegy 
volt a döntő egyforma médiák esetén. 

A következő versenyvizsga 2 év múlva Bukarestben volt. Nagyon nehéz volt a 
felkészülés, természetesen románul, voltak kifejezések amelyeket aszótárból kellett 
kikeresnem. Az országból több mint 370-en vettünk részt, a három vizsga 2 hétig 
tartott. Végül este ll órakor vártuk a Bukaresti Gyógyszerészeti Kar udvarán az ered
ményt. 
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Függetlenül a .személyi igazolványtól mindenki olyan helyet választott amilyent 
a médiája megengedett. Marosvásárhely 4 helyet hírdetett. Hazakerültem. Az igaz
gatöm azzal fogadott, hogy nem téged vártunk haza. Mancianom sem kell, hogy a 
mi megyénkből megint én kaptam a legrosszabb társadalmi jegyet. Utólag kiderült, 
hogy azért mert nem dolgoztam falun és nem vettern részt a kollektivizálásban. 
Sötét idők voltak. 

Szerenesésnek érzem magam, mert szakmailag a végzés után, az intern gyakorlat 
során olyan gyógyszerészek voltak a mentoraim zártkörzetben mint Schlett Ernő 
főgyógyszerész, nyíltkörzetben dr. Ajtay Mihály, dr. Horváth Tibor, Holicska István, 
Keller Gyula, Mera Aurora főgyógyszerészek. 

Első munkahelyemen, Csíkszeredában, Antal Gábor és Nagy Éva, Régenben Ko
vács Andor és Kovács Klára, Hartmann Brigitta stb. voltak a munkatársairn, akik 
mély alázattal és nagy szakmai tudással végezték a gyakorló gyógyszerészi munkát. 

Az évfolyamról az évek folyamán Marosvásárhelyen dolgozott Hanenné - Kroll 
Lívia, aki évekig vezette a l O-es szárnú gyógyszertárat, majd 1991-ben Gyéresi Mác 
ria főgyógyszerésszel együtt privatizálták, SALVATOR néven. Ma is együtt dolgoznak 
aktívan. Néhai Rádulyné- Pál! Enikő évekig dolgozott az l-es számú gyógyszertár
ban, majd a 4-es számú gyógyszertárban. Az 1989-es változások után 1992-től a 
PRIMULA gyógyszertár tulajdonosa volt - haláláig. A céget a fia és a menye tovább 
vezeti. 

Göbbelné - Papp Ilona - a Bolyai utcában működő Piafar gyógynövényüzlet ve
zetője volt nyugdíjba vonulásáig. 

Gálfalvi Zsoltné - Szabó Emilia kolléganőnk az Egyetem Gyógyszerészeti Kará
nak -Analitikai tanszékén volt tanársegéd hirtelen bekövetkezett haláláig. 

Én 6 évig vezettem a 8-as szárnú, Litoral-nállévő gyógyszertárat -majd máso
dik gyermekem születése után, mivel nem akartam főnöki munkát is vállalni, így 6 
évig dolgoztam az l-es gyógyszertárban -dr. Horváth Tibor vezetése alatt. Rengeteg 
munka volt, vasárnapi és éjjeli szolgálat, de csak azért a munkáért feleJtem, amit én 
végeztem. A jó hangulatú, nagy fegyelemmel dolgozó munkaközösségben jól érez
tem magam. 

197 4-től- 1992-ig a 4-es számú gyógyszertárat vezettem, majd !992- 2002c 
ig a "MAGNOLIA" gyógyszertár számára a Bolyai utca 18 szám alatt béreltem a he
lyiséget. Sajnos ez egy elállamosított házban volt. B.ár jogos tulajdonos nem jelent
kezett a helyiség nem számomra volt eladó. Még l 0 0 5 februárjáig- mivel szűkség 
volt a főgyógyszerészi diplomárnra - tovább vezettem a gyógyszertárat AESCULAP 
néven, de már nyugdíjasként nem találtam tovább értehnét dolgozni, ha a tulajdon
jogom megszűnt. A családból a szakmát sem volt aki tovább vigye. 

Gyermekeim: Dr. Kovács Nüszl Imola- Kiskunhalason (Magyarországo n) bőr és 
gyermekgyógyász főorvos. 

A fiam Temesváron az energetikai szakon végzett egy amerikai cég programozó 
mérnöknek szerződtette. 
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Évfolyamtársaim: 

- Augusztin Gloria - főgyógyzerész - Máramarosban dolgozott nyugdíjazásáig. 
Majd haza költözött egy időre a SALVATOR majd a MAGNOLIA gyógyszertárban 
dolgozott. Jelenleg Amerikában éllányainál. 
Csipkés Biró Mária - Szászvároson dolgozott. 
Domján Szőcs Júlia- a szentpáli gyógyszertárat vezette nyugdíjazásáig. MaroSVá
sárhelyen él családja körében. 
Erdélyi Ao~an Judit - Szatmárnémetiben gyógyszertár résztulajdonos - ma is ott 
dolgozik. 

Gács Erzsébet- a halkszavú, szerény, jól felkészült kolléganőnk, Petru Groza vá
rosban dolgozott - fiatalon távozott közülünk. 
Kerekes Éva - főgyógyszerész - Nagyváradon dolgozott, pár éve nincs közöttünk. 
Mindig vidám, mosolygó, kedves társunk volt. 
Kovács Magdolna - főgyógyszerész - a suceavai évek után Marosvásárhelyen a 
2-es szárnú poliklinika gyógyszertárában, majd a 4-es szárnú gyógyszertárban 
dolgozott. Nyugdíjba vonulása után Magyarországra költözött. 
Nagy Emma - Salahub Marinné - Siretre került a végzés után, kórházi gyógy
szertárat vezetett - steril oldatokat készített, majd átköltöztek Ia~i -ba. 44 évesen 
lelikémiában elhunyt. 
Nagy Mester Ilona - néhány évig Kolozsvárról Tordára ingázott, majd a 
FARMEC kozmetikai gyár igen megbecsült gyógyszerésze volt. Kémiai és 
gyógyszertechnológiai ismereteit kmatoztatta. 1990-ben otthagyta a Farmec gyá
rat és saját laboratóriumot indított otthon. Termékei olcsók és jó minőségűek 
voltak, kitűnő dizájncsomagolásban - széles kozmetikai termékskálán gyártott 
"Mester" cégjelzésseL Az ő termékei szinte az egész ország területét lefedték 
Munkáját kémikus lányával végezte - halála után a lánya tovább vezeti a céget. 
Nem élt hiába, szabadalmaztatott termékei most is kaphatók. · 
Szántó Bolti u Ágnes - főgyógyszerész - Felső Visón dolgozott, jelenleg Izraelben 
él és dolgozik. 

Tőkés Spinu Ilona-főgyógyszerész- Galation, majd Marosvásárhelyen dolgozott. 
Sajnos fiatalon, közel 5 O évesen eltemettük. 
Szabó Miklós - kolJégárnat az egyetem elvégzése után soha nem láttam, Felső 
Visón, Szatmáron, majd Magyarországon dolgozott. Az 50 éves találkozóra már 
betegen üzent, hogy küldjük utána az aranydiplomát, amit sikerült eljuttamunk 
még idejében. 
Torna Tepszker Olivia-a 25 éves találkazón jelent meg, utóljára Szatmárorr dol
gozott, majd az 1980-as évek végén áttelepült Magyarországra. 
Törős István- kollégánk Bánffihunyadon dolgozott, sajnos nagyon fiatalon meg
halt. Soha nem találkoztunk. 
Kászoni György Ágota-főgyógyszerész-Nagyváradon dolgozott. !985 után át
települt Magyarországra. 
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- Nagy Szilárda J,:olléganőm !960-ban szintén sikeres intern vizsgát tett. Két évig 
Marosvásárhelyen dolgozott, majd férjhez ment Németországba. 
Az évfolyarn l O, 20, 25 éves taláJJ,:ozóin szép számban gyűltiinl< össze Marosvá

sárhelyen, az Alma Materben. 25 év után évente talá]]):oztunk- Nagyváradon stb. A 
kerek évfordulókat szintén Marosvásárhelyen tartottuk, de !990 után már nem na
gyon szervezt:iinl< taláJJ,:ozókat - a privát munka jobban igénybe vette a szervezőket 
- így csak az 5 O éves taláJJ,:ozóra ültiinl< össze, sajnos már nagyon megfogyatkozott 
létszámban. A tanárok részéről- dr. Csedő Károly professzort kértük fel, aki az ün
nepi megnyitó ünnepség után- nagyon kedvesen végigvezetett a megújult gyakorló 
termeken -végül a Botanikus kertet is újra bejár hattuk. Jó volt a régi ismert helye
ken végigsétálni, látni a modern felszereléseket - egy pár órára újra diáknak lenni. 
Köszönet érte. 
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AMOGyi kórusa Kolozsváron 

Ballagási kép 
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A marosvásárhelyi ORVOSTUDOMANYhs GYÓGYSZERESZETI EGYETEM 1950-ban végzett 
hallgatóinak XXX éves találkozója emlékére. 199o oov 10 

A marosvasarhelyí ORVOSTUDOMKNYI .. GYOGYSZERESZETI EGYETEM 1950-ban vegzett 
hallgatoinak XXX eves találkozója em lekere. 199c nov 10 

3 O éves találkozó (orvosok, gyógyszerészek) 
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Nosztalgia a kémia 

gyakorlóban 

Az 5 O éves találkozó 
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A Diszteremben 

A Botanikus kert előtt 



1961 

VISSZAEMLÉKEZÉS EGYETEMI ÉVEIMRE 

Emlékezni szép, emlékezni jó, különösen fiatalko
runkra, az egyetemi évekre,. Egy páran már az egyetemre 
is rendhagyó módon kerültünk, ugyanis abban az évben 
utóljára volt egy olyan lehetőség, hogy akik kitüntetéssel 
(diploma de rnerit) érettségiztek, nem kellett felvételiz
nünk. Mivel a 4 helyre l O-en jelentkeztünk, egy "vita" 
vizsgát rögtönöztek ami abból állt, hogy szaktanárok 
egymásután 3 kérdést tettek fel fizikából, botanikából, 
kémiából és a kapott jegyek alapján az első négy felvételt 
nyert. 

A középiskolához viszonyítva az egyetem egészen más 
világ volt. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy 3-4 

tantárgy kivételével csak a saját jegyzeteinkre támaszkodhattunk. Az első előadáso
kon tanáraink úgy magyaráztak, hogy tudtunk jegyzeteket készíteni, így a vizsgákon 
ilyen szempontból nem volt gond, sőt később sem. Különben kiváló, jól képzett 
professzoraink, előadótanáraink voltak, de a tanársegédekről is csak elismeréssel 
szólhatok. Egy párat közülük külön is megemlítek, akik maradandó nyomot hagytak 
bennem, de gondolom nem csak bennem. Álljon első helyen dr. Rácz Gábor prof., 
aki nekünk sajnos csak első éven adta le a botanikát. Számomra ő volt az ideális 
tanár, de ugyanaltkor atyánk és barátunk is volt. Előadásait jellegzetes humorával is 
fűszerezte. Tavasszal elvitte az évfolyarnol a közeli erdőbe, hogy a tanult növények 
egyikét, másikát élőben is lássuk. Másik tanárunk, dr. Spielmann József prof., aki 
a gyógyszerészet történetét adta elő hetente egy órában, brilliáns kultúrájával és 
előadásmódjával, egyszerűen lenyűgözte hallgatóságát. Feltétlenül említést érdemel 
Balogh Éva a toxikológia tudora, akinek bár meglehetősen "száraz" tantárgya volt, 
mégis az előadásai élvezetesek voltak. Ide kivánkozik feltétlenül Hankó Zoltán, a 
gyógyszertechnológia (galenika) előadó tanára, akinek nagy tudását jobban tudtuk 
volna értékelni, ha lett volna nyomtatott jegyzetünk, így a kézi jegyzetek alapján 
nem tűnt elég rendszeresnek. Egy másik múlhatatlan érdeme az volt, liogy a tudo
mányorr túl azt is megtanította, hogy az életben, s,zemben a beteggel, vagy annak 
gondterhelt hozzátartozójával hogyan viselkedjünk. Egy mondatban összefoglalva 
kb. az volt az elve, hogy ha netán a kért gyógyszer hiányozna, a "nincs" szót úgy 
mondjuk meg a betegnek, hogy már attól meggyógyuljon. 

Az altkori tanársegédek közill megemlíteném dr. Blazsek Bodó Ágnest aki az 
analitikai kémia gyakorlatokat vezette. Hogy milyen hatásosan fel lehet használni 
a humort a pedagógiában, azt ő is bizonyította ... Pl. az acetát-ionok kimutatásának 
egyik fontos reagense a vas (III)-klorid, arnivel egy szép dallamos nevű vörös csapa
dékot adnak, triferridihidroxo-hexaacetátoacetát. Nahát, majdnem az egész kémiát 
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elfelejtettem, de ezt a szép hangzású nevet még most is tudom! Álljon itt csak ez a 
pár példa, bár sorra mindnyájunkról csak szépet és jót lehetne mondani. 

A II. év utáni vakációban az egyetem szervezett egy önkéntes munkatábort 
Laposnyán. A pár cm-es fenyőfa csemeték mellől ki kellett gyomláljuk a néha akár 
félméteres gazt. Nagyon primitív körülmények között éltünk, földre terített szalmán 
aludtunk. Az első éjjel olyan zsúfoltan voltunk, hogy vezényszóra tudtunk egyik ol
dalunkról a másikra fordulni. Aludni nem nagyon tudtunk, reggel fele kínunkban is 
kitört belőlünk a nevetés. Az V. éve t végzett medikák másnap éjszakára ki is tették a 
szűrünket, vagy hatunknak az előszobába. De hát fiatalok voltunk és ez is mulatság
számba ment. Mondanom sem kell ez is szép élményként maradt meg! Egy másik 
előnye is volt: III-ad év nagy részében az OGYI diákjai 2 részre oszlottak, a "jó" 
elvtársak, akik Laposnyán dolgoztunk, s a többiek a rosszak. 

Egyetemi éveink különös színfoltjai voltak a III. ill. IV. éven szervezett autóbuszos 
kirándulások. Az útvonalakra már nem emlékszem, de tudom, hogy megfordultunk 
Szovátán, Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön, de áttutajoztunk egy mesés alkonyórán a 
Békás-tavon és egészen csodálatos hangulatban érkeztünk meg Borszékre, ahol az 
éjszakát töltöttük és az ottani kollegák pompás vacsorával tetézték a nap élményeit. 
Egy másik alkalommal a máramarosi tájaltkal ismerkedtünk. Itt csak Márarnaros
szigetre, talán Nagybányára és főleg az andalítóarr vadregényes Bódi-tóra emlék
szem. Ezek az utak amellett, hogy tanulságosak voltak, még jobban "összerázták" 
az arnúgy is jó hangulatú évfolyamot. Ez különösen a busz hátulsó fertályában volt 
nyilvánvaló. Útközben az énekszó, viccek, pikáns dalok egymást követték. Én már 
a második nap csak suttogni tudtarn és az énekeket fütyültem. A fiatalos jókedv az 
egeket ostromolta. Azért megtörtént, hogy az "ügyeletes" osztályharcos kollegánk 
lehűtött. Mikor már tombolt a jókedvünk ránk szólt, hogy már több órája nótá
zunk, de még egy forradalmi dal sem hangzott el. Na ezzel egy darabig vége lett a 
jókedvnek, azért egy-két "művel" eleget tettünk a felszólításnak, de aztán nagy lett 
a csend, míg egy idő után ment minden a megszakott mederben. 

Mi 19 5 6 őszén kezdtük el az első éve t. A magyarországi események hatására, 2 és 
fél évig csend volt és nyugalom III. -ad év második felére aztán annyira megizmoso
dott az osztályharcos szellem, főleg Vásárhelyen, hogy nem tudhattuk, hogy kibe és 
milyen ürüggyel csap bele a Párt villáma. 

!959 tavaszán, egy hónappal a legnehezebb vizsgaszess~ió előtt bejelentették, 
hogy részt kell vegyünk a "Szeresd a könyvet" akcióban, ami abból állt, hogy el kel
lett olvasni egy jó pár megadott irodalmi művet, majd beszámolni az olvasottakróL 
Két lehetőség volt: vagy még egy hónapon belül, vagy ősszel. Természetesen mind
nyájan ez utóbbira szavaztunk, elvégre a nagy vakációban mindenképp olvastunk 
volna. Egy pár nap elteltével hívattak a KISZ-titkárhoz, vagy hármunkat, aki személy 
szerint is megkérdezte, hogy mikor akarjuk ezt az akciót nyélbeütni. Válaszunk újra 
csak az volt, hogy majd ősszel. Ebből aztán az lett, hogy a pártfeladatokkal szemben 
tanúsított passzív magatartás miatt mind a hárman harmadfokú büntetést ( szank-
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ciót) kaptunk és ráadásul még a vizsgák előtt a tananyag helyett, Nagy István és 
írótársainak a műveit kellett éjjel-nappal olvasni, hogy a kikérdezésnél ne valljunk 
szégyent. 

Negyedéven minden adódó akcióban részt vettünk, hogy rehabilitáljuk magun
kat. Aztán ötödéven jött a derült égből a mennykőcsapás. Történt pedig, hogy nov
ember !9-én - Erzsébet nap lévén és az évfolyamunkon négyen is voltak, akik e 
névre hallgattak - elhatároztuk, hogy egy nagy bulit rendezünk és megünnepeljük 
őket, elvégre egy nagy család voltunk. Nem is volt semmi baj, amíg a mindig éber 
KISZ-es kollegák tudomást nem szereztek az ügyről (őket nem hlvtuk meg!). Akkor 
aztán egy újabb botrány tört ki, hogy mi kispolgári szokásoknak hódolva zsúrokat 
rendezünk. Kilátásba helyezték, hogy az egyetemről is repülünk. Szerencsénkre a 
bulin részt vevő fiatal emberek közül egy jó páran már elismert komoly mérnökök 
voltak Marosvásárhely jelentősebb gyáraiban. Ők aztán kiálltak mellettünk, egy pár 
hetes hercehurca után elcsitultak a kedélyek és mi nyugodtan be tudtuk fejezni 
tanulmányainkat. A harmadfokú szankciónk a mai napig is megmaradt, de többet 
nem okozott gondot. 

Évfolyamunkon különösebb tudományos munkássága egyikünknek sem volt, 
csak ami az államvizsga dolgozat megírásához elengedhetetlen volt. Ez is emlékeze
tes maradt, főleg bármunk számára. A Mikrobiológia vizsga után előadótanárunk, 
dr. Steinmetz József felajánlotta, hogy vegyünk részt az éppen alakulófélben levő 
szakkörében. Praktikusságára jellemző módon biztosított, hogy nem kell sokat dol
gozzunk, viszont nála megírhatjuk az államvizsga dolgozatunkat is, aminek az lesz 
a nagy előnye, hogy a mindig minden vizsga és egyéb bizottságokban aktívan részt 
vevő Eperjessy Anna tanárnő ebben a témakörben nem járatos, így a dolgozat meg
védésénél nem fog kérdezni. Igy is történt. Hárman fogadtuk el az ajánlatot és ha jól 
tudom, csak nekünk volt l O-es dolgozatunk. A szaktanár a maximális oSztályzatot 
adta (nem tehette, hogy rosszabbat adjon, elvégre ő irányított).A vizsgán senki nem 
kérdezősködött, így maradt az eredeti jegy. 

Mindent egybevetve, az életben mindnyájan derekasan helytálltunk Moldovától 
Kanadáig, bár magyarul tanultunk. Csak az utolsó félévben a galenikát és a gyógy
szertári szervezést adták le románul. A munkahelyünkön, de a késóobi verseny
vizsgákon sem vallottunk szégyent, bár itt már románul kellett vizsgázzunk, Bu
karestben, ahol már a 60-as évek közepe táján egészen nyíltan folyt a részrehajlás. 
Mindezt kiváló tanárainknak köszönhettük akik szálernára és emberségre tanítottak, 
becsületes munkára szoktattak. Hálával és köszönettel adózunk nekik! 
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Brassó, 2 O 13 március 

Torday ildikó 

INSTITUTUL DE.MEDICINcÁ SI FA~MACIE 
.. TI. RGU MURE~ 

.. ·1?_ ..•.... 0_.·.··-···~ ... l> 

Facvitatea de farmacie 
Gyógyszerészeti kar 

Barti.s Enik6 
Bern:íth É\'<t 
Borbély S·ira 
C~íki .fuli<1 
Fülöp \\. Erl:~&bet 

Fülöp .1\i. Mária 
G~·örg-y Ma(!dohw 
Hamar Ilona 
Jaknb .l\1:1gda 
Kapy J\lária 
Kirlily Erzsébet 
Kov:k<; Ilona 
Long"f) Erzsébet 

Losonczy .. \gne,
:\iaier Anna 
."-hrine.:-cu Erzsébet 
.\l;íthé J:-inos 
.\likó .\1:tgdolna 
Nuridsoín .1\nnam:íri.:t 
O!lerer Erika 
Pataki Mftria 
Péterffi C<::aba 
S:íntha A. Irén 
Szigetí Juli;inna 
Tordai Ildikó 
\'adady F. Károly 

.. 

AbJolt:en(ii lnstítitlului dc i\Jedícind iÍ Pannaele dín Tírf!.u 

}.Jure{; vor audía ultinull lor otrs in -;)ua de q 11toi 1961. 

nr.'1 11 in ozdrzd uncí lc.,·th.'itú(í ((' ca a~·ca {of in sa!a lc.1·tivá 

a ln.r:ift:tului. la u: re \~if int:itá eu drrtgoJte tot.Nlrd1lCt7.1"Cá. 

* A ntafOSi."dsárbelyi On.-oS/1!(/onuiny,; es G'ráí!.YJ,...eré.<;"'cti ln-. . \·-. ..... .... 

té::et ab:;:::,olt··enJei utol.':ó előaddsukat iinnepdyes keretek közőtt 

1961. máju.< IJ-án délelőtt n órakor ballgatják a:: lnté~et disz

lt'rméf,en, amelyre t'iUársi s:;_cretettel megbívjuk. -
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Közmunkán a 

Hősök 

temetőjénél 

Találkozó Félix - fürdőn 
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2 O éves találkozó 

Találkozó 1990-ben (Dicsőszetmárton) 

40 éves találkozó 
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1962 

EGY "MEZEI" PATIKUSVISSZAEMLÉKEZÉSE AZ 1957-1962 KÖZÖTT 
AZ EGYETEMEN ELTÖLTÖTT l O FÉLÉVRŐL 

Azért használom a "mezei patikus" kifejezést, m~rt15 
évet dolgoztam, melyből 20 évet falun: két-két évet Krassó
Szörény. Arad és Hajdú-Bihar megyében, 14 éve t Békés me
gyében, Füzesgyarmaton. 

Az 19 5 7 -es felvételi különleges volt. Két részben tartot
ták a vizsgákat. A 2 O hely felére azok vizsgázhattak először 
akiknél a szülők munkahelye fizetni tudta 5 éven keresz
tül az ösztöndíjat, ők voltak a tartományi ösztöndíjasok A 
másoclik felvételin már mindenki indulhatott. Az írásbeli 
dolgozatok kijavítása után, a kifüggesztett listán a neveknél 
a "promovat" vagy "nepromovat" szó állotí. Én is jelentkez-
hettem aszóbeli vizsgára. Aztán közel egy hetet várakoztunk, 

míg kifüggesztették a l O szerenesés nevét. A "szerencsések" listáját a Magyar Autonóm 
Tartomány megyei pártbizottsága hagyta jóvá. 

A l O félévet én két csoportra osztanám. Az első 5 felév számomra kedvező volt, te
kintettel arra, hogy nagy óraszámban kémiát és fizikát tanítottak. 

Néhai Medgyesi Laci barátom két tanársegédet (Szurkos Árpádat és Nemes Lászlót) 
jól ismert, tőlük tudta meg azt, hogy mit jelent a "fakultatív" szó, ennek itueretében 
néhai Bálint Pistával együtt, mi hárman az első éven nem íratkoztunk be az orosz nyelv 
tanulására. Na de meglett ennek a böjtje, mert másodéven kötelező lett az orosz nyelv 
tanulása, sőt az első év anyagából is le kellett vizsgáznunk. Ugyancsak Laci volt a vizsga
szesszió kezdetén a jólértesült, ha halasztunk egy vizsgát, akkor az ösztöndíjunk egyhar
madát fizetik ki nekünk szeptember hónapban. Oroszra nem jártunk, maradt a román 
nyelvvizsga halasztása. Lacinak igaza volt, a l 05 lejt kifizették. Másodéven is halasztot
tunk és újra kifizettek l O 5 lejt, de a harmadéven magához rendelt az évfolyamíelelő
sünk, Dáné Margit "lektor elvtársnő" és megfenyegetett, ha még egyszer halasztjuk a ro
mán nyelvvizsgát komoly büntetésben lesz részünk. Tehát lőttek a 1 05lejnek. Első évben 
az általános és szervetlen kémiát Csegedy tanárnő adta elő. Hát az előadások nem min

dig voltak érthetőek, szerencsérme középiskolai tanárom, Csernáth Emő kölcsönözte a 
kolozsvári egyetemen kiadott szervetlen kémia kőnyomatos jegyzetét két példányban (a 
felesége is kémia tanár volt), így csoporttársam Kocsis Aranka, későbbi feleségem is fel 
tudott készülni a szervetlen kémiai vizsgára. A vizsgán Eperjessy tanárnő is jelen volt, 
a kolozsvári jegyzetből tanultakra mindketten a maximális osztályzatot érdemeltük ki. 

A negyeclik felév kezdetén a rettegett fizikai-kémia előadásokra került sor. Az előadá
sokat nem mindig értettem, pedig a matematikát, fizikát, kémiát szerettem és sokat is 
tanultam. Aztán megjelent az Erdei-Grúz Tibor Fizikai-Kémia tankönyve Magyarorszá
gon, mely elérhető volt számunkra úgy az egyetemi, mint a városi könyvtárban. Barabás 
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"Tanár elvtársnak" .(aki a Gyógyszerészeti Kar alapszervezetének a titkára volt) az volt a 
swkása, hogy a vizsgaszesszióban pátóra néven kikérdezte az anyagot. Na de mi felosz
tottuk egymás között az egyes fejezeteket, jól felkészültünk a leírt anyagból és azt mond
tuk: Tanár elvtárs mivel pátórára jöttünk szeretnénk, ha elmagyarázná a következőket. 
És feltettünk egy-egy kérdést, olyan anyagból, amelyet az ,órán kevésbé érthető módon 
adott elő. Hát lett ebből nagy kalarnajka. A negyedik Ielév végén, a fizikai-kémia kollak
vimnon nehezen adott jó jegyeket. Az ötödik felév végén a vizsgára sikerült elintéznünk, 
hogy a diákszövetség részéró1 jelen legyen dr. László József, a Swvjetnnióban tanult 
orvos tanársegéd, aki a fizika és matematika kiváló ismerője volt. Igy már a jegyeink 
arányban álltak a vizsgai feleletek tartalmával. 

Mi fiúk megalakítottuk a "lábtenisz szaltkört", melynek mottója "Ne menjen a tanu
lás a lábtenisz róvására" volt. Indulánk is volt, szerzője néhai Medgyesi Laci. Néhány sor 
az indulónkból: 

"Focizni kell ennyi az egész ... 

Ázni, fázni, farmát rágni mondd, 

Mire való? Focizni kell! ... " 

A lahdánkat Bélának neveztük el. A szaltkörért a besúgások következményeként ko
moly büntetésre számíthattnnk a hetedik és a nyolcadik félévben. Szerencsénkre Füzi 
József adjunktns kimentett bennünket, ő volt az egyetemi IMSZ bizottság titkárhelyet

t ese. 
Bálint Pista- néhai kollegánk a városi turisztikai kör tagja volt a szakszervezetek házá

ban. Sok szép kirándulást szerveztünk az egyetem öreg autóbuszával, Telévenként egyet. 
Pista kiválasztotta az útirányt, megtanított a gyalogos túrák alatt kötelező szabályok pon
tos betartására. Aztán megkértünk egy-egy oktatót, hogy legyen a vezetőnk. Ezután már 
"csak" a rektor,AndrásofszkyTibor aláírására volt szükségünk. Ezt én rendeztein el Füzi 
József segítségéve!, aki két évig a swmszédunknál albérletben lakott. 

Az !959 május elsejei kirándulás vezetője - önjelöltként- Soós Pál "tanár elvtárs" 
lett. Az Egyes Kőhöz szerettünk volna kirándulni, de ő megváltoztatta terviinket, má
jus elsején a Gyergyóremetei Tejporgyár dolgozállak kellett ünnepi műsort adnunk! És 
megtörtént a nagy csoda, az analitikai kémia gyakorlatokon egész áprilisban a "hej te 
bunkócska te drága" csasztuskát énekeltette az évfolyamtársaimmal. Én botfuiern miatt 
kimaradtam az éneklésbőL Aztán a május elsejei Ül:u)llpségen a tanár elvtársat a gutta 
kerülgette! Előtte Virf Liviu tanársegédet és engem is a színpadra parancsolt, mondván 
hátul állva töltsük a sorokat és tátogjunk. Az ünÍJ.epi beszédek hosszúra nyúltak, Virf 
tanársegéd fél térdre ereszkedett rágyújtott egy cigarettára és szállt a fust magasba. Hát 
nem volt éppen megswkott látvány Gyergyóremetén, hogy egy naggyűlésen, a szín
padon fehér fust szálljon fel, akárcsak a pápaválasztásokon. Életemben ekkor voltam 
először és utóljára színpadon! 

A második öt felévről, arnikor tulajdonképpen szaktantárgyakat tanultnnk, csak a 
galenikai oktatásról és a gyógyszertári gyakorlatról szeretném leírni a véleményem. A 
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hatodik felévben az előadásokat a nagy elméleti és gyakorlati tudással bíró Hankó Zol
tán gyógyszerésztanár tartotta. Az előadásait nehezen tudtuk kövemi, nem mlndenről 
rendelkeztünk megfelelő ismerettel és a hirtelen más témáról szóló mondanivalóját 
már nem értettük. Szerencsénkre !9 5 9-ben megjelent Pandula Egon Gyógyszerészet 
círnű könyve, melyet sokan meg is vásároltnnk, így az ehnéleti vizsgára felkészülhettünk. 
A galenika gyakorlatokon nemcsak elkészítendő receptekről kérdezték ki a szüks~ges 
ismereteket. A kiadott gyakorlati anyagban olyan gépelt oldalak is szerepeitek melyek 
a szinonima és dózis táblázatokat tartalmaiták. De gyógyszerészkémiai ismeretek nél
kül, hogyan lehet szinonima táblázatot megtanulni? Ma is ernlékszem az első meg
tanulandó sorra: Aciphenochinolwn - Atophan - Tophosan - Cinchophen - Acidum 
phenylcinchoninicwn. 45 évet dolgoztam Románia és Magyarország számos gyógy
szertárában, de sohasem találkoztam ezekkel, a nevekkel. Az Issekutz !ele Gyógyszer
rendelésben néztem meg 2013. Ol. 12-én tulajdonképpen mire is használják: "igen 
nagymértékben fokozza a húgysav kiürülését a vizelettel". De ez csak az első sor volt a 
többoldalas szinonima táblázatbóL Gyógyszerhatástani ismeretek nélkül (7. és 8. !Hév) 
hogyan lehet logikusan elsajátítani a gyógyszerek dózisait? 

A nyolcadik félévben a galenika előadásokat Ádám Lajos tartotta, ő maximalista, de 
korrekt volt. A nyolcadik felévtőllétrejött a katonai katedra, mi kilencen voltnnk fiúk, a 
katonai képzésben önálló dékáni csoportot létesítettek részünkre. A kilencedik felévben 
az ehnéleti előadásokat, újra Hankó Zoltán gyógyszerésztanár tartotta, de most már ro
mán nyelven! Számomra újra a Pandula Gyógyszerészete volt a mentsvár. 

Közben Arankával l 9 6 2 március harmadikán öszeházasodtunk. 
!962 október másodikán kifiiggesztették a tartományokban levő helyeket és a vég

zősök névsorát. A top tízben öten az évfolyamról voltunk (Balogh Enikő első! Aranka 
második, én a hetedik). A választási szabályok miatt mi a két utolsó helyet kaphattuk 
meg. Én felkerestem Kacsó Albert igazgatót, hogy a két utolsó hely elválasztásakor a tar
tományban milyen települések maradnak számunkra. Ő nevetve közölte, Libánfalva és 
Zetelaka. Én megkérdeztem mi ebben a mulatságos? Erre azt válaswita az, hogy évente 
csak egyszer találkozhatnak a szabadságuk ideje alatt. Aztán végül, a Bánát tartományt 
(Bozovics) választottuk, hiszen ez még szüztartomány volt. 

Röviden leírnám, hogy szerintem mit adott az egyetem, Mindent és keveset! Min
dent, mert az állarnvizsga után választhattunk tartományt, majd a gyógyszertárat ahol 
dolgozhatnmk. De keveset, ami egyrészt a gyári készítmények klilalakját, a könyvelést és 
a szervezési ismereteket illeti. Ha aláírtuk a leltárt, altkor jobbágyként ott kellett marad
nunk, akár a rendőrséggel is kerestethettek volna. A gyári készítmények külső megjele
nését sem ismertük. Igy gyakran előfordult, hogy a tára asztal túlsó felén álló betegek 
mondták: "Acolo gásip. domni~orule spirer." 

A megfelelő következtetést levontam, az első szabad napon - kedden - (vasárnap 
nyitva volt a patika) átrendeztem az officinát. A betegek - habár ismerték a gyógysze
rlik dobozát - mégis sokáig keresték azokat. Az idő teltével lassan, lassan én kerültem 
fólénybe. 
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Ami az oktatókat illeti, Mártonil László, Fülöp Lajos, Soós Pál, Ádám Lajos és Inin

denek előtt Rácz Gábor professzor urat csodáltam. A hetvenes évek beköszöntével egyre 
nehezebb lett az eló'bbre lépés az oktatók részére. De a Rácz Gábor prof. vezette tan
széken, az oktatói létrán a professzori rangig léphetett Csedő Károly, Füzi József illetve 

előadótanári rangig Kisgyörgy Zoltán. 
Első feleségemmel !962 november elsejétól dolgoztunk Bozovicson. Aranka a l 00 

ágyas kórházi, én a közforgalmi gyógyszertár ban. Gyerekeink: ildikó (l 963) Temesváron 
az építészmérnöki szakon végzett, Zsolt (!9 6 5), sajnos az egyetemen és a katonaságnál 
előszeretettel Joltnak írták a nevét. Kolozsvárorr végzett biológia szakot. !990 március 
31-én átjött Magyarországra. !990-ben nagyon sok támadás ért bennünket, de nem
csak a Vátrások részéről. Végső elkeseredésében Aranka tragikns lépésre szánta el magát. 
De szerencsére életben maradt. Aranka kérése az volt mondjak le az új beosztásomról a 
Gyógyszervállalamál, hátha békén hagynak és menjünk az anyaországba a gyerekek után. 
Egyedül szüleink idős kora rniatt mintegy évet haboztunk. Végül !991 február 26-án 
hivatalos iratok birtokában, hagytuk el szülőfóldünket. Én a Gyógyszervállalat minden· 
dolgozójával kezet fogva távoztam. 

Magyarországon a Debreceni Gyógyszertári Központ igazgatója állást és szaigálati 
lakást biztosított. Örök hálám dr. docens Stenszky Ernő igazgató úrnak. Az !993-ban 
országos versenypályázaton vettem részt és ezután a fuzesgyarmati gyógyszertárban dol
gozhattam, mint gyógyszertárvezető. !996-ban privatizálhattam a patikát és 2000-ben 
új, saját tulajdonú épületbe költözhetett a patika, Start hitel igénybevételével. 

Aranka !997. 10. 18-<Íl). meghalt, hamvait Szegeden a régi református ternetó'ben 
helyeztük örök nyugalomb~."''· 

200 l-ben újranősültem. Feleségül vettem Soós Ibolyát, akire rábíztam a magik ké
szítését és a laborálás t. 2 O O 7 -ben eladtuk a gyógyszertárat azóta, mint nyugdíjasok éljük 
életünket, felváltva Százhalombattán és Budapesten lakunk. 

!980-ban sikeresen megvédtem_doktori disszertációmat. Tudományos irányítom 
dr. Rácz Gábor professzor volt. !991-ben a Magyar Tudományos Minősítő Bizottság a 
Gyógyszerészeti Tudományok Kandidátusává nyilvánított a doktori disszertációm alap
ján. !992-ben szakgyógyszerész címet nyertem a gyógyszerellátási és gyógyszerügyi 

szervezésből, majd !993-ban a Magyar Köztársaság NépjólétiMinisztériumának enge
délye alapján a gyógyszertechnológia szakgyógyszerésze lettem. 

Szeretném kifejezni köszönetemet professzor dr. Gyéresi Árpád barátomnak, azért 
mert a Gyógyszerészet folyóiratban számos írása jelent meg hangsúlyozva azt, hogy a 
Vásárhelyen végzett gyógyszerészek az anyaországban is értékes tagjai a gyógyszerész 
társadalomnak. Közülük dr. Fábián Ferenc az országos tiszti főgyógyszerész rangot is 
kiérdemelte. 
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Százhalombatta, 2013 január 28 

Dr. Nagy Levente 

Balogh Enikő 
Bálint István 

Bereczky Annamária 
Boeriu Veturia 
Csegedy Zsófia 
Czinczér József 
Demeter Judit 
Dunai Vilmos 

Fodor Pál 
FülöpAnna 

1962 

Geréb Erzsébet 
Kállai Lajos 

Kocsis Aranka 
Máriás Erzsébet 

Nagy Levente 
Pilinszky György , 

Simon Márta 
Szabó József 
Tasnádi Ida 

Tivadar Klára 

"Csasztuska brigád" - a Gyergyóremetei tejporgyárban 

Kiránduláson Balánbányán 
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Az a "híres" lábtenisz 

csapat "(a háttérben az l-es 

számú bendalcis - diáknyel

ven "Andrásofszky - lak

tanya", zöldre festése után 

"Konyhaszekrény") 
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Kiránduláson az Egyeskői 

menedékháznál 

Közmunka brigád 

Vasárnapi közmunka az 

egyeternr.nelszembeni 

területen 

40 éves találkozó 

gyógyszertárban dr. 

Nagy Leventével 
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Találkozás Füzesgyarmaton a 

gyógyszertárban 

(dr_ Nagy Levente, Szabó 

József, Czinczér József, 

Fodor Pál) 



1963 
EGYETEMTŐL-DALOLVA-EGYETEMIG 

Alig múltam l 6 éves amikor felvételire jelentkeztem 
Marosvásárhelyen a Gyógyszerészeti Karra Amikor belép
tem az Alma Mater kapuján, megpillantva az óriási és gyö
nyörű épületet még kisebbnek éreztem magam. Kerestem 
az Aula Magnát,.a folyosón taláThoztam egy tanárral aki vic
cesen megjegyezte: az óvoda nem ebben az épületben van. 

Sikeres felvételim után, kitűnő tanáraimnak köszönhe
tően, napról - napra mind jobban megszerettem a gyógy
szerészi hivatást. Ennek köszönhetőerr a szakma, valantint a 
kutatás vágya az ismeretlen dolgok iránt végigkísérte egész 
pályámat. 

A diploma megszerzése után, mivel az elsők között vé- · 
geztem, Cr~ana megyébe kerültem, családi okok miatt le 

kellett mondanom az intern vizsgán elért első helyről. 
A diplomavizsga után 3 hónap katonai szaigálat következett, melyből kettőt kaszár

nyában és egyet a temesvári katona kórházban töltöttem le. Mivel nem engedtek el a me
gyén belüli helyválasztásra a megye legtávolabbi gyógyszertárába helyeztek, "alig" 250 
km-re NagyváradtóL Ezt követte még 5 gyógyszertár. Fél év dobálgatás után a nagyváradi 
gyógyszerészasszisztensi iskolába kerültem dr. Mózes igazgató jóvoltából. Alig 3 hónap 
után, bár mindenki értékelte munkámat, a városi pártbizottság javaslatára visszahelyez
tek az egészségügybe, helyettesem egy gyógyszerészi hivatástól távol álló személy lett. 

Véletlen folytán találkoztaill Leucuta Sorin gyógyszerésszel, akinek szándékában volt 
elhagyni a Cséffai gyógyszertárat, felajánlotta, hogy vegyem át tőle az állást. Megjegyzem 
Leucup Sorin késó'bb a kolozsvári Gyógyszerészeti Kar neves professzora lett. 

!9 7 O-ben jelentkeztem Rácz Gábor professzor úrnál doktorátusi felvételire a 
:furmakognózia katedrán. Igy lehetőségem lett, hogy egy kitiinő ember és tudós mel
lett dolgozhassak. Évente l hónapot töltöttem Vásárhelyen, a laboratóriumi kísérletek 
elvégzésére. Az évek során értékes és önzetlen segítséget kaptam Rácz-Katilla Erzsébet 
professzorasszonytól, Csedő Károly professzor úrtól, valamint Kisgyörgy Zoltán előadó
tanártól és Papp József adjunktustóL !9 7 4-ben siker~én megvédtem a doktori disz
szertációmat, így Bihar megye első gyógyszerészdoktora lettem, annak ellenére, hogy 
továbbra is a Cséffai fulusi patikában dolgoztam. / 

!993-ban heindult a gyógyszerészoktatás a Nagyváradi Egyetemen. 1995-ben az 
Egyetem vezetőségének a felkérésére adjunktusként a farmakognózia katedra vezető
je lettem. A :furmakognóziai oktatást a Marosvásárhelyen szerzett alapokra helyeztem, 
kiegészítve fitokémiai gyakorlatokkaL 2000-ben előadótanár, majd 2002-től mint 
professzor tevékenyked tem. Beindítottam és vezettem a mesterképzést, melyen l 2 6-
an vettek részt az ország minden tájáról. Főszerkesztó'ként a Kar folyóiratát ( Analele 
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Univesirapi din Oradea - fascicola ~tiinte :furmaceutice) irányítottam, sajnos mindkét 
sikeres aktivitást "bizonyos" okok miatt megsziintették annak ellenére, hogy a bukaresti 
szakbizottság támogatta ezeket. 

2005-ben nyugdíjaztak 20 l O-ig mint vendégtanár, minden anyagi ellenszolgáltatás 
nélkiil, becsülettel végeztem a munkámat. 2 évig Fodor Pali kollegánnnal dolgoztam, ő 
tanársegédi minőségben. A farmakognózia katedra vezetését büszkeségemre fiamC:: ad
junk,tusi minőségben- vezeti. Örömömre szolgált, hogymint a Marosvásárhelyi Gyógy
szereszeli Kar volt diákja az első gyógyszerészprofesszor lettem a Váradi Gyógyszerészeti 
Karo;'. A mai napig is szerény tudásomat igyekszem átadni mindazoknak akik igénylik 
azt. Utravaló gyanánt a Váradi Egyetemtől megkaptam a munkám elismeréseként a Kivá
Jósági diplomát (Diploma de excelenta). 

Diákéveimben a MOGYI kiliturális és sportéletében is tevékenykedtem. 
Az első évenaMOGYI művészegyüttesében elsőhegedűsként szerepeltem. Megjegy

zem, hogy ezen együttes énekkarában szerepeitek Horber Pál és Czirják Éva kollegák is. 
A 3 évtől kezdve az Egyetem big band jazz zenekarában mint gitáros és énekes sze

repeltem. Itt nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy igen neves egyetemi oktatók 
mellett, úgymint ifj. Mátyás Mátyás, Dengelegi Tibor, Réder István, Mokos Kálmán stb. 
szám os országos fesztivál sikeres szereplője lehettem. E mellett megalakjtottam az Or
vosi Gyógyszerészeti Kar tánczenekarát. Számos egyetemi és diákbálon játszottunk, hisz 
jól jött egy kis anyagi kiegészítés. 

Mint gyakorló gyógyszerész Nagyváradon elvégeztem az ének szakot, így lehetősé
gem nyílt a rádió, televizió által szervezett versenyeken részt vennem. Mindkettőnek 
állandó muukatársa lettem, eló'bb a román, majd a magyar adásoknak. Számos hazai és 
magyarországi díjban részesültem. Itt megemlíteném Rácz professzor úr vicces meg
jegyzését: "Tibi te vagy a legjobb énekes a gyógyszerészek között és a legjobb gyógysze
rész az énekesek között." 

Másodéven megalakítottuk a gyógyszerészhallgatók kézilabda csapatát, amely becsű
lettel helytállt a megyei bajnokságban. Itt megemlíteném Fodor Leventét, Nagy Andrást 
akik sokáig folytatták a sportot igen magas szinten, valantint Török József kollegát, jó
magam mellett. 

Röviden ezek a fó'bb emlékeirn. Az út rögös volt, de megérte harcolni, bebizonyítva, 
hogy az otthoni és az egyetemi oktatás egyenes, gerinces emberekké nevelt minket és 
büszkén vallhattuk, hogy a MOGYI diákjai voltunk. 

Ami a jelenlegi gyógyszerész "hivatást" illeti, ha még hivatásnak nevezhetjük, véle
ményem szerint átalakult egy pénzcentrikus, deontológíai normát nem tisztelő szak
mává, amiért mindazok felelősek akik engedték és bizonyos· szempontból támogatták 
ezt az átalakulást. Ez illindazoknak akik még szeretík e hivatást végtelenill szomorú. 

105 

Nagyvárad, 2013 január 

Dr. Németh Tibor prof. 
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Ajtay Mária 
Bikfalvy Károly 

DaniAranka 
Dembrovszky Sándor 

Fali Margit 
HamzaOttó 
Háncu Janeta 
Kapusi Ágnes 

Nagy Irén 
Németh Tibor 

ReziJúlia 
Stánculescu Maria 

Szőke ildikó 
Török József 

A szerves kémia laborball 

Honfi János laboráns·sal 
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dr. Blazsek - Bodó Ágnesse! 

Szorgahni időszak (Németh 

Tibor, Bikfalvy Károly) 

Múzeurnlátogatáson dr. Soós Pál tanárral 

Kollégák az Apolló előtt (balszélen: 

Dembrovszky Sándor) 
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Gyógyszerészháli műsor 

Németh Tibor énekszáma -Ave 
Maria - következik ... 

109 

Diplomaátvétel Andrásofszky Tibor rektortól 

Tanár és diák a Nagyváradi Egyetemen 

(dr. Németh Tibor professzor) 



1964 

IN MEMORIAM DIÁKÉVEINK 

Volt egyszer egy Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőok
tatási Intézet a város végén, ahol a sárgakockaköves út 
az "égbe nyúlt", a régi szerpentinnel, rajta a végigkúszó 
gázpalackos autóbuszokkal, a Sándor János kúttal, amikor 
még tiszta volt e forrás, de a Király kút és a Válus-kút hűs 
vize is, meg a Maros vize, a városkárrak levegője, és von
zott a vadregényes Víkend telep, az egyetemi csónakázás 
a Holtág nádas - tavirózsás csatornáin, a fiirdés a régi 
fagátnál és a hétfáknál, a bátrabbak a Cementlapoknál, 
a diákszerelem holdfényes sétái a meghitt Bulevárdon, 
az estikék nyáréji édes, bódító illata, amikor kerékpá
rlillh.t még biztonságban leparkaihattuk az Egyetemen~ 

első találkozásaink 1959-ben, lány és fiútagozat közösséggé formálódása, az első 
előadások, gyakorlatok, szenúnáriumok izgalmai, "én és a Fizika -katedra" labo
ráns-jelszó, botanizálás a mai napig is megőrzött herbáriurnmal, tavaszi- szesszió 
előtti botanikai séta Rácz Tanár Úrral, szenvedélyes latin órák a rnűvészettörténeti 
rnűvelődés jegyében Kiss Pálnéval, jeles kolozsvári tanárunk Scridon Gavrillebilin
cselő román-magyar irodalom órái, Tóth Árpád, költészetének szerelrnesével, orosz 
szaknyelv tanulása, de Hruscsov beszédének és a Pravciának is kötelező olvasása 
- Siikösd Marcival, a márcsak ernlékeinkben létező kis egyetemi uszoda, Kakuts 
Bandi bácsi kedélyességével, Hankó Tanár Úr szórakozott, de praktikus és új infor
mációt nyújtó előadásai, az első Galenika- gyakorlatainkon hátunk mögül elhang
zó kedves biztatásaival, a laboráns Rózsika bosszankodásai az alkoholos standüveg 
szünet alatt egyre fogyó tartalma rniatt, a Gyógyszerészeti kérnia igényes rnunka
légköre, Mártonfi Tanár Úr akadémiai stílusú megjelenése, tartása és a diákjai iránt 
megnyilvánuló tisztelete, Fülöp Laji fergeteges szervetlen gyógykérn előadásai, a 
';lindenkit lenyűgöző, éhuényszárnba menő Farrnakognózia előadások Rácz Tanár 
Urral, a sűrű vetítések alatti szemezések varázsa, a khuerítő metszet rajzolások, de 
mindenütt a gondozott referátumok szárnonkérése, a rendszeres, igényes munka 
kérlelhetetlensége és igazi értelme, a Hatástan gy<Jkorlatok szenvedélyes légköre és 
módszeressége, Soós Pál Tanár Úr kémcsövekben demonstrált analitika előadásai 
Józsa- "mester" által asszisztálva- akit a gyak~rlatokon az eredmények helyesség~ 
okán megannyit ostromol tunk, Várf Liviu szelíd embersége, Czégeni Jóska humora, 
a fizikai kémiától való legendás rettegés. 

És volt színvonalas gyógyszertári gyakorlat, amikor a patika még szentélynek 
számított, és volt egy főtéri "nagy"- gyógyszertár, a stramm Horváth Tibi kiváló 
irányításával, ahol igen jól szervezett, szerteágazó, színvonalas szakmai rnunka folyt 
és ahol a hallgatókat kellő irányítással és felügyelettel érdemileg foglalkoztatták, a 
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labor, a receptúra, a könyvelés, a csomagolás és - a sokat áhított nyilvános "szerep
lés" színhelye - az officina, és itt találkozások híres személyiségekkel és receptje
ikkel, mint a mindig rnókázó, pipás Malter Károly, akinek méltó partnere volt a 
patikán időként végigviharzó, fütyörésző núndannyi unk Widder Bandi ja, de rendre 
itt találkozhattunk Kőszegi Margittal, Andrási Marcival és sok-sok más rnűvésszel, 
jól ismert marosvásárhelyivel, és itt mesterünk volt Ajtay Miska bácsi - aki ri<'lkill 
elképzelhetetlen volt a gyógyszertár "nagyiizem" miiködése - aki szakmaszereteté
vel, óriási tapasztalatával, rendkívül széles látókörével, megnyerő stílusával, kiváló 
pedagógiai érzékével példakép volt számunkra, és volt elaborációs labor Holicska 
Pista bácsival, a kérhetetlenill precíz és a legnehezebb szakmai feladatok rnegoldá
sának virtuózával. 

És volt a szomszédban a már csak az ernlékeinkben élő gyermek-gyógyszertár, a 
9 3. évét kiváló szellemi forrnában megélő Nagy Jenő bácsival, a gyógyszertár rend
kívüli humánus és kollegiális vezetőjével, Schlett Öcsivel, és a sorshatározó helyen 
frigyre kelt gyógyszerész szerelernmel, és ott volt a főtéren a 30 as· gyógyszertár is 
Suciu Deli nénivel, szigorú, de megértő szakmaiságával, és volt Berekméri Jóska 
bácsi és Grosz Nándi, Elekes Imre bácsi - aki egyidős volt századunkkal, megannyi 
kiváló vásárhelyi gyógyszerész, és volt a gegendás Centrofarm az országos élvonal
ból, Kacsó Berci igazgatóságával, a rendkívül sokoldalú kulcsemberrel, Nagy Örssel, 
és még sok értékes rnunkatársával. 

És volt a főtéren benzinkút, barátok temploma, melynek ma már csak a tornyát 
láthatjuk, és volt ott szász-templom és Sztálin szobor, de szökőkút is és volt andalgás 
a Bulevárdon, de kötelező ünnepek előtti felvonulás próbák is, és volt tolongás az 
Arta rnoziban vetített első western- filernkért, és volt Lázár Ödön park is és mögötte 
Hargita vendéglő kitünő zenekarával és volt tánciskola -angol valcerrel, kering ővel, 
sárbával és csárdással, tangóval és foxtrottal, a Tornakertben. 

És az Apollóban bentlakás volt, meg a régi menza, a hajdani gólyabálok színhelye, 
vetélkedők a lányokért a színis fiukkal, a menzán elfogyasztott - éhes diákgyomor
nak ferrnséges túróspuliszka és az Apolló alatt működő Muskátli, a diákok törzshe
lye, az énekes- zongorista Walton Jenővel... 

És voltak nyári közrnunkák,lent a Dunánál és bukaresti gyógyszergyári gyakor
lat az akkor tiszta Magheru-sugárúttal, a Patria- mozival, rnellette a szavarin és 
sörautórnatával, verttej- "orgiák" a Cisrnigiu sarkán, hűs ivóvízszolgáltatás bármely 
fővárosi cukrászdában, Udo Jürgens koncert a Palotateremben, twist- korszak ... 

És volt sportélet, egyeterni bajnokság, persze futballban is, mikor volt rá pénz 
meg kedv és tetterő a pályák és a Lovarda karbantartására, szurkoltunk a népszerű 
$tiin1ának, amelynek a kapuját Páni Ödi őrizte, a hátvédsorban - a cukorgyári pálya 
holdbéli talaján is elegánsan játszó, szőke Marossy Csaba, a védelem tengelyében, a 
fcildön és a levególJen egyaránt határozott Kim Sanyi; de volt két -két első osztályú 
kosárlabda csapat is városunkban, szurkolhattunk a törékeny Tóth Magdinak, vagy a 
kézilabdában bal kézzel is gólokat ontó Fodor Levinek. 
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És voltak diákkirándulások, az Egyetem rozzant -de saját- autóbuszával, melybe 
alkalomadtán az eső is becsepegett, de rrtinket ez nem zavatt, és velünk énekelt az 
utak alkalmával domnu'Pop is, a mindig mosolygós sofőrünk és kevés volt a taxi 
mely Pobeda volt, akátcsak a katóránk márkája, majd Watsawa, a vezetőknek Volga 
járta, de jött aztán az új "sztátusz-szimbólum" a Trab<l!lt, meg a Wattburg és persze 
a szerényebbeknek a motorkerékpár (IZS) ... 

És végigszenvedtük a diplomadolgozat kínjait, de éreztük tanáraink felnőttszámba 
vevő bizalmát, átéltük az állatnvizsga-sorozat tortúráját, enyhült már a tudszoc-vizsga 
kegyedensége, de azért emlékezetes e vizsgaelőtti fehér éjszakánk Fodor LeviveL 

És volt főiskola szintű technikum és a népszerű "peda", és állt még a Bulevárdon 
a Tulipán vendéglő is, és még sok emlék, öröm, megtorpanás is- egyszóval, fiatal
ságunk. 

És az eltelt félévszázad? Fájdalmas veszteségeink tanáraink, évfolyatntársaink 
köréből, küzdehneink, gyerkeink, unokáink, sorsunk itthon a diktatúrában, élet a 
határon túl, privatizálás, gyógyszerész utódok, esélyvesztés, mérlegkészítés -meg-· 
érte? Nehézségeink dacára szép volt, fiatalok voltunk, emlékezéskor felvillannak 
ifjúkorunk cserepei, megküzdünk a saját egészségünkért, megőrizzük a reményt, 
aggódunk a szép szakmánk jövőjéért, febnerül-e valakiben, hogy szükség van-e a 
tapasztalatUnkra? 

Az Alma Materben negyedszázada megtorpant (eltörött) valatni, majd úgy tűnt, 
hogy a rosszat elsöpri a történelem vihata, így történt? Majd a jövő a megmond
hatója, "a helyzet, fokozódik", de megoldódik? Bízunk benne, hogy igen! Vivat 
Academia! 

Virtuális világ, virtuális nyelv, milyen lesz a jövő, érezzük-e ezt a felelőséget? Ma
radt még annyi erőnk, hogy tudasosítsuk, hogy voltunk, vagyunk, leszünk? 

Főhajtással tisztelegve azon tanáraink, munkatársaink, kollegáink, hajdani di
áktársaink előtt, akik már áthajóztak az örökkévalóság vizeire Kháron ladikján, az 
élet mindennapjait jelenleg is végigküzdő volt diáktársaimnak, hajdani tanáraimnak 
akiknek kollegája lettem, volt diákjaimnak akik munkatársaimrná váltak pedig azt 
kívánom, hogy: "semper sint in flore!" 
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2013 február 

Dr. GyéresiÁrpád prof. 

INVITATIE 

MEGHÍVÓ 

FACULTATEA DE FARMACIE GYOGYSZERESZETI KAR 

VÉGZO HALLGATOK. ABSOLVENT 

GRUP A I. CSOPORT 
BartaUs Z. Magda 
Dombi Vilma 

Fülöp Tika 
Képes Ildikó 
Kiss Erzsébet 
Orbán Erzsébet 

Szabó Katalin 
Szerző C. Irén 
Veress H. Mária 

Zöld Katalin 

Con!. RACZ GABRIEL 
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IDPk'i CSOPORT----.~RUPA III. CSOPORT 
Bernstein q~örgy BereCili-'<'Á!lQa 
Cseh Ildiko' ~ Bereczkí T """"191árta 

Drenyovszky us~ -.._ Gombás B. ÉVa 
Fod~r r;event~; ~"_,, ~- László Gabri~II.a 
Gyeresi Arpad '" """N~Mana 
Héricz István ·'"-""" Nova , Zsuzsa 

Kelemen M. Éva ~ Páczai B. ~óra_ 
Kulcsár László '- Székely Anna~ 
Medvés István """"' Vancsakovszki IL Gabriella 
Szövérífi Csaba -~arga KornéHa 

Tóth Magda Vada I. Marta 

A&vent nstifutului de Medicinö .si A marosvásárhelyi Orvosi· és Gyógy-
Forma · ._ · omotic 1964, szerészeli ntézet 1964-ben végző ha !gotói 
V ó invitö ag tmpr fam! ,._,--....._ __ szerateHel meghívják Ont és kedves csa-

la s.erbar.ea festiv a .. . ·lllci~ mó us 23-án de. 11 órakor, 
de mche1ere a siudulor, ... , ~az ntézet d1s2:termében tartandó 

care va avea loe in ziua de 23 ma a.~ -~ á J •• • •• k 
ora 11, in sola feslivií a institutulvi. ~ r 0 u n n e Ps e 9 u r e 

. ~~ . 
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!Grándulás a békási 

gyűjtőtónál (!960) 

Az induló l. év (!959) 

Mezőgazdasági munkán 

Oltellita mellett 

bukaresti filológusokkal 

A katona ,.válogatott" -ban- a Faqani-i tartalékos tisztképzőben (guggoló sor jobb szélén: 

Bíró Zoltán -ld. !966, álló sorban, jobbról a második: Gyéresi Árpád) 

l O éves találkozó 19 7 4-ben- Fodor Levente kollegánk beszéde 

Tisztelt Vezetőség, Szeretett Rektor elvtárs, Professzor elvtársak, kedves kollegák, 
A kicsengetési kártyánkan e két évszám állott: 1964-1 9 7 4. Azóta nemcsak a 

napok, hetek peregtek egymásután, hanem az évek is. Ballagásunk óta eltelt egy 
évtized! 

Ma idesereglettünk az ország minden részéből, hogy megtartsuk az első talál
kozónkat, hogy ismét megköszönjük tanárainknak azt az Óriási munkát, amellyel 
szakemberekké formáltak minket, hogy számot adjunk az elvégzett munkánkról, 
hogy mire hív a holnap kötelessége. 

Mielőtt magunkról szólnék, a hagyományhoz illően, először gondoljunk kegye
lettel az időközben elhunyt tanárainkra: dr. Mártonfi László professzorra, Virf Liviu 
tanársegédre és a sorainkból oly hamar eltávozott Kelemen Éva kolleganőnkre. A 
Gyógyszerészeti Kar nagy családjának egy-egy igen kedves tagját veszítettük el ben
n ük. 

Tíz évvel ezelőtt az Alma Mater a Gyógyszerészeti Kar méhkaptárából szárnyra 
bocsájtott egy rajt, hogy az új életet kezdjen, végezze azt a munkát arnire hosszú 
éveken át készült. 
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Bátran indultmtk elmind a 3 2-en, mint minden fiatal telve akarattal,lelkesedés
sel. Odamentünk, ahol a legnagyobb szükség volt ránk! 

Most, az Alma Mater ,hivó szavára azonnal jöttünk. Jelentjük, hogy itt vagyunk 
mind akiket vártál. Itt vagyunk Máramarosból, Biharból, Neamtból, Boto~aniból, 
Brassóból, Resicáról, Gyergyóból, Udvarhelyről, Vásárhelyről, mindenünnen, ahová 
elkerültünk. . 

Tele tarisznyával indultunk, magunkkal vittük a tudást és tele tarisznyával érkez
tünk, az okos tanácsokat megfogadtuk s t<:Jvább gyarapítottuk szellemi értékeinket, 
valamennyiünkért és érted, kedves Alma Mater! Nem hoztmtk Rád szégyent, egész 
alkotó erőnket a cél érdekében fejtettük ki, ahogyan ezt itt tanultuk. 

Mind a 3 2-en becsülettel helytálltmtk, sokszor saját erőnket is meghaladó hely
zetben, mert éreztük, hogy a cél eléréséhez sokat kell tenni, de még nem elég. 

Ezért a mai nap csak egy állomása az eddigi tevékenységünknek, egy olyan kép-
. zeletbeli vasúti csomópontja életünknek, ahonnan a vagonok újrarendeződve to
vább futnak a megkezdett útvonalon. De tuielőtt tovább mennénk, megköszönjük· 
tanárainknak fáradhatatlan jellemformáló tevékenységét, köszönetet mondunk, 
hogy elindítottak azon az úton, melynek egyik jelentős állomására ma elérkeztünk. 

Ebből az alkalomból újra lelkesítő erőt nyerünk, erre az eltelt l O év mérlege fel is 
jogosít. Eleget tettünk úgy emberi, mint szakmai kötelességeinknek, a költő-Arany 
János- szavait követve: 

"A legnagyobb cél pedig, itt e földi létben, 

Ember lenni mindig, minden körülményben." 

Ezek a mélyértelmű szavak állandóan ott zsonganak otthonunk csendes, meghitt 
légkörében, a patakok vizének üde zúgásában, a szárnyaló dalok trilláiban, a tuun
kahelyünk éltető levegőjében. Így szüntelenül érezzük a lelki és szellemi tisztaság 
lehelletét, a jóság dédelgető melegét, a remény felemelő magasságát, az újabb győ
zelmeket ihlető sugallatot. 

Ezek a mozzanatok adnak értelmet az életnek, mint a fák rügyének, mely félén
ken bomlik a simogató napsugár csalogatására. ·. • 

Vállaljuk a jövő feladatait. Érezzük, hogy amit eddig tettünk az még nem elég, 
úgy ahogy a költő, Váci Mihály a következő soraiban erre. emlékeztet: 

"Nem elég álmodozni, 

Egy nagy-nagy álom kell! 

Nem elég a célt látni, 

járható útja kell! 

Nem elég útra lelni, 
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az úton menni kell! 

Nem elég jóra vágyni: 

a jót akarni kell! 

És nem elég akarni: 

de tenni, tenni kell!" 

l O éves találkozó 
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l O éves találkozó (l. csoport, álló sor baloldalán 

dr. Formanek Gyula csoportfelelős tanár) 

~ 2 O éves találkozó 
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Vecserka Zsolt metszete 
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Ezüstdiploma a 25 éves találkozón 

(Vecserka Zsolt metszete) 

Találkozás !999-ben 
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40 éves találkozó 

40 éves találkozó (orvosok, gyógyszerészek) 
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Aranyérem a Szegedi Gyógyszerésztudományi Karon- 200 8 

• 
Dr. Fülöp Ferenc dékán - az érem átadása 
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A SL1JE. Gyógys:z~r~it1.1~Qmdriyl 
Kar {)~ólljq és Tafi~~(l,d~l" · 

------ -

ABANY>E~M~ 
· adom&nyÓ2za 

- -- _-_, -- - - _,- ;. __ .,-_ 
DR. GYEBESI ABPAD 

· Jil"ofesszof' úrndk; · · 

. . . 

a . gegedi és •.. a •. maro~\f!lsárh~J}'i 
Gyógys:zeré~ztudományi. Kar •.. kt~t(ltPf.. és. ~ktatói 
együttműködésének roe~(llósfyósd terén kifejt~tt 
mt~nJ<ás~Óga ellsmerések~nt ••... >.·. . . . . . . . . .. 

123 



A Semm~lweis Orvostudományi Egyetem diszdoktorai 2012-ben 

mnrtnr f!;nunris arausa 

Nos Rector et Senatus 
liliversitatis de Semmelweis Nominate 

Omatissimum Doctissimumque Dominum 

trmorantes eius merita maxima docturern l!onoris causa 
proruntiavilroS et áeclaravim.Js tribuerrtes ei privilejja omnia ac 

prae~ quibus !loclnr holloris causa legbus ac conslHrtt!dine gaudet 
tl quarum omnium fidern dip!oma toc maiore uhtver;>it!lis sigllkJ 
rrunltum suhwiptlone nostra firmalllm eidern dari curavlrrus. 

~lrllimgalia,dieS!l:<t!deoo'Gmr.nsis!l~ 
amo~bis~<.fi;IK!edmO. 

i \-·v--
\_ llr..W--
"'="~ 
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SOCIETATEA ROMANÁ DEISTORIA FARMACJEI 
. BUCURE~TI-ROMÁNIA 

BREVE T 

Seconferii 

Medalia "Profesor Dr. Alexandru Ionescn-Matiu" 

Cla:sa a II -a 

, ' ' 
Prof. Dr. GYERESI ARP AD 

Pentru merite §tiinfifice §i servicii aduse dezvoltiirii istoriei / 
farmaciei 

Secre<(~ 

A Román Gyógyszerésztörténeti Társaság érme (2008) 
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:il ;!llagpar eró!JP!i;tr&ltnbománpi lr:ár!ia~g I!Elnölt!iégr 

a !JPÓ!JP!i;tt&;tt & a t:ár!ia!iág irbd!ibrn kiftjtrtt 

rr<bmmpr!i & álllo;alké!i; muukójának tlismtrisiül 

.--~ :mr. ®pérc!ít il:rpáb 
proft!io;or urat 

a t:árlllloág m:is;ttlttbtli lli>;tnátnsának tllgíábá bálas;totta. 

m~~~a 
[Ö titk& r 

A Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar oktatóinak körében ( 19 91) 
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1965 

EGY 1965-BENVÉGZETT GYÓGYSZERÉSZ RÉSZÉRŐL 

!9 5 6 nyarán ismertem meg Marosvásárhelyt és az Orvos
tudományi és Gyógyszerészeti Intézetet. A felvételi ere<!Jnény 
alapján gyengébbnek bizonyultam a velem versenybe szál
lóknáL Érdekes módon ez nem tört le, sőt a felvételi napok 
(írásbeli és szóbeli 4-5 tantárgyból) alatt szilárd elhatározásra 
jutottam: itt oklevelet kell szereznem! 

A következő évben komolyabban vettem a felkészülést. Az 
első öt helyezettből csak két diák kezdbette meg tanulmányait 
gyógyszerész hallgatóként, de sajnos én ekkor is csak "har
madik helyezést" értem el. Ekkor kerültem be az asszisztens
képzésre, 

"Marosvásárhely kicsi egyetemére"- ahogy ezt többször hallottam Csedő Ká
roly tanáromtóL A történelem mérlegére téve, az akkori felvételi vizsga nem feltét
len alapult csak objektív szakmai tényeken, közrejátszottak egyéb "szubjektív ele
mek" is ... 

!960 nyarán, amikor már asszisztensként dolgoztam, levelet kaptam Édesapám
tól amiben többek között az állt, hogy "önként" feladta a magángazdálkodást és 
"önként" belépett a "társas" -ba ( Mezőgazdasági Szövetkezet) és megkérdezte, hogy 
nem próbálom-e meg újból az egyetemi felvételit? Háthamost több sikerrel járok ... 

Szabadságomat a felvételi idejére időzítettem és az esélytelenek nyugalmával új
ból nekirugaszkodtam. Asszisztensként is élveztem a munkámat, a tanulást, a fel
készülést nem vettem túl komolyan. Jó volt hallani Rácz Gábor tanár úr kérdését a 
botanika szóbeli felvételin: "Deák elvtárs végezte a technikumot?" és semmit nem 
mondani a második kérdésről, a napraforgóról, mert arról amúgy sem jutott volna 
túl sok minden eszembe. Boldogan vettem tudomásul, hogy bár l, 5 jeggye! ala
csonyabb lett a felvételi eredményern mint legutóbb, mégis gyógyszerészhallgató 
lettem. Úgy gondolom, hogy sokat segített az a "szubjektív elem" is amit Édesapám 
levele tartalmazott 

A 25 tagú évfolyamból hatan voltunk fiúk-mind egy csop\)rtban-, hamar megis
mertük egymást, jó hangulatban teltek napjaink. fustea Ioan tanársegéd volt a cso
portfelelősünk. Nagyon hamar megbarátkozott velünk, három hónap eltelte után, 
Szilveszter napján a lakásán meglátogattuk. Bevillan az a kép ahogyan elővett egy 
üveg bort (de lehet, hogy inkább egy nagyobb méretű flakon volt) és ezt mondta: 
"pentru studentii mei am pus la o parte, am sim[it, ca ma vizitati" (ford.: diákjaim 
számára tettem félre, éreztem, hogy ma meglátogattok). Jó volt átélni, megtapasz
talni, hogy sok diák-tanár kapcsolatban a származásunk, nemzetiségi hovatartozá
sunk, nem jelentett gátat, inkább tiszteletet és a másik elfogadását. Csedő Károly, 
Czégeni József, Kisgyörgy Zoltán, Veréph József tanársegédekkel szintén közeli jó 
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kapcsolatba kerültünk, élvezet volt velük ldrándulni, beszélgetni, hallgatni okfejté
seiket. 

Hárman- négyen tartoztunk az "idősebb" korosztályhoz, nekünkmatematiká
ból és orosz nyelvből jócskán akadt bepótolni valónk. Igyekeztünk is serényen, nem 
akartunk lemaradni fiatalabb társainktóL 

A technikumban eltöltött idő és az egy év patikai gyakorlat számomra komoly 
"helyzeti lőnyt" jelentett. Az ott megtanult szaktantárgyak jelentősen megkönnyí
tették az egyetemi alaptantárgyak elsajátítását, gyógyszerészeti értelmezését. 

Harmadévtől kezdődtek a komolyabb tantárgyak. Minden gyógyszerészhallgató 
mind a mai napig nagyon fél a fizikai-kétniától, hogy azt ne mondjam rémálma. 
Ezzel így voltunk tni is. Rohamosan változó világunkban úgy látszik mégis csak 
vannak olyan dolgok melyek akár több mint fél évszázad távlatában is változatlanok. 

Emlékszem, hogy a csoportból mindenki őszire halasztotta ezt a vizsgáját. Csáky 
Géza barátomat kértem, hogy kísérjen el vizsgázni. Sikerült elhitetnem vele, hogy 
nagyon rosszul nézne ki, ha csak egyedül jelenek meg a nyári vizsgán, arról nem is· 
beszélve, hogy egy diákra sokkal több idő jutna a vizsgán mintha ketten vagyunk. 
Nem igazán akarta elfogadni, megérteni, de végül is beadta a derekát és úgy volt 
vele, ha nem sikerül nyáron akkor majd őszig lesz ideje felkészülni. Csoda történt, 
bátorságát Barabás Béla tanárunk - egyben évfolyamfelelősünk is -, átmenő j eggyel 
honorálta. És ahogy lenni szokott, ő jobban örült ennek az osztályzatnak mint én, 
aki sokat tanultam arra a vizsgára. 

Harmadéven többen kezdtíik figyelmünket a tudományos feladatok felé irányí
taní, beiratkoztunk diákszakkörökre, részt vettünk tanáraink tudományos értekez
letein (USSM). 

Érdekesnek és ugyanakkor nagyon izgahnasnak találtuk, amikor pL Kolozsváron 
mutattuk be dolgozatainkat, vagy az ottani diákok keresték fel a tni egyetemünket. 
Nem felejtem el Ádám Lajos előadó tanárunkat, aki a Galenika egy-egy órájának 
tananyagát arra vállalkozó diákjának átengedte, forrásanyago t biztosított hozzá, öt
letekkellátta el és természetesen annak rendje és módja szerint az illetővel együtt 
izgulta végig az előadást. 

A szakma jobb megismeréséhez hathatósan hozzájárultak a harmadik, negyedik . 
év végi, valamint a tizedik félévi gyakorlatok, nyílt-és zártkörzetű patikákban, la
boratóriurnokban, gyógyszertári központokban - ki).telező rotációban. Úgy érzem, 
hogy ezek alatt a gyakorlatok alatt történt meg a nagy átalakulás, felismerés, amikor 
is a gyógyszerész szakma sokunk számára gyógyszerész hivatássá nőtte ki magát. 
Itt kell megemlítenem Seblett Emő rogyógyszerészt aki a gyermekgyógyszertárat 
vezette. Bármennyire szerettem volna az elóöb említett rotációban én is részt venni, 
nem sikerült rnivel ő ragaszkodott hozzám és a gyakorlatokat az ő patikájában kellett 
végeznem. A sok közösen eltöltött óra egy szaros barátság kialakulásához vezetett, 
mely egészen korai haláláig töretlen volt. A gyógyszerészet iránti szeretete, odaadá
sa, lelkesedése tanulandó, tanulható és magával ragadó volt. 
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Látókörünk szélesítéséhez nagyban hozzájárultak továbbá a fővárosban 3 O napig 
tartó gyógyszergyári látogatásaink, gyakorlataink. Megragadtuk az alkalmat és a sza
badidőben színházi előadásokra jártunk, operát hallgattunk, vagy beültiink egy-egy 
jó mozifilmre (ha éppen volt). 

Az államvizsga -számomra, a többi vizsgával összehasonlítva a legkönnyebb-, 
a diploma dolgozat megvédéséből, egy magisztrális recept elkészítéséből, majd a 
tanszékvezetők előtti előadásból állt. Emlékszem, hogy a recepten volt egy gyári 
készítmény is, ezt is- hasonlóképpen- kellett kommentálni, a hatóanyagokról illett 
minél többet elmondani. 

Az államvizsga jegy, valamint az öt év tanulmányi eredményeinek átlaga alapján 
választhattunk országos szinten gyógyszertári központot, majd munkahelyet és már 
kezdődhetett is a nagybetűs ÉLET. 

Meggyőződésem, hogy tanáraink komolyan felkészítettek bennünket, bizonyítja 
ezt többek között az is, hogy kollegáink külfóldön (közelebb és távolabb) is megáll
ták helyüket. 

A gyógyszerészképzés tematikája az elmúlt évtizedek során sok új tananyaggal 
bőviilt. Ezekről, az ötévenkénti kötelező, 2-3 hónapos továbbképzéseken folyama
tosan értesültünk, illetve az utóbbi idó'ben már lehetőségünk volt akár nemzetközi 
szakfolyóiratokat is lapozgatni. 

A történelem ezen időszaka úgy hozta, hogy kevesebb szabadságunk volt, mint a 
mai egyetemistáknak. Nem halaszthattuk el olyan könnyen a vizsgáinkat, esetleg év
ről-évre az államvizsga letételét, nem tanulhattunk időszakosan külfóldi egyeteme
ken Erasmus vagy más ösztöndíjjal. Ma a diákszövetségnek, hallgatói önkormány
zatoknak nem kell nyilvántartást vezetni arról, hogy hol töltik a diákok a karácsony 
estét, szilvesztert, húsvéti napokat. Egyetemünk fennállásának 50. évfordulóján már 
azt is jó volt hallani a dékáni megemlékezés záradékául: "Isten óvja Alma Materün
ket". 

A nagyszalontai kórházi patika volt az első munkahelyem, a steril osztály létreho
zása kihívást jelentett számomra. 7 évig dolgoztam ott. 

Ezt követte 16 év raktárvezetői munkakör a Bihar Megyei Gyógyszerközpontban. 
Feladatom volt a patikák gyógyszerekkel történő ellátása is. Nem ez volt számomra 
a legszebb gyógyszerészi feladat, de tudtam, hogy ezt a feladatot csak gyógyszerész 
végezheti. 

Szakmai elégtételt jelentett a Galenusi Laboratórium beindítása és működteté
se Nagyváradon több mint ll éven át. Minden gyártási engedély (au torizatie de 
fabrica}ie) kézhez vétele nagy örömöt jelentett. 

Boldogan mentem nyugdíjba 2002-ben, majd adtam át véglegesen utolsó mun
kahelyemet a fiatalabb generációnak, egy debreceni gyógyszertárban 200 8-ban. Úgy 
érzem, hogy azon szerenesés emberek közé tartozliatom akiknek a munkájuk egy
ben a hivatásuk és a hobbijuk is volt. 
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Debrecen, 2013 február 

DeákFerenc 
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Farmakodinámia gyakorlaton 

(Pány Ödön és Deák Ferenc) 



Margaréta szedés a Hétfáknál Bentlakási közösség 

A)03-as (Gyerek) gyógyszertár munkaközössége (hátul: Schlett Ernő- gyógyszertárvezető) 
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A fiatal gyógyszeré

szek egy csoportja 

(!965) 

Ballagási ünnepség a 

Díszteremberi 

Pályakezdés a zsidvei gyógyszertárban 
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l O éves találkozó 

2 O éves találkozó 
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l 961 : Érettségiztünk! 

1966 

EMLÉKEZÉS 

Szakmai életünk egész folyamata, helyzetei, szakaszai 
egybefonódnak a megélt történelemmel. Az események 
szubjektívvé válnak akkor is, vagy annál is inkább, ha 
ezek átgondolása, megírása késő felnőttkorban történik. 

Különösen érvényes reám a fenti megállapítás most, 
amikor az Alma Materemre, mai nevén a Marosvásárhe
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre emlékszem, az 
l 9 61-1 9 66-os gyógyszerész évfolyam tagjaként. 

- Ezen évek szakmatörténeti eseményei: 
- A benzodiazepinek elindultak világhódító útjukra; 
- Felfedezték az Amiodaron alapanyagot; 
- Visszavonták a Thalidomid tartalmú gyógyszereket; 

- Egységes Kábítószer Egyezmény lépett életbe; 

- Orvosi-fiziológiai Nobel-díj Békésy Györgynek. 

Folytathatnám, de minket, frissen érettségizetteket inkább a felvételi érdekelt, mint 
ezek a hírek, melyekről késó'bb oly sokat hallottunk, tanultunk. Egy bizonyos helyről 
szerzett benyomásunk, sokszor örökre meghatározó marad életünkben. ilyen a MOGYE 
épületének hatása rám is már az első találkozáskoE Nem csak méretei nyűgöztek le -
addig nemigen láttarn hasonló nagyságú épületet - hanem tekintélyt sugárzó alakja és 
formája is bámulattal töltött el. Ámulattal teli szemekkel álltarn a kapuban és ilyenszerű 
gondolatok ébredtek bennem: milyen nagy tudásúnak kelllennie valakinek ahhoz, hogy 
itt taníthasson! Milyen boldog lehet az, aki itt tanulhat, itt készülhet az életre! Az egye
tem parkjában levő fak is mintha méltóságteljes bölcsességet árasztottak volna maguk
ból, szinte hívogattak: itt tanulhatsz, itt fejlődhetsz. Ma is úgy érzem nagy kiváltság, hogy 
itt tanulhattarn a gyágyitás és a gyógyszerkészírés csodálatos tudományát anyanyelven, 
hogy innen indulhattarn el azon az úton, arnire Isten titokzato~ akaratahívott el .. 

Akkor több mint 300 fiatal jelentkezett felvételire, a meghirdetett 30 helyre, Erdély 
egész területéről. Már a felvételi idején is szövődtek barátságok, amelyek aztán a bejutot
tak között ehnélyültek, életre szálóvá váltak. 

!961 október elején, az akkori Magyar Autonóin Tartomány, Brassó, Bihar, Kolozs, 
Bánát tartományoknak legjobb magyar anyanyelvű iskaláiban végzett tafiulók, a frissen 
bejutottak, láthatóan meghatódva gyűltek össze az egyetem dísztermében, hogy meg
hallgassák a rektor köszöntő szavait, atnelyből nem hiányoztak a korszak jehnondatai 
sem. A tanévet évfolyamunk 2 5 leánnyal és 5 fiúval kezdte meg, 3 csoportba osztva. Az 
első évi vizsgák nyomán oktatóink 5 személyt eltanácsoltak. 

Ismeretes, hogy a gyógyszerészi szakmára készülólrnek az első két évben csak alapo
zó tantárgyakat oktatnak. Már ezekben az években megbizonyosodhattunk kiváló taná-
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raink gondoskodásáról, odaadásáról, jóakaratú szigorúságáról, tudásáróL Mindannyian 
szeretettel gondolunk vissza többek között dr. Kiss Pálné gyógyszerészi latin óráira, aki 
azt szorgalmazta, hogy mint magasabb képzettségű személyek ne csak szakteriiletünk 
kérdéseivel ismerkedjünk meg, ahogy ő mondta: "ne legyetek szakbarbárok". Beszélt 
nekünk órákon a képzőművészetekről, azok történelméró1, irodalomról, zenéró1. Meg
bizonyosadtunk arról, hogy életünk legjobb döntése volt, hogy aMOGYE-re iratkozt:Ullk 
be. 

Az oktatás magas színvonaláról nemesaka diákok, de a vásárhelyi lakosság is meggyő
ződött, hiszen erről tanúskodott egészségügyi ellátásuk is. Országunkban a román lakos
ság is nagy bizalommal fordult aMOGYE-n végzett orvosokhoz, gyógyszerészelthez. Ezt 
tapasztaltarn Máramaros megyében is, ahol ll évet dolgoztam, román környezetben. 

A másodévet !962 őszénkezdtiik meg. Beiratkozáskor meglepő újdonsággal találkoz
tunk. Megkérdezték, hogy román vagy magyar tagozaton szeretnénk folytatni tanulmá
nyainkat, azzal a megjegyzéssel, hogy ezután a gyakorlati oktatás csak román nyelven fog 
történni. Meglepődtünk mindannyian és csak késó'bb tudtuk meg .. hogy párthatározat 
alapján vezették be a kétnyelvű oktatást. Évfolyamunkról 6 hallgató iratkozott be a román 
tagozatra, köziilűk két diák magyarul is beszélő román nemzetiségű volt. Késó'bb a másik 
négyből három visszakérezkedett a magyar tagozatra. 

Erős, tanulmányaiban jó eredményeket elérő évfolyamunk volt. Tagjai közill Dudutz 
Gyöngyi egyetemi tanár, Bucur Lelia gyógyszervállalati igazgató és többen gyógyszer
tárvezetők lettek. Ebben természetesen tanáraink, mint Hankó Zoltán, Mártonfi László, 
Eperjessy Anna, Kiss Árpád, Rácz Gábor, Soós Pál professzoroknak oroszlánrésze volt, 
de kiváló munkatársaiknak is, mint Ádám Lajos, Csedő Károly, Rácz Katilla Erzsébet, 
Csegedi Jolán, Barabás Béla, Tőkés Béla, Papp József, Balogh Éva, Csath Zarnfira, FiilÖp 
Lajos, Czégeni József, Blazsek Ágnes, Péter H. Mária és mások. 

A tanulás mellett egyesek a sport területén jeleskedtek: Ardeleann Maria, Madaras 
Erzsébet (kosárlabda), Maros sy Csaba (labdarúgás). 

Nevelésünkben, szakmai képzésünkben fontos szerep jutott a tanulmányi kirán
dulásoknak. Már az első évben részt vettünk egy a Rácz Gábor professzor által szer
vezett kiránduláson, a brassói Nivea gyárban, ahol ízelítőt kaptunk a kozmetikurnok 
előállítása mellett arról a kiilönleges gondolkodásmódról is, amit úgy hívnak, hogy 
"transzilvanizmus", aminket vezető szász mérnöktől. További tanulmányi útjaink: Ko
lozsvár (botanikus kert és gyógyszergyár), Nagyvárad (gyógynöveny-feldolgozó intézet), 
Arad (régi patika), Temesvár (Orvostudományi Intézet), Herkulesfurdő (ritka növé
nyek gyű j tése), Piski (Erdély legszebb arborétuma), Szászváros (találkozás Faragó End
re gyógyszerésszel, a Digitalis purpurea termesztésének elindítójával), Beszterce (régi 
gyógyszertár), Nagybánya (korszerű gyógyszertár). Tapasztalatcsere látogatáson, Kolozs
várorr és Jászvásáron voltunk, ottani gyógyszerészhallgató kollégáinknál. 

Harmadéven megkezdődött a szakmai tárgyak oktatása, majd eljött a gyógyszertári 
gyakorlat ideje is. Ezzel egyűtt többen elkezdtünk tudományos tevékenységet folytatni 
kiilönböző tudományágakban, az államvizsga dolgozat megírására való tekintettel. 

137 



Néhányan részt yettünk tanárainkkal (akiknek kötelező volt) a vasárnap délelőttön
ként, falvakban szervezett .. szocialista népnevelő" tevékenységeken, az akkori Maros 
rajon területén. Egy ilyen alkalom után "dicsekedett" Fülöp Lajos a gyógyszerkémia ad
junktusa, hogy ő vasárnap Cílirnane~ti-en .,nyaralt", amely az ismertolténiai fiirdőhely 
neve, de egy Maros rajoni falu - Kelementelke - román neve is, ahol vasárnap előadást 
kellett tartania a világ keletkezéséről a kultúrotthonban, .,véledenül" éppen istentisztelet 
idején. 

A gyógyszertári gyakorlatokat közforgalmú, vagy klinikai (zártkörű) gyógyszer
tárakban töltöttűk. Harmad és negyedév után 1-1 hónapot, majd az ötödév második 
szemeszterét teljes egészében, minél szélesebb körű tapasztalatszerzés érdekében, Ma
rosvásárhelyen. Az oktató gyógyszerészek között akkor még voltak az előző társadalmi 
rendszerben, magánpatikával rendelkező gyógyszerészek is, akik sokat meséltek a régi 
patikákról, patikusokról, hivatásunk szépségeiről, de kihivásairól is. Tanulmányaik idején 
a gyógyszertári gyakorlat megelőzte az egyetemi képzést. Hadd álljon itt egy mondat, 
amelyet néhai Nagy Jenő gyógyszerésztől hallottam, aki abban az idó'ben már jóval 70 · 
év fcilötti volt: .,Mi mindig, mindig robotoltunk". 

Aztán elrepült az öt év, az államvizsgára készültünk egész nyáron. Különösen nehe
zűnkre esett a tudományos szocializmus tanításait bemagolni, hiszen a szocializmus 
szükségszerűségét, jövó'beni lehetőségeit, a gazdasági élet törvényszerűségeibőllevezető 
elméletet nehezen nyeltűk le, mivel a valóságot másként érzékeltűk. A vizsgán elért ered
mény kihelyezésűnknél annyit jelentett, mint a szaktantárgyakból elért eredmények. 
A gyenge jegy komoly hátrányt okozhatott a munkahely választásánál. Ennek ellenére 
évfolyamunk hallgatóimind erdélyi tartományokban helyezkedhettek el, ahol 2-3 évig 
kellett kötelezően gyakornokoskodni. Utána többen próbáltak vásárhelyi patikákban el
helyezkedni versenyvizsgával, legtöbbször sikertelenül. 

Szakmai életűnk második fele új abb kihivások elé került 1990-ben.A rendszer és ha
talomváltás után, országunkban is elkezdődött a magánosítás. Egykori évfolyamtársaink 
közül sokan úgy érezték, hogy túl későn jött ez a lehetőség (közeledtűnk az 5 O-hez), 
2 7 -ből 8 kolléga élt a lehetőséggeL 

Mindannyian éreztűk, tapasztaljuk, hogy a gyógyszerészet átalakul, az utóbbi 2 O év 
sok változást hozott. A változásokat a gyógyszerpiac átalakulása, az orvoslás és a társadal c 

mi igények módosulása okozta, igazadnunk kell a nemzetközi trendhez. Kialakulóban 
van a gyógyszerész által a gyógyszertárban nyújtott egészségügyi szolgáltatás új formája. 
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyógyszerész-beteg eg}iüttműködése, a lakosság egész
ségügyi nevelésének szükségessége a gyógyszertárakban is. 

Az jövő gyógyszerész nemzedékeknek kívánom, hogy sikerrel birkózzanak meg az új 
kihivásokkal, gyümölcsöztessék szerelett Alma Materűnk tanításait, öregbítsék hírnevét 
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Segesvár, 2 O 13 március 

Veress László 

fACULTATEA DE FARMACIE GYOGYSZERtSZETI KAR 

Conf ror: ~Ád~ GABRIEL 
de can 

ABSOLVENTII: "'7:" VtGZO HALLGATOK 

Antal Bíborka 
Asztalos Agnes 
Ardeleanu Mária 
Bodó Ildikó 
Bucur Muntean Lelia 
Csiri Angela 
Craciun Mária 
Dudutz Gyöngyi 
Kalabér Karolina 

Bányai Gizella 
Balázs ·tá$i:ló 
Bálint Vilma 
Madaras Erzsébet 
Marossy Csaba 
Márton Edit 
Nagy Teréz 
Pongrácz Judith 
Ordög Katalin 

Absolventii lnstitutului de medicin'í 
si farmacie din Tg.-Mures. promotia 
1966, Va 1nvit5 eu drag ímpreuna CJ.V~~;z;;;~ 
fami ia Dvs. 

LA SERBAREA FESTIVili 
DE INCHElERE A STUDI! 

care va avea loe in ziua de 
1966 a. c. orele 10,30, in sala 
l.M.F 
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Barabás Mária 
Bernád Ella 
Bende Edit 
Sere; Rozália 
Topán Enikő 
Tc~cgdy Irma 
Vnrga Erzsébet 
Veress László 
Vida Mária 



Fő az "optimizmus" ... 

- a jövő munkahely? 
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Gyakorlat szünetében 

. Kopp Elemér prof. 

sírjánál a Házsongárdi 

temetőben 

(J - B: dr. Csedő Károly, 

Veres László) 

2 O éves találkozó 

Marosvósárhelyífll 1966-1936 
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l O éves találkozó 

2 O éves találkozó 

(orvosok, gyógyszerészek) 



25 éves találkozó- Gyergyószárhegy 30 éves találkozó 

Gyógyszerészek 

Orvosok és gyógyszerészek 
40 éves találkozó 
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1967 

65 ÉVES AZ ALMAMATER 

19 61-ben a Bolyai Farkas Iice um frissen végzett 
maturándusaként, az anyagi lehetőségek függvényé
ben iratkoztarn be és indultarn a kolozsvári egyetem 
kémia szakára. Sajnos a felvételi eredmény alapján a 
fizika-kémia szak jutott nekem, arui egyben tanári jö

'/ vőt jósoblt. Ez, n:malvoelklt az desetem, félévkor otthagytarn 
.~ s nagy uzgosagg ez tem a marosvásárhelyi Or

vosi és Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerészeti karára 
készülődni, természetesen magyar nyelven az akkor 

még létező, de átalakuló magyar tagozatra. A nővérem itt még magyar nyelven végzett 
és gyógyszerészként koptatta az Intézet patinás lépcsőit, de meg kellett már barátkozwn · 
azzal a helyzettel, hogy a román kollegákkal kell megosztani a vélt és valós tudástárat. · 
1965-től annak ellenére, hogy az évfolyamunkon mindössze két személy próbálta más 
nyelven elsajátítani e tudományterület nehéz, de arnúgy nagyon szép és magasztos kin
csestárát (megjegyzem ők is ismerték a magyar nyelvet), a gyakorlati oktatás már román 
nyelven folyt. A román kollegák elméleti képzését is nagyjából a magyar oktatók bizto
sították. 

Magyar volt a rektor, magyar volt a dékán, magyar volt mindenki aki lehetett, de ez 
a helyzet csalóka volt, nem volt tiltakozás, mellébeszélés, a szocializmus majd a kom
munizmus mindent vitt, nem volt sem Isten sem ember, csak a lenini jelkép, miszerint 
"Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog". Tévedtek. Mindenki meghal aki született s ha jót 
nem tudsz tenni életedben, rosszat ne tegyél még akkor sem, ha eseileg az elvekhez hű 
akarsz maradni. 

Az Intézet, majd az Egyetem magyarnak született és az is kellettvolna maradjon, még
is most a XXI-ik században is csak az UNIVERSITATEA DE MEDICINÁ ~I FARMACIE 
felirat virít nagy betűkkel az épület homlokzatán, hogy értsenek a szóból, akik még nem 
tudnák ez mindig is más ajkú intézmény volt, van és lesz. 

Az Alma Mater, a felvételi izgalmaitól fliggedenül nekems gondolom; hogy a többi 
itt végzett kollegának egybenhangzó véleménye, egy végtelenü! megnyugtató környe
zetet sugallt, csend, rend és szeretetet sugárzott a csosJ.ásan rendbentartott zöldövezet, 
virágágyások meghitt hangulatával. ' 

A felvételi nem sokban különbözött a Kolozsváfiétól, ha csak abban nem, hogy itthon 
voltam, sok ismerős arccal találkoztarn, bátrabb voltam, magyarul beszéltem, de elkezd
tem komolyabban foglalkozni a hivatalos nyelv elsajátításával, melyre valóban szükségem 
volt és a továbbiakban nagy hasznát vettem. 

Az Egyetem épülete már gyerekkoromban is megragadott, mint Bolyais diák csak 
csodálni tudtarn és sokszor elgondolkoztam, hogyan lehetett egy ilyen épületbe katonai 
iskolát elhelyezni, hiszen ez már a születésétől fogva EGYETEMnek készült s talán túl 
későn döntöttek jelenlegi rendeltetéséről. 
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Mint elsőéves diák nagy reményeket fűztem hallgatói létemhez. Én és a többi évfo
lyamtársarn is nagy buzgalommal fogtunk bele az ismereden tananyag elsajátításába, az 
alapismeretek mielóbbi rögzítésébe, váltakozó sikerrel. A matematika, fizika és a kémia 
magasabb szinten való tanulása adta meg az alapot a következő évek tananyagainak a 
megemésztésére, hiszen ezek nélkül a gyógyszerészet nem létezik. 

Évfolyamunk még olyan tanári elitet tudhatott magáénak akiknek köszönhetŐell vara
mennyien sikeresen megálltuk a helyünket az életben, a szakma szeretete beleívódott a 
vérkeringésünkbe. A nagytudású professzoram.k magas színvonalú előadásait hallgattuk s 
a gyakorlati oktatásunk is kiváló felkészültségű szakemberek irányításával történt. 

Feledheteden éhnényt nyújtottak - a szakmától kissé távol álló- Szabó Endre, Fi
lep Győző, Tőkés Béla tanáraink előadásai, amelyek fontosak voltak s megértettük, hogy 
ezekre az ismeretekre is szükség van. 

A gyógyszerésztörténet kiváló ismerője, Spiehnann tanár úr magas színvonalú rop
pant érdekes előadásaival valósággal elkápráztatta a hallgatóit, legyen az román vagy ma
gyar, mindkét nyelvet uralván, szinte leheteden volt odafigyelés nélkül átélni a sajnos 
kevés órát, amelyet a tanterv előírt. 

A kémiai tárgyak, köztük a szerves kémia, biokémia, analitikai kémia és a gyógyszeré
szeti kémia, toxikológia elképzelheteden lett volna dr. Kiss Árpád, dr. Eperjessy Anna dr. 
Soós Pál, dr. Blazsek-BodóÁgnes, CzégeniJószef, Fülöp Lajos, dr. Balogh Éva, dr.Ádám 
Sarolta nélkül. 

Szakmánk kimagasló egyéniségei nagy kitartással és odaadó munkával ismertették 
meg velünk, mindegyik a maga stílusával, azt a tudáshalrnazt, arui nélkül nem válhat
tunk volna képzett gyógyszerészekké, a betegek gyógyításában részt vevő, aktiv művelői 
e nemes szakmának. 

Tanáraink közül megemlítem Hankó Zoltán tanár urat, dr. Csedő Károlyt, dr. Ádám 
Lajost, dr. Csath-Stáncel Zarnfirát, dr. Formanek Gyulát, dr. Fűzi Józsefet, dr. Csegedi Jo
lánt dr. Kisgyörgy Zoltánt, dr. Papp Józsefet, dr. Péter H. Máriát, dr. Szánthó Évát, Veréph 
Józsefet s nem utolsó sorban a kar két nagy személyiségét dr. Rácz Gábort és dr. Rácz
Katilla Erzsébetet akik színvonalas és élvezetes stílusukkal, utánozbatadan előadásaikkal 
mindazt nyújtották a diákjaiknak, arui nélkül szinte el sem képzelhető ez a csodálatos 
szakma. Nagy kár, hogy ez a tudásanyag sokunkban már a múlté, de az arui megmaradt 
az Alma Materünket dícséri. 

Nekem, mint marosvásárhelyinek nagy szerenesém volt, hogy a szülővárosomban 
tanulhattam, az egyetemi évek alatt a szülői ház biztosította mindazt amire egy akko
riban tanulni vágyó diáknak szüksége volt. Akkor már ismertem jelenlegi feleségemet, 
akinek a megértése és kitartása ezen időszakban majd a következőkben is- 5 O év hosszú 
idő- hozzásegített almoz, hogy a kihelyezés utáni nehéz időszakokat legyűrjük s így két 
leányunk és unokaink szeretetének örvendve, a 7 O. év küszöbén elkönyvelhetem, hogy 
-megérte. 

Az államvizsga, majd az ezt követő kihelyezés, mely biztos munkahelyet jelentett, ha 
nem is ott ahol az ember szerette volna, ezen időszak nehézségeit jelentették. Kollegáim 
közül nagyon kevésnek jutott osztályrészül, hogy állandóan úton legyenek. Ekkor már 
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m:int nős ember m:inden munkahelyet elvállaltam, hogy közelebb legyek a családomhoz, 
a gyerekekhez, a szülővárosomhoz. Dolgoztam Csíkszentdomokoson, Csíkkarcfalván, 
Csíkszeredában, Borszéken, Palotailván, Székelyudvar helyen. Ludason, Radnóton és még 
nagyon sok helyen, nem beszélve a marosvásárhelyi gyógyszervállalatról, de a marosvá
sárhelyi gyógyszertárak zömében is, míg végre vizsga nyomán a Tudor negyedbeli vado
natúj 2 8. szám ú gyógyszertár vezetését bízták rám. Itt tö~t kettóöe néhány évi megbe
csült és elismert gyógyszertárvezetői munkárn után pályafutásom az !990-es márciusi 
események kapcsán, aminek következtében e negyedben "persona non grata" lettem s 
így kénytelen voltam a nagy privatizálás lendületében messzire kerülni e negyedtőL IRIS 
néven gyógyszertárat nyitottam a Kossuth Lajos utcában a nővéremmel karöltve, akkor 
még nem tudván, hogy sajnos ehhez is pénz kell és nem is kevés. 

A sikertelen vállalkozás után még volt egy próbálkozásarn otthoni gyógyszertár nyi
tása formájában MELINDA' néven, majd végleg feladtam m:inden ilyen irányú tevékeny-

• séget. Nyugdíjazásomig a HERBHA gyógyszertárban vegetáltam. Közben elindítottam a 
Magyarországra való végleges kitelepedést, ami bizonyos mértékig megnyugvást és elég-· 
tételt hozott a meghitt családi körünkben. A marosvásárhelyi Alma Materben szerzett 
ok:levelet sikeriilt honosíttarnom s így -nyugálományban levő- akúv tagjává válhattam a 
Magyar Gyógyszerészi Kamara valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Pest 
megyei szervezetének, teljes jogú magyar állampolgárként. 

Kapcsolatom az egyetemmel gyakorlatilag a kihelyezés után megszűnt, de a kiilön
böző szakmai rendezvények és tudományos ülések aktív résztvevőjeként valamennyire 
továbbrais hozzájárultam a szakma- úgymond- életbentartásához. Az !990-es márciu
si események végleg távoltartottak m:indenféle aktivitástól a megyei Gyógyszerész Kollé
gium akkori vezetőinek, viselkedésüknek, kiábrándító magatartásuknak köszönhetően. 

A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés sajnos csorbát szenvedett az 
erőszakolt fiatalítással, a román képzés m:indenekelőtti erősítésével, megfeledkezve az 
igazi Alma Mater "visszahonosításának"lehetőségéről, az idősebb és tapasztaltabb gene
ráció foglalkoztatásáról, külfóldi magyar szakemberek igénybe vételéró1. Ez oda vezetett, 
hogy nap m:int nap annak kell örvendeni, hogy egyáltalán folyik még anyanyelvű képzés 
ezen csodálatos épület falai között. 

Egyeterni találkozóink közül csupán szervezésemben a XX. évest sikeriilt megtartani ... 
tekintve, hogy azóta a világ m:inden tájára szétszéledt kollegák nehezen elérhetők. A 
gazdasági válság m:indenkit letarolt, az élet napi viszontagságai új megpróbáltatások elé 
állitanak m:indannyiunkat, a sikertelenség m:indennap~s. Próbálunk m:indannyian úgy 
cselekedni s alkotni, aki még tud, hogy senkinek se ártsunk, de m:inden nap adjunk va
lamit az emberiségnek, mert ezt kéri tőlünk szakmai hitvallásunk, az eskü amit gyógy
szerészavatásunkkor m:indannyian letettünk. 

Úgy legyen! 
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· Dr. Spiehnann József az Orvos - és GyógyszeréSztörténelem professzora 

A hajdani Múzeurn 
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A 28-as gyógyszertárban 

A Melinda gyógyszertár előtt 
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1968 

VISSZAEMLÉKEZÉS 

1963 október vége fontos dátum számomra, ugyanis 
ekkor kezdődön el a gyógyszerész képzésem. Az_egye
ternre való bejutásom nem ment simán. Egyéves régi
séggel rendelkező gyógyszerész asszisztensként felvéte
liztem az egyetemre. Ennek köszönhetőerr ismertem e 
pálya szépségét. Heten versenyeztünk egy helyre. Ebben 
az évben az első évre 40 helyet hirdettek meg, de csak 
3 6 diákot vettek fel. Mi, hatan ugyanazzal a médiával ki
estünk. Október végére az egyetem még kapott két plusz 
helyet, és így lettem én is elsőéves a 42-es létszámú évfo

lyamon, fele-fele arányban, magyar és román diákok között. Nagyon jó évfolyamunk 
volt. Ennek köszönhetőerr alig két hónap alatt igazi közösséggé váltunk. Először 
történt meg az egyetem életében, hogy a fiúk száma majdnem elérte a lányokét. 
ilyen összetételű évfolyamon könnyebb volt együtt szórakozni. Ezt felismerve, már 
az első félév közepén összejöttünk a botamka tanszék szertárában egy szombat dél
után. Csetri Imre Károly kollégánk szolgáltatta a jó zenét, a lányaink szendvicseket, 
süteményeket készítettek, én pedig jókedvcsinálónak egy korsó vertuutot vegyítet
tem. Fáradozásaink nem voltak hiábavalók, jókedvünk megvolt, amit készítettünk 
minden elfogyott, l O óra után vidáman bandukoltunk haza. 

Első, másodéven az alapozó tantárgyak közül kedveltem az analitikai kémiát, .ál
talános-, és szervetlen, szerves kémiát, botanikát. Nosztalgiával gondolok vissza a 
gyakorlatokra, melyeken már sikerélményeket is elkönyvelhettünk. A mi csopor
tunknak a hétfő volt a leghosszabb nap. Reggel 8 órától délután l óráig előadásaink 
voltak, délután 2 órától estig analitikai kémia gyakorlatunk. Arra gondolva, hogy 
gyógyszerészként napi nyolc órát kellett dolgozzunk, ez a hétfő délutáni 8 órás ana
litikai kémia gyakorlat nem tűnt megterhelőnek. Talán azért, mert voltak szüneteink 
amelyeken újra gyermekké váltunk, verespacsiztunk, másrészt azért, mert beleéltük 
magunkat abba a munkába, amit csináltunk a gyakorlaton. 

Emlékezésem nem lenne teljes, ha nem említeném meg a másodéven tartott 
egyik szerves kémia gyakorlatunkat, melyen Czégeni József t~nársegéd oktatott. He
tente egy négy órás gyakorlatunk volt, amely lehetőséget adott arra is, hogy egy 
anyag szintézisét elvégezzük. Egy ilyen gyakorlat alkalmával mindenki egyedül dol
gozott. Az egyik csoporttársunk megfeledkezve az alapanyagok behelyezési sorrend
jéről, megalkotta az úgynevezett," plafon- reakciót'', ami abból állt, hogy egy kisebb 
robbanás következtében a lombik tartalma a plafonra került, és a kolléganőnk kö
penye meggyúlt. 

Gyógyszerésszé formálásunk tulajdonképpen harmad- negyed- és ötödéven tör
tént. Ekkor tanultuk legkedvesebb tantárgyaimat: farmakognózia, farmakodinámia, 
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gyógyszer kémia, biokémia, élelmiszerkémia, gyógyszertechnológia, toxikoló
gia. Ezekben az években évfolyamtársaim egy része szakkörösként, másik része az 
államvizsgadolgozat kapcsán már a kutatói munka szépségét is megízlelte. Másod
és harmadéven én az analitikai kémián Soós Pál professzor szakkörőse voltam. A 
morfin mennyiségi meghatározásával foglalkoztunk vízmentes közegben való tit
rálással. A morfimnnak ezzel a módszerrel való meghátározása akkor még teljesen 
új volt. A módszer kidolgozását az egyetemtől a visói alkaloida gyár rendelte meg. 
Nagy szorgalommal, élvezettel kísérleteztünk és türelmetlenül vártuk mnnkánk 
eredményeit. Harmadév végén a gyógyszertári gyakorlatomat a csíkkarcfalvi 55-
ös számú gyógyszertárban végeztem, mely a Marosvásárhelyi Gyógyszervállalathoz 
tartozott. Itt hallottam az egyik vásárló tanácsát, amelyet a sorban előtte lévő magas 
vérnyomású betegnek adott: ne szedjen gyógyszert, igyon fekete ribizli levél teát 
meglátja, az leviszi a vérnyomását. A tanács ettől fogva mindig izgatott. Negyedév 
kezdetén államvizsga dolgozat témájaként akartam választani a fekete ribizli tanul
mányozását, de ez nem szerepelt az egyetem kutatási témái között. Dr. Rácz Gábor _ 
professzor, dékán jóváhagyásával végül sikerült az államvizsga dolgozat keretében, 
dr. Rácz - Ketilla Erzsébet tanárnő vezetésével, a gyógyszerhatástán tanszék kereté
ben állatkisérietekkel bizonyítani az adatközlő tanácsának helyességét. Így váltam a 
fekete ribizli szerelmesévé és ez a szerelern egész életemen át elkísért. Egy doktori 
disszertáció keretében kísérleteztem tovább, majd gyógyszertári körülmények kö
zött gyógyhatású termékeket állítottam elő. 

Évfolyamunk szerencséjeként könyvelhetern el, hogy jó pedagógiai érzékkel ren
delkező, nagy szaktekintélynek örvendő, magas tudású oktatóink voltak. 

Szép emlékként őrzöm az évvégi, nyári egy hónapos és ötödévi féléves gyógy
szertári gyakorlatokat, melynek kapcsán Hankó Zoltán tanárunk jut eszembe, aki 
arra intett, hogy "úgy állj a táraasztal mellett, mint egy büszke gyógyszerész". Mi 
büszkék is voltunk, hogy részt vehettünk a tára asztal mögött a betegek kiszolgálá
sában. Emlékeim közill megelevenedik előttem a negyedév végi gyakorlat, amelyet 
a l 03-as számú gyógyszertárban töltöttem, melynek Schlett Ernő főgyógyszerész 
(Öcsi bácsi) volt a vezetője. Kémiai tudásunkat bizonyítandó viccből robbanészert 
készítettünk. Összevegyítettünk ad oculos ( szernre) ammónia - oldatot és jód -

- -- ------ --

tinktúrát. Egy barna csapadék (nitrogén trijodid) keletkezett. A csapadékot leszűr-
tük, vigyázva megszárítottuk, és rászártuk a szolgálati bejáró lépcsőjére éppen szé
riaváltás előtt. Ez a szárítmány ütésre nagyot szóli, így a szelgálatha jövők minden 
rálépésekor ezt meg is tapasztalhatták több-k<;vesebb bosszúságukra, de nem lett 
ebből harag. Egyeterni éveink végén a gyógyszergyári tevékenységben is részt vehet
tünk. Egy hónapon át bukaresti gyógyszergyárakban gyakorlatoztuiik. Szebbé tette 
egyetemi éveinket évfolyamunk néhány közös kirándulása, melyekről a jó hangulat 
emléke maradt meg. 

Kedves, magántermészetűemlékeimet sem hagyhatom ki. Feleségemre is egye
terni éveim alatt találtam rá Dobos Ágnes személyében, aki évfolyam és csoporttár c 
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sam is volt. Ötödéven a téli szesszió kezdetén volt az esküvőnk, és nászút helyett 
szesszióba vonultunk. Bár nem publikáltuk, tanáraink mégis tudomást szereztek a 
nagy eseményről és vizsgáink alkalmával a maguk médján reagáltak is rá. Galenika 
vizsga után Hankó Zoltán tanár úrtól az indexbf;' írt tízes mellé egy szál rózsát is 
kapott az újdonsült feleség. A gyógyszerészeti kémia vizsgán pedig Mártonfi J'-ro
fesszor a kilencesem mellé megjegyezte: kedves kolléga úr házasság után mi férfiak 
gyengülünk, a nők erőt nyernek. Itt említhetem meg, hogy ugyanaznap volt az es
küvője kedves kolléganőnknek, Szilágyi ilonának is. 

Marosvásárhely számomra eszményi város volt, áhol moziba, színházba, zene 
audícióra, koncertekre jártunk, szórakozva művelődtűnk. Láthattuk játszani Csorba 
Andrást, Erdős Irmát, Tanai Bellát, Lohinszky Lórándot és más nagyokat, hallhattuk 
koncertezni Ruha Istvánt, részt vehettünk Csiky Boldizsár zeneaudícióin. Szívesen 
emlékszem a Sornos tetői kirándulásokra, a Vikend telepre, kevésbé az egyetemmel 
szembeni parkra, áhol egyszer még napnyugta előtt megtámadtak valami borgőzös 
alakok. Sajnos már akkor is történtek néha hasonló esetek. Nem ~sak szabadidőnket 
töltöttük ezeken a helyeken, a nyári vizsga szessziókban sokszor tanultunk is itt. 

Úgy gondolom, hogy mi, az 1968-ban végzettek mindannyian jól sáfárkedtunk 
az egyetemről magullitkal vitt szakmai és erkölcsi útravalóval, hivatásunk gyákorlá
sával hozzá járultunk embertársaink szenvedéseinek enyhítéséhez, a gyógyszerészet 
tekintélyének emeléséhez. Kihelyezésünltkor szinte mindannyian vidéki gyógyszer
tárak vezetői lettünk, áhol bizonyítottuk felkészültségünket. Jó érzéssel tölt el az is, 
hogy a román anyanyelvű évfolyamtársainkkal végig jó viszonyban voltunk. Kapcso~ 
latunkat kölcsönös tisztelet, sőt barátság jellemezte. 

Mindig nagy tisztelettel emlékezem oktatóimra, akik nélkül nem élhettem volna 
meg szép hivatásomat. 
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Csíkkarcfalva, 2 O 13 január 

Dr. Zágoní Elemér 
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Végzősök egy csoportja 

1968 végzősei tanáraikkal 
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A Hargitán, !978-ban, 

gyűjtőút után. A képen 

balról az ötödik 

dr. Rácz Gábor 

(baloldalt dr. Zágoni 

Elemér) 

1969 

VÁSÁRHELYI NOSZTALGIA 

Dícséret és köszönet illesse azokat, akik a jövő számá
ra létezésünket igazolandó, dokumentum értékű kQ_n}'Xet 
hoznak létre. Fennmaradásunk a megszólítottak vallomá
saiból összeálló kép által biztosítva van, a jövő generáci
ója számára meg érdekesség és tanulság. Ezt szeretném 
szolgálni szerény soraimmal. 

Egyetemi éveim a 60-as évek közepe-második felére 
(!964-1969), a dr. Andrásofszy Tibor rektorsága utá
ni időre esnek. Megfigyelések, jelentgetések, besúgások 
tudtommal nem voltak, viharos IMSZ gyűlések sem, de 
az olyan kultúréletnek is vége szakadt, amiről az előttünk 
járók annyi szeretettel, nosztalgiával" Irieséltek (kórus, 
néptánc). 

Tudásunknak és helyismeretünknek nagyon jót tett a felvételi-előkészítő. Sok
szoros volt a túljelentkezés, talán tíznél is többen voltunk egy helyre. Ismerkedtünk, 
ismételgettük a tananyagot, meg riogattuk egymást. Már nem volt néptanácsi ösz
töndíj vagy más jogon szerzett előny, így nagyobb eséllyel indultunk neki a verseny
nek, volt remény a bejutásra. 

Október l-én a Lovardában, a frissen, újra kinevezett dr. Csőgör Lajos tisztelt 
rektor úr nyitotta meg az új (!964-es) tanévet, s ezzel elkezdődött életem leg
szebb korszaka. Mivel szerettem tanulni és az általam választott hivatásra készül
tem így elviselhető volt az a nehézség, hogy több tantárgyat nem anyanyelven ta
nítottak. Tanköny és jegyzetek hiányában jó ideig a leadott anyaget éjjel másoltuk 
a román kolleganők fuzetéből.A gyakorlati órák mind románul folytak, ami bizony 
kihívást jelentett a magyar hallgatók számára. Szeretnék megemlíteni egy kedves 
esetet: egyszervetlen kémia gyakorlaton, D.Mária csoporttársam az asztalán felejtet
te a szüleitől kapott levelező lapot, amit a gyakorlatvezető asszisztens fennhangon 
olvasni kezdett-"Édes Magdi" .. .itt abbahagyta, de ettől a perctől kezdve D.Mária 
"Édesmagdi" maradt 5 éven át mindenkinek. • 

Számomra az egyetemi évek kellemes és jó emlékekkel teltek el, rengeteget ki
rándultunk, ami emberileg is összekovácsolta az évfolyamot. Különleges helyekre 
is eljutottunk, így másodéven pl. dr. Ionescu évfolyamfelelős tanár vezetésével a 
Comane~ti-i szénbányába (le a mélybe, a fejtésig!). Életreszóló élmény volt. Nem 
mindennapi eset történt meg velünk az egyik, dr.Csedő Károly által vezetett tanul
mányúton (nyári gyakorlat), amikor is Nagyvárad felé menet az út elején lerobbant 
az egyetem autóbusza. Javíthatatlanná vált s mi a Feleken maradtunk. Mentőöv
ként kocsit küldtek utánunk, ami nem volt más, mint a klinikai hullaszállitó. Abból 
pottyantunk ki másnap reggel Vásárhelyen, a mi és a járókelők nagy derültségére. 
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Tanulmányútjam koronája a bukaresti egy hónapos gyakorlat volt, ami nemcsak 
szakmai fejlődésünket szolgálta, hanem ragyogó kulturális élményekben is részesül
tünk. Kiváló színházi, opera, operett előadásokat láttnnk. 

Tanáraimra hálával és szeretettel erulékezem (A hálamindnek szól, a szeretet alól 
van egy pár kivétel). A szeretedistárn élén talán Hankó Zoltán tanár úr áll, rnind
nyájnnk "Hankó bácsija", akitől nagyon sok jó tanácsot is kaptnnk. Örök erulékűek 
előadásai, amiket románul kellett tartania, de időnként magyarra váltott, mondván, 
hogy "a~a spun ungurii". 

A vásárhelyi évek legboldogabb része a bentlakásos élet volt. Mi már a "zöld" 
bentlakásban laktnnk, ötágyas szobákban. Fiatalságnnk minden örömével, titokza
tosságával, mozgalmasságával varázslatossá tette az együttgondolkodást és összetar
tozást. A kötelező órákon túl is együtt mentünk moziba, színházba és hétfö es
ténként koncertre. Még a menzán is jól tndtnnk szórakozni, mindenen tndtnnk 
nevetni. A koszt is jó volt. 

Ez az összhang az utolsó éven már megbomlott, főleg a második félévi gyógy~ 
szertári gyakorlat alatt. Aztán találkoztnnk a ballagásorr (megható, szép ceremónia), 
majd ősszel az államvizsgán, amit majd a kihelyezés követett. Nem voltunk iga
zán szerencsések, mert egy átszervezést követően Erdély üres gyógyszerész helyek 
nélkül maradt. Nem volt miből válogatni, a Bánátban volt egy pár hely és a Regát. 
Többedmagarnmal nem jelentünk meg a választáson, miután "din oficiu" (hivatal
ból) kihelyeztek, természetesen a választások után megmaradt helyekre. Maradtam 
otthon, de tudtommal pár éven belül azért mindenkinek rendeződött a sorsa. 

Az elszakadás tartósnak bizonyult, nagy bánatomra egyszer sem sikerült össze
hozni egy évfolyam találkozót, nem volt aki megszervezte volna. Szétszóródtnnk, 
kevés kapcsolatot tartottnnk egymással. Véletlenszerűen kaptam hírt egyik-másik 
kollegáról az eltelt 44 év alatt. Tudományos karriert tndtommal senki sem csinált, 
de becsületes, megbízható patikusként éltük életünket. Nem tndom hányan élünk 
még a 30-ból, két-három eltávozottról tudomásom van, kegyelettel erulékezem rá
juk. 

Jó volt megnyitni egy rövidke időre az eruléktárat, kutakodni a múltban, erulé
kezni szebb időkre. 
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Hallgatói kép 1965 márciusában 

Hallgatói csoportkép 
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Csoportkép 

dr. Eperjessy Anna tanárnővel 

Brassói kiránduláson a Fekete 

templom előtt (dr. Soós Pál és dr. 

Kiss Árpád tanárokkal) 
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Farmakodinámia 

gyakorlaton 



Bányászöltözékben - Cománe~ti-n 

Ballagás - !969 
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1970 

MINTHA TEGNAP LETT VOLNA ... 

!965 - nyárutó. Dél már elmúlt. Aki az első váltásban 
dolgozik, várja, hogy leteliesse a munkaeszközét. _ 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 
bejáratánál nagy_ a tolongás. Kezdődik a gyógyszerésze
ti szakra a felvételi. Sokan vagyunk. Túljelentkezés van, 
majdnem ötön egy helyre. Azonkívül sok a kísérő. Én 
egyedül vagyok. Dinka Ildikó, középiskolás osztálytársam 
az egyetlen ismerős, de őt is elveszítem. Innen is, onnan 
is hallgatom a tanácsokat, tapasztalatokat. Sok a "vete
rán", így nevezik azokat, akik nem először próbálkoznak. 
Valaki azt mondja bejutni nem is nehéz, ott maradni az a 
valami. Akkor már elhatározom: "hogyha felvesznek, én 
majd ott maradok". 

A felvételinek két része van: írás- és szóbeli, a kettő számtani középarányasa 
dönti el a végeredményt. Az írásbeli három napig tart: növénytan, kémia, fizika tár
gyakból. Gondosan leragasztjuk a kiosztott lap jobb sarkát, ahova ráírtuk a nevünket. 
A tételt az első sorban ülő diák húzza ki. Növénytanból a baktériumok, kémiából 
az oxidok, fizikából az ozmózisnyomás dönti el a megmérettetést. Szóbelire csak 
az írásbeli dolgozatok eredményhirdetése után kerül sor. Ott mindenki tételt húz a 
saját kezével, de az nem anyanyelven van megfogalmazva. Arra is emlékszem, hogy 
így hangzott "saruri de sodiu ~i de potasiu. " .. Sajnos nem értettem és amikor 
lefodították már teljesen kicsúszott a talaj a talparn alól, összezavarodtarn, de az 
írásbeliru kisegített. Kellemetlen emlék. 

Az eredményhirdetés örömöt szerzett, de otthon édesapám aggodalommal fo
gadta a jó hírt, mert az öt év taníttatás komoly anyagi gondokat okozott. 

Nem volt könnyű, de az első félév után végig volt ösztöndíj am. Kézimunkázással 
pótoltarn az anyagi kiadásokat. Volt olyan tél is amikor sok bennlakó lány az általam 
horgolt Gagarin sapkával védte a fülét a hidegtől. A csipke kesztyű is divatos volt. 

A növénytan írásbeli után a felvéteJin ismertem meg Kovács Klárát. Emlékszem a 
díszterem óriási ajtaja előtt beszélgettünk. Életreszóló barátságot kötöttünk. Mindig 
hálával, köszönettel és szeretettel gondolok rá. Ő harmadik nemzedék gyógysze
része, én pedig fóldműves szülők gyermeke. Tudtarn rendje van az életnek, reggel 
felkel, estelenyugszik a nap és tőlünk függ milyen erkölcsi normák szerint töltjük el 
az időt. Az én tarisznyáruból a hamubansült pogácsa mellől még sok ismeret hiány
zott. Barátnőm segített pótolni az űrt, sohsem megszégyenítve, hanem úgy, hogy 
én is egész ember lehessek. Mindig tisztelettel gondolok a gyógyszerész szüleire is, 
Bandi bácsitól tanultarn meg a szakma alázatát. 

Egyetemistának lenni talán a világon a legszebb, dolog ezt pedig még fokozza a 
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fehér köpeny viselése. A köpenyeink lyukasak, pecsétesek lettek, de a gyakorlatok 
sok érdekes, értékes élményt nyújtottak. 

Meg kellett tanulni a tanulást. A középiskolai óráról órárakészülés után egyben, 
egészében látni a dolgokat, mindez külön szemléletet kívánt. 

Hellyel - közzel sikerült. A szesszióban, minden vizsga előtt még csak egy nap 
kellett volna a felkészüléshez. Szépen felöltöztünk. A lfuyok világos blúzot és sötét 
szoknyát viseltek, a fiúk öltönyt. Ezzel megtiszteltük tanárainkat, magnnkat is, ün
nepélyessé téve azt a napot. 

Bentlakásban laktunk, négy-hat lány egy szobában. Nem mindig sikerült a barát
nőknek együtt lenni, de a mosdó előszobájában, a vasalóasztal sok titkos beszélge
tésünknek volt fültanuja. Ott tanultam meg cigarettázni is. 

Szerintem a színházi élet a virágkorát élte ekkor. Sok jó előadást láttunk. Egymás
nak jegyet vettünk moziba, akkor a jobb filmekre nehéz volt belépést nyerni. 

Sokat olvastunk, kézről-kézre adtuk a könyveket. Jó módszer volt a zsarolásra. 
Hogyha egymást valamire megkértük és nem akartuk teljesíteni, azzal ijesztgettük, · 
hogy megmondjuk a csattanót. 

Kirándulni is jártunk. Első évben a Tordai hasadéknál fényképeztettük magunkat, 
azután voltunk Félix fürdőn, Predealon. Egyik nyárelőn Hargita megye növényvilá
gával ismerkedtünk. A Kis Cohárd lábánál a helyi gyógyszerész is megvendégelt és 
áttáncoltuk az éjszakát. 

Minden nap megvívtuk a mi kis harcunkat, sokszor összeszorult az amúgy is 
kicsi gyomrunk, de jött az öt év kiteljesülése. 

Már a negyedik évben elkezdtük az államvizsga dolgozat készítését. Én az ana
litikai kémia tanszéken írtam, dr. Soós Pál tanár úr felügyeletével és dr. Du~a Silvia, 
akkor adjunktus irányításával. Polarográfiai témám volt. Megtörtént, hogy én oltot
tam le a villanyokat az egyetemen este, mert csak akkor hagytam félbe a munkámat, 
miután a görbéket előhívtam és rögzítettem. 

Az előkészített anyag legépelése volt még igazán nehéz dolog. Akkor óriási luxus 
volt egy nyilvántartott írógépet találni és még aki a kémiában használt képleteket és 
táblázatokat is elhelyezi a szövegben. 

Végül is levizsgáztunk. Jött a kinevezés, munkahelyválasztás. Országos szinten 
történt. Annyi gyógyszerész állás volt meghirdetve ahányari végeztünk. Volt egy pár 
kivétel, akik elsőnek választhattak. Azután a meghirdetett lehetőségek közill válogat
tuuk, mindig a maradékból. 

Nekem Moine~ti jutott. Az első munkahely meghatározó szerintem mindenki 
életében. Szerencsém volt, szeretettel gondolok az akkori munkatársairnra, kará
csonykor még az idén is köszöntöttük egymást. 

Az egyetemi mindennapok tarkaságát még színesebbé tette barátságarn a vi
lág legdaliásabb legényével. Első és másodévemen Ő is vásárhelyi egyetemista volt. 
Ötödéven összeházasodtunk. Harminckilenc év egyiittlét után elment az örök ha
zába. 
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Az egyetemi éveim emlékét az Ő szemeivel is látom és híven őrzöm. 
Pályafutásomból tizennyolc évet Oklándorr töltöttem. Életem legszebb szakasza. 

Ott született két virágszálunk Árvácska és Boglárka. Olyan foldbe gyökereztek, ami 
mindent megadott nekik, hogy szép, tartalmas gyermekkoruk lehessen, és olyan 
alapokra tegyenek szert, ami egész életüket meghatározza. . 

Egyedül dolgoztam a patikában. Megtanultam az önállóságot, munkám nilllden 
következményének vállalását, határozottságot, szeretni embertársaimat. Örömük
ben, bánatukban osztoztam, kölcsönösen becsültük egymást. Tizennégy alkalom
mal kirándultunk a község asszonyaival. Az ország sok nevezetességét megismertük. 

1992-ben nyilt meg a Tünde Patika, ahol vezetői szerepem is van. Székelyud
varhely és környékének betegeit szolgálja ki. Jól meghatározott csapatmunka folyik 
nálunk. A huszadik születésnapunkat megünnepeltük. Kiváló alkalom volt a mérleg
készítésre, visszatekintésre. Jóleső érzés, hogy az indulástól ötön még együtt dol
gozunk. Az is örömömre szolgál, hogy a húsz év alatt együtt dolgozó húsz személy 
mind evett a születésnapi tortából. Senki nem változtatott munkahelyet, aki elment 
tőlünk, az a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. 

Még ma is naponta vizsgázunk. Hivatástudatból, szakmai alázatból, naprakész, 
pontos képzettségből, emberszeretetből tanúbizonyságot teszünk. 

Az évek folyamán rendszeresen segítettünk a szakma elsajátításában az egyete
mistálcnak, az asszisztenseknek. A gyakornokoknak évente megmutatjuk, hogy kell 
visszafelé keverni a mozsárban. 

Egyik legnagyobb elismerésnek tartom azt a délután!, amikor 2005 december 
14-én meghívtak az egyetemisták, előadást tartani, elbeszélgetni az egyetem dísz
termébe. A téma így hangzott:" Érdemes-e a gyógyszerésznek patikában dolgoz

ni?" 
Érdemes. Hiszem és vallom. A beteg; amikor előttem áll, csak ő létezik, aki se

gítséget vár tőlem, magas szaktudást, egy jó szót és nem utolsó sorban egy bíztató 
mosolyt. 
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2013 január 

Abrán Jobb Tünde 



Anul V 

Facultatea de Farmacie 
Prof. Dr RACZ GABRIEL 

decan 

Baciu Cornel 

Ban Olga 

Benke Maria 

Dinka 

Gombo~iu 

Gliga Angela 

Hirschon Carmela 

Iob Tünde 

Ionás Estera 

Ionasiu Veturia 

Jurjut Stela 

Kaffai Géza 

Kazay Ana Gabriela 

Katz Silvia 

Kovács Klá!-'a 

Le;n,;ianu ndll1erva 

Maria 

Stana 

Gabriela 

Lenuta 

Nagy Rozália 

Péter Olivia 

Sabau Ioan 

Stoian Rodica 

Szekeres Klára 

Petru Olivia 

TAtar Rodica 

Turcu Claudia 

Trifu Veronica 

Varga Anna 

Zarug Susan~ 

A legszebb diákigazolvány. 
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Szünetben a Botanikus kertnél Klára és Tünde a. Botanika laborban 

Kirándulás a Tordai hasadéknál 
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Jobb Tünde és Abrán József 

Elismerés a Román Gyógyszerész 

Kollégium részéről 

Premiul• de Onoarepentru 
"Íntreaga activitate 1n Farrrmcie" 

Seacorda 
Farm. Pr.TU11d~~/Abran 

~rJf. Univ.Dr.Farm. Dumitru Lupuliasa 
~.tele Colégiului Farmaci~ílor din Romama. 

07 decembrie 2012 

168 

1971 

SZÉP PÁLYA MÓDOSÍTÁSSAL 

1966 szeptemberében felvételiztem a Marosvásár~ 
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet gyó~zerészeti 
karára. 

Középiskolában nagyon szerenern a mateket, fizikát, 
kémiát és épp ezért fizika vagy kérnia tanárira készül~ 
tem. A X. osztály végén megismerkedtem egy frissen 
végzett gyógyszerész lánnyal, Simon Mártával, aki közeli 
szomszédom volt. Ő olyan hévvel, lelkesedéssel beszélt 
az egyetemről, a szakma szépségéről, a tanárokról, hogy 
végérvényesen meggyőzött, hogy ennél szebb, feleme~ 
ló'bb hivatás nincs is. Egy évvel a felvételi előtt szilárdan 
eldöntöttem, hogy gyógyszerész leszek. 

Nagyon nehéz körülmények közt laktunk és ezért én 
végig a városi könyvtárban tanultam. Emlékszem, a felvételi vizsgák előtt l órával 
már megjelentem nehogy véletlenül eltévedjek a folyosó rengetegben. Csodálatos 
volt az egyetem épülete. Nekem olyannak tűnt mint egy tündérpalota, csillogott, 
ragyogott, az egyile legszebb épület volt a városban. Eszembe sem jutott, hogy eset~ 
leg nem sikerül bejutnom. Simon Márta, mikor látta, hogy komolyan vettem az 
ajánlását, még jobban bíztatott. Végül sikerült a felvételim, 40~en jutottunk be, én 
az első harmadban, így ösztöndíjas is lettem. Arra nagy szükségem is volt, mert egy 
közepes fizetésből éltünk négyen. Nagyon boldog voltam, hogy bejutottam. 

Az első 3 hóriap roppan nehéz volt. Magyar nyelven még úgy - ahogy ment a 
jegyzetelés, de románul már nem. A bentlakóknak könnyebb volt, egymás jegy~ 
zeteit felhasználhatták én a könyvtárra voltarn utalva és próbáltarn a sok üres sort 
pótolni. Vettem egy román~ magyar szótárt is, hogy még értsek is valamit. Minden 
nap tanultam, jegyzeteltem. Szerencsém volt, hogy minden tantárgyat szerettem és 
szívesen tanultarn. Úgy januárra egyenesbe kerültem, eltűntek az üres féloldalak a 
jegyzeteimbőL 

Az első vizsgám szervetlen kémiából volt, T. Goina adjunktussal. Az oxidációs 
- redukciós egyenleteket vágtam, értettem a folyamatokat és 9~est kaptam. Ekkor 
nyugodtam meg, hogy csak van remény és képes leszek elvégezni. Most is S. Márta 
volt az ösztönzőm, lelkesítőm. Ő közben egy bukaresti versenyvizsga után visszake~ 
rült az l ~es gyógyszertárba. 

Botanikából Füzi József adjunktus adott elő, a gyakorlatot Kisgyörgy Zoltán tar~ 
totta. Szép tantárgy volt, csak sokat kellett magolnom. 

A második félévben bejött az analitikai kémia, dr. Sóos Pál tanárral. A legérdeke~ 
sebb tantárgynak tartottam. Nagy szeretettel gondolok vissza, Soós tanár úrra, aki 
szigorú, de nagytudású és emberszerető volt. Szerencsénkre a gyakorlatokon nem 
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történt sem égés, sem robbanás. Józsa Sándor laboráns volt a gyakorlatokon a ba
rátunk és segítőnk, aki mikor látta, hogy túl messze tévelyegtünk, megsúgta, hogy 
milyen kation vagy anion bújt el abban a porban amit épp vizsgál tunk. Az első évben 
a gyakorlatokat Du~a Silviával tartottuk. Jó volt a kapcsolata az évfolyamunkal, mert 
ő volt az évfolyamfelelős is. 

A II. éven a gyakorlati oktatást is Soós Pál tanár úr vefette. Az első órán kiszólított 
és jól feleJtem. A következő órára csak átfutottam az anyago t, mert már volt j egyem. 
De ismét kiszólított felelni, de ez már csak döcögött. Komolyan megszidott és az
után a szemeszter végéig minden órán kérdezett. Nagyon hálás voltam ezért, mert a 
vizsgákra már csak ismételnem kellett. Soós tanár úrhoz szerettem volna jelentkezni 
szakkörre, majd az államvizsga dolgozatra is. De az egyik tanársegéd visszautasított, 
hogy már nincs hely. Ebbőllett egy kicsi bonyodalom. 

Nagy tisztelettel gondolok vissza a fizikát előadó Barabás Béla adjunktusra és a 
mateket tanító Bachner Jenőre. 

Steinmetz adjunktussal tanultuk a mikrobiológiát és a közegészségtan!. Mivel ezt . 
is románul kellett tanulni, nagy erőfeszítést ígényelt. 

A fizikai kémiát Tőkés Béla tanár oktatta. Szerintem ő volt a legnagyobb tudású 
szakember a fakultáson, mindig jegyzet nélkül, szabadon adott elő. 

A IV. éven megkezdtük a Gyógyszertechnológiát, melyet Ádám Lajos adjunktus 
adott elő. Nagy tudású szakember volt, de főleg emberszeretete maradt meg ben
nem. 

A III. év végén beiratkoztam a gyógyszerellenőrzés szakkörbe Blazsek Bodó Ág
nes adjunktushoz. Egész IV. év folyamán rendszeresen jártam a laborba a kísérletek 
elvégzésére és olvastam, fordítottam a szakirodalmat. 

V. éven dolgozattal is jelentkeztem a diákok tudományos szakköri szessziójára. 
Az utolsó éven tanultuk a gyógyszerellenőrzést, Blazsek Bodó Ágnes adjunktussal. 
Szép volt, izgalmas volt. Akkor még nem is gondoltam, hogy ezt fogom végezni a 
gyógyszerészi pályafutásom alatt. 

Szép emlékeim közé tartozik, hogy minden évben voltunk legalább egy évfo
lyam kiránduláson. Nagyvonalakban bejártuk az. egész országot és máig maradandó 
éhnényekkel maradtam. Egy párszor nyári diáktáborban is voltam, Bu~teni -ban és 
Felsőtömösön. Rámfért, mert bővíthettem a román tudásomat. 

Én nagyon szerettem az egyetemet, szerettem tanulni és olvasni, jegyzetelni a 
könyvtárban. Egyetlen negatív emlékem akadt. IV. év;:n, farmakognóziából vizsgáz
tam, amikor nekifogtam a tételnek bejött a vizsgáztató tanárnak egy kollegája. Olyan 
hévvel beszélgettek, hogy engem észre se vettek, hogy elmondtam mindent. Végül 
csak 7 -est kaptam. 

A másik érdekes emlékem az államvizsgához kötődik. A diploma dolgozat védé
sén pár mondatot mondtam el, amikor rohanva bejött valaki és szólt, hogy leállítják 
a vizsgáztatás!. Kiderült, hogy Ceau~escu· elvtárs városlátogatásan volt, épp közele- . 
dett az egyetem fele és ha véletlenül kedve lenne az egyetemet is meglátogatni, hát 
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legyen alkalma Jámi és hallani egy államvizsgát is. Vártunk vagy 20-30 percet, de 
szerencsémre nem volt kiváncsi az egyetemre. Mindenesetre elég nagy izgalmakon 
mentem át. El sem tudom képzelni, hogy mit tudtam volna produkálni egy ilyen 
népes csapat előtt, élén a "főkémikus "-sal. De véget ért az államvizsga és az egye
temi élet. Én azóta is a legnagyobb szeretettel és nagyrabecsüléssei gondolok vissza 
tanárainkra, tanársegédeinkre, akiktől nemcsak szakmát, de becsületet, embersze
retetet és szakemberi gondolkodást tanultunk. 

Ezután elutaztam Homoródfürdőre pihenni. Közben levelet kaptam egy kollega
nőtől, hogy 2 hét múlva "rezidens" vizsga lesz. Beiratkoztam, így 2 évig Vásárhelyen 
maradhattam. Több gyógyszertárban is dolgoztam: a főtéri "nagy" (!-es) gyógy
szertárban, kórházi gyógyszertárban, de a legjobban a szerpentin aljában levő l O
es gyógyszertárat szerettem. Kellemes családi hangulat vett körül és megtanultam 
pontosan, precízen dolgozni. Ahogy véget ért a 2 éves gyakornokság, kihelyeztek a 
Hargita megyei Tölgyesre a TBC szanatórium patikájába. Ott kaptam az első pofont 
az élettől. Tölgyesen kiderült, hogy a nekem kiutal t szobát már elfoglalta egy buka
resti nyugdíjas gyógyszerésznő. Két hetet kibírtam, de aztán hazajöttem. Persze az 
útszéli busz - majd a vonatvárásban úgy megfáztam, hogy betegszabadságra kerül
tem. Szerencsémre ez idő alatt urbánvizsgát hírdettek Marosvásárhelyre. Áprilisban 
volt a vizsga Bukarestben és sikerült. Közeben 8 hónapos terhes is voltam és a sok 
izgalom miatt, hazafele jövet Maroshévizen szültem. Ott ért a választás is és én a 
marosvásárhelyi gyógyszerellenőrző laboratóriumot választottam. Amit 2 évig az 
államvizsgára tanultam azt most alkalmazhattam. Azt csinálhattam amit szerettem 
és közben képezhettem magam, mert nagyon gazdag könyvtár állt rendelkezésünk
re. Időközben Bukarestben elvégeztem a szakosírást a gyógyszerellenőrzésre, majd 
letettem a főgyógyszerészi vizsgát. A szakma szépsége mellett a stressz is kijutott, 
mert nagy volt a felelősség. A gyógyszerlerakat raktárában levő összes vegyszert és 
gyógyszer alapanyagat meg kellett analizálni a gyógyszerkönyv vagy belső normák 
alapján. Ezenkívül Maros és Hargita megye minden gyógyszertárát évente legalább 
egyszer meglátogattuk és leellenőriztük. Nagyon szép és érdekes, izgalmas volt a 
munkám. Nem volt két egyforma nap. Minden vegyszer, minden gyógyszerforma 
ellenőrzése, megkülönböztetése külön érdekesség. Nagyon szerettem a munkámat. 

A magánéletemmel kapcsolatosan: a rezidens periódus lejártakor, 1973-ban 
mentem férjhez. Férjem Jeremiás László aki orvosi látszerész és optometrista. 

A férjem !991-ben magán látszerész szaküzletel nyitott. Két év múlva átalakult 
kft-vé és alkalmazott még 2 szakembert. Ekkor szükség volt még egy személyre aki 
a beszerzést, az üzlet könyvelését végzi. 25 év után nagy bánattal, de megis otthagy
tam alabort és átjöttern a saját cégünkhöz. Hogy szakismeretem is legyen, Bukarest
ben elvégeztem egy 3 éves optometrikus képzést. Azóta bővült az üzlethálózatunk. 
Most van 7 látszerész szaküzletünk (Marosvásárhelyen, Régenben és Szovátán) 
mindegyik orvosi kabinettel és egy ambuláns szemésze ti műtőnk ( szürkehályog 
műtét). Most már szemésze ti kongresszusokra járunk és optikai szakkiállításokra. 
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A tavaly mindkét cégünkkel megnyertünk egy-egy európai uniós pályázatot. Sok 
új és főleg modern felszerelést vásároltunk. 

Kétfiúnk van: László (sz. 1974) és Zoltán (sz. 1975), akikaközépiskolai tanul
mányok után elvégezték Budapesten a látszerészetet, majd az optometriát. Mindkét 
fiam a mi üzleteinkben dolgozik. Zoltán fiam a lencsecsíszolást is megtanulta az 
új, uniós pályázatból megvett modern gépeken. Ha sürgős rendelés van, azonnaile 
tudjuk gyártani. 

Kicsit eltávoladtam a szakmámtól, de ma is elérzékenyülök, ha látom az Egyetem 
épületét vagy szóba kerül valamelyik volt tanárom. Szaktudásra, általános műveltség
re, becsületre, gerincességre oktattak, empátiával, szeretettel, önfeláldozással. 

Köszönöm a Jóistennek, hogy megsegített, mert alapjában véve szerenesésnek 
tartom magamat. Minden vizsgám első nekifutásra sikerült és akárhol dolgoztam, 
ott jól éreztem magam, szívvellélekkel dolgoztam. Úgy érzem, hogy mindenhol a 
maximumot tudtam adni. Az egyetemen, a munkahelyemen is azt csináltam amit 
nagyon szerettem. 
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1972 

GYÓGYSZERÉSZKÉNT ÚJRA DIÁKNAK LENNI ... 

Negyven év távlatából a "csak a szépre emlékezem"
el kezdhetem, mert valóban az volt az 19 6 7 októberé
vel kezdődő időszak amikor szülőhelyemet, a Barcaság 
hegyes tájait, elhagyva kitárult a Maros mentén elterülő 
csodálatos Marosvásárhely A számomra elérhetetlennek 
tűnő épület fele közeledve, a lépcsőkön meg-megáll
va csodáltam a botanikus kerttel felérő par ko t és szin
te már fejet hajtottam a tekintélyes épület előtt. Az első 
megoldandó feladat az volt, hogy a felvételi vizsga idő
szakára bentlakási szálláshelyhez jussak. Várakozva a so
ramra többszörös felvételizökkel találkoztam, én mégis 
reménykedtem. Nem volt könnyű megmérettetés a felvé
teli vizsga abban az időben (7 -8 jelentkező egy helyre), 

de bebizonyosodott, hogy a tudás győz és így kerülhettem én is a szerenesés beju
tottak közé. 

Az öt egyetemi év és a bentlakási élet nagyon meghatározta az életemet. Sze
rencsére velem egyenrangú évfolyamtársakkal laktam, egyformán küzdöttünk a 
nehézségekkel, néha a nincstelenséggeL Megtanultam egyűtt élni a társakkal, ta
nulni, szórakozni, örülni a sikereknek és egyűtt érezni a kudarcok keserűségét. 
Lélegzetvisszafojtó pillanatok voltak az első előadások , melyek sok ideig megroa
radtak bennem. Hogyan lehet ezt a terjedelmes anyago t lejegyezni és meg is ta
nulni? Az előadásokat estébe nyúló gyakorlati órák követték az addig ismeretlen 
kénhidrogén, ammónia, sósav és más vegyszerek illatával. Ez az egyetemi okta
tás nem engedett kiesni a napról napra való rendszeres készülésből - felkészítve 
ezáltal a hivatásunkra jellemző rendszerességre és pontasságra - így a vizsgaidő
szak nem is volt kibírhatatlan. Mit jelentettek a vizsgák? Nem kis izgalmat. A vizs
gákon még inkább meggyőződhettünk tanáraink óriási tudásáróL Érdekes élmé
nyűnk volt egy farmakodínámia vizsga, amikor az előadó tanárnő kórházba került 
és kiderült, hogy a férje fog vizsgáztatni. Fellélegeztünk: kö~nyen fog menni hisz 
a tanár úr farmakognóziát tanít. A tétel bemutatása után a feltett kérdések kissé 
meghökkentettek mindannyiunkat, hisz "a tanár úr rengeteget tud és nem csak 
farmakognóziából". Csodáltam azt a tudást melyet tanáraink valósággal sugároztak 
felénk és hálás vagyok, hogy ezt meg is követelték tőlünk. Ezért volt- és remélem 
ma is van - olyan színvonala a marosvásárhelyi gyógyszerész okatásnak , melyet 
külfóldön is mindenkor elismertek. Bármikor le merünk ülni egy asztalhoz más or
szágban végzett szakemberekkel akár vetélkedőre is. Most értem meg igazán miért 
volt fontos az alapokat ennyire elmélyíteni, hisz a tudomány fejlődése által hozott 
újdonságokat ismert alapokhoz könnyű hozzáadni. 
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Bevallom, mi a kevés szabadidővel rendelkező hallgatók voltunk. De széppé tud
tuk tenni ezt az időszakot is, főleg ha egy 4-5 órás labor után volt egy szép ered
mény is. Kedvenceim az analitika, galenika, toxikológia, gyógyszerkémia meg néha 
a fizkém (igazából ez utóbbi nem tartozott a kedvelt tantárgyak közé, de az előadó 
tekintélyes megjelenése, tudása szinte-szinte megszerettette ezt a tantárgyat is) vol-
tak. . 

A legtöbb gyakorlati órát a galenika laborban töltöttem várakozva a pilulák szét
esésére, próbálkozva azok szétesési idejének meghosszabításával ( 19 7 0-72). Ez volt 
a diploma dolgozatom témája, ezt hozta á "szerencse" (mivel a számomra nagyon 
szép és látványos analitikai kémián nem jutott téma). Nem bántam meg, mert ez 
hozott közel a szakmához, megszerettette a magisztrális receptek készítését, amit 
hála Istennek napjainkban is gyakorolhatunk. Mondhatom ezt többes számban, mert 
a Marosvásárhelyen végzett fiatal beosztott gyógyszerészeim is szeretik és örülnek 
hogy ezt is gyakorolhatják a mai "elkereskedehniesedett" világban. 

Az oktatás színvonaláról írva nem tudom nem megemlíteni, hogy a tanárok az· 
irányítás mellett a diploma dolgozatok gondos elolvasása és kijavítása által szerintem 
biztonság érzést adtak azzal, hogy nem lehet hiba a dolgozatban. Jóleső érzés volt 
látnom, hogy a 2002-ben végzett lányom dolgozatát ugyanúgy kijavították, ugyan
azon a Galenika tanszéken. Az egyetemi oktatás utolsó félévében - gyógyszertári 
gyakorlat - alaposabb betekintést nyerhettünk az elméletben tanultak gyakorlatba 
ültetésébe. Éhnény volt számomra egy régi, "jónevű" patikában gyakorlatozni, egy 
rendkívül befogadó és segítőkész munkaközösség körében. 

Amint említettem nem dúskáltunk a szabadidőben, de ezt a kevés időt maximá
lisan kihasználtuk, ebbe színházi, Stúdió termi előadások hangversenyek is belefér
tek. Ebben a "színis" hallgatókkal való barátságunk is sokat segített- főleg anyagilag. 
Külön szórakozás volt a "menzára járás", ott találkoztunk a kedves ismerősökkel, 
tanárokkal és azt az időt is oly szépen ki tudtuk használni. Szórakozó helyeink egye
temista centrikusak voltak, a közismert Apolló épületében, ahol még a zenész sem 
volt "idegen" a szakmától, vagy az akkor még számunkra nagyon szép, vadregényes 
Somostető, Maros part ... 

Egyetemi éveink része volt a nem kevés közös évfolyamkirándulás az egyetem 
autóbuszával, tanárainkkal együtt az ország különböző tájain. Kellemes ernlék az 
ötödévi "tanulmányi kirándulás" , jó alkalom volt f~lkeresni az előző évfolyamok 
végzettjeit és barátkozni azzal a lehetőséggel mely ránk vár az országos kihelyezés 
után. A tanulmányi kirándulás éhnényeit aztán ·1972 őszén sikerült saját bőrömön 
is megtapasztalnom a Buzau megyei Patarlagele-n, ahol egy ll gyógyszerpontot 
működtető patikát "választottam". Saját lábamon kellett megállnom, minden fele
lősséget vállalva. Itt éreztem, hogy nekem nyíltkörű gyógyszertárban a helyem, a 
gyógyszerekkel való munkát megfűszerezve a betegekkel való közvetlen kapcsolat
tal és segítségnyújtással. Majd Bodzaforduló, Uzon megállókkal Sepsiszentgyörgyte 
versenyvizsgáztarn, ahol ma is élek. Itt tapasztalt gyógyszerészek mellett dolgoztarn, 
akiktől sokat tanultam. 
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Fontos számomra minden lehetőséget kihasználni a továbbképzésre, szakmai 
fejlődésre, mely ma már megadatott itthon és a határokon túl is. Nem lehet kihagy
ni az EME rendezvények nyújtotta találkozókat, amely igazából a miénk, rólunk szól 
és értünk van. Fiatal munkatársaimrnal igyekszünk minél több szakmai előadáson 
résztvenni, meghívunk a megyébe is tanárokat lehetőség szerint Marosvásárhely
ről, Szegedről, Bukarestből. l 9 7 6-ban családot alapítottunk melynek legnagyöbb 
teljesítménye két lány, egy gyógyszerész és egy közgazdász, valarnint három unoka. 
200 l-től saját gyógyszertárarnban dolgozorrr, örülök, ha minden évben hallgatókat 
fogadhatok gyakorlatra, megoszthatarn tudásomat, mikor felelevenítve a tanultakat, 
újat is tanulok, hisz a gyógyszerésztudományok évről évre új eredményekkel gaz
dagadnak. A fiatal kollégákkal folytatott szakmai megbeszélések azt tükrözik, hogy 
a marosvásárhelyi gyógyszerészeti fakultás lépést tart ezzel a tudományos fejlődés
sei. Boldog vagyok, hogy ezt az egyetemet választottam és hálás tanárairnnak, kivé
tel nélkül. Itt elsajátíthattam a gyógyszerész szakma kihívásainak sikerélményeit és 
buktatóit, anyanyelvemen is. 

Örülök, hogy Alma Materünk, a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 65 éves 
ünneplése alkalmával megoszthattam gondolataimat az 1972-ben végzettek részé
ről és része lehettem annak az 58 nemzedéknek (1950-2012), mely ~ost visszate
kinthet a Kar magyar nyelvű képzésének eredményeire, sikereire a szerkesztő tanár 
lelkes munkáján keresztül. 
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1973 
AZ ELMARADTTALÁLKOZÁSOK EMLÉKÉRE 

45 éve felvételeztünk és 40 éve végeztünk. 
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye

temnek nagy vonzó ereje volt Erdélyszerte. Nemcsak az 
impozáns épület és a gyönyörű park vonzotta a diákokat, 
de ismertek voltak az itt tarútó nagytudású professzorok, 
gyógyszerészek. Akkor csak az a diák felvételizett a gyógy
szerészetire, aki tényleg patikus akart lenni, fiatalkori 
vagy gyerekkori álma volt, esetleg a családban volt egész
ségügyi dolgozó. Egyetemre felvételizni - mivel sok más 
lehetőség is volt a tovább tanulásra: a 3 éves tanárképző, 
színi, technikum ok mint az egészségügyi ("dögi"), az 

. .építészeti, vegyészeti, stb. -komoly tanulást igényelt. 
• Szer;ncsenk volt a felvetelin, azzal, hogy 1968-ban nem voltak érettségiző osz

tályok, 1gy csak 2, 5-szeres túljelentkezés volt az 5 O helyre, ami nagy reményeket 
keltett mmdenkiben. A bejutott kollegáim főleg Erdélyből jöttek, több mint 15 -en 
Vásárhelyről és környékéről, néhányan pedig Moldvából és Olténiából. 

.. V~s:zaemlékezve a ~elvéte~ tananyagára, én inkább a növénytantól féltem. Az 
elozo evben sikertelenül felveteliztem a vegyészmérnökire, a kémiát szerettem és 
tudtam, tavasszal pedig elliatár.:;ztarn, hogy a sok fizika, algebra helyett inkább meg
tanulom az l évnyi botanikát. Igy vágtarn neki 3 hónap tanulás után a felvételinek 
- írásbeli és szóbeli- és igazán örvendtem, hogy sikerült bejutnom, bár a család
ban, a rokonságban nem volt se orvos, se patikus, se asszisztens, sőt betegek se 
voltunk- hála Istennek. A gyógyszertárba csak akkor mentem, arnikor Nagymarnám 
elküldött a Hosszú utca (ma: 1918 december l) sarkán lévő patikába "antikáért" 
( An;mevralgic), mire oda értem elfelejtettem a nevét és újra vissza kellett menjek. 
Ott álltam 5 év egyetemi élet előtt, de fogalmam sem volt, hogy mit fogunk tanulni, 
m:t ~ell majd telje.sítenünk,_d~ azzal bíztattak a "felliőttek", hogy csak ülünk a pult 
mogott, a sok gyogyszer kezott - frizura, manikűr - és mindenki tisztel, szeret 
m1nket, mert a gyógyszerész az gyógyszerész. És mi lett ebből az 1968-as tévhitből!! 
Utólag rájöttem, hogy a gyógyszerészetin sokkal többféle kémiát tanultunk mint a 
mérnökin tanultunk volna és ez a hivatás mennyiv'e! szebb és amellett n~hezebb, 
mint a vegyészmérnöki. lehetséges, hogy a mé{nökök nem értenek velem egyet. 

Októ~er elsején e~ezdődött az első év, nem emlékszem, hogy volt ünnepélyes 
megnylto, vagy sem es nem ismertem senkit. Rövid keresgélés után, megtaláltuk 
a "folyosónkon" a hirdetéseket, csoport beosztásokat. Négy csoport indult - én a 
N-ik csoport~a kerültem. Az :'lőadások nagy része románul folyt, néhány tantárgyat 
pl. a. botanikat ~agyarul adták le, a gyakorlatokat pedig románul végeztiik (har
madeven vezettek be, hogy minden előadást magyar nyelven kell tartani). Mivel 
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magyarul érettségiztem a szervetlen kémia kurzusokból, románul, eleinte alig értet
tem valamit, de néhány hónap múlva belejöttem. Lassan összerázódtunk, a februári 
vizsgaszesszió után kezdtünk rájönni, hogyan is kell az egyetemen tanulni. Matema
tika órán nagyon féltünk Bachner tanár úrtól- még most sem tudom miért kellett 
számtant tanulni, legtöbben humán tagozaton végeztek - de az ijedelem az első 
órák után rögtön el is múlt. A fizika sem volt a kedvenc tantárgyunk, főleg till:kor 
rögtönzéseket kellett írni és az eredmény általában nagyon rossz volt. Kellemesen 
teltek a botanika gyakorlatok, 4 órát tartottak, nagyokat dumáltunk, rajzolgattunk, 
színeztük a sejteke t. Nem emlékszem, hogy lógtunk volna órákról vagy gyakorlatról, 
úgyis be kellett vollia pótolni, lemásolni, nem érte meg a fáradságot. 

Szerencsénkre volt az egyeteurnek egy strapabíró autóbusza, amellyel többször 
kirándulhattunk.A Tordai-hasadékhoz tett kirándulásunk már nyár fele volt, a fény
képek szerint nagyon "nekivetkőztünk". Nagyon vártuk a nyári szesszió végét. Utána 
egy hétnapos tanulmányi úton vettünk részt. Ezek a tanulmányi kirándulások na
gyon érdekesek voltak. Első nap Kolozsvárorr voltunk a botanikus kertben, második 
nap Szovátán, ahol úgy zuhogott az eső, hogy ki se szálltunk a l:mszból, de aztán a 
Gyilkos-tónál 3 napig gyönyörű idő volt, nem emlékszem, hogy hány gyógynövényt 
gyűjtöttünk, de hogy nagyon jól éreztük magunkat, az biztos!. Én sportosztályt vé
geztem ,Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceumban és az egyetemen is kosaraz
tam, kézilabdáztam. l 9 7 O-ben zónadöntőre kellett vollia menjünk Brassóba, de a 
májusi árvíz miatt nem tartották meg. 

A II.év-re úgy emlékszem, mintha könnyebbek lettek vollia a tantárgyak- azért 
nem mindegyik - de gyorsan eltelt az év. Egy-egy vizsga után délután ehnentünk 
moziba, gyakran mentünk színházba. Az Apolló volt az egyetemisták központja, de 
mi, gyógyszerészhallgatók ezekből a közös bulikból valahogy kirnaradtunk. A mai 
lehetőségekhez képest talán egyszerűnek tűnik az akkori diákélet, de nekünk nem 
tűnt unalmasnak, emlékezetem szerint senki sem akarta félbehagyni tanulmányait. 
Patikaközelbe még nem kerültünk, bár már elkezdtiik a harmadévet. 

III. év-en már a szaktantárgyakon volt a hangsúly: farmakognózia, 
gyógyszertehnológia gyógyszerkémia. Éhnény volt Rácz Gábor professzor úr egy
egy előadása, még most is emlékszem néhány anekdotájára, arra, hogy a vizsgán 
rájött, hogy "városi" gyerek vagyok. A gyógyszertehnológia eléggé "kínai" volt az 
elején, nem tudtuk hogyan kell egy kézi médeget megfogni· és még mérni is vele, 
de már nagyon patikai hangulat uralkodott a laborban: kotyvasztottunk, keverget
tünk, kavargattunk. Mindenképpen szerettem volna belülről is Jámi egy patikát és 
év végén Gyéresi tanár úr elintézte, hogy egy pár napig az akkori 5-ös patikában 
"praktizálhatok": Az első perctől kezdve minden tetszett és azóta is tetszik, ez a 
szakma pont nekem való és hálás vagyok a Tanár úrnak, valarnint a gyógyszertár 
akkori kollektívájának, hogy szeretettel fogadtak és tanítgattak. A hátralévő gyakor
latokat is (N.-V. év) itt végeztem és még a Kövesdombon is (ahova elköltözött a 
patika) meglátogattam őket, amikor hazajöttem Nagyszentmiklósról és meséltem 
az első munkahelyemről. 
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Emlékszem még néhány jól sikerült kirándulásra, Ia~i -ban a Gyógyszerészeti 
Kart és. a gyógyszergyárat is meglátogattuk. Ezeken a kirándulásokon tanáraink is 
jól érezték magukat és éreztük, hogy szeretnek minket. Egész úton énekeltünk, 
oda-vissza, szerencsére Joó István gitározni is tudott, a sláger a Jaj, jaj fekete vonat 
volt.Haza fele a Schneider Fánni-t - annyit "énekeltük", hogy két napig nem volt 
hangunk. Hogy a kirándulásoknál maradjak, az i-re feltette a pontot, az utolsó év 
végén a bukaresti egy hónapos gyógyszeripari gyakorlat, amelyet biztosan mások 
sem felejtettek el. A Drumul Taberei úton szállásoltak el egy bentlakásban (ahol nagy 
kártyacsaták folytak), meglátogattuk a Biófarm gyárat, az Uzina de Medicamente-t, 
az egyetemi könyvtárban az állarnvizsga dolgozatra forrásanyagat gyűjtöttünk. De 
azért voltunk színházban, moziban, strandon, egy szóval gyönyörű volt. 

A ballagás előtt egy pár nappal érkeztünk haza, és nagyon készülődtünk a záró
ünnepségre, a bankettre, amelyet az akkor új Grand Hotel vendéglőjében tartottunk 
és arniért nagyon irigykedtek ránk az általános orvosi kar végzősei. 

Gyorsan repültek, fogytak a hetek és hónapok, az állarnvizsga dolgozatot be kel~ 
lett fejezni,legépeltetni, a nyomdában bekötterni és időben beadni és közben tanul
ni a megvédésére - igazán hamar eltelt az ötödik év is. 

Nagy izgalmak és remények közepette, végre gyógyszerészek lettünk és vártuk az 
országos választást, mai kifejezéssel élve "on line", "telekonferencia" megoldással. A 
várakozásunknak megfelelőerr Erdélyben csak mutatóban volt egy-két hely, amelye
ket már előre elfoglaltak, de a Bánság még megmaradt. A két nagyszentmiklósi hely
ből egyet én választottarn el, a másikra egy Kolozsvárorr végzett bánsági lány került. 

Nagyszentmiklós az ország legnyugatibb városa, 65 km-re Temesvártól, 60 km
re Aradtól és 22 km-re a magyar és szerb határtól. Egy több nemzetiségű alfóldi 
kisváros, Bartók Béla szülővárosa, románok, németek, magyarok, szerbek, bolgárok, 
lakják. Itt született Dr. Bárányi Ferenc, akinek könyveit biztosan sokan olvasták már: 
a Marosvásárhelyi Orvosin töltött éveiről, vagy az utolsót, amelyben a szentmiklósi 
gyerekéveit eleveníti fel. Abban az évben a gyógyszertár főnöknője egy vásárhelyi 
lány volt: Barátosi Piroska. Őt váltotta a szintén Vásárhelyen végzett Nagy ilonka, 
a kollégák nagy része fiatal volt, sok gyógyszert készítettünk, nagy volt a forga
lom, így hamar megszaktam és megszerettem. Nagy szerenesém volt a befogadó 
házigazdámékkal, kedvenc számtan tanárnőm Szalló Brigitta (akinek a ferje orosz 
tanár volt az orvosin) szüleinél igazi családtagnak száillÍ.tottarn. 

Kétszer próbálkoztarn visszakerülni Marosvásárhelyre. Másodszorra majdnem 
sikerült is, de aztán minden maradt a régiben. Közben teltek az évek, munkával 
és családalapítással, én lettem a gyógyszertár főnöke IS évig. 1994 decemberében 
megnyitottam a saját patikárnat és hála a jó Istennek, jól vagyok, nyugdíjasan is 
folyamatosan dolgozom. A leányorp. elvégezte a közgazdasági egyetemet, utána a 
temesvári gyógyszerészetit (de közgazdászként dolgozik), így közvetlenül belelát
hattarn a mostani képzésekbe. Egészen más volt az oktatás a mi időnkben, a tudást 
és a szakma szeretetét adták át nekünk és készen álltunk a ,.kérdezze meg orvosát és 
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gyógyszerészét" válaszaira, a segítségnyújtásra. Nem kellett drága és agyonreklámo
zott gyógyszereket eladni, kereskedni velük. 

Nagyon, de nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megszervezni egyszer sem az 
egyetemi találkozókat, jó lenne tudni, merre vetette a sors a kollegákat, barátokat. 
De hátha ,.ami késik, nem múlik" és mivel éppen esedékes lenne a 40 éves találko
zó, sikerül mégis megszervezni. 

Az öt év folyamán azt éreztük, azt éreztem, hogy az előadó tanáraink, a gyakorla
tokat vezető asszisztensek, laboránsok még a titkárnők is vigyáztak ránk, segítettek, 
szerettek bennünket. Akármikor, bármiben számíthattunk rájuk. Igazi GYÓGYSZE
RÉSZEKET neveltek. Büszkék vagyunk a marosvásárhelyi ALMA MATER-re. 

Nagyszentmiklós, 2013 március 

Telbis Udvarhelyi Mária 

Szerves kérnia gyakorlat szünetében dr. Albert Levente tanárral 
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1974 

VISSZAPILLANTÁS 

Most, amikor csaknem 44 év távlatából visszagondo
lok arra a napra, arnikor első ízben léptem át a ~a.r()s
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet impozáns 
épületének kapuját, rájövök arra, hogy milyen gyorsan 
telnek az évek.. . · 

1969-et írtunk. Felvételizni jöttünk. Egyetlen kérdés 
foglalkoztatott, sikerül-e? És igen, sikerült.Abban az idő
ben a kizárá jellegű írásbeli vizsgák után következtek a 
szóbeli vizsgák. Minden jól ment, de azért szorongó szív
vel vártam az eredményhirdetést. 

Este tették ki a listákat. Soha nem felejtem el, renge
tegen voltak az épület parkjában, a listákhoz hozzá sem 
lehetett férni. Egy barátom, aki az orvosira felvételizett, 

jött velem szembe, ő mondta, hogy a legjobb eredménnyel jutottam be. 
Következtek a gondtalan diákévek! Lassan megbarátkoztunk a környezettel, taná

rainkkal, megismertük társainkat. 
A rni évfolyamunkon 15-en voltunk a magyar tagozaton. Nagy előny volt szá

munkra, hogy anyanyelven tanulhattunk. A szerves és szervetlen kémiát román 
nyelven tanultuk, az első előadásokból majdnem semmit nem értettünk. Én elég 
jól beszéltem a román nyelvet, ennek ellenére a szaknyelv elsajátítása elég nehezen 
ment. De végülis ez nem jelentett problémát, fiatalok voltunk, könnyen tanultunk! 
Ma is az a véleményem, hogy minél több nyelven beszélünk, annál jobban tudjuk 
érvényesíteni a tudásunkat. 

Az oktatás színvonala magas volt. Ha át akartál menni egy vizsgán, ott tudni kel
lett. Sokat tanultunk a gyakorlati órákon, ezek hozták közelebb hozzánk a szakmát. A 
laborban közvetlenebb hangulat uralkodott, sokat beszélgettünk, nevettünk egymás 
között, de tanárainkkal is. Fontos, hogy a tanár és diák között kialakuljon egy köl
csönös tisztelet, bizalom. Mi bármilyen problémával fordulhattunk tanárainkhoz. 
Szeretném hinni, hogy ez manapság is így van! 

Nekem az 5 év alatt a fizikai -kémia tünt a legnehezebb tantárgynak. A sors mégis 
úgy hozta, hogy ezen a tanszéken írjarn a diplomadolgozatomat. Meglepődtem, 
arnikor az egyik labor óránkon Tőkés tanár úr közölte velem, hogy van egy állarn
vizsgatémája amit nekem szánt. Mondanom sem kell, hogy létező és nem létező 
érvek hosszú sorát hoztarn fel csakhogy szabaduljak, de a tanár úr nem tágított. Igy 
történt hogy már másodéves hallgatóként hetente feljártam a tanszékre és kísérlete
ket végeztem. Persze a tanár úr segítsége nélkül semmire sem mentem volna, a mai 
napig azt állítom, hogy túl kemény dió volt számomra ez a dolgozat. Mentségem
re legyen mondva, szargalmasan dolgoztam, részt vettem az egyetem tudományos 
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rendezvényein. Utolsó éves hallgatóként a tudományos szesszió országos szakaszára 
is eljutottam, miután a helyi rendezvényen első díjazott lettem. 

Teltek az évek és úgy éreztem egyre közelebb kerül hozzám a szakma. Sokat 
jelentett számomra a gyógyszertári gyakorlat. Szerettem a receptúrát, elaborálást, 
minden erőmmel azon voltam, hogy minél többet tanuljak. A gyógyszertár mun
kaközössége, ahol a gyakorlati óráimat végeztem, szere"tettel befogadott, megbízott 
bennem, semmilyen munkától nem tiltott el. 

Úgy érzem ez volt egyetemi éveimnek az a szakasza, amelyik leginkább felkészí
tett a jövőre. 

Szabad időben ritkán szerveztünk közös programot. Gondolom ez azért volt így 
, mert az évfolyamon mindössze két fiú volt. Én, vásárhelyi lévén, nem úgy éltem 
meg a diákéveket mint bentlakó társaim. Sokat jártam színházba, koncertre, moziba, 
de csak szűk baráti köröm volt. 

Az nem létezik, hogy az embernek csak kellemes emlékei legyenek! Általában 
úgy mondják, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a szépre gondoljunk vissza .. 
Mégis el kell mondanom, hogy nehezemre esett részt vennem az egyetem politikai 
életében, megerőltető volt számomra gyűlésekbe járni, politikai felkésZftőkön részt 
venni, nem beszélve arról, hogy néha fel is kellett szólalni, még akkor is, ha nem 
volt semmi mondanivalónk. 

A rohanó világban egyszer csak arra ébredtünk, hogy eltelt az öt év. 
Eljött a ballagás napja. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy magyar nyelven bú

csúztassam a végzős diákokat: "Van-e szebb mint ami pályánk?Van-e nemesebb do
log, mint az, hogy tudásunk legjavát adva embertársaink szenvedéseit enyhithetjűk? 
Kiben tudatosadhama jobban mint bennünk orvosokban, gyógyszerészekben, hogy 
nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb mint az élet". 

Miután ezekkel a szavakkal elbúcsúztunk a kedves marosparti várostól, a hegyre 
épített tudás-fellegvártól, tanárainktól, belevetettük magunkat az élet forgatagába. 

Következett az államvizsga, választás, kihelyezés! Ez volt az a pillanat, amikor úgy 
éreztem, igazságtalanság történt velem, és nemcsak velem. Hiába voltak jó ered
ményeim, hiába végeztem az elsők között, előttem választhattak azok, akiknek a 
személyazonossági igazolványuk az illető helységbe szólt, vagy akik férjnél voltak. 
Igaz, nem volt nagy választék, Erdélyben kevés állást hirdettek meg, azok is nagy 
távolságra voltak a szülővárosomtól. Féltem a falusi környezettől, ezért úgy dön
töttem, hogy Bákóba megyek. Ott 2 évig dolgoztame"gy belvárosi gyógyszertárban. 
Meg voltam elégedve a munkahelyemmel, jó, melegszívű kollegák közé kerültem. 
Nagyon megszerettek, némelyükkel ma is tartom a kapcsolatot. . 

Mindez szükségmegoldás volt! Haza szerettem volna jönni Erd~iybe. Férjemmel 
és kislányommal Brassóban telepedtünk le. Versenyvizsgával megszereztem a feke
tehalmi gyógyszertárban meghirdetett állást (12 km-re Brassótól). 

5 évig dolgoztam ott. Sok volt a munkánk, mert egyetlen gyógyszertár volt a vá
rosban. Szívesen csináltam, mert mindig szerettem a munkámat. 
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1986-ban a lakásomtól kis távolságra új gyógyszertárat nyitottak, így, habár soha 
nem kívántam vezető pozícióban lenni, elvállaltam ennek irányítását. 

Az 1990-es évek elején letettem a hosszú szünet után meghirdetett főgyógy
szerészi vizsgát, majd magánpatilát nyitottam egy kolleganőmmel együtt. Nehéz 
periódus következett, sok munkával, bizonytalansággal, idegességgel, de szíve_s(Cn 
végeztem mindig a munkámat, ezért könyebben átvészeltem a kellemetlen epizó
dokat. Problémák persze bőven akadtak, főleg az évek során beállott változások ne
hezítették a munkánkat. 

Nem volt nagyon sok magyar anyanyelvű páciensünk ( szórványvídék a mienk), 
de ezek ismertek és örültek annak , hogy anyanyelvükön szólok hozzájuk és segítek 
bajaikban. 

Teltek az évek, rohamosan közeledett a nyugdíjazásarn időpontj a. Mivel nem volt 
akinek átadjarn a stafétabotot (lányairn nem akartak gyógyszerészi pályára lépni) 
200 7 -ben úgy döntöttem, hogy eladom a gyógyszertárat a Richter Gedeon cégnek. 
Még három évig dolgoztam náluk mint gyógyszertárvezető, majd nyugdíjaztattam 
magam. 

Befejezésül néhány szót a sikerekről és kudarcokról. Kisebb-nagyobb kudarc 
mindenkinek kijut az élet során, de az én esetemben ezek nem befolyásolták az 
életutamat. Siker vagy talán inkább szerencse volt az, hogy bárhol dolgoztam, meg
hitt, összeforrott munkaközösségre találtam, ami hozzájárult ahhoz, hogy örömmel 
menjek muukába, feszültség és idegesség nélküllássam el teendőirnet. 

Ezért éreztem mindig hivatásnak a munkámat. 
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Brassó, 2013 január 

Cinbotarn Mózes Margit 
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l O éves találkozó 

Gyógyszerészek bálján Brassóban (jobbró( második C. Mózes Margit) 
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1975 

ÉRETT FEJJEL 

Az 1970-es évtől !975-ig voltam a Gyógyszerésze
ti Kar hallgatója, ahova úgymond "vén" fejjel, a munka 
mezejéről érkeztem. 1963-ban már volt egy sikertelen 
felvételi vizsgám . a kolozsvári gyógyszerészetire. Hogy 
bánatomat feledjem és ne otthon tengjek-lengjek egy 
évig,felvételiztem a székelyudvarhelyi egészségügyi asz
szisztensképzőbe, amit el is végeztem, akkor még 3 év 
volt ennek a tartama. Megtetszett ez a szakma és vonzott 
a műtők éteres levegője. Le is húztam 4 évet, mint mű
tős asszisztensnő a vásárhelyi Szívsebészeten, ahol meg
ismerkedtem jövendóöeli férjemmel, dr. Lőrincz Attilá
val. Ő, amikor hallotta, hogy már próbálkoztam egyszer 
a gyógyszerészetire, elkezdett bíztatni, hogy próbáljam 

meg újra. Végül sikerült rábeszélnie és elővettem a régi könyveirnet. Ami könnyebb
ség volt - főleg számomra -, hogy a fizikát közben kivették a felvételi tantárgyak 
közül. 

A felvételi idejére kivettem a rendes évi szabadságomat, így aztán bombaként 
robbant a hír, hogy én ősztől egyetemista leszek, 2 5 éves fejjel. A klinika akkori 
vezetője Dr. Pop D. Popa prof. kerek-perec kijelentette, hogy hülyeséget csináltam 
és most hagyjam ott, míg nem késő, mert végzősként mehetek majd Moldovába és 
kínlódhatok míg visszakerülök Vásárhelyre - és sajnos igaza lett. 

Eléggé kívülállóként éltem meg az egyetemi éveket, főleg, hogy másod - és har
madévben szültem is. Az évfolyamtársak nagyrészt 18-19 évesek voltak és többsé
gük bennlakó. 

A csoporttársaimmal nagyon jól éreztem magam, természetesen összeszaktunk 
a sok gyakorlati óra alatt.Tízen voltunk,nemzetiségi megoszlásunk fele-fele arány
ban volt, ami nem azt jelentette, hogy minden magyar a magyar tagazatra is járt. 
Az első év után egyik csoporttársunk ösztöndíjjal Magyarországra távozott, így csak 
kilencen maradtunk. • 

Évfolyamfelelősünk Olariu Marioara volt, akkor még adjunktus, a szerveden ké
tniai tanszéken, csoportfelelősünk pedig dr. Soós Pál professzor, aki nagy szeretettel 
vett szárnyai alá és próbálta eggyé kovácsolni a csapatot. Különböző programokat 
szervezett, többek között elvitt sétálni a Somostetőre, vagy meghívott magához tea
délutánra. 

Nekem az első év volt a legnehezebb,mert sok alaptantárgy , mint a fizika, vagy a 
matematika tőlem nagyon távol álltak, főleg, hogy az érettségi óta eltelt 7 év. Nagy 
hálával emlékszem Bachner Jenő adjunktusra, aki a matematika rejtelmeibe próbált 
bevezetni, de végül megelégedett annyival, hogy logaritrnálni tudok és ne rajta múl-
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jon, hogy nem végzem el a gyógyszerészetit. A matematika sajnos visszaköszönt a 
harmadéven fizik~i- kémia formájában, de ennek megértésében sokat segített Szász 
Éva évfolyamtársnöm és nem utolsó sorban Tőkés Béla előadótanár logikus, még 
számomra is érthető előadásai. Mint gyógyszerész később már csak a négy alapmű
veletre volt szűkségem és a hármasszabályra ... 

Visszatérve az első évre, hiába voltunk magyar tagozatosok, a szervetlen kémiát 
románul tanultuk dr. Teodor Goina előadásában. Érteni még értettűk, de a vizsgán 
nehezebb volt visszamondani. Másodéven is megjártam analitikából, hogy a vizs
gán, hol románul, hol magyarul jutottak eszembe a szavak. Rám is szólt dr. Soós 
Pál professzor, hogy mondjam amilyen nyelven akarom, csak mondjam. Kedves 
emlékem a Szánthó Klaudia tanársegéd által tartott gyógyszerkémiai gyakorlatok, 
románul olyan szófordulatokat használt, amelyek feldobták ezeket az órákat. 

Ez a kétnyelvűség végig kísérte és megkeserítette szakmai életemet, mert évek 
múlva jöttek a versenyvizsgák, amikre románul kellett felkészűlni. Tanult az ember 
reggeltől estig, a megtanulandó anyagat értette is tökéletesen, de a memorizálás · 
már nehezebb volt és a vizsgán való visszaadás még nehezebb. 

A mi időnkben az előadásokról nem lehetett hiányozni az öt év alatt, mert ha 
nem jegyzeteltünk, nem volt miből tanulni. Nem voltak tankönyvek, csak litografált 
gyakorlati jegyzetek. Ha egy előadásra nem tudtam ehnenni, kénytelen voltan vala
kit megkérni, hogy indigóval jegyzeteljen. 

Mindezen nehézségek ellenére tanáraink alaposan felkészítettek a mestersé
günkre, úgy elméletileg, mint gyakorlatilag. 

Kedvenc tantárgyaim a botanika, farmakognózia, galenilea és a gyógyszerhatástan 
volt, a legunalmasabb a gyógyszeripari kémia. Még a Vegyikombinátha is levittek, 
úgymond gyakorlatra és ott bedugtak egy irodába, nehogy valami bajt csináljunk. 
Nem volt kedvenc, de azért szerettűk a gyógyszerészeti kémiát, amit Fülöp Lajos 
adjunktus adott le szépen, érthetően. 

Diákélet? Az úgynevezett egyetemi élet vidámabb része engem elkerült, de 
mindez betudható családi állapotomnak is. Hiányoltam a közcis programokat a töb
bi évfolyamokkal. Nem ismertem kik járnak alattam, felettem, de még a saját évfo
lyamam román tagozatosait sem. Nem emlékszem közcis kirándulásokra,"elvtársi 
összejövetelekre ". Nem beszélve az orvosisokról, még most is csodálkozom, mikor 
kezembe veszem a kicsengetési kártyát, hogy "jé én ezzel is, azzal is egy évben 
végeztem". A nagy találkozások a többi évfolyamtársakkal a pártgyűléseken voltak, 
de én ebből kimaradtam, hivatkozva arra, hogy elég nekem a két gyerek nevelése, 
emellett még nincs időm gyűlésekre is járni. Ezek után már nem erőltették a párt
tagságot. 

Nem emlékszem, hogy lett volna sportélet. Az évfolyamunkról egy csoporttár
sam , Hidi Gyuri atlétikázott,eredményesen, de nem az egyetem keretein belül. 

Elérkezett az ötödév vége, lejárt az államvizsga, a diplomadolgozat megvédése és 
következett a kihelyezés, ami nem tartogatott semmi meglepetést. Erdélyben nem 
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volt meghirdetett állás, a legközelebbi a Gyímesekben volt, de azért nagy harc folyt. 
Én végül Suceava megyét választottam, azon belül is llisesti falut. Amikor jelentkez
tem az ottani Centrofarm igazgatójánál, kerek-perec megmondtam, hogy rám ne 
szárnítson.Két gyereket nem fogok otthon hagyni férjemmel együtt. Szerencsém 
volt, nagyon megértően és jóindulatúrr viszonyult a helyzethez, szó nélkül elenge
dett a kötelező 3 év után. Ezalatt a 3 év alatt ideiglenes kinevezésekkel hányócitarn 
amegye patikáiban, vagy Vásárhelyen, tarkítva mindezt betegszabadságokkal.l978-
ban sikerült versenyvizsgával bekerűlni a: · megyébe, méghozzá Segesvárra. Mit 
mondjak, örömnek öröm volt, hogy a közelben volt egy stabil állásom, de naponta 
kijárni busszal, hol délelőtt, hol délután és még éjszakai ügyeletet is vállalni, nem 
volt egy leányálom.Nagyon sok ingázó sorstársam volt.Ez a jövés- menés tartott 
egészen 19 8 9 tavaszáig,arnikor is végre sikerült ugyancsak versenyvizsgával vissza
kerülni Vásár helyre. Igy maradt 14 nyugodt évem a nyugdíjazásomig. Oda már nem 
kellett versenyvizsga, küldtek hivatalból. 

A z 1989-es fordulat előtt senkinek sem volt könnyű, se orvqsnak, se gyógysze
résznek, ezért sokan külfcildre távoztak és 90-en után még többen. Vásárhely lassan 
az elhagyott szülők városa lesz, vagy már az is. Ezt az én példám is erősíti, mindkét 
gyermekem külfcildön él, és ebből következik, hogy az unokáirn is. 

Szarosabb barátság nem szövődött egyik évfolyamtársammal sem,igaz el is szei
rádtunk szanaszét. Eddig minden találkazón ott voltam és remélem, hogy a 20 IS
ben esedékes 40 éves találkazón is ott lehetek. 

Összegezve szakmai életemet, nem bántam meg, hogy gyógyszerész lettem, jó
kedvvel és szeretettel végeztem munkárnat. 
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2013 február 

Lőrincz Bányai Éva. 
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1976 

SZAKMAI ÖRÖKSÉG 

A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 
Gyógyszerészeti karának 1971-től 1976-ig voltarn hall
gatója. 

2013-ban 65 éves a MAROSVÁSÁRHELYI GYÓGY
SZERÉSZETI KAR. Évfordulókan ünnepelni és ernlékez
ni szokás. Igén megtisztelő a felkérés, hogy az 1976-ban 
diplomázókat képviseljem, felidézve diákkorunk éveit. 
Sok idő telt el mióta megkaptarn a gyógyszerész okle
velet, a Gyógyszerészeti Kar alig három évvel idősebb 
nálam. Az események az idő múlásával átértékelődnek, 
egyesek elhalványulnak, feledésbe merülnek, mások 

mély nyomot hagynak bennünk. 
Marosvásárhelyen az Unirea Líceum reál tagozatán érettségiztem, majd hála egy

kori kérnia szakos tanáromnak az Egyetem Gyógyszerészeti karára felvételiztem. 
Visszagondolok arra az öt évre amikor a Kar tanárai, előadótanárai, adjunktusok, 
tanársegédek, laboránsok irányításával lefektettük hivatásunk alapjait, elvetették a 
kíváncsiság, az együttérzés, segítségnyújtás, felelősség magját fogékony lelkünkben. 

Ötven lány és egy szál fiú alkotta évfolyamunkat, öt csoportra osztva. Az okta
tás kétnyelvű volt, az előadások magyarul, a gyakorlati oktatás románul folyt. Az 
előadások érdekesek voltak, kezdetben alig tudtuk követni a témát és még jegy
zetelni is kellett, a gyakorlati órák izgalmasak, de néha igen hosszúnak tűntek, a 
rövid szünetek viszont gyorsan elrepültek a mindig zsúfolt büfében. Az egyetem 
könyvtárában lapozgattuk az előadásokat, a gyakorlati jegyzeteket szemináriumok 
előtt vagy vizsgák idején, mivel kevés példány volt belőlük, nem kölcsönözhettiik 
ki a könyvtárból. Nem felejtem el az egyetem parkját, a botanikus kertet, a sok 
fűvel, fával és a latin nevekkel. Számtalan ernlék maradt meg a gyakorlati órákról 
is: metszetek készítése, szárított növények azonosítása, megtanultunk négytizedes 
pontossággal mérni, szerves és szervetlen vegyületeket azonosítame Hatástan gyac 
korlatorr többek között békát boncol tunk, fehér egerek, tengerimalacok viselkedését 
figyeltük. Galenika gyakorlaton már szakismeretekete5zereztünk: oldatokat, emulzi
ókat készítettünk, kúpokat, kapszulilit öntöttünk, megtanultunk "dózist'' számí
tani és különböző összeférhetetlenségeket megoldani. Toxikológia előadásokon és 
gyakorlatokon ijesztő esetekről hallottunk. Megismerttik a gyógyszerészi erkölcstan 
törvényeit, a gyógyszertári könyvelés alapfogalmait is. Szép emlékek maradtak a 
gyógyszertári gyakorlatokról, ott "igazi gyógyszerészek" irányították lépteinket és 
vezettek be a gyógyszertári munkakörbe. _ 

Sok -élményben volt részünk: tanulmányi kiránduláson vettünk részt 
Aranyosgyéresen, Tordán, Kolozsváron, Brassóban, Aradon, Nagyváradon, Szatmá-
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ron, Nagybányán, elutaztunk Temesvárra és Jászvárosba is. Botanikus kertet, gyógy
szergyárat, kozmetikumokat gyártó üzemet, üveggyárat, csokoládégyárat, múzeu
mot, ernlékházat, képtárat, emlékművet, templomot, kolostort látogattunk. 

Évfolyamtársaimmal, Inivel nagyrészük bentlakó volt, leginkább előadásokon, 
csoportársaimmal a gyakorlatokon találkoztarn. Közösségben természetesen változa
tosabb, mozgalmasabb az élet, de nehezebb is - én mindebből teljesen kirnai~dtam. 

Előadások, gyakorlatok, szemináriumok, különféle vizsgák és vakációk váltogat
ták egymást, így gyorsan elszálltak a diákévek, 1976 tavaszán "elballagtunk", ősszel 
állarnvizsgáztunk. Ezt követte az "országos választás". Bákó ügyeletes gyógyszertárát 
választottarn munkahelyül, de már akkor minden vágyam az volt hogy haza, Maros
vásárhelyre visszatérjek. Számtalan versenyvizsgán vettem részt, míg végül 19 8 9 
februárjában Gernyeszegre kerültem és azóta is ott dolgozom. Időközben szép, né
pes családom lett, két lányom meg egy fiam van. Sokszor és sokat meséltem diák
éveimről, talán ezért is választotta nagyobbik lányom ezt a pályát. 

Ha az Egyetem épületében járok az emlékek elözönlenek és szinte fáj, hogy sok 
rninden megváltozott, de boldog és büszke vagyok, hogy itt lettem GYÓGYSZE
RÉSZ. 
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Marosvásár hely, 20 13 március 

Kovács Szász Sarolta 
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Kiránduláson (Veréph 

József és Gyéresi Árpád 

tanárokkal) 

A suceava-i várban 
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1977 

MIT JELENTETT SZÁMOMRAAMOGYE GYÓGYSZERÉSZETI 

FAKULTÁSA? 

Már tizedik éve tanítottam az egyetemen, amikor be
kéredzkedtem Tőkés Béla professzor fizikai -kémia elő
adására, a tanár úr nem kis meglepetésére. Mint min
dig, az előadás gondolatébresztő és csodálatos volt. Jól 
emlékszem, a hetvenes évek derekán, másodéves diák
ként egyik szünetben kedves évfolyamtársaimnak Parajdi 
Gyurikárrak és Tamás Pacának mondtam: "gyerekek ha 
ennél a profnál nem fogok tudni a vizsgán, elsüllyedek 
szégyen emben." 

Sajnos ma a fiz-kémet már másképpen tanítják, meg~. 
vallom látszólag nekem se volt szükségem rá, most már több mint harminc éves 
pályafutásom alatt. De: az a fantasztikus tudás és műveltség, amelyet az előadások 
során mutatott be Tőkés tanár úr, aztán az atomfizika, amely a gondolkodás dimen
zióit óceániméretekre tágítja, később meghatározónak bizonyult, több mint húsz
éves vezetői beosztásarn alatt. Pótolhatadan élményt jelentettek számomra ezek az 
előadások. 

Rácz Gábor akadémikus professzor tanítványaként abban a szerenesés helyzetben 
kezdhettem el pályafutásomat, amit egy olyan személyiség irányított aki néhai Kopp 
Elemér professzorral, nagyhírű furmakognóziai iskolát teremtett a marosvásárhelyi 
OGYE-n. 

Rácz Gabi "bácsi" szárnos növénygyííjtő körutunkon a botanikai és fitoterápiai 
vonatkozások mellett sem mulasztotta el beszélni a felfedezőkről, a hozzájuk fűző
dő anekdotákról, vagy akár festészetről és irodalomról, mindezt néha angolul, más
kor franciául vagy németül (oroszul is jól olvasott és beszélt), hogy gyakoroljunk 
nyelveket is! Mindezt szellemesen, könnyed eleganciával tette. 

Szerényen, előadásaimban és három könyvemmel, igyekeztem az ő gondolko
dásukat tovább vinni, s legalábbis részben a fiatal szakember generációknak iS tol c 
mácsolni. 

Csupán két példát említettem itt egykori tanárainkról, s akkor még nem száltam 
Ádám Lajos és Papp József, Fülöp Lajos és Gyé~esfÁrpád vagy Soós Pál és Kisgyörgy 
Zoltán alapos, minden tekintetben komoly, szakmai tudásáról, példamutató emberi 
tartásáról és becsületességéről, s a felsorolás korántsem teljes. 

Akkori tanársegédeink is kiváló szakemberek voltak és sokan közülük nagy ta
pasztalattal rendelkeztek. S a laboránsok? Kisujjukban voltak a gyakorlatok. László 
bácsi gyógynövényeinek illata belengte a fóldszinti folyosót, varázslatos hangulatot 
kölcsönözve a tanszéknek. 

Ritka fogalom mindez a mai egyetemen, hiszen az ódon falai között most más 
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szelek fújnak. Természetesen, semmi sem tart örökké és meggyőződésem, hogy az 
itt zajló orvosi- és gyógyszerészeti oktatásnak új dimenziót lehet adni európaibb 
hozzáállással, a törvények betartásával és vezetési stílussal, más mentalitással csupán 
a felhalmozott tudásunkra és hagyományainkra kell alapozni. 

Ne feledjük, valamikor a múlt század hetvenes - nyolcvanas éveiben, már azon 
kivételes hazai egyetemek között voltunk, amelynek diplomáit nyugaton is elismer
ték! 
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1978 

PÁLYAVÁLASZTÁSOM 

Néhány hete már, hogy valamelyik téli reggelen, úgy 
kilenc óra táján, nagyszentmiklósi otthonomban, kicsit 
még álmosan emeltem fülemhez az egyre hangosabb~n 
csengő mobiltelefonomat. A vonal túloldaláról érkező 
halló "zamatáTa'', ösztönösen anyanyelvemen válaszol
tam, már kevesen vagyunk itt a szórványban mi magya
rak s talán még ritkábban keressük egymást telefonon. 
Nem tévedtem .Gyéresi Árpád, marosvásárhelyi "gyógy
szerész", keresett és arra kért,hogy a Marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Kar fennálásának 65. évfordulója alkal
mából kiadandó kötet részére írjak egy néhány oldalas 
emlékezést egyetemi éveimrőLElmondta ,hogy ma is 
őrzi a temesvári Új Szó azon példányát,melyben Tavasz 
jelenidó'ben című versem jelent meg, melyet a Kar meg

alakulásának 5 O. évfordulója alkalmából írtam.Csak ekkor tudatosult bennem, hogy 
egykori kedves tanárommal beszélek, hisz a tanár urat nem csak gyógyszerészként 
őrzöm emlékeim között. Megtisztelő volt a felkérés, maga a tény is , hogy emléke
zett minderre, ugyanakkor meg is lepett, hiszen az én gyógyszerésszé válásarn egy
általán nem volt szokványos, vagy jó értelemben példaértékű, hisz a körülmények 
rendhagyó összjátéka folytán kerültem végül erre a pályára. Nem úgy, mint például 
a feleségem (leánynevén Bárócz Éva ) , aki már kisgyerek kora óta gyógyszerész 
szeretett volna lenni. Azóta, hogy az édesanyja bevitte magával egyszer Tordán a 
központi gyógyszertárba. Mi volt az, az ott tapasztaltakból, ami egy óvodáskorú 
kislány képzeletét annyira elkápráztatta, rabul ejtette, mi lehetett akkora hatással 
rá, mi tereliiette gondolatait végzetszerűerr e hivatás irányába? Talán a gyógyszertár 
jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető illata, vagy a falon függő jelképeknek, 
a nagy elődöknek, Hygeanak és Aesculapnak ovális alakú, domború, égetett zománc 
képe, az üvegpolcokon sorakozó apró színes dobozkák sokasága, vagy a szekrények 
tejüvegajtajába metszett sedegre tekeredő kígyó, vagy a fehér köpenyes gyógyszeré
szek, asszisztensek, kívül álló számára titokzatosnak tűnhető tevékenykedése? Vagy 
mindez együtt? Ez ma már nem fog kiderülni. 
Ő elsők között jutott be a felvételin, végig jól tanult, nyári gyakorlatra ugyanabba 

a tordai gyógyszertárba járt, mely egykor megbabonázta és jó eredménnyel végezte 
el az egyetemet. Azóta végigjárta a szakmai ranglétra összes fokát, ma Temes megye 
egyik legnagyobb forgalmú gyógyszertárának társtulajdonosa, vezető gyógyszerésze. 
Élete a szakmája. Azok közé tartozik, akiket egy dolog foglalkoztat igazán, akik egy 
dolgot tudnak, de azt nagyon jól. A szakmájukat. 

Vele ellentétben, én sohasem vágytam arra, hogy gyógyszerész legyek. Értelmi-
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ségi családból származom, édesapám vegyészmérnök volt, gyártásvezető a maros
vásárhelyi cukorgyárban. Öten voltunk tesvérek. Édesapám, hogy ezt a nagy csalá
dot tisztességesen eltarthassa, munka után, fél normával esti liceumban kémiát és 
fizikát tanított. Minket tanulásra ösztönzött. Jól is tanultunk.Én elsőtől nyolcadfrig 
végig első tanuló voltarn.Hatodik osztályos koromban kezdtem el gitározni. Közép
iskolás koromban, a tanulás mellett rengeteget olvastafn, de érdekelt a képzőművé
szet, a történelem, szerettem volna megtanulni mindent, amit az embernek a világ 
dolgairól tudni illik. A zene, a klasszikus zene iránti vonzódás teljesen hatalmába 
kerített. Hangszeres tudásarn fejlesztése érdekében, esténként zeneiskolába jártam, 
zeneehnéleti, zenetörténeti ismereteim is szépen gyarapodtak. Már nem volt olyan 
fontos számomra, hogy első tanuló legyek, beértem a második, harmadik hellyel 
az osztályban. 

Közeledett az érettségi s mivel hazánkban akkor még nem létezett klasszikus 
gitároktatás konzervatóriurni szinten, fogalmam sem volt hova fogok felvételire 
jelenkezni. A feltétel csak az volt a család részéről, hogy itthon, Marosvásárhelyen. 
probálkozzak, erre volt anyagi lehetőség. Orvos, tanár, vagy színész nem szerettem 
volna lenni, így kizárásos alapon maradt az akkor semlegesnek tűnő gyógyszerészet. 
Két nővérem is a gyógyszerészetin volt akkor már másodéves egyetemista. 

Egy alkalommal, arnikor már javában készültem a felvételire, meglátogatta nővé
reimet, valarnilyen jegyzetek miatt, egyik évfolyarntársuk, Hídi Gyuri, aki gyógysze
részeti tanulmányai mellett válogatott szinten atlétizált. Amikor meghallotta, hova 
készülök, határozottan le akart beszélni róla, nem fiúknak való pálya, mondta moso
lyogva. Késó'bb bebizonyosodott, hogy ez a "kétlakiság" sajnos nála sem működött 
zökkenőmentesen. 

Aztán elérkezett a felvételi napja. A gyógyszerészetin 40 hely volt. Úgy emlékszem 
!2-en voltunk egy helyre. Az irásbeli után a 36. helyre kerültem. A szóbelimintegy 
tíz napig tartott, több bizottság előtt folyt párhuzamosan. Engem sorshúzással az 
első nap első csoportjába osztottak ·be és a Cojocaru tanárnő vezette bizottság a 
kémia feleletemet 9-esre értékelte. Esélyem a bejutásra így igen kétségessé vált, hisz 
ha sokan feleltek volna tízesre a mögöttem állók közül, könnyen kieshettem volna. 
Végig izgultam az egész szóbelit, minden nap ott ácsorogtam az egyetem folyosóin .. 
Cojocaru tanárnő, kávészünetekben többször is odajött hózzám, bátorított, maradj 
otthon nyugodtan, te már bejutottál- mondta kedvesen. Neki lett igaza. Végül ma
radtam a harminchatodik. 

Mit mondhatnék a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről, mely 
akkor a magyarnyelvű orvos és gyógyszerészképzés bölcsője s egyben fellegvára volt, 
kitűnőerr felkészült tanári karral, köztiik nem egy nemzetközi szinten is jegyzett 
professzorral, jól felszerelt laboratóriumokkal, könyvtárra!, minden feltételt bizto
sítva a tanulni vágyóknak. Igazán csak ma, a gombamód szaporodó, hagyomány és 
igények nélküli úgynevezett diplomagyárak korában, döbbenünk rá, micsoda iskola 
is volt a miénk. Évfolyamtársaim közill többen is igen komolyan tanultak, csodál-
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tam s egyben irigyeltem egy kicsit őket emiatt, én azonban továbbra is a magarn 
útját jártam, sokat gyakoroltarn a hangszeremen, ez volt az ami igazán lekötötte a 
figyehnemet, szerettem volna egyre jobb, a legjobb lenni ezen a téren. Természete
sen rendszeresen látogattarn az előadásokat, nem hiányoztam a gyakorlatokról sem, 
lassan megszerettem az évfolyamon kialakult légkört, jó érzés volt ide is tarto;,:~:. 

A vizsgákra leginkább csak a szessziók alatt készültem, ami nem is jelentett komo
lyabb gondot félévkor, amikor, a nem túl hosszú anyagot, a vizsgánként rendelkezés
re álló 5 - 6 nap alatt viszonylag könnyűszerrel elsajátítottarn. Igy több alkalommal 
is jelesre sikeredett az első félév. Más volt a helyzet az év végén, ilyenkor előfordult, 
hogy több tantárgyból is egész éves anyag halmozadott fel, mert parciális vizsg~a 
nem mindig jelentkeztem, így kénytelen voltarn több alkalommal is ezen vizsgák 
közill egyet -egyet őszre halasztani, azzal a gondolattal, hogy egész nyáron bőven 
lesz majd idő ezekre is szépen felkészülni. Aztán valahogy mindig ezek a vizsgák 
sikerültek a legkevésbé. Mert ki tud olyankor tanulni, arnikor a barátok a Week--end 
telepen csónakáznak, a cementlapoknál fürdőznek, emellett ott yolt minden évben 
a felejthetetlen 2-3 hetes Szent Anna tó-i sátorozás a zenészbarátokkal, ahonnan 
semmi szín alatt nem hiányozhattarn. Aztán kezdődött minden előlről. .. 

Egyre több időt fordítottarn gyakorlásra, s a kitartó munka lassan. kezdte meg
hozni az első komolyabb sikereket ezen a téren. A Kultúrpalota Tükörtemében lép
hettem a marosvásárhelyi közönség elé, majd rövid időn belül több rádió és tv 
felvétel készült játékomróL Negyedéves voltarn arnikor egy Bach prelúdiummal és 
egy Paganini szonátával az Országos Fesztivál döntőjébe választottak be, műsoro
mat a Bukaresti Királyi Palota Kistermében adhattarn elő. Közben Kovács Leven
te, a Szinművészeti Főiskola tanára meghívott az igen népszerű, egyetemistákból 
alakított csoportjába, ahol a rendhagyó, a város közönsége körében igen népszerű 
előadásokat kislétszámú élő zenekar kísérte. Itt volt szüksége rám .Elvállaltam, hisz 
"Levi" csoportjába tartozni mindenkinek megtiszteltetést jelentett. Közben amin
den évben megrendezett Gyógyszerész Est egyik lelkes szervezője, fellépője vol
tam. És persze mindannyian éltiik a marosvásárhelyi egyetemisták gyönyörű életét, 
hangversenyekre, színházba jártunk, szombat esténként táncolni az Apollo klubba, 
ahol eleinte a fogászok kiváló Ciadis nevű együttese zenélt, majd később az első 
diszkó vendégei lehettünk, ahol a bakelitkerengokat ugyanaz a Hídi Gyuri forgatta 
a közönségnek, kiváló hozzáértéssel. És persze ekkor lettiiilk szerehnesek, ekkor 
választottunk többen is az évfolyamról társat magunknak egy életre. 

Próbáltarn valahogy összeegyezteni mindezt, szerettem volna a tanulásra több 
időt szakítani, arnikor ötödév elején ennek, a valóság talajától kissé elrugaszkodott 
szárnyalásnak egy neurózis vetett véget, mely álmatlansággal, teljes dekoncentrált
sággal járt. Orvosi tanácsra egy év pihenőre kényszerültem. Nehéz hónapok követ
keztek, de ez a betegség rántott vissza a valóság talajára, ekkor tudatosult bennem, 
hogy vége az álmodozások korának a zenei karrierről, marad a gyógyszerészet. Sze
rencsérnre sikerült maradéktalanul felépülnöm, tüneteim elmaradtak és a következő 
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évben sikeresen befejezhettem az egyetemet. Ekkor azonban váratlan dolog történt. 
Bevezetésre került a három éves gyakornokság. Míg az eredeti évfolyamam végzősei 
(köztük a feleségem is) végleges munkahelyre kerültek, én Temesváron hatszor, hat 
hónaponként munkahelyet váltva, újabb hat alkalommal vizsgáztam. Ezen vizsgák 
médiáját összeadták az egyetemi médiával, majd új abb_ repartició következett, most 
már a Temesvári Centrofarm keretén belül. Nehéz időszak volt, de kiváló lehetőség 
számomra, hogy komolyan pótolhassam mindazt a tudást, ami hiányzott ahhoz, 
hogy a jövóoen gyógyszerészként is sikeresen helytállhassak majd. Mivel vizsgale
hetőség nem volt, gyógyszerész házaspár igen nehezen kerülhetett az idő tájt egy 
városba, én is hosszú évekig Lngázásra kényszerültem. Az ingázásnak végül a priva
tizáció vetett véget, melynek eredményeként a családunk tulajdonába kerülhetett a 
nagyszentmiklósi központi gyógyszertár. 

Az akkor még akadozó gyógyszerellátás miattraktárat alapítottam, !993 és !998 
között a bukaresti, Ia~i-i, marosvásárhelyi, kolozsvári gyógyszergyárakat jártam azzal 
a céllal, hogy elsősorban saját gyógyszertárunk részére minden patikaszert biztosít-· 
sak, s csak amikor a bukaresti raktárak kínáltak zavartalan ellátást, igen jó feltételek 
mellett, akkor lélegezhettem fel egy kicsit. Közben !993-ban mindketten sikeres 
főgyógyszerészi vizsgát tettünic 

Ez idő tájt eszméltem rá, hogy a sors kegyeltjeként, egy olyan városba kerültem, 
Nagyszentmiklósra, mely eredendő hely a magyar kultúra számára, hisz egykor Bar
tók Béla ~ világhírű zeneszerző, zongoraművész, etnomuzikológus bölcsőjét rin
gathatta. En gitárosként elsősorban J.S.Bach, valamint argentin és spanyol szerzők 
művein nevelkedtem, így sokáig passzívan szemléltem, hogy a zeneszerző emléke 
lassan a feledés homályába merül, nehezen kristályosodott ki a tudatomban, hogy 
ezt valakinek meg kéne akadályoni, lassan érlelődött a felismerés, hogy a sors ezt 
a kitüntető feladatot nekem szánta. 200 1-be.n a zeneszerző születésének ·J 25. év
fordulója alkalmából, arnikor az egész művelt világ Bartók ünneplésére készülődött, 
Pro Bartók néven társaságat alapítottam azzal a céllal, hogy kegyelettel ápoljuk a ze
neszerző emlékét, őrizzük szellemiségét, valamint, hogy a halhatatlan mester élet
művét közkinccsé tehessük itt és a szülőváros vonzáskörzetében. Hangversenyeket 
szerveztünk melyeken elsősorban a Szegedi Tudományegyetem és a TemesváriVest 
Egyetem Zenei Fakultásainak művésztanárai és diákjai léptek fel. A szegedi Zenei 
Fakultás dékánja, dr. Kerek Ferenc, Liszt-díjas zougoraművész, felkérésemre lelke
sen magára vállalta a társaság művészeti vezetését. Áz alapítás óta eltelt l 2 évben 
több mint negyven rendezvénnyel tisztelegtünk a zeneszerző emlékének, bemu
tatva rendszeresen és rendszerezve életművét, az Allegro Barbarotól a Harmadik 
zongoraverseny és a Csodálatos mandarinig, mellette tudatosan népszerűsítve a 
klasszikus zeneirodalom remekműveit, sokszor világhirű művészek és zenekarok 
résztvételével, mintÁgostonAndrás hegedű-, Fenyő László cselló-, Bogányi Gergely, 
Logarr Skelton zongoraművészek, a Magyar Barokk Trió, a Kolozsvári Opera Zeneka-' 
ra, a Temesvári Filharmonikusok, a Szegedi Kortárs Balett, a Muzsikás együttes, hogy 
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csak a legfontosabbakat említsem. Tették mindezt ők sokszor saját felajánlkozást kö
vetően, művészi hitvallásból, hogy tudásuk és tehetségük legjavát nyújtva hajtsanak 
fejet Bartók nagysága előtt itt, a szülőváros Nákó kastélybeli hangversenytermének 
közönsége előtt. 2002-ben a Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma egy felújí
tott Bőseudorfer zongorát ajándékozott a társaságnak, 2004-ben a Budapesti Bartók 
Arhivum támogatásával felújítottuk a Nákó kastélybeli Bartók emlekszobát, a 200ti
os és 2 O ll-es Bartók évfordulók rendezvényeit mindkét ország kormánya komoly 
anyagi támogatásban részesítette, 2012-tienvárosunk a Román Rádió által sze!Ve
zett Vándorló Zongora nevű hangversenysorozatának utolsó állomása volt és nálunk 
maradt három évre (reméljük nemcsak) a hosszú Blüthner hangversenyzongora. 
Tevékenységemet 2006-ban a Magyar Művészetért Kuratóriuma Bartók-emlékdíjjal 
jutalmazta, 20 !2-ben a Artisjus Zenei Alapítvány a "magyar zene terjesztése terén 
elért kiemelkedő érdemeimért" Pro Artibus Artisjus éremmel tüntetett ki. 

Hét éve tagja vagyok a Temesvári Gyógyszerész Kamara vezetőségének. Egy idő
ben a temesvári Új Szó című hetilap rendszeresen közölte főként zenei témájú írá
saimat. 

Természetesen a gitárnak sem forditottam hátat, ma is játszom, több kiváló 
hangszer boldog tulajdonosa vagyok. Bár reményeim szerint, életem során mindent 
elkövettem, hogy szalanailag tisztességesen helytállhassak, az igazi nagy szerelern 
számomra mégis a zene maradt. Noha családom, feleségem és gyógyszerész fiam, 
Zoltán, mindenben messzemenően támogat, talán kicsit újra túlvállalom magam, 
néha az az érzésem támad, hogy már-már ismét szárnyalok, s csak reménykedhetek 
abban, hogy ennek a szárnyalásnak ezúttal nem kényszerleszállás lesz a vége ... 

Tavasz jelenidőben 

Emlékszel, akkor ís tavasz volt és jó, 

itt-ott még tarkállott a márciusi hó, 

a patakok vadul rohantak a völgynek 

s éreztem lelkemben új érzések nőnek 

Emlékszel, akkor is tavasz volt és jó, 

a hosszú oxigénhiánytól fuldokló tó 

1999, Új Szó (Temesvár) 

szédülten itta a füvek friss szagát 

s az érzés bennem túlnőtte önmagát. 

Látod most újra tavasz van és jó 

volna ha jeleniinkbe átmenthetnénk múló 

érzéseink, céljaink, vágyaink legjavát, 

mindazt mi egykor szép volt és igaz s azt a 

Tavaszt magát. 

Nagyszentmiklós, 2013 március 16. 

Tamás Sándor 
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ANUL V 

FACULTATEA DE FARMACIE 

GYÓGYSZERÉSZETI KAR 

Prof. Dr RACZ GABOR 
decan 

Achim Anica 
Anca Anica 
Baczó Boglári;::a 
lleicb. Togan Lueretia 
Bernád Judit 
Biró Réman Eva 
Ciuciu Curea Mihaela 
Darabont Ilona 
Dicui María 
Dobrescu Corina Maria 
Dornaltidi Eva 
Dragnea Viorica 
Dunky-Kraft Adrienne 
U:ltetlő-Bereczld Margit 
Fazakas-Demeter 

G:y:öngyvér 
Fe1er Viarica 
Góll Anikó 
Gálicz Judit 
Gáspár Enikő 
Gáspár lldiltó 
Horváth-Horváth F:n~sdbe1 
rllyés Erzsébet 
Ilyés Bíró Kl<lra 
.Jcler Minerva 
Kon'ícs Katalin 

Köntzey Tamás 
Lörinczi Lenke 
Masznyik Tatai t\nil~ú 

Man Elena 
Merk Imreh Eva 
Morlocan Ileana 
Munteanu Minodora 
Oláh Sárosi Vera 
Perzsa Baby 
Radu Bichicean Mflri:\ 
Riiucescu Aurelia 
Sandu Maria 
Simon Rozsnyai Zsófia 
Somogyi Erzsébet 
$tefan Addana Steiuta 
Stier Maria -Margit 
Szabó Márta Mária 
Sza.l{ács Iullánna 
Szász Sarolta 
Székely Keszeg Rozolia 
Tóth In~n 
Tudor Crislina 
Tig Maria-Eva 
Tit·u Elena 
Varga Ildikó 
Veress Katalin 
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1979 

A GYÓGYSZERTÁR VARÁZSA 

Nyár van. Kislányok játszanak a réten. Házat építenek 
a pillangóknak Egy nagy dobozt teleraknak virágokkal, 
lefedík egy darab üveggel aztán színes lepkékkel töltik 
meg a házikót. 

Az egyik kislány mással foglalkozik. Ő a virágokat nem 
a házikóba gyűjti. A különböző színű szirmokat külön vá
logatja. A pirosat egy kis edénybe teszi, vizet önt rá és egy 
kődarabbal addig préseli míg piros lé jön belőle. A kék
kel, a lilával és a zöld fűvel is ezt teszi, majd kis üvegekbe 
tölti. Ha a babák "betegek lesznek" ad nekik belőle, hogy 
meggyógyuljanak. 

Telnek az évek és a kislány bemegy egy gyógyszertár- · 
ba. A régi patikának jó "illata" van. Szereti ezt az illatot és 

arra gondol, jó lenne majd itt dolgozni. 
Még sok év telik el. A házuk ablakából (akkor még nem takarták el tömbházak) 

látszik az egyetem teteje és ő is oda kívánkozik. Tudja már, gyógyszerész akar lenni. 
Mindig is annak készült. Akkor is arnikor a babákat gyógyítgatra a színes vízzel, csak 
még nem tudta ezt megfogalmazni. A gyógyszertárak levegője is rnindig vonzotta. 

Igy kezdődött. Aztán az álom valóra vált és egy nap ott lépkedtem az Egyetem 
falai között. A bolthajtásos, vastag fal ú épület áhítattal töltött el és most is ezt érzem 
valahányszor, ötévenként visszatérek találkozni régi tanáraimmal, kollegáimmal. 

Az egyeterni évek nem okoztak csalódást. Jó volt az egyetemen, vidám éveket 
töltöttem ott. Fiatalságom legszebb éveit. Akkor még lehet nem voltam tudatában, 
de az esetleges nehézségekre már egyáltalán nem emlékszem, csak az maradt meg 
ami szép volt. És igazán szép volt. Egy olyan mesterséget sajátitottam el a legma
gasabb szinten ami betöltötte egész életem. Olyan tudást kaptam ott, amivel soha 
nem vallottam szégyent. A tanáraimra most is a legnagyobb szeretettel gondolok. 
Mesterséget és emberséget tanítottak. Több mint mesterség, ·hivatás és ez soks2:or 
áldozatot is kívánt. Sok tanulást, mert itt nem lehet egyeegy leckét kihagyni. Beteg 
emberek egészsége és élete függ tőlünk. 

A szakmánk sajnos az évek során sokat változótt, már nem egészen az arninek 
indult, de ez nem fedi el azt az érzést arnivel a~ egyetem elindított. Sőt nagyon so
kan közülünk a gyerekeiket is erre a pályára irányították. Ez igazolja, hogy nern volt 
hiábavaló a pályaválasztásuuk. És mindez a "rni egyetemünk" érdeme. 

Nekem a kihelyezés is nagyon jól sikerűlt. Kovásznára kerültem ahol !3 évig dol
goztam és a legnagyobb elismerésben volt részem. Most is nagy szeretettel dondolok 
az ottani emberekre. 

A családalapítás Kolozsvárra vezérelt de itt is megtaláltam a helyem. A volt evfo-
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lyamtársaimmal a találkozások mindig nagy örömet szereznek. ilyenkor eszünkbe 
jutnak a .kirándulások is, hisz sokat voltunk együtt, ami még jobban összehozott 
rninket. Eletre szoló barátságok kötődtek közöttünk. Itt találtam barátnőt akivel azóta 
is a legjobb barátságban vagyunk. Sok társannnal tartom a kapcsolatot, telefonon 
keressük, meglát?gatjuk egymást, gyermekeink fontos eseményein (ballagás,.eskü
vő) találkozunk. Es ha segítségre van szükségünk akkor is számíthatunk egymásra. 
Mindez annak a jó szellemnek tudható ami az egyetemen uralkodott. 

20 !4-ben lesz 35 éve, hogy elhagytuk azAhna Materünket és biztos vagyok ben
ne, hogy megint nagyon sokan együtt leszünk a találkozón. Elfeledjük majd, hogy 
telnek felettünk az évek, de azokban a pillanatokban majd nagyon fiatalnak fogjuk 
érezni magunkat mint annak idején. Felelevenednek majd, az együtt töltött időszak 
szép emlékei. Már lassan közelednek a nyugdíjas évek és összegezve mindent úgy 
érzem megérte. 

Nem volt kiemelkedő pályafutásom, mert a családalapítás elég későre sikerült 
és kisgyerek mellett nem tudtam annyira a szakmának élni, de nem bántarn meg 
semmit és ha újra kezdeném most is ezt választanám. 

Sok sikert kívánok a tanári karnak és kitartást a nehéz időkben is, hogy létezzen 
a marosvásárhelyi gyógyszerészeti karon magyarnyelvű képzés, hiszen rnindenki a 
saját anyanyelvén tudja elsajátítani legjobban a tudást. · 
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Kolozsvár, 2013 február 

Németh BálíntÁgnes 
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FACULTATEA DE FARMACIE GYóGYSZEReSZETt KAR 
Decan Prof. dr ADAM LUDOVIC 

egyetemi tanár 

Anta l. Eszter 
Bortha Margit 
Bólint Ágnes 
Bereczky Zsófia 
Bezdán Erzsébet 
Bokor tva 
Boros Schun Annamária 
Burda Kovács Ágnes 
C ö ta n ö Do i na 
Chitescu Putin Aurelia 
Corforiu Mihaela 
Csiszér Halmágyi Katalin 

. Csorba József 
Csupor Dézső 

Czompa Bertalan 
Darabont Ödön 
Dénes Mogdus 
Domokos Ido 
Echim llie 
Gáll Forkos Piroska 
Gherghe Marcelo 

l Gherghinoíu Carmen 
Gherghinoiu Todosiu Emilia 
Göbbel Ziégler Erika 
Grázel Katalin 
Hosz Tiberiu 
ll.c Vioríca 
lmecs Ilona 
Josa Márla 
Kertész Judith 

Kiléber Spak eva 
Koma Ilona 
Kozma Csoth Olga 
lukács Zillmann Erzsébet 
Madarász Kiára 
Maier Volentina 
Man Marta 
M&rgineanu CecOiöcean lucia 
Masznyik Géza 
Nagy Csiki Ilona 
Ormeni~an Totiano 
Pöcalö Lucia 
Pogány Lajos 
Pop Georgetc 
Rusu Marcela 
Schuster Ingrid 
Singer Brigitta 
Staicu Doina 
Szabó Ildikó 
Székely Emöke 
$erb,an Margareta 
Ursu Marilerio 

Vancea Pencluc Maria 
Varga Rozália 
Voss Judith 
Vilhelem András 
Z'ohorio Viorica 
Zillmonn Zoltán 
Zsigmond Kovács Emese 
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1980 

KLASSZIKUS KÉPZÉS- ÚJ KIHÍVÁSOK 

19 7 4-ben érettségiztem és felvételiztem, sikertelenül 
a kolozsvári zenei konzerv~tóriumba. Ez eléggé megvi
selt és elhatároztam, hogy oda soha többet nem próbál
kozom. A nagy kérdés az volt, hogy akkor mit akarok 
tovább csinálni, milyen pályát válasszak. Az iskolában na
gyon sok szakóránk volt, teál tantárgyakat X. osztály után 
már nem is tanultunk. Úgy gondoltam, hogy a kémiát 
be tudom pótolni és akkor próbálkozhatnék a gyógysze
részetivel, mivel orvos szüleim az orvosiróllebeszéltek. 

Kemény tanulással eltöltött hónapok következtek, az 
alapoktól kellett mindent megtanuljak, bemagoljak. 

Így érkezett el 197 5 júliusa és a felvételi. Kiderült: 
hogy több mint 600-an jelentkeztünk a 60 helyre. Ször

nyű érzés volt ez a nagy konkurrencia, egy újabb sikertelenséget nehezen viseltem 
volna el. Gondoltam, hogy a jelentkezők többsége reál osztályt végzett, nálam jobban 
felkészültek. Három írásbeli vizsgánk volt, úgy éreztem jól sikerültek, de csak akkor 
nyugodtam meg, amikor megláttam a nevem a bekerültek listáján. Azt hiszem, ezt 
az eufórikus érzést a mai felvételizök már nem ismerik. 

Szeptemberben aztán megkezdődött az egyetem. Nekem, bevallom, nagyon ne
héz volt különösen az első év. Kollegáim, akik a középiskolában tanultak fizikát, 
mateket, kémiát, könnyen boldogultak. Hálásan gondolok azokra a tanárokra, akik 
"zeneiskolás múltamat" figyelembe vették, arra voltak kíváncsiak a vizsgán, hogy 
mit tudok és nem arra, hogy mit nem. Idővel én is behoztam a lemaradásomat, a 
III. évtől már könnyebben ment a tanulás. 

Közel négy évtized után úgy tűnik, hogy gyorsan elrepült az az 5 év. Sokat kel
lett tanulni, nekünk hetente sokkal több óránk, hosszabb laborgyakorlataink voltak, 
mint a mostani diákoknak. Ráadásulheti l nap katonasággal telt (mennyi elfecsérelt 
idő! -igaz, voltak kollegáim, akiknek ez a nap volt a kedvencük). 

A szakmában nagyon sokat változott azóta a világ. MLtnég .,l O napos jelentés"
ről tanultunk a könyvelésből, ma már mindent szám.ítógép végez ... és mégis sokkal 
több a papírmunka, kimutatások, statisztikák stb. N~ha az az érzésem, hogy ehhez 
a munkához nem gyógyszerészeti, hanem közgazdasági végzettség lenne a megfe
lelő. Az egyetemen nagy hangsúlyt fektettek a gyógyszerészeti technológiára - ma 
a patikák zömében nem készítenek magisztrális gyógyszereket. Rengeteg kémiát is 
tanultunk, ennek is csak kis részét hasznosítjuk amindennapi patikai gyakorlatban. 
Igaz, azok a kollegák, akik laboratóriumokban dolgoznak vagy kémiát tanítanak, ezt 
másképp látják. Ugyanez a helyzet a gyógynövényismerettel is. 

!980-ban 23-an végeztünk a magyar tagozaton. A kollegáknak közel 2/3-a ma 
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külfóldön dolgozik, ketten meghaltak. 2005-ben megtartottuk a 25 éves találkozót, 
ezen a román kollegák nagy része megjelent, a magyarak közill nagyon kevesen 
jöttek el. Volt évfolyamtársaim közill csak 2-3-al tartom a kapcsolatot, ezek régi 
barátságok. 

Most, amikor már csak 2-3 év van a nyugdíjig, elmondhatom, hogy nem bántam 
meg, hogy ezt a pályát választottam és, hogy végig klinikai gyógyi;zertárban dolgoz
tam. A vásárhelyi egyetemnek pedig köszönöm, hogy olyan képzésben részesített, 
amely által ezt megvalósíthattam. 
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1981 

ISKOLAI ALAPOK-VÁLTOZÓ IDŐK 

Mi, az !9 81-es év végzettjei !9 7 6 őszén, 
3 l -en kezdtük el gyógyszerészeti tanulmá
nyainkat, hogy a következő évek során két 
további kollégával kiegészülve 3 3 -an végez
zünk. Ebből !3-an végig a magyar tagozaton 
tanultunk. 

Kovács Sándor: Ketten voltunk katonakö
teles fiúk, akiket már !9 7 5 -ben felvettek. 
Abban az évben még 60 helyre hirdettek 
felvételi vizsgát. Egy év múlva viszont elbor

zadva, de már páholyból figyelhettük leendő kollégáink versenyfutását. A több mint 
600 jelentkező majdnem számszerűleg megegyezett az előző évivel, éppen csak a 
meghirdetett helyek számát csökkentették felére, 21-en voltak egy helyre. Sze p t
emberben a tanév két hét mezőgazdasági munkával kezdődött, a fiúkat, lányokat 
külön táborba szállították, így az ismerkedés a kollégákkal, tanárokkal, az egyetem
mel még tovább tolódott. Végül aztán arrnak is elérkezett az ideje. Megkezdődhettek 
a sokszor reggeltől estig tartó, román tudásunkat próbára tevő laborgyakorlatok, 
a töméntelen új anyagat nyakunkba ömlesztő előadások, de a világmegváltó esz
mecseréket szülő beszélgetések is a büféasztalok körül, a pezsgő bentlakási élet, 
a válogatás Marosvásárhely - kultúrváros sokoldalú kínálatában, s úgy általában a· 
szülők látóköréből kikerült ifjúság izgalmas, nyüzsgő szabadsága. Majd mindezekre 
büntetésként következhettek a vizsgaszesszió heteinek izgalmai, kínkeservei, sikerei 
és kudarcai. Fokozatosan így szaktunk bele új helyzetünkbe, másodévtől már nem 
is mi voltunk a legkisebbek, rutinosan vettük egyik félévet a másik után s szinte 
pillanatok alatt szállt el az az öt év, legszebb ifjúságunk. 

Kovács (Kristóf) Irma Ildikó: Az egyetemen eltöltött öt év, sok szempontból meg
határozó volt az életemben. Jó alapokkal indultam - a botanikai ismereteim kivéte
lével -így nem jelentett nagy erőfeszítést megfelelőerr teljesíteni. Első vizsgám épp 
batanilából volt, de Kisgyörgy Zoltán.tanár úrnak köszönhetőerr ezt az akadályt is 
sikeresen vettem. Ezután már nem is féltem a viz.sgáktól, tanulástól. Szerettem az 
egyetemre járni, még a hetente egy napot elrabl6 katonaság sem tűnt akkor olyan 
szörnyűnek. 

Emlékezetes élményem volt harmadéven, hogy amikor Tőkés Béla tanár urat pár 
héttel a félév vége előtt behívták katonai átképzésre, nekünk pedig az elmaradt fi
zikai kémia előadásokat a román tagozattal kellett volna meghallgatni. Szerencsére 
jegyzet is volt, így abból készülhettünk a vizsgára ahol már jelen volt Tőkés tanár úr 
is. Altalában nem voltak nehézségeim a fizikai kémiával, tudtarn az anyagot, bátran 
mentem ki vizsgázni. Gyorsan felírtarn a levezetést a táblára és nem érettem, hogy 

224 

a tanár úr miért bíztat arra, hogy folytassarn. A füzetemben ugyanis csak ennyi volt, 
ez volt az utolsó Tőkés tanár úr általleadott anyag, mielőtt elment katonának. Ezt 
szóvá is tettem, mire általános derültség közepelle közölte velem, hogy ő tényleg 
befejezte akkor az órát, de nem a témát is, ezt a jegyzetből kellett volna kiegészíteni. 
Ez viszont elmaradt, mert elképzelhetetlen volt számomra, hogy Tőkés tanár úr úgy 
megy ki óráról, hogy nem fejezi be a témát. ·· 

A magyar nyelvű előadások könnyebbé tették a tanulást, a román nyelven folyó 
gyakorlati órákon pedig hamar kiderült ri:J.eimyire nem tudunk románul. A magyar 
tagozaton szinte mindenkinek gondja volt az első hetekben a "sodiu" és "potasiu" 
(nátrium, kálium) jelentésével, no meg nagy fejtörést okozott a "drpa de laborator" 
(labor rongy) is, amit kötelezően vinnünk kellett volna szervetlen kémia gyakorlat
ra, de csak a román tagozatos csoporttársaillknak volt, mivel nekünk fogalmunk 
sem volt mit kíván tőlünk a tanársegéd. Ezeken a kezdeti nyelvi nehézségeken a 
magyarul is jól beszélő csoporttársaink segítettek át és a laboránsok, akik mindig a 
diákok barátjai, pártfogói voltak. Józsa bácsinak köszönhetőerr mindellki sikeresen 
vizsgázott analitika gyakorlati vizsgán, de a növénytani ismereteink is László bácsi 
hathatós segítségévellettek elfogadhatóak. 

Kis évfolyam volt a miénk, tizenhárman a magyar, 20-an a román tagozaton. Sok 
kellemes, vidám napot töltöttünk együtt. A kötelező mezőgazdasági gyakorlatok, 
minden szeptemberben, nemcsak kollégáinkkal erősítették a kapcsolatot, hanem 
a felügyelő tanárainkkal is. A szakma elsajátítása mellett fontos volt a színház, a 
hangversenyek, a mozi, mind szép emlékek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 
egyetemi évekhez, mivel mindig a kollégáinkkal, barátainkkal jártunk kultúrálódni, 
szórakozni. 

K.S.: Különleges élmény volt tanáraink előadásain, a gyakorlatokon körbejárt té
mákon keresztül a tudomány mélységeit megismerni, nagyszerűségét megtapasztal
nL Diplomadolgozataink összeállításának folyamata közvetlen alkalmat is nyújtott, 
hogy bepillanthassunk ebbe a különleges világba. A kiválasztott témakörben ala
posarr dokumentálódiD kellett, először fordult elő, hogy nem tankönyvből, hanem 
közvetlenül a - sokszor idegen nyelvű - szakirodalomból gyűjtöttünk ismereteket, 
hogy azokat majd önálló munkánk eredményeivel próbáljuk kiegészíteni. Bár tud
juk, hogy kis egyetemünk lehetőségei mennyire korlátozottak voltak, arrnál büsz
kébbek vagyunk azokra az eredményekre melyeket e szellemi'műhely kigyöngyözött 
alig több mint félévszázados működése alatt. 

Az egyetemi évek végeztével kis évfolyamunk tagjai, gondolom akárcsak az előt
tünk járók vagy az utánunk következők is, rövid idő alatt szétszóródtak a világban, 
ma már Európán kívül is élnek kollégáink. Majdnem mindarrnyian tanult szakmáju
kat gyakorolják, az egyetemen szerzett tudásukkal állnak helyt az iparban, kórházak
ban, de legtöbben nyilván gyógyszertárakban. A rendszerváltozás teremtette új hely
zetbe már évtizedes szakmai tapasztalattal, de még fiatalos lendülettel cseppentünk 
bele, majd mindenki belekóstolhatott hosszabb-rövidebb ideig a korábban teljesen 
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elképzelhetetlen"clek tekintett magánvállalkozói szerepbe, kiélvezve, megkínlódva a 
véget nem érő átmeneti évek szépségeit, gyötrelmeit. 

K.K.I.I.: A kis csapatból páran teljesen eltűntek az évek folyamán, de sokan eljöt
tek a 2 O éves. majd 3 O éves évfolyarntalálkozókra. Ezeken a találkozókon az derült 
ki, hogy a jelenlévők mindannyian a szakma elhivatott katonái, mindannyian azt a 
tartást, tudást szeretnénk a mai nem könnyű helyzetben képviselni amit a marosvá
sárhelyi egyetem tett a batyunkba az ott eltöltött öt év alatt. Örömmel tölt el, hogy 
azon gyógyszerészek közösségéhez tartozom akik a marosvásárhelyi egyetemen sze
reztek diplomát. 
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dr. Kovács Sándor, 
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A Gyógynövénykert

ben dr. Péter H. Mária 

tanárnővel 

3 O éves találkozó 

1982 

AZ ÉNTÖRTÉNETEM ... 

Az én történetem 1977-ben kezdődött, ugyanis ek
kor felvételiztem sikeresen a Marosvásárhelyi Oryo~i_ és 
Gyógyszerészeti Intézet, gyógyszerészeti karára. 

Bemutatkozásul, nevem Tempili ( született Hauler) 
Katalin Mária, Nagykárolyban születtem és élek napja
inkban is, az 1982 -es évfolyam egyik végzettje vagyok. 

Nem ez volt viszont az első találkozásom a várossal 
és az egyetemmel, hisz ahhoz rokoni szálak is fűznek . 
Az első találkozás életre szóló emlék marad, az Egyetem 
ódon épülete, mint egy külön birodalom kastélya a maga 
több évtizedes, értékes múltjával, melynek falai közé haj

tott a kiváncsiság, hisz a gyermekkori vágyam vált valóra, gyógyszerésszé válni. 6 
éves koromban már ezt hangoztattam, szüleim és környezetem ehnondása szerint. 

!977 -ben kétnyelvű oktatás folyt Marosvásárhelyen, számomra és minden ma
gyar anyanyelvű diák számára ez szempont és természetes volt, hogy mindenki 
anyanyelvén tanulhasson tovább, s ezáltal az áhított hivatást jobban elsajátíthassa. 
Akkoriban négy egyetemi központban volt gyógyszerészképzés Romániában: Ma
rosvásárhelyen, Kolozsváron, Ia~iban és Bukarestben. Természetesen, gondolkozás 
nélkül a magyar oktatási központot választottuk. 

A felvételi nem volt gyerekjáték számunkra, három tantárgyból kellett felkészülni: 
botanika, szervetlen és szerves kémia, melyekből írásbeli vizsgát kellett tenni. Tan
tárgyanként 3 tétel volt a vizsgalapon, melyek mindenikét maximális pontosággal 
kellett kidolgozni 3 óra alatt. 

Ezen "bűvös" hármas után következett az egy hétig tartó izgulás az eredmény
hirdetésig, akkor még nem lévén szánútógép, mely mindent megkönnyít. Megjegy
zem, hogy kb. 27 diák pályázott egy helyre, azaz a kar 30 férőhelyére kb. 800-an 
felvételiztünk, országos szinten is hasonló helyzet uralkodott. Ha párhuzamot vo
nunk a napjainkban történő és az akkori felvételi vizsga között, a küzdés, elszántság 
elkerülhetetlen volt és ugyanakkor komoly szellemi, lelki felkészülést is igényelt. 

Saját - és leányom által megélt tapasztalataimból merítek példát, hisz ahogy az 
én édesanyám, ugyanúgy én is végigizgultam leányom felvételijét 2005-ben, ugyan
csak Marosvásárhelyen a gyógyszerészeti karra, részben dejavu, hisz ők csak egyet
len választott tantárgyból, a szerves kémiából rácsteszt formájában versengtek. Ne
kem ez meglepő volt hisz a mi generációnk esetenként többször felvételizett. Ugye 
mekkora változás történt 23 év elteltével? 

Ami évfolyamunkra bejutók felvételi átlaga kb. 9, 9 6 és 8, 9 8 között váltakozott és 
30 diák jutott be sikeresen !977 -ben, ebből !5 magyar tagozatos. 

Hetvenhét őszén megkezdődött az első egyetemi évem, ami egy új élet kezdetét 
is jelentette. 
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Elsőként említeném azt az élményt, mely a mai napig fülembe visszacseng "Ke
zeiket csókolom'' az a mérhetetlen tisztelet, ahogy tanáraink köszöntöttek minket 
a folyosókon találkozva, mely nekünk felemelő érzés volt, hisz addig diákként ilyet 
nem tapasztaltunk 

Az oktatás színvonala lenyűgöző volt, minden tantárgy egy új világba engedett 
betekintést és kinek egyik, kinek másik volt szimpatik;,sabb, de minden elméleti és 
gyakorlati órát pontosággal és komoly felkészüléssellátogattunk. Évfolyamunk négy 
csoportra volt felosztva, a 4. csoport tagjai: Kocsis Gyöngyike, Mihály ildikó, Ma
gyari Albert, Buculea Voichi!a, Ciabotani Lucia, Irimie Maria, Botezatu Gheorghe 
és jómagam voltunk. A gyakorlati órák 4-6 órásak voltak, melyeken komoly munka 
folyt. Ezek szüneteiben felüdülést nyújtott az intézetet körülvevő parkban való séta 
és fó'bb érdekességnek számított a fákon szabadon szaladgáló mókusok számlálása, 
valamint az egyedi botanikus kert látványa, a maga rendezett és különleges növény
világával, ahol játszadoztunk ennek felismerésével. 

Szorgalmas és törekvő évfolyam voltunk, egészséges versenyszellemmel, hisz
mindenki igyekezett az ösztöndíjat megőrizni, amely akkori pénznemben 3 5 O és 
7 5 O lej közötti összeget jelentett és az évfolyam kb. 3 O százaléka volt jogosult rá. 

Furcsa mód szerenesésnek mondhatom magam, hisz betegség miatt mentesítve 
voltam az őszi betakarítás és a katonaság alól és ezalatt minden időmet arrnak szen
telhettem, hogy hírneves gyógyszerészek keze alatt komárkodhattam az akkori l-es 
számú, főtéri gyógyszertárban. Itt fontosnak tartom megemlíteni dr. Ajtay Mihály 
gyógyszerész nevét, aki rendkívüli tapasztalattal rendelkezett és gyakornokaival oda
adással foglalkozott. 

Szabad időnkben imádtunk színházi előadásokra járni, moziba, koncertekre 
és a tavasz beköszöntével elmaradhatatlan volt a Maros parti szórakozás. Mivel én 
nem bentlakásban laktam, kimaradtam a bentlakás zsivalyából és fészkébőL Minden 
egyetemi év novembere körül már akkoriban is nagy esemény volt a gólyabál, egy 
előadás melyet bál követett, de szerényebb körülmények között zajlott mint az új 
generációké és inkább diák, mint tanár központú előadás volt, melynek helyszíne a 
diákétkezde volt. A lányom gólyabili előadásán is részt vettem meghívottként és meg 
is lepődtem a mostanság szervezett stílusos rendezvényen. 

Szűkített felfogású társadalomban éltünk, nem volt. oly mozgalrnas a diákélet, 
volt diákköri konferencia de a diáknapok, a csoportos foglalkozások az 19 8 9 előtti 
világban senkinek nem voltak fontosak. 

Már másodév után körvonalazodótt érdekléídésünk azon témakór iránt, melyet 
államvizsga dolgozatként választottunk utóbb. Kedvencern a botanika volt, ezért ezen 
tartárgyból írtam a diploma dolgozatomat Dr. Füzi József előadótanár irányításával: 
Nagykároly és környéke gyógynövényeinek feltérképezése gyógyászati szempontból 
címmel. 

Államvizsgánk a diploma dolgozat bemutatásán és megvédésén alapult, melyet 
egy gyakorlati próba előzött meg. Ezután következett a manapság már nem léte
ző "kihelyezés". Minden végzős a díszteremben gyülekezett, rádiós közvetítéssel 
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választhattuk munkahelyünket, országos szinten, a jegyek csökkenő sorrendjében 
azt a megyét és a megyének azon gyógyszertárit, amely szabad hellyel rendelkezett 
abban az évben. 

A rni időnkben ez az úgynevezett kihelyezés jó is volt meg talán nem is. A jó 
oldala az volt, hogy bár nem túl nagy jövedelemért, de biztos állást nyújtott, ugyan
akkor lehet egyeseknek szenvedést hozott, mert nem sikerült az óhajtott helyreke
rülni, esetleg messze a családjuktól és talán olyan részére az országnak, ahol kínló
dás volt élni és dolgozni. Volt akinek ezen a helyen otthona lett, de a többség ahogy 
tudott változtatott vagy akkoriban a kivándorlist választotta. Én a jegyeim alapján 
kedvezően választhattam és Szatmár megyei munkahelyet kaptam. 

Akkoriban a pályát gyakornok gyógyszerészként kezdtiik, ami három évig tartott, 
hat hónaponkénti váltással és vizsgázással zajlott: zárt körzetű, nyílt körzetű gyógy
szertárban, biokémia laborban (kórház- vagy járóbeteg ellátás keretében működő 
laborban) aztán a megyei központi gyógyszerraktár beszállítási részlegén (azaz áru
vételezés) majd ú jabb hat hónap a kiszállítási részlegen, végül ~ minőségellenőrző 
laborban. A három év elteltével a megyén belüli kihelyezés következett, a hathavonta 
elért viszgajegyek átlaga alapján. Többszöri áthelyezés után, véglegesen a 19-es szá
mú nagykárolyi permanens gyógyszertárba kerültem, amelyik 1988-ban végleges 
helyem lett. 

Manapság már más a helyzet, a végzős keres állást magának, jobb kezdő fizetésért 
és akkor vált munkahelyet amikor akar, de bizonytalanabb az elhelyezkedés mint 
régen, mikor minden végzős azonnal állást kapott. 

Pályám során, nyolc év elteltével jelentkeztem a főgyógyszerészi vizsgára, ezt a 
címet sikeresen meg is szereztem, majd 1994-ben ugyancsak a nagykárolyi 19-es, 
már SC Galenus SA gyógyszertár főnöke lettem, valamint a cég igazgatói tanácsának 
egyetlen gyógyszerész tagja is, amit mindvégig- 200 3 október végéig- gyakorol
tam, ekkor került magánkézbe a cég. 

Időközben férjemmel, Tempili Tiborral megnyitottuk saját gyógyszertárunkat 
Digitalis néven, amit máig is működtetünk lányunk, Tempili Erika Tünde segítsé
géve!. Ő is Marosvásárhelyen v;égzett 2 O l O-ben. Irmnár kisebb hálózattá nőttünk, 
ugyanis öt gyógyszertárat működtetünk Nagykároly és Tasnád környékén. 

Mivel második generációs gyógyszerész család vagyunk, számunkra Marosvásár
hely egy olyan "bölcsőt" jelent, amelyet nagyonnehéz elhagyni és amely "bölcső" 
- értem alatta az Egyetemünket - olyan ringatást adott, mellyel helyt állhatunk a 
világ bármely pontján és büszkén mondhatjuk, hogy magyarul tanultunk olyan ne
ves és nagy tiszteletnek örvendő tanárok és tanársegédek oktattak, akikre máig is 
feln é zünk. 

Tanáraink egész életiikön keresztül példát mutattak a gyógyszerészi hivatás sze
retetéről és olyan kifogyhatatlan szeretetet nyújtottak át nekünk is, mely elkisér és 
segít bennünket új és új utat nyitva az építésben és fejlődésben, tanúbizonyságot ad 
nap mint nap hivatásunk szépségéről és értékéről és ezért nem győzök köszönetet 
mondani érte. 
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El sem tudom mondani, milyen boldog voltam leányom ballagásán, hogy ugyan
azt a pályát folytatja, ugyanazokat az alapokat kapja, egyazon értékrendje, céljai és 
feladatai lesznek és nem volt hiábavaló egy élet munkája amit odaadással gyakorlok 
a mai napig. 

Igazoduunk kell a változó körülményekhez és kihívásokhoz, hivatásunk sajnos 
mát nem arról szál manapság, hogy tevékenyerr részi vegyünk a gyógyszerek elő
állításában, ugyanis a nagy választékban jelen levő gyári készítmények mindegy
re kiszorítják a receptúrát, azaz a gyógyszerészet egyik legszebb részét. Gyakorló 
gyógyszerészként nap mint nap szembesUinöm kell, azzal, hogy hivatásunkat - fő
leg a magán szférában - megkeseríti a rengeteg papírmunka, a folyamatos köz
gazdászként, informatikusként való gondolkodás, a multik felőrőlnek mindent. De 
alapvető értékeinket nem szabad feladnunk és hűek kell legyűnk a gyógyszerészi 
etikus hivatáshoz. 

Köszönöm a felkérést dr. Gyéresi Árpád prof úrnak azért, hogy néhány szóban 
lehetőséget kaptam felidézni a felejthetetlen egyetemi éveinket és részese lehetek· 
Alma Materünk 65 éves fennállása alkalmából kiadásra kerülő emlékkötetnek. 

Téli csoportkép 
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Nagykároly, 2 O 13 április 
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A ballagási búcsú szövege 

Ballagási ünnepSég a IL teremben 
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tanárunkal 
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1983 

30 ÉV TÁVLATÁBÓL 

19 7 8 szeptember közepén nagy örömmellépkedtem 
fel az egyetem lépcsőjén. A szívem a torkomban vert, 
ujjongtam a boldogságtól, hogy megkezdhetern fehér 
köpenyes életutam első perceit. Nagyon boldog voltam, 
hogy sikerült a több mint ötszáz felvételiző közül a 25 
hely egyikére bekerülni. Végülis 2 6-an voltunk, mert 
még adtak egy plusz helyet, 25 lány és egy fiú. Szegény 
kollégánk sajnos már nem él. Az egyetemi megnyitó után 
már másnap kezdődött a két hetes "vitamin-kúra", azaz 
almaszedés Bátoson. Itt kezdtünk megismerkedni, ki 
honnan jön, hol lakik, bentlakás, kintlakás. Mivel más vi
dékről érkeztem az első szesszióig bentlakásban laktam. 

Ott nagyon jó volt a hangulat csak éppen nem tudtam tanulni, ezért hamarosan 
kintlakásba kellett költöznöm, mert jöttek a vizsgák. Az első szesszió nagyon nehéz
nek tűnt, mert eddig nem tapasztalt mennyiségű anyagat kellett megtanulni. Meg 
voltunk győződve, hogy nem jutunk el még a második évig sem. Az első három 
évben a kémián volt a hangsúly, már vártuk, hogy egy szaktantárgyat is tanuljunk. 
Viccelődtünk, hogy mi talán nem is a gyógyszerészetire felvételiztünk, hanem a 
'kémia szakra. 

Első éven szereltem az analitikai kémiát, a szervetlen kémiát, Soós Pál tanár úr
nál önkénteskedtem, segítettem a kurzusát javítani délutánonként. A botanikát is 
nagyon szerettem, ez már szaktantárgy volt, sokat jártunk a Sornos tetőre gyógynö
vényeket azonosítani. Egyedül a fizikai kémia volt az a tantárgy amit sehogyan sem 
sikerült megszeretni, pedig minden előadáson ott voltam, szargalmasan jegyzetel
tem, de úgyis kínainak tűnt. A 'vizsgán Tőkés Béla tanár úr értékelte a szorgalmamat 
és kaptam egy hetest. 

A'mi évfolyamunkon 12-en voltunk a magyar tagozaton és 14-en a román tago
zaton. Már az elején nagyon hamar összekovácsolódtunk, nagyon vagány évfolyam 
lett belőlünk, sőt a tanáraink szerint egy kicsit kilógtunk a ~orbói, mert az előbbi 
évfolyamokhoz képest mi bátrabbak voltunk, a kor fekete bárányai, lógtunk, hiá
nyozgattunk órákról, ami a gyógyszerészeti karon döbbenetes volt. 

Az első évben mi lányok is berukkoltunk katonának, három évig katonáskod
tunk. Minden héten egy nap katonaság, rendes katonaegyenruhában. Az egyenru
hákat kiosztották első éven és csak a harmadév végén adtuk le, amikor leszerel tünk. 
A katonaruhákba felöltözni nem volt könnyű, a téli kabátokat egymásra kellett felad
juk, olyan nehezek voltak, hogy alig tudtunk bennük mozogni. Nyáron volt három 
hét katonaság ( cónvocare) a Hidegvölgyben, ahol a gyakorlati kiképzést tartották. 
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]Ó volt a hangula.t, együtt voltunk az orvosis, színis csajokkal, hazafele beültünk a 
Brasziba sörözni, jókat nevettünk, viccelődtünk 

A másodéves szilvaszüret egy kis balesettel végződött, elrepedt a bokacsontom. 
Begipszelték és négy hétig így jártam órákra, gyakorlatokra. A szerves kérnia gyakor
laton Czégeni tanársegéd megsajnált és a csoporttársaknak kiadta, hogy a "gipszes 
Palinak" segíteni kell. A katonaságtól felmentésern volt, de a tisztnő meglátott hogy 
hicegek órára és ezután muszáj volt a katonaságra is elmenni. 

A gyógyszerkérnia laboron meg kellett állapítani ki milyen hatóanyagat ka
pott, én azt mondtam Fülöp Lajos tanár úrnak, hogy fogadjunk hogy az én porom 
phenobarbitál. A tanár nevetett és azt mondta,hogy csináljam meg az azonosítási 
reakcióit és akkor majd elhiszi, hogy igazam van. Mondtuk, hogy már úgy unjuk 
a sok azonosítási reakciót, a sok titrálást, mi már ránézésre ismerjük az anyagokat, 
ezen jót nevetett a tanár úr. 

A gyógyszerkérnia előadásokat harmadéven Gyéresi Árpád tanár úr tartot
ta, nagyon szerettem és tanultam, mert ez már a szakma volt teljes egészében. A
farmakognóziát is nagyon kedveltem, Rácz Gábor professzor úr előadásait élve
zettel hallgattuk, amelyek nagyon érdekesek és humorosak voltak. Negyedéven a 
farmakodinámia is a kedvenceim közé tartozott, imádtam tanulni, csak nagy baj 
volt a gyakorlaton, ugyanis a békát nem mertem megfogni, ezért ki voltam utasítva 
a gyakorlatokróL Végül sikerült, hogy Ádám Sára tanársegédnőnek a kedvébe férköz
zek és meglett a béke, sőt még össze is barátkoztunk. 

Majdnem elfelejtettem a szerves kémiáról írni, pedig ott írtam a szakdolgozato
mat, Albert Levente tanár úrral, aki nagyon sokat segített gyakorlatban, elméletben 
egyaránt. A nitrocsoportot tartalmazó gyógyszerek vizsgálatával foglalkoztunk. A nyá
ri gyakorlatokat a Szerpentin alatti l 0-es számú gyógyszertárban végeztem. Nagyon 
jó közösség volt, és már harmadévtől engedték, hogy receptúrázzak felügyelet alatt, 
amire én nagyon büszke voltam. A kikapcsolódást a színház és a koncertekre járás 
jelentette. Tavasszal voltak az orvosi zenei napok, amelyeken rnindig résztvettem. 
Negyedéven voltunk tanulmányi kiránduláson is, meglátogattuk a Sicomed gyógy
szergyárat. Ötödéven a féléves szakmai gyakorlatot a Galenusi laborban töltöttük, itt 
már úgy tekintettek ránk, mint kész szakemberekre. A pilulázó részlegen segédkezc 
tem, mértünk, vegyítettünk, szitáltuk a porokat,a granulálást csináltuk. Az utolsó év 
végén volt az államvizsga, ami jól sikerült, de rettegtünk akihelyezéstőL 

Brassót választottam, a 44-es gyógyszertárat, é~ egy nagy patika volt, éjszakai 
ügyeletteL Megszerettem és megszerettek, sok volt a receptúra de hamar belejöt
tem, egy félév után már éjszakai ügyeletre is beosztottak: Minket három évre he
lyeztek ki gyakorlatra ami azt jelentette, hogy féléveket kellett dolgozni kórházi pa
tikában, biokémiai laborban, gyógyszerellenőrző laborban, raktárban és vizsgázni is 
kellett. Brassóban mentem férjhez, ott született meg a lányom, ahonnan öt év után 
versenyvizsgával átjöttern a Maros megyéi gyógyszervállalathoz, in gáztam Szépvízre, 
egy fél évig Tusnádfurdőre. Ezután bekerültem a csíkszeredai 82-es gyógyszertárba 
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ahol, Zágoni gyógyszerész volt a főnökünk. Hat év után áthelyeztek a 5 l-es gyógy
szertárba, itt 6 évet dolgoztam. 1991-ben megszületett a fiam. 2000-ben a férjem 
segítségével gyógyszertárat létesitettünk, hogy innnár én is ízleljem meg a magán
szféra adta örömöket és pofonokat. 

Harminc éves pályafutásom alatt mindvégig a betegek szolgálatában álltam, §Ze
rény tudásommal az ők javulását és segítését tartottam szem előtt. Az egyetem
től kapott tudásunkat mi gyógyszerészek nap mint nap tovább bővítjük, próbálunk 
helytállni ebben az elanyagiasodott, elgépiesedett világban. Szeretettel emlékszem 
az egyetemre, volt tanáraimra akiknek köszönhetern a szakma iránti szeretetet, 
odaadást, becsületet és az igazi gyógyszerészi hitvallást. Minden évfolyamtársunk 
sikeresen kamataztatta az egyetemtől kapott útravalót. Van aki gyógyszergyárban, 
gyógyszerlerakatban és legtöbben saját gyógyszertárainkban valljuk magunkat büsz
ke vásárhelyi végzősöknek. 
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Tamás Fazakas Ibolya 
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Palotás Susana 
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Simó Erzsébet 
Tero Ioan 

Ebben a tisztelet'telies pillanatban, 
amikor az orvosok soraiba fogadnak, 

ünnepélyes fogadalmat teszek arra. hogy egész 
életemet az emberiség szolgálatának szentelem. 

Mestereimmel szemben mindvégig megórzöm 
arl a tiszteletet és elismerést, 
amivel nekik tartozom. 

Mindig tisztelni fogom és minden erömmel 
azon leszek, hogy gazdagítsam 
a román orvosi iskola nemes hagyományait. 

Magasfokú Ielkiismeretes~égel és tisztességgel 
fogom gyakornini orvosi hivatásomat. 

Betegelm győgyltását 
mindeneltfeletti gondomnaR fogom teltinteni. 

Minden tevékenységemmel azon leszek. 
hogy megelözzem és Kezeljem a betegségeke-t. 
és leküzdjem az azokat eléidéző okoltat. 

Mindig tiszteletben tartom azokat a titR::ókat, 
melyeket betegeim reám bíznak, 
amennyiben ezek nem leszneK elentétben 
a társadalmi érdekekltel. 

Az orVosi hivatás minden szoltását, 
beesületét és nemes hagyományait 
állhatatosan 'tiszteletben fogom tartani

Kollegáimat testyéreimnek fogom tekinteni. 
Nem fogom megtúrni, hogy kötelességem 

és betegeim Itözé a becsülettól és önfeláldozástól 
idegen meggbndolások férközzenek. 

Az emberi éle:t iránt a fogamzástól 
Kezdódöén kizárólagos tisztelet fogok tanúsitani. 

Sohasem fogom megengedni,--
hogy orvosi ismereteimet a humanizmus 
törvényei ellen használhassák fel. 

Ezt a fogada:lmat ünnepélyesen, 
szabadon és becsületszóra teszem. 
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Gyakorlaton 

A nyári katonai kiképzés végén 
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VISSZATEKINTÉS 

Mintha csak ma történt volna, anllkor sokadmagunk
kal, egy sereg felvételiző, izguló diák összegyűltünk az 
Egyetem udvarán, hogy aztán beüljünk a termekbe és 
elébe nézzünk életünk talán első, legnehezebb megpró
báltatásának- felvételizzünk. Igen, ekkor kezdődött vagy 
talán még azelőtt, amikor 14 évesen elhatároztam, hogy 
gyógyszerész leszek? 

Számomra ez már a második felvételi vizsga volt. Később ezen sokat derültünk 
az évfolyamon, hogy "jó gyógyszerész abbóllesz aki másodjára jut be az egyetemre". 

Visszatérve a felvételi vizsgánkta, ez számomra felejthetetlen maradt hiszen 
nemcsak a további sorsom - sorsunk dőlt el ezeken a napokon, hanem az izgalom., 
a közös sors embereket hozott össze, barátságok szövődtek egy életre. Így jártam éií 
is- a hátam mögött ülő szőke, székelyfűldről érkező Jánnyal elkezdtünk beszélgetni 
és attól a naptól kezdve összebarátkoztunk Kiss Zsákával és barátságunk a mai napig 
is tart annak ellenére, hogy ő Udvarhelyen én meg Vásárhelyen élek. 

Eredményhirdetés: bejutottam és ősszel megértük a régen oly nagyon várt egye
temi év megkezdését és az egyetemi életet. Erről az öt évről nagyon sokat lehetne 
Írni-mesélni. Szép volt, tartalmas, sokat tanultunk a szakmánkról, és ahogy teltek az 
évek mind több tudást raktároztunk el. Az előadások, gyakorlatok érdekesek, szín
vonalasak voltak, hiszen a vásárhelyi egyetemen szerzett gyógyszerészi oklevéllel 
rendelkező végzettjeink bárhol megállták, megállják a helyüket. Sok értelmes, szép, 
gazdag előadásokban volt részünk: növénytan, szerves kémia, gyógyszerészeti ké
mia, gyógyszertechnológia, analitikai kémia és még sorolhatnám tovább. · 

Gyakorlataink is érdekesek, színvonalasak voltak, természetesen az altkori kornak 
megfelelő berendezésekkel- de én úgy érzem, hogy a 80-as években folyó gyógy
szerészképzés többet adott nekünk a szó szaros értelemben vett "gyógyszerész" 
szalmából mint később. Persze, ez ma már vitatható, mivel a gyógyszertárakban 
nagyon kevés gyógyszerformát, galenusi készítményt állítanak elő, lehet, hogy a ren
geteg újonnan megjelenő gyógyszer miatt nincsen már igény rá. Nem fogom soha 
elfelejteni az .első önálló recept készítést, mint ke:;;dő gyógyszerész, egy kolozsvári 
gyógyszertárban - esti szaigálat közben - amikor egy agyhártyagyulladásos hatéves 
gyermeknek kellett kúpot készítsek. Ez számo:fnra nagy kihívás volt, de egyben nagy 
örömmel, meg elégtétellel töltött el, h?gy segíthettem a beteg gyermeknek. Sok 
érdekes, felejthetetlen esetem volt, receptek megoldása, amikor éreztem, hogy igazi 
gyógyszerészi szakmát gyakorlok, egy olyan szakmát, ami a betegek megsegítésén 
alapszik Ez a korszak az életemben aztán lezárult - 2 és fél évet ingáztam mint 
kezdő gyógyszerész Kolozsvár és Vásárhely között, ami igencsak nehéz volt, mert 
a családot kellett itthagyni. Eltelt és én hosszú megpróbáltatások után (erről nem 
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írok, mert túl személyes lenne) haza, gyógyszergyárba kerültem, majd a mostani 
munkahelyemre a Bioeel céghez. 

Tudományos munkák? erről is nagyon sokat lehetne írni. A Gyógyszerészeti Kar 
gazdag tudományos kutató munkát végzett - jeles tanáraink által - sok értékes, 
magas színvonalú dolgozat, tézis látott napvilágot, amelyek országos és nemzetközi 
hírnévre tettek szert. -·· 

Most így, 34 éves távlatban azt tudom mondani, hogy a 90-es évek generációi 
előtt teljesen más távlatok nyíltak hozzánk képest - össze sem lehet hasonlítani -
ők külfóldi egyetemek oktatóival, hallgatóival kerülhettek kapcsolatba, tudományos 
folyóiratokban közölhettek - de ez így van rendjén. 

Az 1986-1900 közötti időszakban a gyógyszerészképzés beszűkítésével sem tud
ták tönkretenni mindazt amit 40 év alatt megvalósítottak ezen a Karon. A gyógy
szerészoktatásnak állandóan fejlődnie kell, hiszen utánpótlásra szükség van és lesz 
mindig. 

Én nagyon büszke vagyok, hogy a vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyete
men végeztem és hiszem, hogy ebben a szép városban az oktatás tovább fog foly
tatódni, mert a folyamat ami valamikor rég, 1948-ban elkezdődött, nem szünhet 
meg. Ez a Kar volt, van és lesz! 
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2 O 13 április 

dr. Péter László Hajnalka 
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1985 

AZOKA SZÉP NAPOK ... 

Akkor, amikor a felkérést megkaptam, hogy írjak a ma
rosvásárhelyi egyetemi éveimről, annyi emlék rohant meg 
hirtelen, hogy arról regényt lehetne írni, hiszen bízvást állit
hatom, életem egyik legszebb periódusa volt az az öt év, tele 
izgalommal, örömmel, vidámsággal, no meg problémával. 
De az is igaz, hogy ha az ember fiatal, nincs megmászha
tatlan hegy, nincs olyan nehézség, amit megoldhatatlannak 
lát ... 

Aradon végeztem a középiskolát magyar nyelven, így tel
jesen magától értetődő volt, hogy ha lehetőség van, tovább 
is magyarul akarok tanulni, szüleim megró'könyödésére, 
hogy nem a közeli Temesváron folytatom tanulmányaimat; 
hanem Marosvásárhelyre felvételizek, de makacsul kitartot

tam. Féltésük érthető volt, mert én mozgássérültvagyok, gyermekbénulás következtében 
két könyökbottal járok, de ez engem, bár nehézséget okozott, soha nem gátolt meg ab
ban, hogy teljes életet éljek. 

Szóval eljutottam a felvételire, és arnikor először beléptem az egyetem kapuján ... 
higgyék el, nem vagyok sírós, de valami nagyon kaparta a torkom ... olyan fenséges volt, 
olyan gyönyörű ... és én olyan picinek éreztem ott magam ... és olyan nagyon akartam 
oda járni! Azt hiszem addig nem is fogtarn fel a tétjét a felvételinek, de ott, abban a 
pillanatban, tudtam, hogy a maximum felett kell teljesítenem Úgy látszik, mindezt ki 
is hoztarn magamból, mert a 25 hely egyikére bejutottarn, bár akkor heten voltunk egy 
helyre. 

Vártarn is az őszt, meg izgultarn is, de minden szorongásom ehnúlt, arnikor azt a 
csodálatos épületet megláttam. Beiratkoztunk, elfoglaltuk helyünket a bentlakásban, is
merkedtünk, barátkoztunk. 

Huszonöten jutottunk be, tizenhárman a magyar, tizenketten a román szekcióra, 
de a dolog pikantériája az volt, hogy lévén Marosvásárhelyről szó, ez utóbbi nagyrészét .. 
is magyar anyanyelvű diákok tették ki. A magyar szekció .előadásai magyarul folytak, a 
gyakorlatok románul, de mert tanáraim nagy része is ]llagyar volt, hát sokszor anyanyel
vünkön kérdeztük őket ez utóbbi órákon is. Ez olyannyira nem okozott problémát, hogy 
a románajkú kolléganőiTik az öt év végére jól értettek magyarul. Nagyon jóban voltunk 
mindannyian, soha nemzetiségi problémáink nem voltale 

Addig soha nem laktam kollégiumban, de állitom semmi pénzért nem mentünk 
volna albérletbe lakni, hiszen a bentlakásban ÉLET volt. Mindig történt valami, renge
teget nevettünk, szórakoztunk, és hogy ez mennyire így volt, ékes b:iwnyítéka, hogy a 
vásárhelyi kolléganőiTik is szívesen be-beszöktek egy-egy estére vagy akár éjszakára. 

Nagyon megilletődve indultunk el az órákra. Nem tudom mások hogy voltak vele, de 
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én ezt a büszkeséget, izgalmat, csodavárást éreztem öt évig minden reggel, arnikor be
léptem az egyetem kapuján. Komoly képzés folyt ott minden tanszéken, nem tolerálták 
a nyegleséget, a komolytalanságot, az igazolatlan hiányzásokat. Azt hiszem, ilyenszerű 
problémák nem is nagyon voltak velünk, mert olyan emberek tanítottak, akiket mérhe
tetlenül tiszteltünk tudásuk, emberségük és a szakma iránti fantasztikus alázatuk miatt. 

Most is, arnikor évről évre én is tanítgatom a nálunk szakmai gyakorlaton lévŐ egye
temistákat, bízvást állítom, a diák egy idő után pontosan tudja, kit kell tisztelnie a tudásá
ért, nem kell azt melldöngetve bizonygami, fel fogja pontosan mérni. Nagyon tudták ezt 
a mi tanáraink is, legalábbis a javarésze, mert volt egy néhány olyan gyakorlatvezetőnk 
is, altit gondolom pártvonalon jelöltek ki ez egyetemre, mert sokkal többet próbáltak a 
kommunista nevelésünkkel foglalkozni, mint a szakmai felkészültségünkkeL 1980-at 
írtunk, a Ceau~escu rezsim legvadabb éveit éltük. Nem írok neveket, akik ott voltak úgyis 
tudják, kikről van szó és több időt úgysem pazarotok rájuk. 

A tanáraink javarésze, professzorok, adjunktusok, tanársegédek, gyakorlatvezetők, 
olyan tanerők voltak, akik hosszú évekig képezték magukat, tudományos munkát vé
geztek és közben olyan pedagógusokká váltak, akiktól nemcsak szakmát, de általános 
műveltséget is tanultunk, viselkedésformát, stílust. Tessék elhinni, ez nagyon nagy dolog 
volt abban az idóben, ezt JS adták útravalóul. Ha felsorolnám, a kedvenc tanáraimat na
gyon félnék, hogy valakit kihagyok, ezért csak a teljesség igénye nélkül említem Rácz 
Gábor, Rácz Katilla Erzsébet, Ádám Lajos, Gyéresi Árpád, Kisgyörgy Zoltán, Papp József, 
Szánthó Éva, Ádám Sára, Füzi József, Tőkés Béla nevét. Szívből kívánom a mai egyetemis
táknak, hogy ilyen tanáraik legyenek. Ha valakit kihagytam volna, bocsánatot kérek, de a 
végzés éve, 1985, már messze van ... 

Hát, kezdjük az elején ... minden kezdet nehéz, át kellett szokni a középiskola rövid, 
velős leckéiről a nagykiterjedésű, szintetizáló tanulásra, itt már nem leckék, hanem tan
anyag volt, ahol egy- egy címhez mindent hozzá kellett kapcsolni, amit a témáról tudni 
véltél. Az első órák első gondolatai azok voltak, hogy hogyan fogunk ebből vizsgázni, 
ennyit nem lehet megtanulni ... · 

Első emlékeim egyike, az első év elején a matekóra. Tudvalevő, hogy aki a gyógy
szerészetire ment, nem volt nagy matekzseni, így méltán ledöbbentünk, amikor a tan
anyagban megláttuk az éves matematika és éves biofizika anyagot. .. ez utóbbi sem volt 
az erősségünk. Szóval, bejött BachnerTanár Úr, akit arnúgy nagyon kedveltünk, pillana
tok alatt teleírta a táblát integrál képletekkel, kövemi se tudtuk; csak bámultuk, ő szelí
den megállapította, hogy ez nem megy, aztán megismételte ugyanezt a deriváltakkal ... 
ugyanaz a döbbenet, majd szelíden megkérdezte: A szorzótáblát tudják? Kórusban jött a 
válasz: Azt igen! Na, akkor innen folytatjuk, mondta mosolyogva a Tanár Úr. 

Lassan, de biztosan belerázódtunk. Jöttek az első félévi vizsgák, nagyon féltünk, de 
aztán rájöttünk, ha tanulunk, sikerül, és hogy nem is olyan borzasztó. Megszaktuk a ta
náraiukat és ők is minket. A második félév már gyorsan telt, jött a tavasz, persze vele egy 
csomó fiatalos program is. Eszembe jut egy vicces dolog a nyári szesszióról. A botanika 
gyakorlati vizsga abból állt, hogy a botanikus kertben fel kellett ismerni a gyógynövénye-
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ket és beszélni róluk. A vizsgán a növényneveket rejtő táblákat letakarták. Városi gyerek
nek, aki az aszfuithoz szokott, a sok növény felismerése nagyon komoly feladat, sehogy 
sem boldogultunk velüle Egyet -kettőt felismertünk, de ez édeskevés volt. Aztán jött a 
nagy ötlet ... elhatároztuk megtanuljuk azt, melyik növény melyik sorban, ágyásban van, 
hiszen a növényeket csak nem ássák majd ki, hogy átültessék más helyre. így okoskod
tunk. Na persze ez sem volt kis feladat, jó pár növényrőllévén szó. Végül is szerencsésen 
túlestünk ezen a gyakorlati vizsgán is, bár megvallom ez nagyrészt Ari néni (néhai Már
ton Aranka), a gyakorlatvezetőnk érdeme is volt, hiszen szegény teljes gőzerővel segített. 

Másodéven a legnagyobb problémát az analitikai kémia jelentette, mert itt nem csak 
logika kellett, hanem elég sok mindent kellett bernagohn is, a tanár úr szigorú volt, de 
késóöb rá kellett jönnünk, erre szükség volt, mert sok más kémia erre alapozott. A hat
órás délutáni gyakorlat után szédelegve mentünk haza. 

Aztán eljött a harmadév is, és akkor kezdtünk rájönni mit jelent a gyógyszerészet, hi
szen végre olyan tantárgyaink voltak, antik a szakmához kapcsolódtak, gyógyszerkémia, 
galenika, furmakognózia, na, és a FIZKÉM. Azért nagybetűvel mert ez volt az a tantárgy 
amiből - szentül hittük - nem lehet levizsgázni. Az első órán Tó'kés Béla professzor úr 
bejött, relóra alatt teleírta a táblát képletekkel, derivált, integrált, minden volt, mi meg 
csak néztünk, néztünk ... ezt még leírni sem tudom, sóhajtotta egy kolléganő. Hát azt 
hiszem semmilyen vizsgától így nem Ieltünk. Emlékszem, reggel gyülekeztünk a folyo
són, várva a Tanár urat, egyik barátnőm viccesen letérdelt és azon imádkozott, egy 5 -öst 
kapjon csak, nehogy még egyszer vizsgáznia kelljen beló1e. A háta mögött jött a Tanár Úr, 
gondolom jól szórakozott ... Arnilyen szigorú volt órán olyan segítőkész volt vizsgán ... 
mindenki áttnent és mérhetetlenül boldog volt. 

Apropó imádság ... az évért felelős vezetőnk nagy pártaktivista volt, szívügyének te
kintette az ifjúság szociahsta nevelését. Arrnyi politikaigyülése nem volt senkinek, mint 
nekiink, mindenkiből párttagot akart csinálni és méltán bosszantották olyan rebellisek, 
mint jómagam és pár barátnőm, akivel vasárnapi misére jártunk. Történt egyszer, hogy 
kontroliba jött a bentlakásba. Szép rend volt a szobánkban, de a falon, egy óriási posz
teren Jézus feje és a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera szerzőgárdája, a mű plakátja 
volt, ugyanis akkor mindenki ezért a zenéért rajongott. Lámi kellett volna az elképedését, 
amikor meglátta ... magyatázhattunk mi mindent rockoperákról, hajthatatlan volt, a pia
kátot le kellett venni. Más kérdés, hogy féltve őrzött kincsünk pár nap múlva visszakerült 

a falra. 
A kollégiumi életet nagyon szerettük. HarmadévtÓl sikerült úgy helyezkedjünk, hogy 

egymás melletti két szabában öten laktunk, mind egy évfolyamról, így együtt jártunk, 
együtt tanultunk és vizsgáztunk. együtt hülyéskedtünk, buliztunk, kirándultunk és ren
geteget jártunk színházba. Marosvásárhelynek fejlett színházi élete volt és mi minden 
előadást megnéztünk.Volt,hogy jegyet vettünk, volt, hogy blattoltunk, olyan is volt, hogy 
a nézőtér lépcsőin szarongott a fél egyetem diáksága, úgy farmerosan. Természetesen 
a Szírnnűvészeti Főiskola diákjainak előádásait is megnéztük, hiszen közülük sokukkal 
egy bentlakásban laktunk és ugyanott étkeztünk. Számtalanszor előfordult, hogy egy-egy 

252 

előadás után egy üveg bor társaságában valamelyikíiknél éjszakába nyúló vitáink voltak és 
megvallom, ezek máig hiányoznak nekem. 

Időszakonként konyhai gyakorlatra osztották be az évfolyamot. Ezt nagyon szerettük, 
rengeteget nevettünk a szakácsnénikkel és mert szorgalmasak voltunk, ők is szerették az 
évünket, jókat főztek nekünk, mi meg cselhez folyamodtunk, megbeszéltük vel~,g]yan 
napokra ítjanak ki, anllkor a kevésbé kedvelt óráink voltak, Párszor sikerült is. 

Visszatérve óráinkra, írnom kelllegkedvesebb tanárunkról, dr. Rácz Gábor Profesz
szor Úrról. Nem akarok senkit megsérteni, hisz valóban nagyon nagyra becsültük sok 
tanárunkat, tényleg nagyon szerettük őket és nagyon sokat köszönhetünk nekik, de az 
egész év rajongása a professzor úr irányába, - akit mi egymás közt csak Gabi bácsiz
tunk, bocsássa ezt meg nekünk - példátlan volt. Ahogy mondani szokták, ha azt kérte 
volna, ugorjunk a Marosba, szerintem senki nem kérdezte volna miért. Karizmatikus 
személyisége, hihetetlenül élvezetes előadásai és nem utolsósorban határtalan tudása és 
műveltsége minden diákját megbabonázta. Olyan tiszteletet ébresztett bennünk, amilyet 
talán azóta sem senki. Erre elmondok egy hihetetlennek tűnő példát. Soha nem akartam 
vizsgát őszire hagyni, de úgy alakult, hogy pont a farmakognózia vizsga előtt nagyon 
beteg voltam, nem tudtam készülni, így ehnaradt a vizsgám. Áttanultam az egész nyarat, 
az ember nem engedbette meg magának, hogy pont a kedvenc tanára előtt felsüljön és 
nagy izgalommal mentem ősszel vizsgázni. Hárman voltunk mindössze, a professzor úr 
betessékelt az irodai szobájába, senkinek nem mondta, hagyjuk kint a táskákat, amiben 
persze ott lapultak a jegyzeteink, kihúztuk a tételt, megkérdezte értjük -e miről van szó, 
közölte, hogy ő most ehnegy egy félórára, addig dolgozzuk ki a tételt, aztán meghallgat. 
Így is tett, nem küldött be senkit maga helyett felvigyázni és hihetetlen, de senkinek 
eszébe sem jutott egy jegyzetet elővenni, magunk előtt süllyedtünk volna el szégyenünk
ben, ha megtessziik és visszaélünk a bizalmával, pedig a diák akkor is diák volt. Arnikor 
ezt a mostani diákjaimnak elmesélem, látom a csodálkozásukat, és próbálom elmagya
rázni, hogy nem voltunk mi sem jobbak mint ők, csak voltak olyan tanítómestereink, 
akikre így lehetett felnézni, akiket így lehetett tisztelni, tudásuk, emberségük, közvet
lenségük miatt. Úgy tartotta az órákat, hogy mindenró1 volt valami érdekes hozzáfűzni
valója és észre sem vettük, hogy mennyi műveltséget is adott a szakmai tudás mellett. 

Nem csak Rácz Gábor, de a többiek is, a szakmai tudáson kívül, megtanítottak arra, 
mit jelent gyógyszerésznek lenni, elérték, hogy értsük az eskiink nem csak formaság, 
hogy legjobb tudásunk szerint egész életünkben segítenünk kell a betegségek legyőzé
sében, hogy tisztelnünk kell a beteget, hogy óriási tiirelemmel kelllegyünk iránta. Ha 
a patikába belépünk, az otthoni problémákat félre kell tegyük, hogy maximális figye
lemmel kell dolgozzunk minden percben, ne csak tudjuk, hanem szeressüle is amit 
csinálunk. 

Ötödév második felében fél évig szakmai gyakorlaton voltunk marosvásárhelyi pati
kákban, állitom, felkészülve engedtek ki az egyetemről, így nem tűnt nehéznek a patikai 
munka. Komolyan vettek minket, ránk bíztak sok feladatot. Így nem volt nehéz késóbb 
sem, amikor már elkezdtük a valódi munkát. Persze, addig még várt ránk az államvizs-
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ga, az eskütétel, a bankett és persze a kihelyezés. Ezekről mind lehetne írni, de azt már 
nagyon hosszúra nyújtanánL Az államvizsgán mindannyian nagyon jól szerepeltünk, a 
banketten a tanárok megvallották, hogy ritka jó év voltunk, úgy tanulmányi szempont
ból, mint emberileg, és ez nagyon, de nagyon jól esett mindenkinek, úgy hiszem. Ami 
a kihelyezést illeti ... tudvalevő volt, hogy a megszakott forgatókönyv szerint Marosvá
sárhely moldvai helyeket kap, egy-egy olténiait, de semmiképp sem erdélyit. Amikor a 
helyek megjelentek, a legfó'bb szempont az volt, van-e vasútállomás, hogy hébe-hóba 
haza lehessen jönni. 

Nem választottam, egészségügyi problémáiima hivatkozva, de persze semtnit sem 
értem el vele, mert az elnöki határozat ellen még az egészségügyi miniszter sem tudott 
tenni semtnit- ilyen időket éltünk, és csak a humorunk meg a "csak azért is" élni aka
rásunk segített, hogy ép ésszel átvészeltük. 

Mindenesetre sem a rendszer, sem annak túlkapásai nem érték el, hogy ne élvezzük 
a fiatalságunkat, az egyetemi éveinket, a kisebb-nagyobb csínytevésemke t. 

Eló'bb-utóbb mindenki hazakerült, vagy oda ahova vágyott, szétszóródtunk a világ
ban, páran tartjuk a kapcsolatot, de tudom, a többiekkel is bárnilkor találkoznánk, na
gyon örülnénk egymásnak. Akikről tudok, mindenki szépen megállta a helyét a pályán, 
tova'bb víve az egyetem szellemiségét, öregbítve hírnevét. 

Ami engem illet, Aradon, a hajdani Rozsnyai patikában kezdtem el dolgozni, kü
lön öröm volt, hogy négy akkori kollégám is Marosvásárhely végzettje volt, 19 8 7 óta 
itt dolgozom, először beosztott gyógyszerészként, 2006 óta pedig vezetern a patikát. A 
dolog érdekessége az, hogy az államvizsga dolgozatom témája az aradi gyógyszertárak 
története volt, a szintén aradi születésű Rácz Gábor professwr úr irányításával íródott, 
különös tekintettel a Rozsnyai patikára, hisz abban az idó'ben kora egyik legnevesebb 
patikusa volt. Próbálom ápolni szellemét, megismertetni az ifjú kollégákkal a nagyságát, 
próbálom tovább adni a vásárhelyi szellemiséget, tudást, emberi tartást, remélem többé
kevésbé sikerül. 

Köszönöm tanátaimnak ezeket az éveket, köszönöm, hogy részese lehettem annak a 
munkának, ami akkor ott az egyetemen folyt és remélem lesz még erejük, energiájuk, 
sok -sok évfolyamnak nyújtani még hasonló élményeke t. 
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1986 
EGY KORSZAK VÉGEFELÉ ... 

Mindig jó érzés tőlt el, ahányszor eszembe jutnak a 
diákévek, s felidézhetem az akkori életünk hangulatár. 
Mintha csak most tőrtént volna, máris peregnek az em
lékek, egyik a másik után. 

Frissen érettségizett diákként ott álltunk az egyetem 
kapujában, izgatottan, de mégis tele reményekkel néz
tünk a fólénk magasadó épületre, mint vágyaink, álma
ink jővendóoeli otthonára. Ott még nem ismertük egy
mást, csak álltunk szorongva, mindenkiben kavarogtak 
a gondolatok, s a nagy kérdés: vajon sikerül-e? Három 
egymás utáni napon írásbeliztünk, szervetlen kémiából, 
szerves kémiából és genetikábóL Nem volt kőnnyű, nyol

can vizsgáztunk egy helyre és ősszesen csupán 2 9 + l hely volt abban az évben. A 
plusz l hely a katonaviselt, egy évvel korábban bejutott fiúnak fenntartott hely volt. 

Akkoriban nem volt meghatározva külőn a magyar meg a román tagozat helyei
nek száma, ez a bejutás függvényében dőlt el. Igy alakult ki az a sajátságos eset, hogy 
ami évfolyamunkra bejutott diákok kőzül csak heten tanultunk a magyar tagozaton. 
Vagyis az előadásokat magyarul hallgattuk, míg a laborgyakorlatok vegyes csopor
tokban román nyelven folytak. Az előadásokróllógni nem lehetett, mert a tanárok 
rőgtőn kiszúrták, ha egyvalaki is hiányzott a kis létszámú csoportunkbóL Nem is 
igen volt egyébként kedvünk lógni, mivel így egészen barátságos, kőzvetlen hangulat 
alakult ki kőztünk és tanáraink közt. Nagyon sok tantárgyból nem volt könyvünk, 
amelyből tanulhattunk volna, így fontosnak bizonyult részt venni a kurzusokon és 
sűrűn jegyzetelni. 

Ami igazán megérintett, hógy az első perctől kezdve tanáraink kollegákként ke
zeitek, emlegettek, ami számunkra, első éves diákok számára nagyon megtisztelő 
volt. Talán annak tudható be, hogy kis létszámú évfolyarn voltunk, de ez a "csalá
dias" hangulat jellemezte leginkább a gyógyszerészeti fakultást. Első perctől kezdve 
büszkék voltunk, hogy tagjai lehettünk ennek a "nagy családnak", részesei annak a 
színvonalas oktatásnak, amely itt folyt. 

A diákok java része akkoriban a bentlakásban lakott és a menzán étkezett, így 
nagyobb részt csak a helybéliek voltak "kint" lakók. Mi, bentlakók jobban őssze
szoktunk, jó hangulat volt és bizony a szesszióban itt inkább izzott a légkör, mint 
odakint. Többet találkoztunk, gyakrabban beszélgettünk, egyűtt kajáltunk, kőzös 
programokat szerveztünk. A bentlakásban pezsgett az élet, mindig volt kitől meg
kérdezni, ha valamit nem tudtunk, kisegítettük egymást, a közős körülmények ösz
szetartottak bennünket. 
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Az első két év amolyan bemelegítő volt a későbbiekhez, amikor is a botanikától 
elkezdve s folytatva a különféle kémiákig leraktuk az alapokat a szaktantárgyakhoz. 
A botanikán, majd késó'bb a farmakognózián megismerkedhettünk a gyógynövé
nyek nagy családjaival, felfedezhettük a növényi sejtek sajátosságait a mikroszkóp 
segitségével, megtanulhattuk az egyes szervrészek hatásait. Érdekes volt kitalálni 
egy-egy teakeverék összetételét, s ezeknek tudatában leírni hatástani szerepüket. Ta
náraink voltak Kisgyörgy Zoltán, Füzi József, Rácz Gábor, Péter Mária, akikbelopták 
a szívünkbe a gyógynövények iránti szeretetet. 

Aztán a kémiák, abból volt ám elég! Szervetlen, szerves, analitikai, fizikai-kémián 
keresztül eljutottunk a biokémiáig, gyógyszerkémiáig és élelmiszerkémiáig. 4-6-
7 órás laborgyakorlataink voltak, az utóbbiakat kissé hosszúaknak tartottuk, habár 
érdekes dolgokat csináltunk s ezért sokszor nem is mértük fel az idő múlását. És 
csináltunk érdekes dolgokat, többek közt akkor, amikor egy "marék" porból meg 
kellett állapítanunk milyen kationokés arrionok építik fel, és ki kellett találnunk mi
lyen anyagról van szó. Különböző színreakciókból, csapadékképződésből, lángfestési 
reakciókból annyi mindent meg lehetett állapítani vagy különböző módszerekkel 
mennyiségileg is meghatározni az anyagokat. Sok mindent megtanultunk a kémiák 
rengetegében Soós Pál, Tőkés Béla, Albert Levente, Fülöp Lajos, Gyéresi Árpád, Ko
vács Júlia, Máthé János tanárainktól, melyért csak köszönettel tartozunk nekik. 

Annak idején még heti 6 napos tevékenységet folytattunk, csak vasárnap voltunk 
szabadok. Az előadások és laborgyakorlatok mellett ugyanis hetente egyszer még 
katonai kiképzést is kaptunk az első három évben. Ezt hol kínosan, hol derűsebb 
hangulatban, de végig kellett csináljuk. 

Azt viszont mindig is hiányoltuk, hogy kevés idő jutott az anatómiára, fizio
lógiára, melyekre építeni lehetett a gyógyszerhatástant. Ma már szerencsére ezen 
változtattak, de akkoriban nagy hiányosságnak tartottuk a csupán féléves anatómiát
fiziológiát. 

Az utolsó két évben már több szaktantárgyat tanultunk: ezek a gyógyszerkémia, a 
hatástan és a technológia voltak. Az egy éves gyógyszerhatástan sem bizonyult hosz
szúnak, főleg ha a tantárgy fontosságát, nehézsé gé t nézzük .. Rácz-Katilla Erzsébet 
tanárnő igazán lelkesen oktatott minket. Tanáraink közé tartoztak még Kincses Ajtay 
Mária, aki a toxikológia tanszéket vezette, Dudutz Gyöngyi, aki a gyógyszeripari 
technológia világába vezetett el bennünket. 

A gyógyszertechnológiát több éven át tanultuk, hiszen azt a sok gyógyszerfor
mát, azok elkészítésének módját nem lehetettegyszerre elsajátítani. Kezdve az olda
toktól, folytatva a kenőcsökkel, kúpokkal, eljutottunk a tabletták, kapszulák világába. 
Sok érdekes dologra tanítottak meg tanáraink: Szánthó Éva, Ádám Lajos, Papp József. 
Szerettük a laborgyakorlatokat, hiszen mindent, amit tanultunk, kipróbálhattuk, a 
gyógyszertechnológia minden csínját-bínját sikerült megismernünk, alkalmaznunk 
a gyakorlatban is, aminek nagy hasznát vettük késó'bb a gyógyszertári munkánkban 
is. Nem úgy kerültünk ki az egyetemről, hogy azt sem tudjuk mihez fogjunk, mi 
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igenis otthonosan éreztük magunkat a patikában, mert arra készített fel az egyetem, 
a gyógyszertári munkára. Igy nem ért meglepetés akkor sem mikor bejött egy olyan 
inkompatibilitásos recept, amelynek a megoldását tanultuk az egyetemen és így 
nagy elégtétellel vettük ennek felismerését. Mindezzel csak azt akarom mondani, 
hogy igazán szakmát tanultunk az egyetemen és jó tanáraink voltak, akik le]k.,sen 
adták át ismereteiket az újabb és újabb generációknak. - .. -

Ernlékeim közt még ott bújkálnak azok az utolsó, ötödéves napok, amikor szerre 
ellátogattunk tanárainkhoz éjjelizenét adni. Jó kis összejövetelek voltak, mindenta
nárunk fogadott, kivétel nélkül. Akkor voltunk utóljára együtt, diákok, tanárok. Ott 
álltunk az élet küszöbén, felszabadultan, jókedvűen, tarisznyánkban az összegyűjtött 
ismereteinkkel és szép emlékekkel, amelyek elkísértek az utunkon. 

Végül hónapokon keresztül vártuk a kihelyezést, míg végre elérkezett a nagy 
nap. Az előző évekhez képest akkor nemcsak Moldovában voltak helyek, hanem az 
ország minden részében, Maros, Hargita megyében csupán 3. Ami időnkben el 
is kellett foglalni a helyet, bárhová is vetett a sors. Nem mindenkinek sikerült oda 
mennie ahová szerelett volna, de kötelező volt a 3 gyakarnoki év letöltése, a féléven
kénti vizsgákkal együtt. Nem lehetett még megállapodni sehol, hiszen a három év 
után újból kihelyeztek. A második kihelyezés után pár nappal kitört. a forradalom, 
aminek következtében aztán mindenki szép lassan hazarázódott. 

Végezetül csak annyit szerelnék még mondani, hogy büszke vagyok arra, hogy 
ennek a nagy hírnevű egyetemnek lehettem a diákja és olyan képzésben részesül
hettem, amely mindig színvonalasnak bizonyult és a fentebb felsorolt nagy nevek 
megtestesítői lehettek a tanáraim. 

l O éves találkozó 
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1987 

SZA~AIELKÖTELEZETTSÉG 

Olyan jó emlékezni életünk talán legszebb szakaszára, 
fiatalságunk gondtalanságára, kedves városunkra, ~g}'eJe
münkre, tanárainkra és kollégáink:ra. Lehet, hogy néha 
haragszunk a megélhetési helyzetünkre, hogy annak ide
jén nem a mai gyógyszerészet kereskedelmi kihívásaira 
készítettek fel és sokszor kiábrándítának érezzük a mai 
gyógyszertári munkát, de azt az öt évet az életünkből, 
ami a marosvásárhelyi egyetemhez köt, semmiért sem 
adnánk, ez biztos! Köszönjük a sorsnak, hogy abban az 
idó'ben és Marosvásárhelyen végeztünk, mert más az ér
tékrendünk mint a mostani végzősöknek és látjuk, hon
nan hová jutottunk, mi és a világ. 

Sokszor eszembe jut néhai Kisgyörgy Zoltán botanika tanárunk, a Hargita megye 
gyógy- és fűszernövényei című könyvbe írt ajánlása: 

"Hol az ősi fóld mélyében podadoznak őseink, vettük számba a felszínen a 
gyógynövényeket, s adtunk számot önmagunknak: itt e táj csak nekünk terem gyó
gyító-növényeket a sebekre, s köt minket örök időkre a drága röghöz." 

Akkor voltunk egyetemi hallgatók, amikor az egyetemista szónak még különle
ges csengése és értéke volt. Nagy tisztelet övezte, szinte ajtók nyíltak ki a hallatán, 
szüleink számára is nagy büszkeséget jelentett egyetemista létünk. Komoly megva
lósítás volt a marosvásárhelyi egyetemre járni. Azokhoz a generációkhoz tartozunk, 
akik EGY egyetemet végeztek, de azt úgy, ahogy kell: "lege artis ". Nem volt szánútó
gép, internet, különösebb korszerű techrllkai eszköztár, csak egyszerű mikroszkóp, 
kémcsövek, pipetták, fotométer, milliméterpapír, litografált jegyzetek és ábrák a 
falakon. Nagyon sokat rajzoltunk ezekről és a tábláról. A homeopátiát csak említ
hették és a fogamzásgátlókról nem tanulhattunk. Voltak pártgyűlések, túlteljesített 
ötéves tervek, KISZ tevékenységek. Más idők voltak, más értékekkel, de szép is volt 
és a meleg a szívekből meg a tekintetekből áradt felénk. 

A felvéteJin óriási túljelentkezés volt, 182 jelentkező 25 helyre. Már az Intézet 
falai is tiszteletet és némi félelmet keltettek bennünk (akkor még Intézet volt a hi
vatalas neve). Hihetetlennek tűnt bevenni a tudomány várát. Valahogy úgy voltunk 
vele: "álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt, adj erőt, hogy be 
tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt". Három tantárgy volt a felvételin, az 
anyagat a tankönyvekből szóról-szóra, vesszőről-vesszőre, ha lehet ábrákkal együtt 
kellett megtanulnunk. Sikerült! A magyar tagazatra 11-en, a román tagazatra 14-en 
kaptunk belépési lehetőséget. Persze ez még nem jelentett semmit, mert a neheze 
csak ezután következett. Egy fiúval közöttünk egy kis focicsapat lettünk, tanáraink 
az ajtótól a katedráig már bemérték, hogy hiányzik -e valaki, vagy teljes a csapat, 
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fölösleges volt jdenléti ívet kitölteni. Ennek is köszönhető, hogy családias volt végig 
a hangnlat, és kíalaknlhattak szaros barátságok, ez a mostani nagy létszámú évfolya
moknál már aligha lehetséges. 

Az egyetem épülete iránti csodálatunk máig kitart, ma is boldogan nézünk rá, 
akár a tévé képernyőjén, akár a valóságban látjuk, ezt a mostani generációk nem 
érthetik meg. Nekünk még a kilincs is impozánsnák tűnt és mikor megtiltották, 
hogy a főajtón át járjunk az épületbe, bizony nagyon zokon vettük. Akkor a kur
zusokon és gyakorlati órákon kötelező volt a jelenlét, ha valaki mégis hiányozni 
kényszerült, szigorúan be kellett pótolnia a mulasztást. Ez a román nyelven tartott 
gyakorlati órák esetén különösen kellemetlen volt, mert a kísérleteket egymagadban 
végezni sokszor kínkeserves volt. Tanáraink végtelenü! jóindulatúak és türelmesek, 
de ugyanakkor szigorúak voltak velünk szemben. Ami már az első napokban feltűnt 
és végig így maradt, hogy a tanár urak már messziről főhajtással és tisztelettel kö
szöntöttek minket:- Kezét csókolom, kolléganőJ Pedig csak nyuszikák voltunk az I. 
Farm.-on, és elég ijedtek is az dején. Ezt a nevet aztán meg is tarthattuk, csak az 
évszámok cserélődtek később. Komoly munka volt előadótanárainknak mindent a 
szánkba rágni, lerajzolni. Nagy könnyebbség volt nekik amikor kivetíthettek egy-egy 
fóliát, diapozitívokat kellett készítsenek százszárma. Kedves helyünk volt a botani
kus kert ahol Péter Mária tanárnő messziről mutatott rá a gyógynövényekre, úgy 
illett azokat felsorolni. A kertben voltak táblák is a gyógynövények neveivel, ám a 
vizsgán leszedett állapotban kellett felismerni azokat bent a teremben. Milyen bol
dogok voltunk arnikor év végén a "Korszerű gyógynövényhasználat" című Korunk 
füzettellepett meg bennünket és névre szólóan ezt írta:" ... III. éves gyógyszerész hall
gatónőnek a farmakognózia iránti érdeklődése és szargalma elismerése jeiéül, tisztelettel 
Péter H. Mária." Sokféle kérniát tanultunk (általános és szervetlen, szerves, analitikai, 
fizikai, gyógyszerészeti, egészségügyi és biokérnia), helyzetünket rengeteg képlet, 
egyenlet és számítás nehezítette. Kiemelkedő előadótanárunk Tőkés Béla volt. Öt 
év alatt egyetlen egyszer hozott be segédeszközt, zsebszámológépet, egy hosszú 
egyenlet végeredményének kiszámításához, különben soha semmilyen vázlatot vagy 
papírlapot nem láttunk nála. Abszolút mindent fejből diktált nekünk vagy írt le a 
táblára, a rendelkezésére álló idő pontos betartásával! 

Szessziók idején már nem voltunk annyira büszkék magunkra. Nagyon nagy 
anyagat kellett visszaadnunk. Litografált jegyzetekből tanultunk, és persze jól fogott 
a kurzusokon való részvétel. Néhány nap állt rendéikezésünkre és igazából más dol
gunk nem is volt a tanuláson kívül, főleg a bentlakóknak. Naponta 70-80 oldalt is 
megtanultunk kívülről, az utolsó szesszióban már l 00 oldal fölé j1l(ottunk. Kirnerí
tő volt, amit egy akkori mondás is tükÍözött, hogy a szesszió idején a bentlakás és 
a bolondok háza között csak egy különbség van, a telefonszám. Könnyű lett volna 
még egy egyetemet gyorsan elvégezni, de akkor nem olyan időket éltünk. A vizs
gákat a kurzusok anyagából magyarul tettük le, a gyakorlati vizsga román nyelven 
zajlott, közösen a román kollégákkal. Általában szóbeli vizsgáink voltak, tanáraink 
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mindig tökéletes eleganciában jelentek tueg a vizsgákon és mi is mindig ünneplóoe 
öltöztünk. Oktatóink fehér köpenyei keményítettek voltak és szinte zizegtek, ez is 
ritka már. Fontos nap volt a vizsganap, meg kellett tisztelni, ez ma már sajnos nem 
így működik. Egy személyes történetem: minden vizsgára egy szép piros kosztűrn
ben jelentem meg, fehér ing és horgolt nyakkendő tartozott hozzá. Minden kollé
ganő úgy tartotta, hogy a kosztüm szerencsét hoz, ezért ha lehetett én mente~-be 
előbb a terembe, hogy szerencsét hozzak. (Nem vehettem fel például színházba, 
mert a többieket kirázta a hideg, hogy jaj, de vizsga hangulatunk van!) Történt egy
szer, hogy Gyéresi Árpád tanár úr írásbeli vizsgájára egy másik kosztűrnben mentem 
(kék színűben, ugyanazokkal a kiegészítőkkel), mert nála nem egyénileg kellett 
tételt húzni és gondoltam, hogy már mindenki unja a vizsgás uniformisomat. Beül
tünk a vizsgára és hirtelen a tanár szólt, hogy valaki húzzon tételt, amiből mindenki 
írni fog. Rosszat sejtve nagyon alacsonyan ültem, mégis engem hívott ki, hogy tételt 
válasszak. A morajlás körülöttem elárulta, hogy végünk van, mert nem a szerenesés 
kosztüm van rajtam ... Szerencsére a vizsga mindenkinek jól sikerült, de ilyen hibát 
aztán nem követtem el, minekutána a többiek nyomatékosan megkértek, hogy soha 
ne cseréljem le a vizsgaruhámaL 

Most, a mobiltelefonok világában, szinte hihetetlen, hogy mi a. vizsgák után, 
szüleinket értesítendő a postára kellett menjünk, telefonálni. Feladtuk a rendelést 
egy alkalmazottnak, az továbbította a központosnak, aki aztán perceken, vagy akár 
egy órán belül kapcsolta a szüleinket -ha volt otthon telefon -vagy egy másik pos
tahivatal t, ahol várták már a hívásunkat. Mivel nem volt sok pénzünk "taxa inversa" 
hívást kértünk, amit csak akkor kapcsoltak, ha a hívott fél elfogadta, hogy az ő szám
láján jelenik meg majd a beszélgetés. Rossz érzés volt, ha hosszú várakozás után a 
hívott fél nem válaszolt. A beszélgetést persze nagyon sokan hallották, akarva-akarat
lan, mert csapatosan mentünk telefonálni, hisz a szesszió rnindenkinek egyszerre 
volt. Micsoda szégyen volt bemondani mindenki hallatára, ha esetleg elvágtak a 
vizsgán, vagy magyarázkodni, hogy mi is történt ... 

A gyakorlati órákon 8-as csoportokban vettünk részt, vegyesen mindkét tagozat
ról. Akárcsak 8 kicsi törpe, levonultunk a "bányába", az alagsori laborokba. Azoknak 
alaboroknak olyan igazi labor illata volt! Akár 4-6 óra hosszú is volt egy laborgya
korlat, az orvostanhallgatók csak kukucskáltak lefele az ablakná!, hogy ugyan mit 
tudunk annyit csinálni egy kémcsővel a kezünkben .. Nos, ini sem lelkesedtünk ő 
az anatómia gyakorJatuk láttán. "Labor insearnna a munci, de aceea am venit aici, 
nu ca sa stam!" tanultuk meg Soós Pál prof. úrtól. Ezeken az órákon tanultuk meg 
a pontos és igazi gyógyszerészi munkát és tartást. Nem volt pardon, legyen minden 
tiszta, ragyogjon és az eredmények pontossága többtizedesnyi. Előre kellett készülni 
a következő kísérlet anyagából, sokszor nem is értettük, mit akarnak tőlünk. Jegyet 
kaptunk a bemutatott füzetre, hiszen tükrözte a munkánkat, hozzáállásunkat, pon
tosságun.kat. Maximum egy kis zsebszámológépet használhattunk segédeszközként. 

A teaivás szeretetét is innen hoztuk, azt a finom bodza teát amit akkor ittunk, 
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a laborgyakorlatok alatt...azóta is kívánjuk. Az óriási üvegekben tárolt, egyébként a 
botanikus kertből szedett bodza, az ihatatlan csapvízzel szenzációs teát eredménye
zett. Azt ittuk víz helyett. 

Az egyeterni élet szépségéhez a kulturális élet csemegéi is hozzájárultak. Mi Ma
rosvásárhelyen szerettük meg a klasszikus zenét. Minden héten legalább egyszer 
koncert volt a Kultúrpalotában. Az első szünetben már jegy nélkül is beengedtek és 
a lépcsőkön mindig volt hely. A Színházban nagyon jó előadásokat láthattunk. Min
den előadást igyekeztünk megnézni, és moziba is nagyon szerettünk járni. Bárhova 
mentünk mindig akadt ismerős. Tévénézés ... ritkán volt a bentlakásban, különben 
is napi két órát tartott az adás és csak egy készülék volt a földszinti tanulószabában 
(volt viszont kötelező kapusszolgálat, folyosó- és fürdőtakarítás, kantinszolgálat). 

Néhányan az egyetemi néptánccsoportban táncoltunk, énekeltünk az orvostan
hallgatókkal együtt. Felléptünk Kolozsváron a Diákház színpadán, Temesváron a 
Megéneklünk Románia (Cantarea Romaniei) Fesztiválon. 1987 április 25-27-én 
a tánccsoportunk III -dik díjjal tért haza a Ia~i -ban rendezett FACS (Festivalul Artei 
~i Creatiei Studente~ti) rendezvényrőL Erre nagyon büszkék voltunk, fennmaradt 
egy mondás is- FACS-os üdvözletem! Minden évben egyszer volt fakultásiest is, 
a gólyabálon kívül. Ezekre énekekkel, szavalatokkal, táncokkal, vidám jelenetekkel 
készültünk, és ehhez voltak oktatóink is, meg ruhakölcsönzés. Mi nagyon szerettük, 
amikor székely rnhában léptünk fel. Évfolyamunk a sportéletben sajnos nem jeles
kedett, pedig akkor még akár síléceket is lehetett kölcsönözni, teljes felszereléssel 
együtt. Keveset kirándultunk, egy bukaresti gyárlátogatásra erulékszünk. 

Ősszel kéthetes mezőgazdasági munkán kellett részt vennünk. Nagyon szargal
masan szedtük az almát a Nagyiászló-i Tsz. farmján. Aszinténott szüretelő orvosis 
srácok is besegítettek nekünk. Ez nagyon romantikus volt és főleg az, hogy estén
ként a tábortűznél, a csillagok alatt együtt énekeltünk, többnyire népdaloka t. Azóta 
is az akkori hangulatot idézi fel bennünk a népdaléneklés. · 

Katonai kiképzésben is részesültünk. Puskával céltáblára lőttünk a poligonon, 
sokat gyakoroltatták velünk a menetelést, jobbra -át, balra-át, hurrázást. Kötelező volt 
a nyári kiképzés, akkor elmélyítettük az év közben tanult elméleti anyagot, gyakorol
tuk a puska tisztítását, jegyet kaptunk még a célba lövésre is és az évvégi vizsga után 
katonai rangot kaptunk, akárcsak a katonaviselt férfiak. A hatalmas térfogatú nyári és 
téli katonarnha tárolása nagy gondot jelentett a bentlakásban. Az ágy alatt tartottuk, 
csak ellenőrzés esetén volt riadó: szekrényt kiürítéÍ:ü, katonacuccokat betenni! 

Ballagáskor elmérgesedett a helyzet, mivel-nem volt külön magyar búcsúztatá
sunk. Az orvosisokkal bezsúfoltak a díszterembe, szüleink kint rekedtek. Nem fog
lalkoztak külön velünk, gyógyszerészekkel, és csak románul folyhatott az ünnepség. 
Énekszóval ballagtunk vollia a sportcsarnokig, de elmosta az eső. Ott a végén, román 
kolléganőink velünk együtt énekelték a "ballag már a véndiák" -ot, amikor a sport
csarnokban az orvosisok és a főtribün vendégei tüntetőleg szedelőzködni kezdtek ... 
Ezért rni hálásak maradtunk nekik, meg a szép szerenádokért is, anlikor egymás 
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dalait együtt énekeltük az évfolyamunkon. Jó hangulat volt már az első évtől és ez 
meg is maradt végig. 

Nagyon komolyan vettük a tanulást! Létfontosságú volt a kihelyezésnél a jó mé
dia. Pedig akkor még zárt városok is voltak, ahova csak oda szóló személyazonos
ságivaliehetett helyet választani. A családi állapotot és a gyereket alkalomadtán fi
gyelembe vették. Kötelező volt elfoglalni azt a helyet, amit választottunk. HároÍÍÍ.év 
volt a "stagiatura" (gyakornoki időszak) ideje. Utána lehetett esetleg urbán vizsgát 
tenni, egy városi helyre, ha meghirdették. A kihelyezésnél a választás fontossági 
sorrendje kb. ez volt: legyél odavalósi, legyen ott valakid, legyen városi hely, legyen 
vonatállomás és az utolsó szempont, legalább elhallatszodjon odáig a vonat füttye. 

A kihelyezés Bukarest asszisztálásával történt rádiótelefonos összeköttetés mel-
lett. Így történt, hogy a következő helyekre kerültünk: 

Bencze Ildikó, Brassó, 8 sz. gyógyszertár 
Dénes Éva, Kolozsvár, 90 sz. gy. 
Dobry Gudrun, Kolozsvár, 90 sz. gy 
Nagy Éva, Nagyvárad, 64 sz.gy. 
Szőcs Dóra, Temesvár, 5 sz. gy. 
Kisgyörgy Ágnes, Marosvásárhely, 9 sz. gy. 
Dénes Gyöngyi, Temesvár, 206 sz. gy 
Ferenc Judit, Csíkszereda, SO sz. gy 
Szász György, Gheorghe-Gheorghiu Dej-város, 62 sz. gy 
Szilveszter Edit, Foqani, 118 sz. gy. 
Molnár Erzsébet, Braila, 116 sz. gy 
Triebel Zsuzsa, Arad, 228 sz. gy. és Fábián Tünde, Petrozsény, l sz. gyógyszertár. 

Ők ketten csak az utolsó évben csatlakoztak hozzánk, hogy orvostanhallgató férjeik
kél együtt végezzenek és lehetőleg egy városba kerüljenek. Sajnos nem erulékszem, 
hogy ez sikerült -e nekik. 

Drága Tanáraink, Tanárnőink! Bevalljuk, nagyon sokat felejtettünk abból, amit 
tanítottak nekünk. Az emberi agy szelektál, ha nincs rá szükség, tartalékalja az is
mereteket, de alkalomadtán beugrik a lényeg. Azt azonban, ahogyan tanítottak és 
amilyen emberi tartást és példát mutattak nekünk, ahogyanviselkedtek velünk, nem 
felejtjük! Ez kötelez minket a becsületre, tiszteletre, a szakma szeretetére, az ember
társainkkal, betegeinkkel szembeni alázatra. Korrektséget, pontos munkát, becsü
letességet, egyenességet, a szakma tisztaságát tanították nekünk egy olyan korban, 
amit az egyszerűség és a szerénység jellemzett, de amikor a félelem nagy úr volt és 
a kimondott szó nagyon veszélyes fegyver lehetett. Amikor a sorok között kerestük 
a mondanivalót, mert veszélyes volt leírni a lényeget. Isten áldja őket, életükben és 
az öröklétben! A nemzet napszámosai voltak és ma is azok, akik generációkat taní
tanak és nevel-nek! Mert semmi sem fontosabb munka és nagyobb befektetés mint a 
felnövekvő generációk tanítása, hisz bennük van a jövendő. Biztosan az is vezérelte 
őket, hogy olyan gyógyszerészekké legyünk, akiknek a segítségére majd bátran szá
míthatnak öreg napjaikban. 
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Felnézünk rájuk annyi év távlatából is és ez a csodálat nem csökken, sőt egyre 
nő... Hiszen nekik nem állt rendelkezésükre az internet adta végtelen ismerettár, 
adatok, a táblázatokat és számításokat saját erőből kellett megoldaniuk, nem beszél
hettek, levelezhettek külfóldi kollégákkal, nem volt "copy-paste", mégis mindent 
megtanítottak arra amit egy igazi gyógyszerésznek t~dnia kell. 

Köszönet szüleinknek, családjainknak, akik végig támogattak minket, sokszor 
erőn felül, izgultak értünk, velünk örültek és mindent megtettek azért, hogy nyu
godtan tanuihassunk és, hogy gondtalan egyetemi éveket élhessünk. 

Az Alma Mater, az Ember műhelye, ez annyira igaz a marosvásárhelyi egyetemi 
képzésre. Sokan sajnáljuk, hogy nem maradhattunk ott, mint kollégák az egyetemi 
képzésben. Évekkel később lett volna rá lehetőség, de már nem tudott senki közü
lünk visszatérni. 

Mit kaptunk az egyetemről, a tanároktól? Elsősorban egy szép szakmát, hivatást, 
értékes diplomát, magas színvonalú képzést, életre szóló barátságokat, a szakma 
tiszteletét, az emberi szenvedés iránti együttérzést, alázatot. NIL NOCERE -NEM 
ÁRTANI! Ez sokszor eszünkbe kell jusson a mindennapi munkában. Jómagam az 
egyetemi éveknek köszönbetern a férjemet is, akivel közös emlékek, barátok, esz
mék is összekötn ek, azonosak a gyökereink. Úgy érzem igazából minket az egyetem 
alakított azzá akik lettünk, vagyunk. 

25 éves évfolyamtalálkozónkra ezt a dalt választottuk: "Azért vmak a jó bará
tok,/ hogy a rég elvesztett álmot/ visszahozzák néked majd egy szép napon,/ azért 
vmak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságoti visszaidézzék egy fázós alkonyon." 

Köszönöm Istennek, hogy részese lehettem ennek a 65 éves múltnak, amit meg
élt a Gyógyszerészeti Karunk. Köszönet azoknak az embereknek, akiktől tanulhat
tam, akik a szavakon túl, emberségükkel is élő példákká lettek számomra. További 
lelkes felnövekvő gyógyszerészgenerációkat, fényes hírnevet kívánok egyetemünk
nek és drága városunknak Marosvásárhelynek, az évfolyam nevében is. 
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de 
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PROMOTIA XXXVIII 
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Bencze Ildikó 

Bicii Cristina 

Contiu Maria 

covrig Anca María 

Cosma Manuela Aurora 
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Nagy Éva Annamária 
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Rotaru Magda 
Szász György 
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Szöcs Dora Emese 
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Az Egyetemi Táncegyütessel 
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Az Egyete~i népi Táncegyüres 

gyógyszerészei 

~ányok kórusa székely 

ruhában 

1988 

SZIVÁRVÁNY ALATT ... 

Nyár van, tikkassztó meleg, !983 júliusa. Az égig érő 
tuják között ballagva gondolkodom, sikerül-e a 25 b:<'Ol.}':!"e 
felvételiző 250 jelentkező közill a 37-ik marosvásárhelyi 
gyógyszerész generáció tagjává lenni? 

Egy, kettő, három ... Három nehéz vizsga: szervetlen, 
szerves kémia, genetika. A második emeleti teremben 
felvételizem sok más sorstársammal együtt, pillantásarn 
végigsiklik a szépen rendezett parkon, aztán írás, az idő 
rövid, sokan vagyunk. Két hét várakozás és SIKERÜL T, így 
csupa nagybetűvel. Az ősztől immár első éves gólya le
szek, gyermekkori vágyam látszik beteljesülni. 

Ősz elején kiváncsian nézegettem a.főtéri könyvesbolt 
(Hol van már a tavalyi hó?) polcain lévő szakkönyveket, találgatva, hogy mit is fo
gunk tanulni elsőként. 

!983 szeptember 15. Megihletőcive álltam az árnyas gesztenyefák által szegé
lyezett kockaköves út alján, a hatalmas fehér épület előtt, ahol a következő öt évet 
fogom hasznosan eltölteni. Sok terem, nyüzsgés, órarend, új arcok, barátok. Az 
akkori lehetőségekhez képest jól felszerelt laborok, magas felkészültségű oktatók 
fogadták a diákokat, akiket mindig az egyetemen lehetett találni és mindig minden 
kérdésünkre választ kaptunk, nem küldtek el azzal, hogy eredj fiam a könyvtárba, 
vagy nézd meg a neten(!?). 

Legelső óra a botanika gyakorlat volt. Szinte félve léptem be a fülciszinti színes 
képekkel, ábrákkal, tapétázott laborba, a l 2 új csoporttársammal együtt. Sokminden 
ismeretlen volt, a készülékek, növények, lemezek. Első nap még kétbalkezesen fog
tuk a metszet készítéséhez használt szikét és a hagymából készült metszetem sem 
lett a legsikeresebb. Délután szervetlen gyak., a sok ismeretlen feliratú üveg, meg 
rendeltetésű készülék között ügyetlenül csetlettűnk, botlottunk a gyakorlatvezető ta-

. nárnő legnagyobb bánatára. Sebaj gondoltam, majd lassan megismerjük mindennek 
a rendeltetését, mert úgyis mindent lentről kell kezdeni, hogy legyen amire késóbb 
építeni. És lassan összeállt a kép. Megismerkedtünk a növényi gyógyszerek alapjául 
szolgáló gyógynövényekkel, a szervetlen ásványokkal, a sókeverékekkel az analitikai 
kémia keretein belül, nagyokat sétáltunk a botanikus kertben. A csoportunkat es
ténként alig lehetett haza küldeni a laborból annyira szerettük a sókeverékek azo
nosítását. A filozófiát viszont nem nagyon kedveltük, valahogy nem illeszkedett be 
a többi tudomány közé. 

Teltek a hónapok, elérkezett az első vizsgaszesszió. Mindenki lázasan jegyze
telt, tanult, magolt, metszeteket nézegetett, rajzolt, izgult. Megkaptam az első 
makszirnális jegyet botanikából. 
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A kezdő diák türelmetlenségével, aki mindent hamar akar tudni, nagyon vár
tuk a kimondoÚan gyógyszerész vonatkozású tantárgyakat. Különleges emlékek a 
gyógyszertechnológia gyak. terme, I év lll. félév. Mindig izgatottan lestem be az 
ajtón, a földszinti botanika terem felé haladva, bámulva a mérlegeket és a sok gyógy
szeres üveggel megrakott forgó polcokat, rajtuk alatin-egyelőre ismeretlen- el
nevezésekkel. Vajon egy szép napon megismerem n:iajd mindezt, és biztos kézzel, 
tudással fogom használni? Tettem fel e kérdést sok sorstársamhoz hasonlóan. 

Igy huszonvalahány év után sokszor végig jártam a baloldali folyosó t, ami látszat
ra ugyanolyan a benttelelő pálmák, a közetekkel teli vitrin, a gyógyszeres dobozak 
halmaza, a szépen felsorakoztatott üvegek, melyekben a messzi földről érkezett nö
vények, drogok lapulnak, csakhogy valahogy a légkör lett más, már nem lengi körül 
a tudás titokzatos világa úgymint egykor, gépies, üres lett minden, valahogy az élet 
ritmusa is felgyorsult, átértékelődtek az értékek. 

És a hetek, hónapok, évek egyre teltek. Elkészítettük az első gyógynövénygyűj
teményünket, átvészeltük a nyári vizsgaszessziót, megbarátkoztunk a sok szerve.s 
vegyülettel, pókhálónyiméretű óriási képletekkel, önállóan kísérleteztünk a fiz-kém 
laborban. 

A másodév a sok kémiával, képletekkel, egyenletekkel kevésbé volt változatos, egy 
kis színt a mikrobiológia és a sejttan hozott. 

A harmadév már kezdett érdekesebbé válni, már ami a szakmai szemponto
kat illeti. A pince labirintusában megtartott anatómiai órák mellé felzárkozott a 
gyógykém, ahol végre kezdtük megismerni a gyógyszerek hatóanyagait, s nem mon
dom néha napján meg-meglestük az eredményt a tanárunk fűzetéből ha a laborban 
nem boldogultunk. Megbarátkoziunk egy nagyon nehéz tantárggyal is, a farmakoló
giával, a laboratóriumi fehér egerekkel, békákkal, tengerimalacokkal, a növényi dro
gokkal, s végre bejutás! nyertiink az első év óta áhított ún. szentélybe, a technológia 
laborba, ahol a "méregkeverés" minden csínját-bínját megtanultuk. 

A jó alapoknak hála, könnyü volt később ráépíteni. Belaktuk az egész bal szárnyat 
a pincétől a padlásig, biokémiát meg egészségügyi kémiát hallgattunk, sokat rágódva 
a KREBS ciklus hosszúságán, toxit meg ipari kémiát tanultunk, sokszor írtó benzol
szagúan támolyogva elő a pincéből, a vegyszerektől tarkított, kénsav által lyukasra 
mart köpenyben. 

Az utolsó két év hamar elrepűlt, megírtuk első szakdolgozatunkat, s kisebb-na
gyobb lámpaláz kiséretében bemutattuk MarosváSárhelyen, Kolozsvárorr és Jászvá
rosban. Tudományos rendezvényekre kezdtünk járogatni. 

Én személyesen mindig nagyon szereltem a növényekkel kapcsolatos témákat, 
a külföldi egzótikus "drogokat", homeopátiát, természetgyógyászalot (jelenleg is 
ilyen szakterületen dolgozom). 

Kísérletek, gyűjtés, könyvtár, eredmények rendszerezése, rengeteg utánaolvasás, 
míg összeállt az államvizsgadolgozat. 

A sikeres államvizsga után jött a választás, kihelyezés, (jó messzire az otthontó!), 
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de legalább Erdélyben volt, mégha kissé eldugott helyen is. Szilágysomlyón, ahol 
-pedig város lévén elég középkori körűlmények uralkodtak, mármint a víz, fűtés, 
meg élelem terén. Mint két kezdő gyógyszerészt elég szkeptikusan fogadtak, de mi 
hamarosan bebizonyítottuk nekik, hogy megálljuk a helyünket s a marosvásárhelyi 
iskola is van olyan jó mint a régi kolozsvári, sőt! Mi a hároméves gyakornaki ún. 
"stagiatura" éveinket töltöttük amit 1989-es forradalom megszakított. Az 19~f8=as 
évfolyam határeset volt két korszak között, egy letünó'ben lévő korszak és egy újon
nan alakuló között. 

Utána következett az ún. "zárt" városba való bekerülés, az "urban vizsga", s mire 
megjött az eredmény magánosították a gyógyszertárakat, amikor mi, karrierünk 
kezdetén állók labdába sem rúghattunk. 

A szakmai ranglétrán való előrejutás szempontjából zavaros évek következtek. 
Mi, a régiek, meg az újonnan végzettek közölt egy semleges zóna voltunk. Végül 
2000-ben sikerült szakvizsgát szerezni ezeknek az évfolyamoknak. 

Én személy szerint örvendek, hogy olyan gyógyszertárban dolgozam ahol még 
mindig lehet oldatokat, kenőcsöket, kúpokat készíteni a régi receptúra szerint, s 
hála egykori tanáraimnak minden évben több diák számára tudom átadni a tudást a 
következő generációk számára. 

Végezetül következzen egy versrészlet 1914-ből, Misutta Károlyné jóvoltából, 
mely e pár sorban hiverr tükrözi a gyógyszerészet múltját, jelenél és jövőjét: 

Régi szép patikák, csendes hűs szentélyek, 

Ahová az ember áhitattallépett 

Nem jön vissza soha többé virágzásotok 

Reátok nehezül egy pusztító átok 

Gomba módra kelnek a patikák sorra 

Egyik a másiknak pusztulását hozza 

Száz új kétes fény gyúl messze messze terjed 

Régi szép patikák lassan belevesztek. 
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1989 
A DIKTATÚRA UTOLSÓVÉGZŐS GYÓGYSZERÉSZ ÉVFOLYAMA 

A 3 8-ik végzős gyógyszerész évfolyam képviseletében 
írom visszaemlékezésemet Annak a nemzedéknek, ame
lyiknek az 1984-es felvételit megelőző néhány nappal kel
lett szembesülnie azzal a ténnyel, hogy a Marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Karon felvételire meghirdetett, helyek szá
ma az előző évek 25-ös számához képest 20-ra csökkent, 
ami 20%-os létszámcsökkentés! jelentett. Egyik napról a 
másikra! Ennek tudható be, hogy a felvéteJin 8-szaros volt a 
túljelentkezés. A felvételi még a hagyományos, írásbeli vizs
ga formájában zajlott. Három tárgyból felvételiztünk: gene
tikából, szervetlen és szerves kémiából. Izgalmas volt az a 
tíz nap, arrúg az eredményre vártunk. Felvételizni román és 

magyar nyelven lehetett, így a 2 O helyre pontos arányt be tartva, l O román és l O magyar 
nyelven felvételiző! vettek fel. Aztán nagy volt a meglepetés, mikor kiderült, hogy a l O 
románul felvételiző kollegarr ő közül 3 -an magyar nemzetiségűek. Így évfolyamunkat 7 
román és l 3 magyar anyanyelvű kolleganő alkotta. 

Ősszel kezdtük meg az egyetemi életet, lllind az előadásokra (román és magyar), 
lllind a gyakorlatokra két csoportba osztva. De alig indult be az oktatás, máris elvittek 
két hétre almát szedni, a Szászrégenhez közeli farmra. Fiatalok voltunk, szórakozásként 
fogtuk fel az alrnaszedést. Ismerkedtünk egymással, esténként beszélgettünk, mert a 
szigorú program és a tanári felügyelet mellett más szórakozási lehetőség nemigen adó
dott. Arra emlékszem, hogy a tisztálkodási lehetőségek eléggé szükösek voltak és nagyon 
vártuk a két hét után, hogy mihamarabb hazaérjünk · 

Ami az első éves emlékeimet illeti, soha nem felejtem el, az L félév hétfői napjának 
órarendjét: délelőtt 4 óra szervetlen kémia gyakorlat, délután 4 óra botanika gyakor
lat. Magyarul végezve a középiskolát, bármennyire is szerettük és tudtuk a kémiát, itt, 
ezeken a gyakorlatokon szembesültünk azzal, hogy nem ismerjük románul a kémiai 
kifejezéseket, esetleg csak mutogattunk, mert nem tudtuk a nevét a kémcsőnek, mérőc 
hengernek stb. románul, nem tudtunk elmondani a táblánál egy reakciót, hiába írtuk fel 
hibátlanul. Ezt a kínos helyzetet még tetézte, a gyakorlatot vezető O. M. tanárnő, gúnyos, 
lenéző megjegyzése. Ezeken a gyakorlatokon kerültünk először kémiai laboratóriumba, 
itt kezdődött meg a gyakorlati képzésünk, itt tanultunk meg vegyszerekkel dolgozni, 
egyszerűbb készülékeket összeszerelni, működésbe hozni. Ezzel szemben a már emlí
tett botanika, bár nehéznek tűnt, de Kisgyörgy Zoltán tanár személyisége révén nagyon 
hamar megszerettiik. Izgalmasak voltak amikroszkópos gyakorlatok, a borotvakéssel ké
szített metszetek mikroszkópos .,világa". A tanár úr volt az, aki megpróbált úgy előadni, 
hogy közben tanítgatott jegyzetelni is, hisz I. éves egyetemi hallgatóként talán ez tűnt 
a legnehezebbnek. Ő volt III. évig az évfolyamfelelős tanárunk és nemcsak botanikát, 
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.,csodálatos)át~kát a természetnek':- ahogy ő mondta, tanított nekünk, hanem úgy ne
velgetett, rranyrtgatott az egyetemi eveink alatt, lllintha kis .. palántái"lettünk volna. 

Az I. éves első, téli vizsgaidőszak, azt hiszem, lllindannyiunk számára emlékezetes 
marad, a már említett két tárgyból, botanikából és szervetlen kémiából vizsgáztunk. 
Ekkor kellett szembesülnünk azzal is, hogy az egyetemi oktatás rendszere más .mint a 
középiskolai, ugyanis nem feltétlenül kell lllindennap tanulni, de a vizsgaidős~ak .Jatt 
igen nagymennyiségű tananyagat kell elsajátítaní, aránylag rövid idő alatt. 

Ugyancsak .,felejthetetlen" emléket jelentett a hároméves katonai kiképzésünk, me
lyet az egyetemi tanrend keretében valósítottak meg. Az első három évben hetente 4 
órás, l. és III. év végén pedig egy-egy hónapos kiképzéserr vettünk részt mindezt szabá
lyos, katonai ruhába öltözve. Érdekes volt, hogy ezen a képzéserrami c~oportunkba jár
tak a Marosvásárhelyi Színrnűvészeti Egyetem súrrészhallgatói is, összesen három lány, 
két r?mán és _egy magyar nemzetiségű. Nemzetiség szerint 14 magyar hallgató és 9 
ro:nan hallgat~ alkotta csopor~t. A kiképzést tartó tisztnő, mikor észrevette, hogy a 
szunetben inkább magyar beszed hallatszik, ránk szólt, hogy a szünetben is csak romá
nul beszélhetünk. De persze ezt mi nem vettük komolyan. 

Egyetemi éveinkre az altkori politika, diktatúra rányomta bélyegét. Az oktatás szín
vonala magas volt, hála tanárainknak, akik az altkori körülményekhez, lehetőségekhez 
képest lllindent megtettek, hogy a gyógyszerészi hivatásra felkészítsenek, hogy a gyógy
szerészet területén történő előrehaladást bemutassák, megtanítsák nekünk. 

Igen nagy hangsúlyt fektettek a 80-as évek végén a gyakorlati oktatásra, ilileg gyógy
szertári szakemberekként kerültünk ki az egyetem padjaiból. Hetente az öt nap alatt, agya
korlati órák száma igen magas volt, például analitikai kémiából, gyógyszertechnológiából 
heti 6 órás gyakorlataink voltak. A szaktárgyakat oktató tanáraink olyan tudást adtak át 
nekünk, mely alapján nem kellett attól félnünk, hogy az egyetem elvégzése után, fiig
getlenül attól, hogy hova kerülünk, nem tudjulr a gyógyszerész szakmában megállni a 
helyiinket. 

1986-ban a III. évet ~ úgy kezdtük, hogy nem hitdettek meg felvételi vizsgát a 
Gyógyszerészeti Karra és ezzel elindult egy borzasztó folyamat, éspedig a Kar fels zá
molása. Az azt követő évek alatt, már mi is szinte felnőttként voltunk tanúi annak a 
kétségbeesett helyzetnek, amely tanáraillkat és az egész marosvásárhelyi gyógyszerész
képzést érintette. Annak is tudatában voltunk, hogy ezzel megszünt a romániai ma
gyar gyógyszerészképzés. És lllindezt végig kellett élni, nézni tanárainkkal, kollegáinkkal 
együtt, úgymond .,néma csendben". Hallottuk, hogy az alapképzésben résztvevő taná
raiulr, akiknek már megszünt az oktatói státusza, nem maradhattak tovább az egyetem 
alkalmazottai, különböző megoldási lehetőséget, új munkahelyet keresnek. Kétségbeejtő 
helyzetbe került a Kar. 

De visszatérve egyetemi életiinkre. Azáltal, hogy lllinderr információtól elzártak, 
lllindenki, aki tudott is valamit, mélyen hallgatott, a lllindennapi egyetemi életünkben, 
hacsak nem jártunk egy kicsit nyitott szemmel, nem lehetett sok változást észrevenni. 
Az előadások, gyakorlatok a megszakott mederben folytak. Már III. évtől elkezdtünk 
szaltkörökre járni, sőtTudományos Diákköri Konferencián is részt vettünk. 
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A diktatúra "legsötétebb" évében, 1989-ben, voltunk V. évesek. Nagyon nagy "csend" 
uralkodott a Karon. Már csak azok a tanárok maradtak, akik az utolsó két évfolyamon 
oktattak, az összhallgatók száma a két évfolyamon 40 volt. Mindannyiunkat, románokat 
és magyarokat egyaránt érintett a Kar felszámolása, ezért a román évfolyamtársainkkal, 
valarnint a román nemzetiségű tanárainkkal nem voltak konfliktusaink. A hagyomá
nyokhoz híven, végzös évfolyamként a ballagás előtti héten felkerestük lakásukon tanára
inkat és énekszóval elbúcsúztunk tőlüle 

1989 szeptemberében államvizsgáztuuk. Már ebben az évben több kolleganő férjhez 
ment, gyereket szült. Körülbelül 3 hónapot kellett várni a kihelyezésig. Erre 1989 dec
ember közepén került sor, néhány napra a rendszerváltás előtt. Csakhogy mi ezt akkor 
nem tudtuk! Telekonferenciával, országos kihelyezésre került sor, előnyben részesülve 
azok a kollegák, akiknek gyereke, munkahellyel rendelkezö férje volt és csak azután kö
vetkezett a tanulmányi eredmények figyelembe vétele. Az évfolyamtársak közill l 0-en 
Maros megyeiek voltunk, de egyetemünk csak 4 Maros megyei gyógyszerész állást ka
pott. Így húszan húsz fele kerültünk és még annak az évnek a decemberében megkezd
hettük szakmai tevékenységünket. De ez már egy új korszakban folytatódott ... 

Dékánhelyettesként 
2 O O 8 tavaszán neveztek ki először dékánhelyettesnek. Az akkori szabályzatnak meg

felelően, a Dékánt a Kari Tanács választotta meg, a dékánhelyettest, a Dékán választotta. 
De ehhez a kinevezéshez hozzátartozik egy kis "előzetes". Annak ellenére, hogy volt 

tanáraim közill többen szerették volna, ha megpályázarn a dékálli beosztást, én mégsem 
tettem, azzal az indoklással, hogy egyrészt, a Kari Tanácsban a román oktatók száma 
nagyobb, úgysem szavaztak volna meg, másrészt, pedig én nem voltam úgy felkészítve a 
dékálli feladatok betöltésére, mint a román kolleganő. Akkor még nem hittem, azt, amit 
elődeim mondtak, hogy a dékánhelyettesi funkció, nem biztosít elég megnyilvánulási 
lehetőséget. Én akkor azt gondoltam, hogy ha ebben a beosztásban úgy dolgozom, hogy 
ezt a Dékán is elismeri, akkor a vele egyemangú vezetője lehetek a Karnak. 

Nagyon jól indult a közös munkánk, az akkori Dékán, M. D. L. professzorasszonnyaL 
Mmden Kari tanácsigyülést együtt készítettünk elő, minden körlevelet együtt írtunk alá. 
Hallgatólagos megegyezés alapján, de leosztottuk a munkát. Nagy lendülettel végeztük 
munkánkat, végig szem előtt tartva, hogy jobbá tegyiik a Gyógyszerészeti Karon folyó 
oktatói és kutatói munkát. 

Az oktatási tervben változásokat kellett végrehajtanunk, annak érdekében, hogy be
tartsuk az érvényben lévő törvényeket, a képzés s:urriculurna megfeleljen az akkreditáci
ós követeltnényeknek. Igyekeztünk úgy megszervezni az oktatást, hogy minden oktató 
egyenlően vegyen részt az oktatás minderí formájában, pl. elosztottuk minden tanszék 
számára, a szakdolgozatos helyek/hallgatók számát, minden évfolyam számára évfo
lyamfelelős oktatót neveztünk ki, stb. 

Bár abban az évben kellett volna megiinnepelni, Karunk fennállásának 60. évfordu
lóját és az 5 O éves évfordulóhoz hasonló emlékkönyvet kiadni, anyagi gondok, de talán 
nem megfelelő hozzaállás miatt ez nem valósult meg. 
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Az oktatói tevékenységet nagymértékben megnehezítette, hogy a Kormány úgymond 
"befagyasztotta" az oktatói állásokra való versenyvizsgákat, másrészt pedig maximálisra 
növelték az oktatók számára a kötelezö óraszámot llyen körühnények között még a 
doktoranduszok is csak nagyon nehezen haladtak kutatásaikkal. Bár egy nyertes pályázat 
következtében Karunkon létrejött egy kutató laboratórium, modern felszereléssel ellát
va, a kezdeti időszakban ez csak igen kevés oktató számára jelentett kutatási lehet.S~f:get. 

A 2009-es évtől megkezdődtek a Kar akkreditációjához szükséges előkészületek, ami 

20 l O-ben meg is történt. Ugyanebben az évben Karunk szervezte meg a XIV. Nemzeti 
Gyógyszerész Kongresszust, számos hazai és külfóldi résztvevővel. Ennek a kongresszus
nak az igazi szervezési munkája még el sem kezdődött, mikor én, Rektori beleegyezés
sei, Bukarestbe mentem, az akkori Egészségügyi Miniszter, Cseke Attila, gyógyszerész 
tanácsadójának. Sajnos, így utólag belátom, hogy a dékánhelyettesi és a miniszter ta
nácsadói funkciót nem lehet egyidóben az elvárásoknak megfelelően végezni és az még 
szomorúbb, hogy a kettős munka következtében, a dékánhelyettesi feladataimat nem 
tudtam kellőképpen ellámi. Akkor ez még nem tudatosult bennem, de a Dékánasszony 
egyáltalán nem bánta, hogy emiatt a Kar vezetéséből kimaradok. Kezdetben, még a Kari 
Tanácsi gyülések időzítése úgy történt, hogy azokon én is részt tudjak venni, de aztán ez 
mind kevésbé valósult meg. 

És következett a 2 O l l-es év, melynek első napjaiban megjelent az új Tanügyi törvény. 
Megalakult egyetemi szinten, az új Chartá-t összeállító bizottság. De sajnos, a Tanügyi 
törvény által előírt multikulturális egyetemeken belüli szervezési formát, a külön ma
gyar és román ilitanszékek ( departamentumok) megalakulását, sem a román többségű 
kari tanácsok, sem az Egyetemi Szenátus nem szavazta meg. 

És ettől kezdve sem a kari, sem az egyetemi vezetés nem működött mintegy másfél 
évig. Mi, magyar tisztségviseló'k, megpróbáltuk rávenni egyetemünk vezetőségét a tör
vény betartására. 2 O l 2 áprilisában feltnentettek dékánhelyettesi tisztségemből és egész 
októberig nem volt a Karnak dékánhelyettese. Mindezek ellenére, kinevezés nélkül is 
igyekeztem a Kar magyar oktatóit tájékaztami és segíteni munkájukban. Sajnos, a több 
mint másfél évig tartó "viharok" rányomták bélyegét a Kar vezetésére is. Már közel sem 
volt meg az a kezdeti összhang, mindenki bizalmadan volt a másik kollegával szemben. 

~'''·'·· .... Az új törvények értelmében a Dékánt a Rektor választja, legalább három jelöltbó1, míg a 
dékánhelyettest a Dékán, szintén három jelöltbőL A magyar oktatók egyöntetűen engem 
javasoltak, melyet nem túl nagy lelkesedéssel, de elfogadott a Dékánasszony és így má
sodszorra is kineveztek dékánhelyettesnek. 

Kezdetben csak "információ morzsákhoz" juttatott a Dékánasszony és egyáltalán 
nem tekintett dékánhelyettesnek. Ahhoz, hogy újra kialakuljon a 2009 előtti együtt
működés még hosszú időnek kell eltelnie. Remélhetőleg sikerül, de ehhez mind a két 
félnek akarnia kell, azt, hogy közösen, de egymást tisztelve, egymás jogait betartva dol
gozzunk együtt. 
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LA REVEDERE 
in 1999 

ln acest mamant de more c:lnste, 
n care sint prlmil in rindurHe me· 
' eHot, iml iau ongajementul solemn 
le a-mi eonsqcra intrfJagn mea vlotö 
n slujbo uma"\ltCilfi, 

Voi pástra pentnr mae~trii mei res· 
Jectul ,r recuno$tinlo pe care le da· 
orel. 

\loi cinsli totdeouna ~i ~c; c<iuto 
:a prin toCile fo!tele mele sö imba· 
g<ilesc nobilele Irodilii ole lcolii me· 
~lcale Romline~ti. 

Imi voi exerc:ita profe~iunea de nt'<· 
(tic: eu inClilii con~tlinl6 $i eu dem· 
,;late. 

Vo: consideto sclonlitotec:~ bolnovila,· 
mei ca primo mea grijö. 

Vo; ccloutc:~ co pdn tootel c:~ctivltc:!ea 
mea sö prewin, sö lrotel balile ~~ 
sö co1nbat caUlele care le generea.~a. 

Voi respecta totd(launa secretul pe 
care bolnavii mei mi·l var incredinla, 
otunci c:ind acesta nu cantravine ln· 
tereselor sodetötii. 

Voi respecta eu tiirie toate obice· 
iurile, onoarea $Í nobilele Irodilii ole 
profesiunU medlc:ale. 

Colegli mei var fi socotlti de mine 
ca $i fratii mei. 

Nu voi permile ca intre de~toria mcQ 
~~. bolnavii mei sa se sirecoore al!e 
con$iderotil sirölne de dnste ~~ ·de 
abnegatie. 

VC.i piistra respecl absolut vietil O· 
menatti, incepind eu cone:eptiunea. 

Nu voi odmite niciodatclo CCI cunof· 
tint81e mele inedft:ale sci fie folosite 
impotriva legilor umanlt~lil. 

F« oe:este prombiuni in mod se
lernn, liber ,; P• cuvint de o'noarel 
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Sárosi Emese 
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1990 

AZ 1985-1990-ES EGYETEMI ÉVEK 

Hogyan is lettem gyógyszerész? A hetedik osztálytól 
érettségiig egy fantasztikus tanárnöm volt, aki megszeret
tette velem a kémiát. Olimpiászokra jártam, valamint egy 
vegyipari gyár kísérleti laboratóriumába gyakorlatokra. 
Itt látva a mérnököket- gumicsizmában és munkaruhá
ban - eldöntöttem, hogy vegyészmérnök semmiképpen 
nem akarok lenni, bár tudtam, hogy a vegyész munka 
nem csak ebből áll. Mivel családunkban több gyógysze
rész is van, többek között Édesapám is, így közelebb állt 

hozzám a gyógyszerészeti pálya. 
Az 1985-1990-es évfolyam több szempontból is különös volt: mi voltunk az 

egyik legkisebb létszámú évfolyam összesen, 2 O fő, ebből ll-en a magyar tagozaton: 
Utánunkmégy évig l 990 februárjáig nem indult új évfolyam, minek következtében 
oktatói állások kerültek veszélybe és katedrák szűntek meg. 

Ez sok szempontból rányomta bélyegét az egyetemi évekre, mivel tanáraink nem 
tudták, hogy mi lesz velük, mit és hol fognak tanítani a következő ősztől. 

Mivel Édesapám Marosvásárhelyen végzett (1958-ban) már gyermekkoromban 
is sokat mesélt az egyetemről, tanárairól, egyetemi éveiről. Első találkozásom a jö
vendő AlmaMateremmel 1983-ban volt amikor, elkísértem Apát a 25 éves egyete
mi találkozójára. Később nagy érdeklődéssei olvastam Bárányi Ferenc "Égbe nyúló 
kockakövek" című könyvét. 

Első egyetemi felvételimre Apa kísért el, bennlakásban laktunk, az egyetemi 
könyvtárban, valamint a botanikus kertben tanultam az utolsó napokban. A felvételi 
vizsgán az egyetem legimpozánsabb termébe, a díszterembe osztottak be. 

Ekkor még irigykedve néztük a katonaruhás lányokat és remél tük, hogy a követ
kező nyáron már mi is köztük lehetűnk. Ez nem így történt, negyedíknek estem ki 
a felvételin, azért mert nem sikerült a 200 oldalas genetika könyvet bemagolnom. 

A következő felvételire való felkészülésern alatt orvos írnokként dolgoztam Nagy
váradon. Ez a tanulással és munkával eltöltött időszak megerősített abban, hogy a 
~övetkező évben sikeresen kell felvételiznem, ahhoz, hogy boldogulni tudjak az 
Eletben. 

1985-ben negyedik voltam a listán, akit feÍvettek. 
Ez nagyon nagy boldogság volt és ősztől megkezdődött felnőtté válásarn követ

kező szakasza. Bentlakásba kerültem három volt váradi kolléganőmmel egy szobába. 
Már az első héten zűrzavar volt, niivel elromlott az ajtónkon a zár. Fiatalos lendü
letűnkkel próbáltunk gyors megoldást keresni a problémára, minek következtében, 
betörtük az ajtót, majd a szobánk ajtaját kicseréltük a fürdőszoba ajtajával, annak fel
iratával együtt. Visszagondolva a bentlakásos évekre, nem volt egyszerű élni, tanulni, 
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négy;n egy szobában. Nekünk kellett takarítani a folyosókat, a vizes blokkokat, nem 
volt aram a konnektorokban, hogy ne tudjunk fűteni, nem volt csak meghatározott 
időben meleg víz, volt olyan téli időszak mikor este 5-től 7-ig nem volt áram és 
fűtés. 

Azzal volt szerencsénk, hogy a szobánk egyik fala közös volt a konyhával és egy 
konnektorban volt áram, így nem kellett neonvilágítás mellett tanulnunk ~· i~~sz
sziókban. Ma már elképzelhetetlen, de még hűtőszekrény sem volt a bentlakásban. 

Az egyetemen is csak reggelhattól nyolcig volt fűtés a cserépkályhákban, sokszor 
ültünk téli kabátban és kesztyűben az előadásokon olyan hideg volt az előadókban 
és jó pár ruhánk perzselődött, égett meg a szünetekben mikor melegedtünk a kály
hánál. 

Évente kétszer a menzán konyhai munkára voltunk beosztva krumplit pucolni, 
mosogatni. 

Az egyetemi évek második felében kenyeret csak jegyre lehetett venni és mivel 
nem voltunk állandó lakosok Marosvásárhelyen ezért mi nem kaptunk jegyet. 

Alig kezdtük el az első évet, az ismerkedést az egyetemmel, tanárokkal, kollégák
kal máris Szászrégen mellett, a Kerekerdőn túl találtuk magunkat, két hétíg egy far
morr almát szedtünk. Azért itt sem fogadtak minket fényes körülmények: hatalmas 
nagy hálók, leginkább jéghideg víz, ami egy bádogvályúba folyt bele, valamint nagy 
tejes kannákban hozták ki utánunk napközben az ebédet. A munka mellett azért volt 
időnk esténként bulizni és kocsmázni. 

A mezőgazdasági munka legemlékezetesebb momentuma másodéven volt mi
kor az első hét végére befejeztük az alma szedését és a két hét között haza ~tunk 
menni hétvégére zuhanyozni és ruhát váltani. Korábban ellógtunk, hogy minélha
marabb hazaérjünk. Ekkor történt a baj. A répafold mellett egy nagy trágyaülepítő 
volt, ami úgy nézett ki, mint a szántófóld, de nem volt bekerítve, és az egyetlen fiú 
az évfolyamunkról, nyakig süllyedt a trágyalébe, szerencsére nem történt nagyobb 
baj. 

A legnehezebb almaszedés azért a harmadik évben volt, amikor is később került 
s?r az "önkéntes" munkára és így a második hét közepére megfagyott az alma a 
fákon. Nagyon sokan hazamentek a hideg miatt és volt is problémájuk ebből, mivel 
írásbeli figyelmeztetést kaptak. 

A katonaélet kezdetén, megkaptuk a nyári-téli ruhát, eit követően orvosi vizs
gálatra kellett jelentkezni. A vizsgálat alaposnak ígérkezett, mivel a szemorvos is 
majdnem levetkőztetett bennünket a vizsgálathoz. 

A tisztnők nem voltak kimondottan kedvesek velünk. Rögtön rossz példa voltam, 
mivel a zubbonyomra a paszományt fordítva varrtam fel. Hát így utólag a katonaság 
fólösleges időtöltés volt, mivel az oktatási időszak alatt heti négy órát töltöttünk 
ezzel. A másodévtől már kicsit könnyebb volt, mivel ekkor a Neurológiai Klinika 
előadótermében voltunk, és magunkra zárhattuk az ajtót, hogy ne jöjjenek be a 
"bolondok" és így tudtunk olvasni és kötni. 
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Milyen jó lett yolna valamilyen értelmesebb dolgot csinálni ehelyett, például ide
gen nyelvet vagy szakmát tanulni! Még kétszer három hetet töltöttünk el katanáék
nál első és harmadév végén, nyáron: lövészet, eskütétel és díszebéd volt a képzés 
záróakkordja. 

Az egyetemen a laborgyakorlatok vegyes csoportban románul zajlottak, az elő
adások többsége külön magyar nyelven folyt. A magyar tagozaton a magasabb osz
tályzatokért sokkal többet kellett tunulnunk/ tudnunk, mint a román kollégáknak, 
ők valahogy könnyebben kaptak jobb jegyet. 

Az ötödév vége fele az egyik moldvai kolléganöm megkérdezte, hogy én miként 
tudok két nyelvet észben tartani és nem keverern össze őket (ha még tudta volna, 
hogy tanultam angolul és németül is tudok!) 

A magyar tagozaton főleg a Székelyfölről voltak kolléganők, csak hárman voltunk 
a Parciumból. A nemek aránya l O lány és l fiú volt. 

Az évnyitón találkoztunk először a Kultúrapalotában. Majd elkezdődtek az elő
adások és gyakorlatok. Tőkés Béla professzor úr volt ami .,tanító bácsink", mivel ő 
tanította nekünk a szervetlen kémiát, fizikai kérniát és gyógyszerellenőrzést. Nagyra 
becsülöm tudását azóta is, rnivel soha egyetlen jegyzet nem volt nála és az elő
adásokon pillanatok alatt teleírta a táblát képletekkel és egyenletekkel. A szervetlen 
kémia gyakorlatot Olariu tanárnő tartotta. Arra emlékszem, hogy annyira nem tud
tam románul a szaknyelve!, hogy a legelső gyakorlaton azt sem tudtam, hogy rni az 
.. eprubeta'' (kémcső). 

Még most is érzem a botanika előadóban a cédrusolaj illatát. Kisgyörgy tanár úr 
tartotta az előadásokat és gyakorlatokat is. Az egyik kedvenc helyem volt a botanika 
előadó, ahol mindig fenn volt az előadás vázlata a táblán, valamint gyönyörű rajzok 
és ott mindig meleg volt. 

Emlékezetes volt első éven a nyári gyakorlati vizsga a botanikus kertben, emlék
szem, hogy a Digitalis purpurea volt a gyakorlati vizsga tételem. 

A matematikát Bachner tanár úr tanította, ezzel nem volt problémám, mivel ma
tematika - fizika osztályban érettségiztem és tudtam integrálni és deriválni. 

Az első három éven kötelező tornaóránk is volt, lelkesen jártam Zsófi néni órái
ra, majd késó1Jb szabadidőmben kosarazni. 

Másodéven kezdtük tanulni a szerves kérniát, amit lllilldig is szerenern és tud
tam is. Albert Levente tanár úr tanította. Szerves kémia. vizsgára tudtomon kívül egy 
kis protekciót intéztek nekem, arnire nem volt szÜkség, rnivel tudtam az anyagot. 
Szegény tanár úr csak nézett, hogy miért is kellett szólni az érdekemben. 

Amit kimondottam nem szerenern azok a filozófia, politikai gazdaságtan, törté
nelem stb., ráadásul az utóbbi kettőt románul oktatták. 

A Farmakognózia az egyik kedvenc tantárgyarn volt. Próbáltam rendesen fel
készülni, mivel Péter H. Mária tanárnő tanított, aki Apának évfolyamtársa volt és 
én nem akartam szégyenben maradni. Ezek a gyakorlatok is a botanika teremben 
voltak, gyönyörű rajzokkal és vázlatokkal. A füzeteim sokáig megvoltak és a gyógy-
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szerészeti kar újraindulásakor adtam oda az egyik farmakognóziát oktató gyógysze
rész barátomnak. A katedravezető Rácz Gábor professzor úr volt abban az idó1Jen. 
Úriemberként, mivel gyerekkorom óta ismert, amikor a vizsgán rám került a sor 
kiment a teremből, hogy ne hozzon zavarba. 

Harmadéven tanultunk anatómiát, élettan t, kórélettant (tünettan, belgyógyászat) 
stb. én csak .. zakuszka" tantárgynak hívom azóta is, mivel innen is- onnmü; b
csíptek egy keveset, de nem kaptunk egy biztos alapot például élettanból, amit azóta 
is nagyon hiányolok. 

Gyéresi professzor úr tartotta a gyógyszerkémia előadásokat, büszke vagyok arra, 
hogy tanítványa lehettem. Arra emlékszem, hogy egy alkalommal az évfolyam nagy 
része konyhás volt és csak ketten voltunk az előadóban, de a professzor úr szemreb
benés nélkül megtartotta kettőnknek az előadást. 

A tanszékvezető Roxin tanár úr tartotta a végtelenbe nyúló délutáni gyakorlato
kat. Nála megesett, hogy a C atom 5 vegyértékű lett. Őt elneveztük .,Fukszin" -nak. 
Késó1Jb csoportfelelősöm volt és a bakteriológia vizsgán ott állt.mellettem, arnikor 
a fukszinos metszetfestésből feleltem ... 

A gyógyszertant Rácz-Katilla Erzsébet tanárnő tanította, ami nem volt egy köny
nyű tantárgy, de megbírkóztam vele. A gyakorlatokat Dogarn Mariával végeztük és 
nagyon nem szerettem, amikor a befőttes üvegből kellett kivenni a békát, rnindig a 
kolléganőmet kértem meg, hogy segítsen. 

A biokémia előadásokat Kovács Ibolya tanárnő kezdte el, de sajnos hamarosan 
távozott az élők sorából és ekkor Máthé János tariárvette át az elméleti és gyakorlati 
oktatást is. 

Negyedéven elkezdtük a gyógyszertechnológiát tanulni, ahol a gyakorlatokon 
megismertük a különböző gyógyszerformák előállítását, ez már az igazi szakma 
volt. Néhai Papp József tanár úr oktatta az elméletet és a gyakorlatot is. Emlékszem, 
hogy a vizsgára memorizálnunk kellett még a tablettázógép fordulatszámát is. 

Ötödév első félévében lekerültünk a pincébe, az ipari kérnia és toxikológia gya
korlatra. Az ipari kérniát Dudutz Gyöngyvér, a taxikalógiát Kincses -Ajtay Mária 
tanárnő tanította. Nagyon megszerettem a taxikalógiát és így ebből írtam az állam
vizsga dolgozatomat is. 

Mivel otthon nem találtam friss szakirodalmat az etilénglikol mérgezésről és 
kimutatási lehetőségeiről, ezért 1990 tavaszán, Budapesten eljutottam az akkori 
Erzsébet Kórház Toxikológiai Osztályára, ahol aztán - a diploma megszerzése után 
- több mint tíz évet dolgoztam és toxikológiából szereztem meg a szakvizsgámat 
is. Az egyetemen szerzett ismereteknek köszönhetőerr első perctől kezdve sikeresen 
helytálltam a toxikológiai laboratóriumban, ahol az elején egyedül dolgoztam, némi 
távirányítással. Érdekes fintora a sorsnak, hogy az egyetemi laborgyakorlatokon nem 
kedveltem a vékonyréteg - kromatográfiát, de késó1Jb a munkahelyemen viszont 
nap, mint nap futtattam a rétegeken. 
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Ötödéven a ,gyógyszertári gyakorlatotVásárhelyen a Tudor negyedi 28-as patiká
ban töltöttem, ott ahonnan az 1990-es vásárhelyi "események" elindultak. Szeren
csére, éppen akkor, amikor az incidens történt, ami abból állt, hogy kiírták magya
rul is "gyógyszertár", az egyetemen ülősztrájkoltunk a magyar oktatásért. Borzalmas 
volt a fekete márciust ilyen testközelből megélni. Sajnos, az egyetem befejezése után 
több mint 2 O évvel sem sokat változott a helyzet a ritagyar oktatással kapcsolatban. 

Az államvizsga 1990 őszén volt a kedvelt botanika előadóban, ott védtük meg az 
államvizsga dolgozatunkat egy bizottság előtt. 

Ami évfolyamunknak szerencséje volt akihelyezések kapcsán, az előző évfolya
moktól ellentétben mi már a lakóhelyünkre kerültünk kezdő gyógyszerésznek, nem 
Moldvába. 

Az évfolyamunkról a legtöbben gyakorló gyógyszerészként dolgoznak, saját pa
tikájuk van, de van köztünk kutató gyógyszerész, klinikai vizsgálatokat koordináló 
szakember, toxikológus, orvoslátogató is. 

Az egyetemi évek alatt mozgalmas kulturális életünk volt: sokat jártunk színház
ba, a Színművészeti Főiskola előadásaira, moziba stb. A Communitas Irodalmi kör 
keretében az erdélyi irodalmi élet, néptánc, népzene jeles képviselőinek előadásain 
vettünk részt: többek között Markó Béla, Domokos Géza, Lászlóffy Aladár, Szépréti 
Lilla, Éltető József, Körrezei Árpád, Pávai István, stb. 

Kötelezően kellett részt vennünk a Megéneklünk Románia fesztiválon, ahol nép
dalt énekeltünk a román kollégákkal együtt, népviseletben (leginkább csak tátog
tam, mivel nem tudtam a szöveget). 

Büszke vagyok arra, hogy egyetemi éveim alatt a marosvásárhelyi egyetem pad
jait koptattam, hogy nagyszerű tanáraim voltak, hogy az ott szerzett tudásommal 
eddig minden munkahelyemen boldogul tam. Mindig szeretettel gondolok a maros
vásárhelyi évekre: az egyetemre, a kollégáimra, a barátokra, az első nagy szerelemre, 
a bentlakásra, a hulikra a fiú bentlakásban, a Maros partra, a menzára, a Bulevárdra 
stb. 

Volt tanáraimmal és a kollégákkal hosszú éveken keresztül találkoztunk/találko
zunk az EME évi tudományos ülésein, amelynek munkáját nagyra értékelem. 

Az ember megpróbál főleg a szépre, jóra emlékezni! Nem mondható, hogy_ 
"gondtalan egyetemi" éveink voltak, mivel egy feszültséggel teli időszakban voltunk 
gyógyszerészhallgatók, tanáraink is bizonytalanságban élték meg mindennapjaikat 
amiatt, hogy 1986-1990 között nem indult újhfolyam. Nagy jövőképünk sem 
volt, 1989 előtt csak reménykedni tudtunk~bban, hogy nem Moldvába kerülünk 
végzés után. Szerencsére a helyzet megváltozott és az utolsó pillanatban kitárultak 
számunkra is a lehetőségek. 
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Hideg ősz - a gyümölcsösben 

Három a kiskatona (lány) ... 
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Rendhagyó emlék .. Erőpróba"" a középiskolai szakoktatásban ... avagy kényszerpályán a Gyógyszeré

szeti Kar és oktatói (!986 - !990) 
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1994 

ÚJ KEZDET 

Az 1989-es év decembere Csíkszeredában talált engem, 

az akkori kaolingyár zsákolójában. A felvételim nem sikerült 
Ia~i -ban a gyógyszerészetire. Akkoriban nem volt felvételi 
Marosvásárhelyen a gyógyszerészeti karra, a volt osztályfő
nöknöm pedig nem tanácsolta, hogy Kolozsvárra menjek. 
Bukarestbe nem akartarn menni, így a választás Ia~i-ra esett. 
12,5-en pályáztunk egy helyre és sok olyannal is találkaz
tam a felvételi alatt, aki már több mint a háromszor próbál

kozott. 
A katonai behívót vártam, arnikor decemberben kitört a 

forradalom. Utána az események felgyorsultak számomra. 

·90-ben az év elején édesanyám felkeresett Gyergyából és közölte velem, hogy egy bizó
nyos Kincses tanárnő (dr. Kincses-Ajtay Mária) a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze
részeti Egyetemről felhívta őt telefonon és értesítette, hogy bejutottarn Marosvásárhe
lyen a gyógyszerészetire. ily módon, gyakorlatilag az egyetem választott engem és nem 
fordítva. Késó'bb tudtarn meg, hogy azokat akik országosan megírták a gyógyszerészette 
az egyetemi felvéteJin a minirnális 8.50-es médiát, mind felvették abban az évben. Így 
indult újra, 4 év megszakítás után, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

Gyógyszerészeti Kara, 1990-ben. 
Az elején a magyar tagozaton ketten voltunk hallgatók. Eszembe jut Kisgyörgy tanár 

úr, akí a botanika tanszék vezetője volt és nagy lelkesedéssel magyarázta kettőnknek a 
tananyagot. Mi pedig, mint két gyerek ültünk mellette, az egyikünk a jobb, a másiknnk 

a bal oldalán. 
Pár hét múlva, további kolléganők érkeztek Kolozsvárró!, így a magyar tagozat létszá

ma liatra szaporodott. 
Mivel a Székelyfoldön nőttem fel, az elején nem nagyon értettem az egyetemen azt 

a hangulatot a román és magyar hallgatók, tanárok között, de sajnos, a 90-es márciusi 
események hamar felvtlágosítottak arról, hogy nagyon könnyen lehet az embereket tö- . 

megesen befolyásolni. 
Ez a hangulat végig követte mind a diákéveirnet, mind az oktatói pályafutásomat és 

sajnos - a jelek szerint- azóta sem sokat változott ebből a szempontból az egyetem. 
Ebben a hangulatban, az egyetem akkori vézetősége kitalálta, mintegy véletlensze

rűen, hogy az a tagozat, ahol a hallgatók száma kisebb mint 7, meg fog szűnni, avagy 
nem létezhet önállóan. Következésképpen, az újonnan indult gyógyszerészeti kar ma
gyar tagazatát megint a kihalás fenyegette. Ekkor született meg az egyik kolléganőm, 
Brassai Zsáka fejében egy elég abszurd ödet, hogy hozzunk át a román tagozatról valakit 
a magyar tagazatra és így közvetve mentse meg a magyarnyelvű gyógyszerészképzést. Az 
ödet abszurd volt, de mivel Zsáka keményen foglalkowtt vele, meg is valósult. Sikerült 
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ugyanis meggyőznie egy bukaresti román kolléganőnket, hogy jöjjön át a magyar tago
zatra és ezáltal a csoportunk létszáma hétre növekedett, ami már elfogadható volt az 
egyetemi vezetőségnek is. Mellékesen megjegyzem, hogy a bukaresti kolléganő alig egy 
év alatt megtanult helyesen, ékezetékkel magyarul_ írni diktálás után és annak ellenére, 

hogy nem volt neki kötelező a magyar előadások látogatása (ugyanis elméhetett volna 
a román előa~ásokra is) , végig ott volt mellettünk sőt még a magyar nyelvű viZ.sg.lha 
is velünk jött. Igy, 1994-ben a gyógyszerészeti kar magyar tagozatán 7 magyar hallgató 
ballaghatott... · · 

Az egyetemi évek egyébként hamar teltek. Akkoriban úgy éreztem, hogy sok fölös
leges dolgot is tanulunk, habár erről késó'bb gyökeresen megváltozott a véleményem. 

Jelenlegi szakmárnat és megélhetésemet egy olyan tantárgy biztosítja, amit az egyete
men nem kötelező jelleggel vezettek be a gyógyszerészképzésbe 4. éven (bio:furmácia és 
fumakokinetika) , következésképpen kevesen voltak akik igazán komolyan érdeklődtek 
iránta. Ez a tantárgy Vásárhelyen a toxikológia tanszékhez tartowtt, más egyetemeken a 
farmakológia tanszékhez. 

A toxikológia tanszéket dr. Kincses Ajtay Mária, egyetemi előadótanár vezette, akinek 
a segítségével kijutottarn Magyarországra, ahol :furmakokinetikát és bio&rmáciát tanul
hattam. Könyvekkel felszerelve, hazaérve, a farmakokinetika gyakorlati képzést a saját év
folyarnomn~ én kezdtem el végezni, mint hallgató. Az előadásokat Kincses-Ajtay tanár
nő tartotta. Igy kezdődön el az egyetemi pályafutásom is, egy nem kötelező tantárggyal. 

Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés színvonalát már akkor sokan megkérdő
jeleztük, egyetemi hallgató fejjel, arniben volt némi igazság is. Harmadéves koromban 
többedmagarnmal magyarországi gyakorlaton vettünk részt egy gyógyszergyárban és ott 
alkalmarn volt velünk egykorú hallgatókkal elbeszélgemi. Egy ilyen szakmai beszélgetés 
alkalmával döbbentem rá, hogy nem csak a képzés színvonalától fiigg egy egyetemi 
hallgató fe!készültsége, hanem elsősorban a hallgatótól. A gyakorlati képzés színvonalát 
viszont nagymértékben az egyetem anyagi háttere határozza meg, ami, sajnos a késó'bbi 
években is elég kivánni valót hagyott maga után. 

Egyetemi karrieremet szó szerint az egyetem pincéjében kezdtem, gyakornokként a 
toxikológia és bio:furmácia tanszéken. A gyakorlati gyógyszerkntatás az, amit friss egye

temi végzősként igazán szerettem volna folytatni, de ugyanakkor az egyetemi hallgatók
kal való foglalkozást is megkedveltem Hamarosan azonban kiderült, hogy az alapvető 
gyógyszerkutatás-fejlesztés nem az egyetemeken zajlik, hanem a gyógyszercégelm él, 
ahol természetesen megvannak a kutatást fedező anyagi források is. Eredeti elhatározá
sornat követve 2002-ben hagytarn el az egyetemet, de valahányswr visszatérek, mindig 
reménykedek abban, hogy valami újat és jobbat találok ott, egy pici fejlődést, ami követi 
a jelen rohanó világ gyakorlatiasságát és ritmusát. 

Most, majdnem 2 évtized távlatából vegyes érzésekkel ernlékszem vissza az egyetemi 
évekre; a pincében vagy éppenséggel a 3. emeleten zajló gyakorlatokra, az előadásokra és 
legfőképpen a lelkes előadótanárokra, akiket még mindig tndok csodálni, hogy hogyan 
tndták megőrizni évtizedeken keresztül lelkesedésüket. Érzéseim vegyesek, mivel én 
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nem tudom azt mondani, hogy az egyetemi évek a legszebb évek egy ember életében, 
ahogyan ezt sohm mondják, de mégis úgy gondolom, hogy szakmailag jól választottam 
és az akkori egyetern képes volt olyan alapismeretek átadására, amikkel kés6bb európai 
színvonalra lehetett emelkedni. 

Kolozsvár, 2013 március 

Dr. Balázsi József 

XLV. évfolyam 

A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM 

VÉGZŐS DIÁKJAl 

HIPPOKRÁTÉSZI 
ESKÜ 

.Eskiiszöm a gy6gyító Apol/óra, Aszklepioszra és 
HiJgieiiira es Panakeiára és valamennyi iStenre és 
istennöre, akiket ezenneltanúkul hívok, hogy minden 
erőmmel és tehetsegemme! megtarlom kóvetkexö kó
te/esst?geimet: tamiroma/, akitál e tudomiinyt tanul/am, 
!Így fogom tisztelni, mínt szüfeimet, vagyonotrn'lt meg· 
osztom vele, s ha rászorul tarlozásomatleróvom; utó
dait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tu
dományban, ha erre szenielik magukat, mégpedig 
díjta.lanul; tvvl'ibb<i az orvosi tudományt iitflagyomá· 
nyozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra al"k az 
orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetsé
gemhez és tudiísomh.oz merten fogom megszabni a 
bete9ek életmódját ez ó javukra, és mindent elháritok, 
ami árlena nekik. Senkinek sem adok halálos mérget 
akkor sem, hs kérik, its erre vonatkozólag még taná· 
csot sem ildok. Hasonlóképpen nem segítek hozz/J. 
egyetfen asszonyt sem magzata elhajtásához. lisztán 
és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. So
hasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedern 
ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba 
a beteg jawira lépek be, s őrizkedni fogok minden 
szándékos károkozás/ól, kilfönósen férfiak es nOk sze
relmi élvezetre használatától, akár szabadok akár mb
szolgii.k. Aniit kezelés k6zbery tátok vagyhallok-akár · 
kezelésen kivül is a társadalmi érintkezesben nem 
fogom kifecsegni, hanem titokként megórzöm. Ha ezt 
az esklimet megtarlom és nem szegem meg: örvend
hessek életem fogytiiig tudomanyomnak s az életnek., 
de hii eskiJszególeszek, t6rténjék ennek ellenkezője. • 

GYÓGYSZERÉSZETIKAR 

Az a bizonyos "magyar" csoport 

BALÁZSI JÓZSEF 

BRASSAI ERZSÉBET 

KELEMEN ERZSÉBET 

PETROV ANI\'OARA 

SZABÓ HAJNAL 

SZABÓ SZŐCS ZITA 

SZÁSZ SZŐCS JUDITH 

ALECU CARMEN 
BA<?ULESCU MARIETA 
BICÁ CARMEN 
BRAN AURA 
SURTEA MARIA 
CISMARESCU GEDRGETA 
CORNEA OLGA-_,. 
CIUCU ELENA 
C1MPEANÜ MIRELA 
DATE~ ELENA 
DINÜ CRISTINA 
DINU MIRELA 
DINU VICTORIA 
DINCÁ MAGDALENA 
DRAGNEA MARIAN 
DUMITRA~CU MARILENA 
FEGHIU CRISTINA 
IONA$CU ULIANA 
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JUMARA MIHAELA 
LOZINCÁ SIMONA 
MATEITÁCRIMIOARA 
MANI~TERI MARIUS 
MIRON GINA 
MANOLACHE NICOLETA 
MUNTEANU OAWIELA 
NICOLAE LILIANA 
NlTESCU CRISTINA 
NITU CRISTINA 
P~ETRESCU ELISABETA 
POPEA CODRUTA 
PRODANA TRAlAN 
RADOI ELENA 
SAMU DORINA 
SURDU ELENA 
TRÁISTARU ION 
VOICU DENIS 

Kilépés az Alma Mater kapuján 

Újra van végzős évfolyam és ballagás a Gyógyszerészeti Kar:on - 1994 
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1995 
AZ 199 5-ÖS ÉV VÉGZŐSEIRŐL 

Nagy megtiszteltetés és egyben nagy feladat egy egész 
évfolyarn nevében visszaemlékezni azokra a jelentős,ese
ményekre, amelyek az egyetemi éveink alatt történtek. 
Teszem lllindezt abban a reményben, hogy ezáltal meg
őrizzük, továbbadjuk emlékeinket és adatoljuk a Maros
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetét. 
Vállalom azt is, hogy az elmúlt évek során ezek az em
lékek veszítettek objektivitásukból és előfordulhat, hogy 
néha az emlékeim nem esnek egybe a tényszerű adatok
kal. 

Kedves Tanárunk kérdéssorozatára válaszolva, emléke
ink közül az alábbiakat tudtam felidézni: 

Ami évfolyamunk !990-ben felvételizett- a Kar 4 évi kényszerszünete után- a 
MOGYE Gyógyszerészeti Karára. Felvételi tantárgyaink, akárcsak a 80-as években a 
szerves kémia, szerveden kémia és a genetika voltak. 

A tanévkezdés !990 októberében volt. Ami évfolyamunkon 40 hallgató volt, !7 
diák a román és 2 3 a magyar tagozaton. 40-en kezdtünk és 41-en végeztünk, senki 
nem maradt le közülünk. Egy kolleganő az előző évfolyamból csadakozott hozzánk 
az ötödéven, aki gyermeknevelés miatt halasztott. Három fiú kollégánk volt, akik 
közül sajnos egy, Szabó József 2004-ben elhunyt. 

Most, tanárként nézve, arnikor már a hallgatók száma l 00 vagy erolött van évfo
lyamonként, azon tűnődöm, hogy volt tanáraink mit mondanának, hamost taníta
nának? Akkoriban nekünk azt mondták, hogy milyen sokan vagyunk, nehéz velünk 
foglalkozni. A 40-es létszám duplája volt a nyolcvanas években szigorúan lefaragott 
20-as létszámnak. Első évben három, majd másodévtől négy csoportra osztották 
fel az évfolyamot. Ezt a negyedik csoportba kerülők közül volt, aki rosszul fogadta, 
neheztelt amiatt, hogy egy összerázódott csoportból kiragadták. 

Nehéz volt a kezdet, nehéz volt az első év: új arcok, új emberek, a középiskolá
hoz viszonyítva más követehnények. Tanárainkra felnéztünk. és tartottunk is tőlük, 
tiszteltük Őket. 

A kezdés tényleg nehéz volt, az első szerveden kémia gyakorlaton lllintegy be 
akarták bizonyítani, hogy még sok -sok mindent el kell sajátítani, rendre és fegye
lemre kell bennünket tanítani. 

A kegyeden szigort sejtető hangulat mellett volt meleg hangú tanárunk is, aki 
pl. azt mondta, hogy a halottak napjára készülve, hagyjuk, hogy a növényeket, a 
virágokat az emberek most vigyék ki a hozzátartozóik sírjára. Emberségére azóta is 
emlékezem. A botanika , tárgyhoz fűzödő gyógynövénygyűjtemény összeállítása ak-
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kor nagyon nagy kihívást jelentett. Ma már a diákoktól nem is kérik, arra hivatkozva, 
hogy nagy kárt t~nnének az amúgy is szűkös növényállományban. 

Első éven, 1991-ben, a rendszerváltozás ellenére a filozófia előadások régi szem
léletűek maradtak. További csalódást is rejtegetett az első év, mert pl. a testnevelési 
órákon elhangzott, hogy a diákok megtanulhatnak úszni az egyetem medencéjében, 
ami a pincében volt. Aztán rövidesen kiderült, hogy aililak a teremnek az ajtaját alig 
nyitják ki. 

A vizsgaidőszakban a szóbeli vizsga előtt a diákok a folyosón várakoztak és izgul
tak. Rettegtűnk a kérnia vizsgáktól, reszketve lapozgattuk a jegyzeteket. A csendet 
csak az akkori szabad Jángos kandaliákban égő gáz dübörgése zavarta meg. 

Tanáraink próbáltak összefogni bennünket, de rnindig volt széthúzás, akkor saj
nos nem volt évfolyam felelőstanár. 

A rendszerváltást követően, alakult meg a magyar diákok képviselete, a Maros
vásárhelyi Magyar Diákszövetség, mely újult erővel, lendülettel próbált tenni a di
ákság érdekében. Ez többeket megmozgatott, a különböző rendezvényeken sokan 
voltak jelen. Ezekben az években kezdték szervezni a Gólyabálokat, és az azt követő 
MMDSZ-bulikat a bentlakások tanulótermeiben. 

Jómagam is diákképviselő voltam a kari tanácsban és az egyetemi szenátusban 
is, de akaratunkat kinyilvánítani nehéz volt, tanáraink közül mindig volt olyan, aki a 
négyszemközti beszélgetéseknél igazat adott nekünk, de már a nagy közösség előtt 
sokszor megcáfolta még önmagát is. Változó időkben nehéz volt felvállalni eltérő 
gondolatokat, véleményeket ... 

Harmadéven a szociális ösztöndíj körül kitört a botrány, amely engem is szemé
lyesen érintett. Az ösztöndíj elbírálásakor a Tanácsteremben tartott gyülésen kiül
tettek bennünket egy-egy székre és tanáraink próbáltak ítélkezni, igazságot tenni. 
Az addig leadott papírjaink mintha nem is léteztek volna, nem vették figyelembe az 
egy főre eső jövedelmet, hanem má~képp próbáltak ítélkezni. 

1992-ben kezdődött el a Marosvásárhelyi Tudományos Diák Konferencia, amely
nek már 1993-ban aktív résztvevője voltam. Abban az időben indították útjára a Pul
zust (diáklap), amelyben évfolyamtársunk, Kuszálik Éva is írt cikkeket, a felvételiről, 
a diákéletrőL 

A diákszövetség kezdett külfóldi kapcsolatokat is kialakítani, például 1992-ben 
két évfolyamtársunk eljutott a Magyarak Világtalálkozójának rendezvényére, az első 
Magyar Diáktalálkozóra. Szintén a diákszövetség kápcsolatai révén kezdték el szer
vezni a kéthetes részképzéseket a budapesti egyetemeken, melyeken a végzős évfo
lyamok diákjai vettek részt, köztük a gyógyszerészhallgatók is. Ezalatt anyagat gyűj
töttek szakdolgozatuk megírásához. 

Az öt év folyamán sok tantárgyunk volt, ami száraznak tűnt és nehéznek. La
borjaink felszereltsége elég szerény volt, sok minden hiányzott, ami mára ugyan 
nem túl sokat változott, de felújították a laboratóriumokat (és egyesek felszereltsége 
megváltozott). 

294 

Az előadásokon nekünk szigorúan kellett jegyzetelni, volt olyan előadás, arnikor 
indigóval is írtunk, hogy az aki hiányzott, megkaphassa a jegyzetet.Egyes tanáraink 
írásvetítökkel jártak az előadásokra. 

Ma már természetesen a számítógépes felszereltségünk dönti el az előadás t ech
nikai rninőségét. Többnyire számítógépes vetítésekre kerül sor, miközben a diákja-
ink bóbiskolnak az előadásokon. - . ·· 

Ballagásunk szervezésében határozatianak voltunk, a különböző szempontokat 
eltérő módon tartottuk fontosnak. Egyfelől ott volt a közös szakma a román kollé
gáinkkal, másfelől vonzott a nemzeti összetartozás a magyar orvostanhallgató kollé
gáinkkal. Ez feszültségeket keltett az évfolyamon belül. 

Az államvizsga akkor még nekünk, a magyar tagozat hallgatóinak, részben ma
gyarul zajlott, a diplomamunkánkat magyarul védhettük meg. Ezeket a diploma
munkákat írógéppel, vagy aki tehette, számítógéppel írtuk. 

Munkáhelyeinket szabadon választhattuk meg, nekünk már szerencsére nem 
kellett megélni a kihelyezések kudarcát. 

Közvetlenül az államvizsga után, a bukaresti rezidens vizsgára készültünk, amely
ről még altkor nem tudtuk, hogy rnit rejt magában, mit jelent számunkra a jövőben. 
Erre a vizsgára többen is készültűnk az évfolyamról, tanáraink bíztatására. 

Akkoriban még senki sem sejtette, hogy a gyógyszerészet rnilyen nagy változ á
son megy majd keresztül. A magánszféra növekedésének egyetlen jele az volt, hogy 
elméleti képzésünkben szerepelt a Marketing és menedzsment kurzus, egy magán
vállálkozásba kezdett gyógyszerész előadásában. 

Beszámolám összeállításában Vass (Kuszálik) Éva kolléganöm volt igen nagy se
gítségemre. 
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Dr. Varga Erzsébet 



XLVI. ÉVFOLYAM A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS 

HIPPOKRÁTÉSZI ESKÜ 

"Esküszöm a gyógyúó Apol/óra, Aszklepioszra és 
Hügieiára és P anaketára és valamennyi istenre és 
istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy min
den erőmmel és tehetségemmel megtartom követ
kező kötelességeimet: tanáromat, akitől e 
tudományt tanult am, úgy fogom tisztelni, mint szű
leime~ vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul 
tartozásomat leróvom,· utódait testvéreimnek te
kintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha 
erre szemelik magukat, mégpedig dfitalanul; 
továbbá az orvosi tudományt átha~mányozom 
fiaimra és mesterem fiaira és azokra akik az 
orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem 
Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom 
megszabni a betegek életmlxjját az ő javukra, és 
mindent elhárítok, ami ártana nekik Senkineksem 
adok halálos mérgetakkor sem, ha kérik, és erre 
vonatkozólag még tanácsot sem adok 
Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen 
asszonyt sem magzata e/hqjtásához. TISZtán és 
szentül megőrzöm életem'et és tudományomat. 
Sohasem fogok hólyagkövet opera/ni, hanem 
átengedern ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. 
Minden házba a betegjavára lépek be, s őrizkedni 
fogok minden szándékos károkozástó/, ktilönösen 
férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, 
akár szabadok akár rabszolgák Amit kezelés 
közben látok vagy hallok- akár kezelésen /ávül is a 
társadalmi érintkezésben--, nem fogom kifecsegni, 
hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az eskümet. · 
megtartom és nem szegem meg: örvendhessek 
életem fogytáig tudományomnak s az életnek. de 
ha esküszegő leszek, történjék ennek el!enkzffje. " 

GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM 
VÉGZŐS DIÁKJAI 

1995 
GYÓGYSZERÉSZETI KAR 

ÁRKOSY GYÖNGYVÉR 
BAKIANNA 

BÖJTHE ANITA KRISZTINA 
BOROSKLÁRA 

BUDAI ARANKA 
GALACZJ DÓRA 

GONDOS ZSUZSANNA 
KACSÓ ORSOLYA 
KAJTÁR KLÁRA 

KEREKESKINGA 
KERESZTES IMOLA GYÖNYGYVÉR 

KISSJUDIT 
KOLBERT KINGA 

KOLCSÁR ZOLTÁN ZSOLT 
KOVÁCS MAGDOLNA KATALIN 

KRISTÓ TITA SZJDÓNIA 
KUSZÁLIK ÉVA 

MÁTÉENIKŐPIROSKA 
ÖRDÖG MATILD 

PÁNCZÉL EMŐKE 
ROMÁN BOGLÁRKA 

SCHMEDAREK ERZSÉBET EVELYN 
SZABÓ CSILLAENIKŐ 

SZAB Ó JÓZSEF 
VARGA MÁRIA KATALIN 

VARGA ERZSÉBET 
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A magyar végzősök bú

csúztatóján a 

Vártemplomban 
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A végzősök 

Újab b korosztállyal ... 

(Dr. Varga Erzsébet) 



1996 

EGYETEMI ÉVEK A GYÓGYSZERÉSZETI KARON 1991-1996 

Gyönyörű park, évszázados sudár fák, impozáns épü
let , ... , szüleim meghatott suttogása arnikor elilaladtunk 
az épület előtt: az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. 
Már gyerekkoromban áhítattal néztem az épületet mely 
egy letűnt világ tanújaként délcegen emelkedett Marosvá
sárhely egyik legszebb városrészében. És ugyancsak gye
rekként kiváncsiarr csimpaszkodtam a főtéri gyógyszertár 
kiadóablaka előtt és lestem a gyógyszerésznő minden 
mozdulatát. Elvarázsolt a gyógyszertár hangulata, illata, a 
sok apró doboz, a forgó fiákos szekrény. 

Aztán éltem a 80-as évek, a maihoz képest kissé lassú 
és unalmasnak tűnő, nyugodt középiskolás diák életét és 
készültem a nagy megmérettetésre, az egyetemi felvéte-
lire. Eszerint választottam középiskolai szakot és 9. osz

tálytól készültem a felvételire, hisz a régi rendszerben és különösen a 80-as években 
igencsak nehéz volt bejutni az orvosi és gyógyszerészeti egyetemre, egyrészt a na
gyon alacsony beiskolázási szám, másrészt a nagyon merev felvételi szabályok miatt. 
Majd l 7 évesen történelmi időket éltem meg, a lehetetlennek tűnő rendszerválto
zás bekövetkezett, a szabadság szele mindenkit meglegyintett. Eufórikus, reménnyel 
teli időket éltünk ... néhány hónapig, amíg elkezdődött az új világrend kialakulása, 
amikor szembesültünk azzal, hogy az átmenet a gyülölt kommunista rezsimből az 
álútott kapitalista rendszerbe nem lesz könnyű és nem lesz egyszerű, különösen 
nem kisebbségi közösséghez tartozóként. 

A változás az érettségi vizsgarendszert is érintette, 1991-ben vezették vissza el
sőként a szóbeli vizsgáztatást is, mely kizárá jellegű volt, nem kis izgalmat okozván 
az első ilyen rendszerben érettségiző diákoknak. A megméretterés a felvételi vizsgán 
biológiából, szerves és szervetlen kémia ismeretekből történt , még a régi rendszer 
szerint. A Maros megyei kórház egy többszáz férőhelyes előadótermében ültünk 
szorongva és vártuk a tételek megérkezését. Kiváncsiarr méregettük egymást, vajon 
kinek van elég tudása, kinek kedvez közülünk a s~etencse, kik lesznek azok, akik 
sikeresen veszik az akadályt és bejutnak a gyógyszerészetire. Mindhárom tárgyból 
szép tételeket kaptunk. Mind a tudás, mind a lógika szerepet kapott a tételek megol
dásában, úgy éreztem jól teljesítettem. Az eredmény kifüggesztés előtti éjszaka alig 
aludtam valamit. Másnap izgatottan tolongtunk a egyetem belső udvarán megtalál
ható hirdetőtábla előtt és vártuk az eredmények kifüggesztését. Sikerült bejutnom a 
gyerekkorom óta áhított fellegvárba. Izgatottan telt a nyár és nagy volt az örömöm: 
egyetemista lettem, a MOGYÉ-n! · 

És eljött a tanítás első napja. A gyógyszerészeti kar folyosójának hirdetőtáblája 
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előtt elveszetten tanulmányoztam az órarendet, elsőre értelmezhetetlennek tűnt. 
Szerencsém volt, bentlakásban élő kollegáim sokkal jobban tájékozódtak mint jó
magam. Megtörténtek az első ismerkedések, elkezdődtek az első gyakorlatok. Az 
előadásokat magyar nyelven hallgathattuk, a gyakorlatok viszont román nyelven 
folytak. A fogadtatás felemásnak bizonyult, a hideg- rideg szervetlen kémia gyakor
latok mellett megéltük az izgalmas, jól előkészített analitikai kéínia gyakoriatol<at 
is. Igazi rajzóráknak bizonyultak a botanika gyakorlatok, ahol kellő részletességgel 
kellett a gyógynövények jellegzetességeit p-apírra vetni. Talán az anatómiai gyakor
latok megszakása volt a legnehezebb, a hely és a helyzet sajátossága miatt. Az első 
hónapok botlásai után, kezdett beindulni az egyetemi élet, kialakult az új életvitel, 
megszaktuk az órarendet. Gyakorlatilag a hét első 3 napjában reggel 8 órától este 
18-19 óráig folytak a gyakorlati oktatások, viszont rendelkezésünkre állt délben 2-3 
óra szünet. Életre szóló maradandó élményt jelentettek a botanika és a szervetlen 
kémia órák a magas színvonal és az előadók rendkívüli felkészültsége és izgalmas 
előadásmódja miatt. Az első félév gyorsan eltelt, mire feleszmfltünk a gyakorlati 
vizsgák és az első szesszió nagy léptekkel közeledett. Mit tesz ilyenkor egy alig 18 
éves "gólya"? Megpróbálja megtudni a felsóöb évek hallgatóitól a számára abban 
a pillanatban legfontosabb kérdéseket: mire lehet számítani, milyen a vizsgáztató 
tanár, sokat elvágnak? ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel próbáltuk ostromolni a 
folöttünk járó hallgatókat. Igazából csak két évfolyam hallgatóit kérdezhettük erről, 
hisz a gyógyszerészeti karon az oktatás az !989-es rendszerváltás után indult újra, 
ezért folöttünk csak két évfolyam járt, azok, akik közvetlenül a rendszerváltás után, 
1990 januárjától sűrített programban járták ki az első évet valamint azok, akiket 
1991-ben vettek fel a gyógyszerészeti karra. 

Az 1986-os drámai esemény (ekkor indult be a legfelsőbb állami és pártszerve
zetek utasítására a Gyógyszerészeti Kar felszámolása Marosvásárhelyen) utórezgése
it illetve az újraindulás, utáni állapotokat még elég jól érzékeltük mi is. E sajnálatos 
esemény érthető módon nyomot hagyott tanáraink életében, hisz az állás nélkül 
maradt tanárok egy részét nyugdíjazták, mások középiskolában, gyógyszertárakban, 
laboratóriumokban helyezkedtek el. Átélték a laborfelszerelések üzemen kívüli he
lyezését, esetleges széthordását. Az 5 egyetemi év alatt szinte minden gyakorlaton 
kiderült, hogy egy felszerelés működésképtelensége ezekre az időkre datálható. Ta
náraink még 1991-ben és azután is keményen dolgoztak azon, hogy a megszűnés 
előtti állapotokat vissza tudják állítani. Megéltük az első gyakorlati vizsgákat, és sze
rintem azzal szembesültünk, hogy a gyakorlatokon való részvétel, kellő odafigyelés 
esetén a gyakorlati vizsgákon is jóllehet teljesíteni. A sikeres gyakorlati vizsgák után 
tovább mehettünk az elméleti, szóbeli vizsgákra. Az 1991-1996-os periódusban 
az elméleti vizsgák több mint 7 0%-a szóbeli vizsga volt. A vizsgára kijelölt napon 
általában 8 órakor gyülekeztünk a terem előtt, 4 hallgató lépett be elsőként, tételt 
húztunk, majd a tételek kidolgozása után a legbátrabb belekezdett a tételek bemuta
tásába. Egyidőben 4 hallgató tartózkodott a teremben, a bejutási sorrendet egymás 
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között beszéltük meg. Volt aki minél hamarabb szerelett volna "túlesni" ezért kér
te, hogy az elsők között jelentkezhessen, volt, aki inkább azt szerette, hogy minél 
részletesebben kikérdezze a már vizsgán "túlesett" kollegákat a tanár hangulatáról, 
reakció iról, a feltett kérdésekről, a tételek címeirőL Így a legtöbb esetben a 2 O fős 
magyar tagozaton a szóbeli vizsgák késő délutánig, sőt akár estig is elhúzódhattak. 

A téli vizsgaidőszak befejezése és egy rövid vakátió után egy kicsit felszabadul
tabban léptünk a 2. félévbe, mely új tantárgyak felvételét is jelentette. A diákélet is 
beindul!, barátságok, szerelmek alakultak ki. Megszaktuk és élveztük az egyetemi 
életet, kialakult az új életvitelünk. A 1. félévben kiemelkedő élményt jelentett a 
növényrendszertani ismeretek megszerzése a szépen gondozott botanikus kertben. 
Talán egy kicsit már türelmetlenek is lettünk, szerettünk volna még több szaktan
tárgyat tanulni. 

Az első év végén már gyógyszertárban is gyakorlatoztunk, igaz egyelőre valóban 
csak ismerkedés zajlott a gyógyszertári tevékenységekkeL 

A IL év könnyűnek bizonyult, továbbra is alapozó tantárgyakat tanultunk. Egyik 
ok, ami miatt a gyógyszerészeti karra felvételíztern az volt, hogy nagyon szereltem 
a kémiát. A gimnáziumban egy kitűnő kémia tanár örökre "megfertőzött" e kü
lönleges szépségű tantárgy vírusával. A II. éven bőven gyakorolhattam a kémia iránti 
szeretetem, hisz szerves kémia, analitikai kémia, fizikai kémia szerepelt többek kö
zött a tantervben. Bevallarn a fizikai kémia egy kis fejfájás! okozott, de az előadások 
magas színvonala, az előadótanár egyénisége és élvezetes előadásmódja végül meg
szerettette ezt a tantárgyat is. Ma is hálával és szereleltel gondolok vissza a sejtbio
lógia előadást tartó kitűnő előadótanárunkra, aki sajnos már nincs köztünk és aki 
a tananyag mellett időt szakított arra is, hogy emberi tartásról, elkötelezettségről, 
becsületről meséljen, egyáltalán egy méltó, szerény, kitartó életmód szépségeit, vá
lasztási lehetőségét vázolja fel nekünk. Ma sem tudom eldönteni miért tette ezt? 
Észrevette volna rajtunk, kemény kommunista diktatúrában nevelkedett nemzedé
ken, hogy nem biztos, hogy fel vagyunk készülve a hirtelen ránk szakadt szabadság 
sokszínűségére, kilúvásaira és akár árnyoldalaira? 

A III. évről sokat hallottunk a felsőbb évfolyamokon járó diáktársainktól.A "hí
rek" szerint a legnehezebb év előtt álltunk, egyrészt elég sok tantárggyal, más
részt komoly, alapos tanulást igénylő, de nagyon szép és immár a szakmához 
közel álló tantárgyakkal: gyógyszerészeti kémia, fizikai kémia, farmakognózia, 
gyógyszertechnológia. Néhány vakmerő kollegánk a szó szaros értelmében is ko
molyan vette már a farmakognózia gyakorlatok alatt a gyógyszerész szakmát és vé
gigkóstolgatta a növényi drogokat. Itt újból bebizonyosodott, hogy a felszámolás 
évei alatt nem biztos, hogy sikerült mindent megfelelőerr tárolni, a kóladió hatása 
ugyanis elmaradt, ... de néhány kollegánk szeretete a gyógynövények iránt örök
re kialakult. A gyógyszerészeti kémia alapos gyakorlati és elméleti órái egy életre 
megtanítottak a gyógyszerészeti gyakorlatban használatos anyagok gyógyszerkönyv 
szerinti minősítésére. Kezdtek kialakulni a preferenciák, volt, aki már ebben az 
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évben megtalálta a hozzá legközelebb álló szaltkört, volt, aki még információt gyűj
tött és várt, hisz a N. és V. éven is szép szaktantárgyak vártak ránk. Az év végén 3 -an 
gyógyszerészeti kémiai szaltkörösként, témavezető tanárunk tanácsára, részt vettünk 
a kolozsvári tudományos diákköri konferencián, ahol sikerült is megszerezni az 
első 3 helyezést.Végül is utólag elmondhatjuk, hogy ez az év volt a legtanulósabb, 
legnehezebb. · 

N. éven a már ismert tantárgyak (gyógyszerészeti kémia, technológia) mel
lett újabb nagy érdeklődéssei várt szaktantárgyakat vettünk fel: toxikológia, 
gyógyszerhatástan, biofarmácia. Ebben az évben kiderült, hogy élettani ismereteink 
igencsak hiányosak. Ezt előadótanáraink is hamar realizálták és minden fontos feje
zet előtt ,övid összefoglalót tartottak fiziológia ismeretekbőL N. éven szinte mind
annyian kiválasztottuk az államvizsga dolgozatunk témáját, témavezető tanárunkat. 
Én mindig különös érdeklődéssei figyeltem a gyógyszeripar történéseit, ezért kü
lönösen örültem annak a lehetőségnek, hogy l hónapos részképzéserr vehettem 
részt 4 diáktársammal, nyáron a budapesti, akkor még Chinain gyógyszergyárban. 
Szakmai karrierern alakulását tekintve, ma már a sors jelének tekintem, hogy a 
sorshúzást követően a gyógyszerfejlesztési részlegre kerültem. Nagyon érdekes l 
hónap következett, belekóstolhattam a termékfejlesztés rejtelmeibe és az ezzel járó 
technológiai és analitikai kihívásokba. Úgy éreztem ez az a terület, ahol dolgoz
ni szeretnék, de elég lehetetlennek tűnt, hogy erre Marosvásárhelyen lehetőségem 
nyíljon, elköltözni pedig szerelett városomból nem akartam. 

V. éven megismerkedhettünk a klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szerve
zés, gyógyszerellenőrzés, fitoterápia, ipari gyógyszerészet területeivel. Ez utóbbi a 
gyógyszergyárban végzett nyári gyakorlat után egy kis csalódást okozott, mivel csak 
a gyógyszer hatóanyag szintézisre és az ehhez kapcsoladó vegyipari műveletek
re összpontosított. A II. félévben gyógyszertárban gyakorlatoztunk, ahol az egyetem 
utáni szakmai életre próbáltunk felkészülni. Az egyetemi éveket záró búcsúztató 
látogatások tanárainknál különösen jó hangulatban zajlottak. Ezeken a "szerenádo
kon" nagyon jól éreztük magukat, jókat buliztunk, betekintést kaptunk tanáraink 
magánéletébe és szembesültünk azzal, hogy az egyetemi évek lassan lejárnak, ez a 
fejezet is végérvényesen lezárul az életünkben. Néhányan rádöbbentünk, hogy talán 
több kirándulás, szórakozás fért volna az egyetemi évekbe. 

Az államvizsga csak a vizsgadolgozatok megvédése során ókozott nagy meglepe
tést néhányuknak, a témavezető tanárok megnyilvánulásában. Egyesek, a közöttük 
felmerülő nézeteltéréseket egymás diákjai felé intézett kényelmetlen kérdésekkel 
próbálták lerendezni. Egy szép, kellemes emlékekkel teli, nagyon sok tárgyi tudás
sal gazdagodó 5 éves periódust zártunk talán egy kicsit keserű szájízzel, de egy kis 
ízelítővel a "való világból". 

1996-ban még nem volt lehetőségem elhelyezkedni a gyógyszeriparban, ezért 
egy nyíltkörű gyógyszertárban kezdtem el pályafutásomat, ahol 4 évet dolgoztam. 
Tetszett a gyógyszertári munka, a betegekkel történő kommunikálás, rádöbbentem 
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felelősségünkre, hisz a mai napig azt vallom, hogy a gyógyszerésznek nagyon nagy 
szerepe van abban, hogy megfelelő információvallássa el a betegeket, ... de az első 
szerelern elszólított. 2000-ben sikeresen jelentkeztem egy gyógyszergyár minőség
ellenőrző laborjába. Itt éreztem igazán elemében magam, tagja lehettem egy kiváló 
szakember csapatnak, akik a gyógyszertermékek ellenőrző módszereinek kidolgo
zásával foglalkoztak, magas nyomású folyadékkromatográfon. 2002-től a termékfej
lesztés szakmai kihívásokkal és határidőkkel teli változó világában tevékenykedem. 
Úgy érzem szakmai életem kiteljesedett és nem lehet leírni azt az érzést, amikor 
bemegyek egy gyógyszertárba és a polCon a kollegáimmal kifejlesztett termék kö
szön vissza. 

Szeretettel, tisztelettel és hálával gondolok egyetemi tanáraimra, különösen 
azokra, akiknek szakmai tudása, példamutató élete irányt adott, útmutatásaik az 
egyetemi évek alatt és után szakmai életem fejlődését segítették. 
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~~l •kü<rom ' gyógyító Apolló~==:~ 
Hűgieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és 
istennöre, akiket ezennel tanúkul hivok, hogy minden 
erömme! és tehetségemmel megtartom következő 
kötelességeimet: tanáromat, akitól e tudományt tanultaJn, 
úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat 
megosztom vele, s ha rászorul tartozásomat leróvom: 
utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a 
tudományban, ha erre szeutelik magukat, mégpedig 
díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyo
mányozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra,. akik az 
orvosi esküt Jeteszík, másokra azonb~Úl. --neni. 
Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a 
betegek életmódját az ö javukra, és mindent elhárí tok, ami 
ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor 
sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsotsem adok. 
Hasonlóképpen nem segltek hozzá egyetlen asswnyt sem 
magzata elhajtásához. Tisztán és szentiil megőrzöm 

életemet és tudományomaL Sohasem fogok hólyagkövet 
operálni, banern átengedern ezt azoknak, akiknek ez a 
rnesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s 
őrizkedni fogok minden szándékos károko+ástól, 
leülönösen fé-rfiak és nök szerelmi élvezetre használatától, 
akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok 
vagy hallok -akár kezelésen kivül is a társadalmi érintkezés
ben,- nem fogom Jdfecsegni, hanem titokként megónöm. 
Ha ezt az eskűmet megta.>tom és nem szegem meg: örvend
hessek életem fogytáig tudományomnak s az életnek, de ha 
esküszegő leszek, történjék ennek ellenl:ezóje. • 
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l O éves találkozó 
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HIVATÁSTUDAT 

l 9 92-1 9 9 7, öt hosszúnak tűnő, de mégis oly gyor
san elrepülő év sokunknak élete egyik legszebb sza[<:asz_át 
jelenti. Néhányunkat közülünk a kiváncsiság, másokat 
a gyógyszerészeti szakma szépsége, de voltak olyanok 
is akiket a szülőktől látott, szakma iránti elhivatottság 
vonzott erre a pályára, ahogy Veress Zsombor kollegám is 
megfogalmazza: "Gyermekként édesapám sokszor elvitt 
az egyetem épületéhez és gyakran mesélt egyetemi életé
nek élményeiről. Gimnazistaként már bennem is megfo
galmazódott az, hogy szeretnék édesapám nyomdokaiba 
lépni." 

1992 elején futótűzként terjedt el a !úr, hogy változik 
a felvételi típusa a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Az addigi 
írásbeli vizsgát (ami vesszőnyi pontossággalleírandó genetika tételekből, oldalakon 
át levezetett szerves és szerveden kémia feladatokból, aprólékosan kidolgozott el
méleti tételekből állott) rácsteszt típusú vizsga váltja fel. Valamennyien összezavaro
dottan álltunk a hír előtt, hisz egyikünk sem tudta mi is ez. A Marosvásárhelyi Ma
gyar Diák Szövetség (MMDSZ) sietett a segítségünkre, havonta felkészírőt tartottak 
nemcsak Vásárhelyen, hanem más városokban is és aki akart az részt vehetett rajta. 
Nyár elején megjelentek az első hivatalos tesztes könyvek, amelyeket az egyetem 
bocsájtott ki, először román nyelven, majd néhány hét késéssel a magyar nyelvű 
változatok is. Ezekbe sajnálatos módon forditási hibák is becsúsztak, amelyeket a 
felvételire sem sikerült teljesen kiküszöbölniük. A tesztkönyvekkel a kezünkben ne
kifogtunk még többet tanulni. Veress Zsombor így emlékszik vissza: "Az érettségi és 
az egyetemi felvételi közötti nyáron, ábrándok és kétségek között, éjt nappallá téve 
tanultam, hogy növeljem esélyeimet." Gondolom, ez majdnem mindegyikünkre 
igaz volt. Elszaladt a nyár és megkezdődtek a vizsgák. A felvételi nem zajlott le zök
kenőmentesen. Az új rendszer bevezetése miatt több mint három órát várakoztunk 
a szerveden kémia vizsga megkezdésére, a genetika felvéteH vizsgateszthe pedig 
számos hiba csúszott be, amit ott helyben szóvá is tettünk. A megoldásokat és rész
eredményeket minden vizsga után kifüggesztették és így mindenki mérlegelhette 
az esélyeir. Voltak közöttünk akik biztosak voltak abban, hogy sikeresen vették az 
akadályokat, mások kétségek között vergődtek. Veress Zsombor erre így emlékszik: 
"A felmutatott eredményekből azt éreztem, hogy bármi lehetséges, talán hajszálon 
múlhat bejutásom vagy kiesésem. A szívem a torkomban dobogott, amikor az ered
mények szemrevételezésére közeledtünk az egyetemhez. Több száz fiatal és azok 
hozzátartozói várakoztak a hátsó udvaron. Irigykedve néztem a kitűnő tanulók ma
gabiztosságát és értedenill töprengtem mások látszólagos nemtörődömségén, vagy 
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beletörődésén. Aggály, hitetlenkedés gyötört, magamba roskadva jöttem-mentem az 
udvaron. Egyszer csak nagy zsibongás és tülekedés támadt a beüvegezett hirdetőtáb
la előtt. Kifuggesztették a mindent eldöntő lajstromo!. Mindenki egyszerre akarta 
látni. Az emberek nyomultak, lökdösődtek, szitkozódtak. A tét nagy volt, életek, 
sorsok forogtak kockán. Lenni vagy nem lenni, bejuhJ.i vagy kiesni, ez volt a kérdés. 
Esélyem sem volt, hogy az eredménylisták közelébe jussak. Édesapámnak sikerült 
jobban befurakadni a fojtogató tömegbe, de nem elég közel. Előrekiáltott egy atléta 
termetű ismerősének, hogy nézze meg az én nevemet is. Mivel az egy fejjel maga
sabb volt mindenkinél, láttam és hallottam amint túlüvölti a sokaságot: BEJUTOTT! 
BEJUTOTT! 

Mérhetetlen öröm és leírhatatlan érzés vett rajtam erőt. Máig sem tudom, ho
gyan jutottam ki a tömegből. Örömkönnyek f.ityolától semmit sem láttam, idő és 
tér érzékelhetetlenné vált körülöttem. A tanév megkezdéséig eltelt néhány hetet 
hasonló örömmámorban, a fellegekben töltve éltem meg." És ez valamennyiünkre 
igaz volt, azon 3 5 magyar diák közül akik be jutottunk. 

Az első félév volt talán a legnehezebb. Meg kellett tanuljunk tanulni a szó szaros 
értelmében véve. Nagy erővel vetettiik bele magunkat az új ismeretek megszerzésé
be. Hálásak lehetünk, hogy olyan tanáraink voltak mint dr. Kisgyörgy Zoltán előadó
tanár (botanika és sejtbiológia), dr. Tőkés Béla professzor (szervetlen kémia, ana
litikai kémia, fizikai - kémia - ez utóbbi talán a gyógyszerészeti kar legnehezebb 
és legkevésbé kedvelt tantárgya), dr. Dudutz Gyöngyi professzor (szerves kémia és 
ipari kémia), dr. Gyéresi Árpád professzor (gyógyszerészeti kémia), dr. Feszt György 
professzor (gyógyszer hatástan), dr. Csedő Károly professzor (farmakognózia), dr. 
Kincses Ajtay Mária professzor (toxikológia), akik Csizmadi Zsolt kollegánk szava
it idézve: " példaértékű emberségükkel, hivatástudatukkal ragyogó csillagok voltak 
és utat, célt mutattak nekünk még a nehéz idők viharos égboltján is, és megsze
reltették velünk ezt a nemes hivatást, embert szolgálni." Nem mondhatom hogy 
könnyű volt végighallgatni a háromórás előadásokat, vagy végigdolgozni a három, 
négy sőt hat órás gyakorlatokat, de így lehetőségünk nyílt alaposabban begyakorol
ni az elméleti ismereteket. Tudom, tanultunk mi is olyan dolgokat amelyeknek a 
gyakorlatban nem sok hasznát vesszük, például Schrödinger egyenlet, kapilláriscső 
húzás, injekciós ampulla zárás, stb. de a legtöbb itt elsajátított ismeretnek hasznát 
vettiik abban a szakmában amelyben Csizmadi Zsolt kollegánk szerint "hétcsillagos 
gyógyszeresznek kell lennünk; gondozó, döntéshozó, kommunikátor, vezető me
nedzser, egész életen át tartó tanuló, tanár és kellően széles látókörrel rendelkező 
emberszerető szakember, aki nagy hangsúlyt fektet a gyógyszerészi gondozásra, a 
megelőzésre és a Hippokráteszi eskü szellemében dolgozik, nap mint nap, a beteg 
ember érdekét tartja szem előtt és nem az anyagi sikereket, hanem egy-egy pozitív 
visszajelzést és köszönetet.'' 

Harmadévtől már majdnem valameímyien választottunk szakkört, amelynek ke
retében megírtuk az államvizsga dolgozatainkat. A lelkesen végzett kutatásaink ered-
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ményeit, amelyeket a budapesti és szegedi gyógyszerésztudományi karokra megpá
lyázható részképzések is segítettek, az évente megrendezett Tudományos Diákköri 
Konferenciákon (TDK) runtathattuk be. Ezek a TDK-k akkor még gyerekcipóben 
jártak, alig tucatnyide annállelkesebb résztvevővel. Harmad-, illetve negyedév után 
közülünk néhányunknak megadatott, hogy az akkori Chinoin, most Sanofi magyar
országi gyógyszergyárban egy hónapos nyári gyakorlaton vegyünk részt. Az itthoni 
háromhetes nyári gyógyszertári gyakorlat valamennyiünk számára kötelező volt és 
így közvetlen módon is megismerkedhettünk a választott szakmánkkal. 

A tanulás mellett maradt időnk azonban a szórakozásra is. Felejthetetlen bulik 
voltak a bentlakások tanulószobáiban, a közüzemek művelődési termében, ahol a 
nekünk első éven szervezett gólyabál is lezajlott. 

A mi egyetemi éveink alatt sem volt mindig rózsás a helyzet, mi is felvonul
tunk jogainkat követelve, de ugyanakkor ez volt az a periódus amikor a Gyógy
szerészeti fakultásnak magyar dékánja volt, és amikor a magyar nyelven tanulók 
aránya magasabb volt mint a román nyelven tanulóké. De amint már említettem 
az öt év elrepűlt és mi ott álltunk az államvizsga sikeres letevése után a nagybetűs 
Élet kapujában. Tudtuk, hogy teljesjogú gyógyszerészekké csak egy novíciusév és az 
azt követő záróvizsga letevése után válunk, de azért sokan közülünk már ötödéven 
különböző állásokra pályáztunk: az iparban nagyon sokan, gyógyszertárakban és 
néhányan mint gyógyszerügynök. Voltak olyanok is akik doktorandusz ösztöndíjjal 
itthon vagy Magyarországon tovább folytatták a képzést és ma már a gyógyszerész
tudományok doktorai. Az évfolyamunkról nagyon sokan továbbképezték magukat 
a gyógyszerészet különböző szakterületein, mint például klinikai gyógyszerészet, 
általános gyógyszerészet és nem utolsó sorban laboratóriumi gyógyszerészet (ez 
utóbbi magába foglalja a biokémiát, taxikalógiát és gyógyszerellenőrzést). 

Így, tizenöt év távlatából visszatekintve, habár nem volt könnyű az egyetemen 
eltöltött öt év, sem az azt követő három-négy év, úgy gondolom és érzem, hogy 
megérte azt a sok ráfordított energiát amivel elsajátítottuk egy nagyon csodálatos, 
szép és neves hivatás gyakorlati és elméleti alapjait, hisszen gyógyszerésznek len
ni az egyik legszebb Isteni áldás, ajándék és kiváltság! Hiszek benne, hogy a jövő 
gyógyszerészei, akik e nagymúltú és nagyhírű egyetem kapuin fognakkilépni, min
dig szem előtt tarják, hogy igazi tartós eredményeket csak komoly, kitartó munka 
árán lehet elérni. 

E rövid visszatekintést Csizmadi Zsolt szavaival zárnám, aki az évfolyamunkat a kö
vetkezőképpen jellemzi: "hála a jó Istennek egy összetartó, egységes, kiforrott, erős 
évfolyam voltunk, akik bárhol és bármikor megállják helyüket a nagybetűs Életben, 
a szakma minden területén, akik együtt izgultuk végig az öt évet, kitartásra, sikerre 
buzdítva és segítve egymást, örültünk egymás sikereinek, de kudarcaink is erőt ad
tak az újrakezdéshez. Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak hiszen a kezdetektől 
fogva a barátság, kölcsönös szimpátia, segítőkészség jellemezte csapatunkat." 
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Or. RÁCZLAJ0Segyelemiclöad6tanár 
Dr. ROGOPMA.RlA egyeteml előadótanár 
Dr. ROMAN ILEANA egyetemi előadótmár 
Dr. RO~CAGHEORGHE egyetemi tanár 

SEBEBÉlA egyetemiadjunklust 
Dr. SERES-S"11.1RM LAJOS egyetemi tanár 
Dr. SERES--STIJRM :MAGDA egyetemi el&adótaruir, 

S!I'OS EMESE egyetcml tanőrseged 
STRiMBu ADELA egyetemi tanársegéd 

Dr. SZABó BÉLA egyetemi till!ársegéd 
Dr. SZABÓ ISTVÁN •gytemi tanár 
Dr. SZATMÁRI MÁRIAegyetemitamirn:géd 
Dr_ SZÉKEL Y MELINDA egyetemi 11m:Uwgid 
Dr. TÓTII!lDIKÖföorvos 
Dr. TŐKÉS BELA egyetemi tanár 
Dr_ V AMEANU RADU egyetemi adjtmktus 

ZÖLDES JÓZSEF lektor 

ROMÁN TAGOZAT 

ALBU ADELA CARMEN 
BELEGAN CONSTANTIN DORIN 
CRETUALEXANDRINACAMELIA 
DETE~AN JUUETA CLAUDIA 
DOBROTACLAUDIA SILVIA 
GROZA CARMEN STELIANA 
JlHADABU-MUCH 
MARIN CORINA IZABELA 
MARINCATSORIN 
MOLDOV ANRAMONALAURA 
MUNTEANBIANCANJCOLETA 
NITUGINA 

'l>OPIOANA 
RUSUOLIVIA 
~TEFANELISABETAMONICA 

$ERBAN MONICA 
TÁUREANALEXANDRINAMARIA 
TIUCAMIOARALAURA 
TOGÁNELMANUELA CRINAMARIA 
VIZILOREDANAMONICA 

HIPOKRATESZI ESKÚ 

(l''"""m ' gyógylló Apolló" A"klopi"= '' 
HOgieiára és P<tnakeiára és valamennyi istenre és istennőre 
ak1ket ezennel tanúkul lllvok, hogy minden erőrnmel é; 
tehetségemmel megtartom következö kötelességeimct 
tanároma~ akiliíl e tudomán}tlal]ultam, ltgy fogom tisztelni 
mint sz!ilelmet vagyonomat megosztom vele. s ha rászorul 
tartozásomat lemvom; ulódait testvéreimnek tekintem oh1atom 
öket cb~en a __ tudomímyban, ha erre szenielik ~agukat 
mégped•g diJ!alanul, továbbá az orvosi_ tudományt 
áthagyommyozom frainna és mcsterern fiaim tS ai.o~ akik 
r;z mv~si esJ..itt leteszik, máookraawnban nem. Teltetségemhez 
es ~u~asomhoz m~en fogom megszabni a b~tegek életmódjill 
az o Javukra, és mmdent elhárítok ami ártana nekik. Senkinek 
sem- adok halálos mérget akkor sem. ha kérik, s erre 
vonatkozólag még t.1ni1c.sot sem adok Hasonloképpen nem 
segltek hozzá egyellen asszonyt sem magzata c!hujtásálmz. 
Tisztán és szcntUI megöJZbm életemet és tudományomat. 
Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedern ezt 
?Zoknak, akiknek ez a mesterségflk. Minden házba a beteg 
Javára lépek be, őrizkedni fogok minden szándékos 
kiirokozástól, különösen ferfiak és nők szere!rni élvezetre 
használatától, akár szabadok. akár mbswlg:ík_ Amit kezelés 
közben Jatok, vagy hallok-llkár J..--ezeléscn kivill is a társru:'blmi 
érintkezésbelL nem fogom kifecsegni hanem titokként 
me""Örzöm. Ha ezt az eskümet megilu1om és nem =gem meg· 
örvendhessek életem fogytáig todományomnak s az életnek, 
de ha esküSI.egö leszek. történjék ennek c!lcnke7.ője." 
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Ipari kérnia gyakorlaton 
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Csoportkép dr. Tőkés Béla tanárral 

Csoportkép a Botanika tanszék együttesével (dr. Füzi József prof., dr. Kisgyörgy Zoltán, 

dr. Maria Rogo~d., Darkó Béla laboráns) 
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Galeruka: aszeptikus 

gyakorlat 
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Galeruka gyakorlaton dr. 

Sipos Emese docenssei 

Galeruka gyakorlaton 

Végzős csoportkép 

Ballagási menet (l) 
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Egyvégzős (KöblösAndrea)- két irányító (dr. Domokos Lajos, dr. Gyéresi Árpád) 

a Vártemplomi ünnepség után 
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1998 

EMLÉKEZÉS l 5 ÉV UTÁN 

Gyógyszerészképzés... l 5 év múltával nehéz vissza
idézni... !993-ban kezdtük el egyetemi éveinket TŐkés 
Béla professzor úr első hozzánk intézett kérdése, Illiután 
az első szervetlen kémia előadáson végignézett a jelen
lévők sorain, a következő volt: "Nincs fiú ezen az évfo
lyamon?" 

A felvéteJin három tantárgyból vizsgáztunk: geneti
kából, szervetlen és szerves kémiából. Tudásunk kiérté
kelése tesztkérdésekkel történt; a vizsgákra alaposan fel
készültünk az egyetemi nyomdában készült tesztkérdés 
gyűjtemények segítségéve!. . 

20 lány iratkozott be !993-ban a magyar tagozatra; többségüle a Székelyfüldről 
érkezett (Udvarhely, Csíkszereda, Gyergyá és környéke), de volt köztünk váradi, Ko
lozs és Szeben megyei származású is, a marosvásárhelyi évfolyamtársaink mellett. 
Brassóból hárman jöttünk, de csak ketten választottuk a magyar tagazatot !998-ban 
!9 -en végeztünk; az egyik társunk harmadév táján Magyarországra költözött. 

Az első három évben az alapokat építettük. Az előadások magyar nyelven folytak, 
a gyakorlatokon vegyes csoportokban voltunk. Bőségesen oktattak nekünk kémiát, 
volt ott szervetlen, szerves, analitikai, fizikai-kémia, biokémia ... Az első év ne
hezebbnek tűnt Illint a többi; váltani kellett a középiskolai tanulási módszerről az 
"egyetemire", ami néha döcögősen ment. Volt olyan napunk, amikor reggel nyolctól 
este nyolcig váltották egymást az előadások és gyakorlatok, a pénteki napok valami
vellazábbak voltak. Sok tantárgyunk volt és elég nagy anyagat kellett elsajátítani. Az 
alkalmazkodás éve volt, amikor "kiszabadultam" a szülői felügyelet alól és a szabad
ságot élveztem, ugyanaltkor a felelősségvállalás időszaka is megkezdődött. 

Az első egyetemi év kötelező tantárgyai közölt szerepelt a szervetlen és általános 
kémia, biofizika, analitikai kémia, matematika (informatika), botanika, anatómia
élettan és egy féléves "bevezető" a gyógyszertechnológiába. A választható tantárgyak 
között szerepelt a latin, filozófia, idegen nyelv és a torna. Az első év kellemes emléke 
a gólyabál, arnikor negyedéves társaink szórakoztattak minket előadásukkal. Ebben 
az évben ismerkedtünk egymással, a későbbi tartós baráti kapcsolatok is ebben az 
időszakban szövődtek. A bentlakási élet szépsége és nehézségei is most tárultak 
ki. Bulik, színházlátogatás, hangversenyek, kiállítások, fihnfesztivál, kirándulások ... 
sok kellemes emlék származik ebből a periódusbóL 

Személy szerint a másodévet találtam a legkönnyebbnek. Szerves kémiát, analiti
kai kémiát, mikrobiológiát, fizikai-kémiát, sejtbiológiát tanultunk. lzelítőt kaptunk 
a tudományos kutatásból, gyógyszerészeti etikát és deontológiát valamint áruisme
retet tanultunk és folytattuk az első éven megkezdett idegen nyelv illetve torna órá
kat is. 
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Harmadéven . megkezdtük a gyógyszerészeti biokémiát, a farmakognóziát, 
gyógyszertehnológiát, gyógyszerészeti kémiát, folytattuk a fizikai-kémiát. Klinikai 
labor, kórélettan, immunológia és egészségügyi gazdaságtan volt az új tantárgyak 
között. 

Az első három éve t a kötelező gyógyszertári gyakorlattal zártuk, mindenki a ked
ve szerint választott gyógyszertárban tevékenykedhetett, általában a szülővárosunk
ban dolgoztuk le ezt a három hetet. 

Negyedéven tanultuk a hatástant, biofarmáciát, toxikológiát, egészségügyi mar
ketinget, farmakovigilenciát, egészségügyi kémiát, megismertettek bennünket a 
homeopátiás és állatgyógyászati szerekkeL A második félévet a nyári gyakorlattal 
zártuk, de most már kötelezően vásárhelyi gyógyszertárban. 

Minden évben megszervezésre került a Tudományos Diák Konferencia (TDK), 
ahol évfolyamunk képviselői is mutattak be dolgozatot és díjat is nyertek. Egyetemi 
éveink során lehetőségünk volt meglátogatni a Chinoin ( mostani Sanofi Aventis) 
magyarországi gyógyszergyárat, ahol betekintést nyertiink az ipari gyógyszergyártás 
szigorúan szabályozott területére. 

Negyedévesként mi is gólyahált szerveztiink a kezdőknek, az orvostanhallgató 
évfolyamtársainkkal együtt. Azt hiszem, ezt mi jobban vártuk és sokkal többet izgul
tunk mint a gályák ... 

Ötödéven ipari gyógyszerészetet, klinikai hatástant, gyógyszerészeti szervezést 
és törvénykezést, gyógyszerellenőrzést, fitoterápiát, dermofarmáciát tanultunk és 
folytattuk az előző években megkezdett szaktantárgyakat. Megismertettek minket a 
számítógépes nyilvántartással, biológiai gyógyszerekkel és orvosi sürgősségi ellátás
ról tanultunk. A második félév legnagyobb részét a gyógyszertári gyakorlat töltötte 
ki, több mint 15 héten keresztül dolgoztunk gyógyszertárban. 

Szeptemberben az állarnvizsga következett, ennek keretében megvédtük az utol
só két év során összeállított szakdolgozatot. 

A tanítás utolsó hónapja során meglátogattuk tanárainkat és énekszóval köszön
töttük őket, az együtt töltött kedves órákra ma is szívesen emlékezünk. 

Júniusban évzáró ünnepélyre került sor; visszaemlékeztiink az együtt töltött 
egyetemi éveinkre, tanárainknak köszönetet mondtunk. Az ürmepélyt a Sportcsar
nokban zártuk, ahol az eskütétel történt. Nem volt éppen könnyű legyalogolni, de 
jó érzés volt nézni a díszbe öltözött, éneklő diáksen~get bámuló embereket. 

Az egyetemi évek elvégzése után legtöbben há~arnentiink szülővárosunkba és 
ott kerestiink/kaptunk állást kezdő gyógyszerészként. Évfolyamtársaim többsége 
gyógyszertári munkát vállalt, de volt közöttünk olyan is, aki az ipari gyógyszerészet 
felé irányult. Az ehnúlt 15 év során a gyógyszerészet több területén is megfordul
tam, iparban, gyógyszertárban, nagykereskedehni lerakatban is dolgoztarn. Sajnos az 
utóbbi években inkább a szakma gazdasági előnyeire terelődött a figyelem, sokszor 
a szakemberi függetlenség, a szakma gyakorlási szabadságának róvására. ilyen körül
mények között mindenki saját belátása szerint követte az etikai előírásokat. 
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Kellemes emlékek és szép évek - ezt mondhatom röviden a Vásárhelyen töltött 
egyetemi évekről; tanáraink nemcsak szakembert próbáltak faragni belőlünk, ha
nem magyar értelmiségit is, mindezért köszönettel tartozunk. 

'} '} Es~ilmagJ•ágyítóApollóra, bldepios~ah Hilgieiára 

és Panahuára is valamennyi istenre és istenm'ire, akiket ~nne! 

tanúkul himk, hogy minden erónunel és tehetsigemmel megtartam 

kOvetke::ii kiJteless<!geimet_- ranáromat. akitól e mdamányttanullam, 

úgyfogam li~lelni. mim stii/eimet, vagyonomal megosötom vele, s 

ha rás:orul tartrnísomatlerovam: utódnit tesNéreimnek tekintem, 

olaorom őket ebben a wdamányban, ha erre r:eme!ik magukat, 

mégpedig dijlalanul; to\•ábbá a:; orvosi tudományt 

á/hagyományo~ om fiaimra és mesterem fiaira és a:::okra, akik a~ 

orvosi eskiif letes:;ik, másokra a~011ban nem. Tehetségemh~ és 

mdásomlw~ mérten fogom megswbni a betegek életmódjár a:o D 

javukra, és mindem eU/ár itok, ami Ór!ana nekik. Senkillek sem adok 

halálos mérget, akkor sem, ha Mrik, és erre vonalko:::ólag még 

llll1ácsol sem adok. Hasonlóképpell nem segitek ho:::éá egyetlen 

ass~om~ sem magra/a elhajtásáho~ Tí:ctán és s~en/iil megör:::öm 

eletemet és rudamányomat. Sohasemfogak hólyagkövet operálni, 

hanem litengedem ~:::1 a:::oknak, akiknek e::: a numerségiilr.. Mmden 

lui:::ba a beteg;avára lépek he, s Dr~kednifogok minden .~:ándékos 

károkozástól, Iru/Onösen férfiak is nDk s:erelmi é/ve:::etre 

lws~nálatá/ó/, akár s:;ahadok, akár rabs:::olgák Amir ke~elés kö:::hen 

/árok Vag}• lwllok akár ke~elésen ki;•UI is a társadalmi érimke~sben 

>wmfogom kifeco;egni, hanem litokként megör:::Om. Ha e~/ a~ eskümet 

megtartom és IWm s:::egem meg: Onendhessek élerem fogytáig 

wdományamnak. s = éle/J/ek. de fw eskiis:::egó /es~ek, tOrténjik 
ennekellenke:iife." 
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TANÁRA INK: 

Rekwr. 
Dr.PASCU JON 

Prorektor: 
Dr.SERES-STURM LAJOS. 
Or.COTOI SIMION 

Tud<)lllányostilkár: 
Dr.GEORGE SIMU 

Általános orvosi kar Mlin~•
D.-. BRASSAI ZOLTAN 
Dr.SABÁU MARitJS 

Fogorvosi kar dékánja: 
Dr. MONEA ALEXANDRU 

Gyógyszezészeti kar dél.<inja: 
Dr. TŐKÉS BÉLA 

egyeterni tanár 

~gyetemi !imár 

Dr. ÁBRÁM ZOLTÁN egyetemi adjunktus 
ANDOK ADRTANA egyetemi tanilrsegéd 

Dr. ANORE!ClfT SILVIA egyetemi tanAr 
Dr. AVRJGEANU Sli. VIA egyetemi adjnnl..-tus 
Dr. BAKOS JÁNOS egyetemi adjunl:tus 
Dr. BAKOS PAULA egyeterni adjunktus 

BALÁZSI JÓZSEF egyetemi gyal::Qn!Ok 
Dr. BÁLINT ANDOR. egyetemi tanmegéd 
Dr. BANCU $ERBAN egyetemi e liiadótmár 
Dr. BARA TN ADAR egyetemi laiiánegéd 

BARiliA JUDIT ~gyógyszertsz 
BARTIS EUGEN tanir 

Dr. BEDÖ KÁROLY egyetemi tanú 
Dr. BENEDEK JSTV ~N egyetemi taoársegéd 
Dr. BOCSKAY ISTVAN egyetemi taoir 
Dr. BOGA FERENC egyetemi tan6rsegéd 

BORBÉLY ATnLA egyetemi ellladótarulr 

~:~~~~:~ttte:v=~ 
Dr. BUKARESTI LASZLO egyetani tanár 

CIURpA fORlAN A egy&emi adjunktus 

g;: g~~~~~';.." :e:::!ctus 
Dr. DIENES SÁNDORegyeterni WlAr 
Or. OOGARU MARJA egyetemi adjunktus 
Dr. DOMOKOS LAJOS egyeremi döadótanár 

DREDI\EA.t'IU MlRELA lektor 
Dr. DUDUTZ GYÖNG\1 egyetemi előadótanár 

Dr. DU$A SILVIA egyetemi előadótanár 
Dr. EGYED-ZS. IMRE egyetemi adjunktus 

E$IANU SIGFRID egyaemi adjunktus 
Dr. FARKAS EVJ?LYN egyetemi adjunktus 
Dr. FAZAKAS BELA egyetemi tanár 
D~ FEKETEGYULA mvos 

FERENCZ LÁSZLÓ egyaemi adjiiiikrus 
Dr. FERENCZ LÁSZLÓ egyetemi tanár 
Dr. FESZTGYÖRGY egyetemi Utnár 
Dr. FILEP GYÖZÖ fOkutaló 
Dr. FODOR GÉZA egyetemi tanársegéd 

FÓRIS IZABELLA egyetani adjunktus 
Or. FORMANEK GYULA egyetemi cl6adótanilr 

g~ ~~~fif::V~e:~:~taJlár 
D~ GIURGIU MIHAI egyeterni e16adótanár 
Dr. GUGA VIRGIL egyetemi adjunktns 
Dr. GOGOLÁK EDIT egyelemi e!öadÓtallilr 
Dr. GYÉRESI ÁRPÁD egyeternlelöadó!allár 

GYÖRGY BELA ps~cltológtrs 
Dr. GYÖRGY PIROSKA egyetemi tanársegéd 
Dr. HE-CSER LÁSZLÓ egyetemi adjunl..1us. 

HEG ER JÓZSEF lcl.."tOr 
D.-. HERMAN LÁSZLÓ egyetemi adjunl..1us. 
Dr. HORVÁ Tii ADRlENNE egyeterni la!Wsegéd 

g~~t~~~::a~~ 
Dr. JUNG JÁNOS egyetemi tanár 

KELEMEN HAJNAL egyetemi adjliilkt 
Dr. KELEMEN PIROSKA egyetemi tanársegéd 
Dr. KEREKISTVÁN IOOrvos 

~ ~~~irr~~~gyetemi előadótan 
Dr. KISGYÖRGY ZOLTÁN egyetemi előadótanár 
Dr. KISS ERVIN egyetemi a<!jlmktus 
Dr. KISS EvA e;,yetemi adjunL"tUS 
Dr. KlSS SZILARD egyeteali tmársegód. 
Dr. KÓSA LAJOS föorvm 

KOVÁCS DÁNIEL egyetemi adjunl-..-tus 
Dr. KOVÁCS DEZSÖ egyetemi adjunktus 
Dr. KUN IMREZOLTÁN egyeremi tanár 
Dr. LAKATOS OTTÓ eg'lW:nli clöadótanár 
Dr. LAKATOS-VEl':R MÁRIA egyetemi adjunl."tllS 
Dr. LÁSZLÓ JÁNOS egyeremi tmár 
Dr. LÁSZLÓ JÓZSEF egyelemi tanár 
Dr. LÁSZLÓ MAGDA egyetemi adjunktus 
Dr. LIA GEORGESCU egydemi döadÓtallár 
Dr. LUP~A ROMANT A egyetemi adjunktus 

Or. M~NOLACHE OCTAVIAN egyetemi ~djunl-.."tUS 
Dr. M~RTI-)A 9RSOLYA egyetemi tanarseged 
Dr. MA THE JANOS egyererni eliiad6tanár 

J'41CU DAl'~ A egyetemi tanársegéd 
Dr. MODY JENO egyetemi tauilr 
Dr. MONEAALEXANDRU ~gyeteml tanár 
Dr. MONEA.MONIC"A egyetemi adjunJ..1us 
Dr. MÜLFAY GYÖRGY egyetemi adjunklliS 
Dr. NAFTALI GYÖRGY egyetemi 1aná=géd 
Dr. NAGY ATilLA főorvos 
Dr. NAGY LEVENTE egyetemi adjWlk!us 

NAGY MATILD matematikus 
Dr. NAGY ÖRS cgyetemi előadótanár 
Dr. OLÁH ISTVÁN egyetemi adjmll:rus 
Dr. OLARlU MARIA egyetemi előadótmár 
Dr. OLARIU MIHAI egyetemi elöadó-:an.M 
Dr. ORBÁN JÁNOS egyetemi adjunl:tus 

~: ~1:-~oAL~=~~emi t!öadőfanar 
Dr. PÁCURAR MARIA egyetemi adjuru.-rus 
Dr. Pp-ERMIHÁLY egyetemi tanár 
Dr. PIRLEA ~ENO em·aemi adjunl..-tus 
Dr. PONORACZ ANTAL marvos 
Dc. POPOV!CI ADRlAN A egyetemi tailár 
Dr. PqP.'j:OR SORlN egyetemf adjlmkus 
Dr. RAC'Z LAJOS egyetemi diiadótmár 
Dr. ROGO$CA MARIA egyetemi cllladötanár 
Dr. ROMAN ILEANA egyaemi elöadótmár 
Dr. RO$CA GHEORGHE egyetemi clóadótanér 

SEBE BÉLA egyetemi adjunl.ws 1J' 
Dr. SERES-STURlvl LAJOS~ t_már 
Dr. SERFS-STUR..'-1 MAGDA egyeteriti elöadótmár 

SIPO;;> EMESE egyetemi tmársegéd 
STRiMBU DANJELA egyeterm tanarsegéd 

Ot SZABO BÉLA egyetem• tanarseged 
Dr. SZABO ISTVÁN egyetemi tanár 'ij'-
Dr. SZABÓ MÓNIKA egyetemi tanársegéd 
Dr. SZA~ MÁRIA egyetemi tmárnegéd 
Dr. SZATMAR! SZABOLCS egyetemi tmársegéd 
Dr. SZÉKELYMELINDA egyetemi tanfu"segéd 
Dr. SZENTENDREY DALMA egyetemi tanlirsegéd 
Dr. TODE.A CSILLA egyetemi tan;lrsegéd 
Dr. TŐKÉS BELA egyetemi tanár 
Dc. TQRÖK IMOLA egyetemi tanársegéd 
Dr. TOTH ILDIKÓ marvos 
Dr. V ÁMEANU RADU egyetemi adjunktus 

ZÖLDES JEzsEF lcl..1or 

MAGYAR TAGOZAT ROMÁN TAGOZAT 
Gyógyszerészeti kar: 

ANDRÉ ZSUZSÁNNA 
BÁLINTÉVA 
BARTÓ ELVIRA 
CISERZSUZSANNA 
CSISZÉR ÁGNES TüNDE 
DÓDÉ HAJNALKA 
GÁTI KATALIN 
ISZLAl ERZSÉBET 
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A Gyógyszerészeti kémia 

tanszéknek adott szerenád után 

(dr. Gyéresi Árpád prof, dr. 

Kelemen Hajnal docens) 
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IV. évesen a Gólyabál gyógy

szerész szervezői az álló 

fogadásorr tanáraikkal 

A magyar végzősők "civilben" 

Szerenád a Farmakognózia tanszéken a Botanika gyakorlóban 

(dr. Csedő Károly prof., dr. E~íanu Sígríd docens) 

Végzősök szerenádja dr. Kiiicses - Ajtay Mária és dr. Dudutz Gyöngyi tanániőknek 
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Végzősök szerenádja dr. Sipos Emese docensnél 

Ballagás (magyar csoport) - !998 
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1999 

AZ 1999-ES VÉGZŐS ÉVFOLYAM EMLÉKKÉPElAZ EGYETEMRŐL 

"Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradtság; 

gondolkodni és nem tanulni pedig: veszedelmes." · 

Konfucius fenti gondolata jutott eszembe, amikor 
felkérést kaptam az egyetemi éveinkre vonatkozó visz
szatekintés megírására, talán azért mert mindig is úgy 
éreztem, hogy a patinás bejárati ajtó mögött meghúzódó 
régi épület hordozza azt a szellemiséget, amely bárkinek 
lehetőséget kínál tanulásra és gondolkodásra. 

Az emlékezés görbe tükrében tökéletesre szépült di
ákévek gondolom ITiindannyiunk életében meghatározó 
szakaszt jelentenek. Én a következő emlékeket és gondo
latokat őrzöm életem ezen szakaszábÓL 

A beiratkozás és a felvételi ügyintézése gördülékeny 
és jól szervezett volt. A felvételi vizsga tesztrendszerben zajlott, három tárgyból: 
szervetlen- és szerves kémia illetve genetika vagy botanika választás szerint. Az első 
felvételi napon, a szervetlen kémia teszt előtt "pszichológiai" vizsgának is alá voltak 
vetve a felvételizők, ugyanis a tesztlapokat meglehetősen nagy késéssel osztották ki. 
Gondolom voltak felvételizők, akiknek a teljesítményét befolyásolta ez a nem várt 
körülmény. A felvételi vizsga következő két napján nem voltak fennakadások és mind 
a vizsgák lefolyása, mind az eredményhirdetés zökkenőmentes volt. 

Az évnyitó ünnepség amelyen az gyógyszerészeti kar akkori vezetősége (dr. 
Csedő Károly prof. - dékán, dr. Du~a Silvia prof. - dékánhelyettes) vett részt, baráti 
hangulatban zajlott, sikerült gólyabotladozásaink fóöb kérdéseit megbeszélni: ld. 
csoportok beosztása, órarend, stb. 

Az első perctől komolyan folyt az oktatás, neves professzorok kezeire kerültünk. 
Az adott körülmények között oktatóink mindent megtettek, hogy ismereteinkmind 
az alapképzés, mind a szakképzés tárgyainak keretében sokrétű legyen, a szakmai 
tudást úgy ehnéleti, mint gyakorlati szinten megismertessék a hallgatókkal. Külön 
elismerést érdemelnek gyakorlatvezető oktatóink, akik sokszor a szűkös források és 
a nem éppen ideális laborfeltételek mellett is össze tudtak állítani olyan gyakorlati 
tanagyagot, melyből a szakmai ismeretek, érdekes és figyelemfelkeltő kísérletsoro
kon keresztül elsajátíthatók voltak. Az ehnéleti oktatás keretében az aktuális tudomá
nyos ismereteknek megfelelő tananyagok kerültek bemutatásra, sokszor előrevetítve 
egy-egy szakterület fejlődési irányát is (egy néhány példát kiemelve a teljességre 
való törekvés ígénye nélkül: az anyagszerkezeli ismeretek fejlődési iránya- új ele
mi részecskék felfedezése; a minőségi- és mennyiségi analízismódszerek fejlődése 
a magasan műszerezett kromatográfiás technikák irányába; új hatásmechanizmu
sú, nagy terápiás értékű, korszerű hatóanyagcsaládok különböző betegségek tüne-
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ti kezelésében: s~ív-, érrendszeri megbetegedésekben használatos koleszterinszint 
csökkentők, vérnyomáscsökkentők, onkológiaiszerek stb.; a biofarmácia jelentősé
gének felismerése és a tárgy keretébe tartozó fogalmak gyakorlati alkalmazásának 
előrevetítése: bioekvivalencia vizsgálata és annak jelentősége; modern gyógyszer
formák térhódítása: kontrollált- és nyújtott hatóanyagleadású készítmények széles~ 
körű terápiás alkalmazása, nanatechnológiák alkalmazása a formnlálásban). 

Az oktatás üteme a hivatalos (kötelező) rend betartása mellett a lehető legna
gyobb rugalmassággal és megértéssel volt megszervezve, gondolok itt elsősorban 
az esetleges hiányzásokból származó gyakorlati tevékenységek bepótlásának le
hetőségét megteremtő erőfeszítésekre és a vizsgaidőszak legmesszebbmenőkig 
hallgatócentrikus beosztásáig. Biztonsággal állithatom, hogy minden hallgatótár
sammal együtt hálával és köszönettel tartozunk az oktatóink részéről feláldozott 
hétvégekért, melyeket "átvizsgáztak" velünk. 

Évfolyamunkon már az első félévi vizsgaidőszakra kialakult az a közösség, amely 
öt éven keresztül segítette egymást. Az első év végén, az egyetem botanikus kertjéc 
ben töltött egy hetes gyakorlati időszak méginkább összekovácsolta a hallgatókat és 
nagymértékben hozzájárnit a botanika és azon belül a gyögynövényismeret ehné
lyítéséhez, illetve sokunkat elindított egy olyan tudományos úton, mely végigkísért 
egyetem éveinken (jónéhány, az évfolyam hallgatóinak hozzájárulásával létrejött 
szakdolgozat alaptémája a botanika, gyógynövényismeret és fitokérnia köréből volt). 

A második tanév "lazább" tanmenete illetve az a tény, hogy már túl voltunk az 
akkomodációs perióduson, több hallgató számára lehetőséget adott arra, hogy a 
diákélet más területein is tevékenykedjen (kari tanácsi tagság, diákszövetségi te
vékenységek, a tanszékek keretében folyó tudományos munkákban való részvétel). 

A harmadik tanév sokak számára elhozta azt a időszakot arniért tulajdonképpen 
a gyógyszerész szakmát választotta (elkezdődött a szaktantárgyak oktatása), egyesek 
számára pedig a megpróbáltatások .időszakát: egyrészt azért, mert a szaktárgyak
kal való ismerkedés során szembesült a szakma mibenlétével (ami nem minden 
esetben egyezett az elképzelésekkel), másrészt pedig, mert az ehnéleti alaptárgyak 
(fizikai kémia, biokémia) elsajátítása nem ment minden esetben zökkenőmentesen. 

A negyedik tanév a már megszakott tanulmányi problémák mellett egy új fel
adat elé állította az évfolyarn hallgatóit: a gályák fogadása, a gólyabál megszervezése. 
Célkitűzésünk nem kevesebb volt, mint szakítani a gólyabili előadások addigi ha
gyományával és egy olyan műsor összeállítása, méÍy ténylegesen a gályáknak szál, 
ugyanakkor szórakoztató a felsóöb évfolyamok diákjainak és semmiképpen sem 
bántó az oktatóknak. 

A hagyományos gólyaháli előadások rendszerint tanárparódiák voltak, melyen 
főleg a szervezők illetve a végzős diákok szórakozhattak; a gályák általában nem 
értettek belőle semmit, hiszen a színre vitt jelenetek valós szereplőit nem volt al
kalmuk még megismerni (legalábbis a nekünk szervezett gólyabálon ez így volt), 
az oktatók körében pedig, még ha nem is mutatták ki, sértődés és nemtetszés han
gniatát keltette. 
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ilyen előzmények hatására döntött úgy évfolyarnunk, hogy az előadás gyógy
szerészekre kiszabott idejét színvonalas jelenetekkel fogja kitölteni: emlékezés Ady 
Endre születésének évfordulójára (A fekete zongora című versének elszavalása); a 
gyógyszerészeti szakma elnőiesedésének humoros bemutatása és kritikája; az okta
tás öt évfolyamának rövid és szórakoztató áttekintése (olyan módon, hogy azt a gá
lyák is megérthessék); árnyjáték, melyben az életbe való áttöréstésajövő ne~edék 
megszületését próbáltuk bemutatni. 

Ötletünk és annak kivitelezése elismer~st nyert mind az oktatók, mind a diák
társak részéről, de elsősorban az önmagunknak szerzett öröm jelentette a legtöbbet. 

A gólyabál szervezése minden évfolyamtársunkat megmozgatta, lelkesedéssel se
gítettük egymás mnnkáját. Ebben a periódusban kovácsalódott össze igazán a társa
ság. A mai napig szeretettel emlékezünk vissza az ehhez az eseményhez kapcsolódó 
élményekre, állandó témát szalgáltat a kisebb vagy nagyobb találkozók alkalmával. 

Az ötödik tanév a "végzősség" hangulatában telt. Oktatóink kollegiális hozzáál
lással segítettek bennünket az utolsó vizsgák le tételében, az állarnvizsgára való felké
szüléshez és a szakdolgozat véglegesítéséhez. Nemcsak szakmai tudással de valóban 
hasznos gyakorlati tanácsokkalláttak el bennünket az elkövetkező munkahelykeresési 
és -vállalási iciőszakra is. 

Az öt év alatt oktatóink emberként, jóindulattal, kellő pedagógiai érzékkel kö
zeledtek hozzánk, megpróbálták kihozni belőlünk a léhető legtöbbet. Odaadással 
irányítottak mindannyiunkat és türelemmel vontak be a tudományos életbe. Har
madévtől mindannyiunknak léhetősége volt részt venni a tanszékéken folyó mun
kában (egyesek már hamarább is); az itt kifejtett tevékenységünk eredményét tudo
mányos ülésszakokon tudtuk bemutatni, diákköri konferenciák keretében, amelyet 
az MMDSz (Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség) szervezett évről évre. A tu

dományos munkáinkban elért eredményeink révén sok diáktársunk eljuthatott a 
budapesti vagy a szegedi gyógyszerésztudományi karok különböző tanszékeire, ahol 
hasznos tapasztalatokkal gazdagodhattunk és' segítséget kaptunk további tudomá
nyos munkák elvégzéséhez (sok esteben az állarnvizsga dolgozat összeállirásához) . 

Az állarnvizsga is tesztrendszerben zajlott, a szakdolgozat megvédése volt az 
egyedüli szóbeli vizsga. 

Legjobb tudomásom szerint minden végzősnek sikerült elhelyezkednie a szak
mában, mindenki maga keresett megfelelő munkahelyet saját elvárásaival összhang
ban. 

Huszonhatan végeztünk magyar tagozaton: négyen távoztak külfüldre, tizenket
ten jelenleg is Marosvásárhelyen tevékenykedünk (ebből hatan iparban). 

Érdekességként említem meg, hogy az évfolyam magyar tagozatának négy férfi 
végzőse közill egyik sem tevékenykedik gyógyszertárban, mindannyian a gyógyszer
iparban dolgoznak. 

Befejezésül egy bölcs gondolatot szeretnék idézni: 

325 



A Dalai Láma, mikor arról kérdezték, hogy mi az, ami leginkább meglepi az 
emberiséggel kapcsolatban ezt válaszolta: "Az ember. Mert feláldozza az egészségét, 
hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. 
És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az 
eredmény az, hogy nem él sem a jelenben sem a jövéíben; úgy él, mintha soha nem 
halna meg és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán." 

Véleményem szerint az oktatóinktól kapott útravaló szükséges és elégséges ah
hoz, hogy a Dalai Láma által, találóan jellemzett világban a gyógyszerész helyt tnd
jon állni és segítségére legyen embertársainak. 

HIPOKRATEsZI ESKÜ 

<te. <ko"öm ' gyógyHó Apolló"· A"klopio"" '' 
Hogiciára es Panakeiára és valamennyi istenre Cs istennöre, 
akiket ezennel tanUkul hivok, hogy minden erőmmel és 

tehetségemmel megtartom a következő kötelességeimet: 

tanáromat, ak:itöl c tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni 

mint szüleimet, vagyonomat megosztom Ye\e, s ha rilszorul 

tartozásomat !crovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom 

öket ebben a tudományban, ha erre szentelík magukat 

mégpedlg díjtalanuL továbbá az orvosi tudományt 
áthagyományozom fiaimra és mcsterem fiaira és azokra, akik 

az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez 
és tudásomhoz ménen fogom megszabni a betegek életmódjlit 

az ö javukra, és mindent elh!iritok ami ártana nekik. Senkinek 

sem adok halálos mérget akkor sem. ha kérik. s erre 

vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem 

segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. 

Tisztán és szentül megörzöm életemet és tudomány?mat. 

Sohasem fogok hólyagkövet operitlni, hanem átengedern ezt 

azoknak, akiknek ez a mesterségak. Minden házba a beteg 

javára lépek be, őrizkedni fogok minden szándékos 

károkoZ<istól, kOlönösen férfiak és nők szerelmi élvezetre 

használatától, akár szabadok, akár rabszolgak. Amit kezelés 

közben látok, vagy hallok akár kezelésen kívül is a t:irsadalmi 

érintkezésben, nem fogom kifecsegni hanem titokként 

megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: 

örvendhessek életem fogytáig tudományomnak s az életnek, 

de ha eskoszegö les;zek, történjék ennek ellenkezője. 

Marosvásár hely, 2013 március 

Dr. Poesai Zsolt 

AMAROSVÁSÁRHELYI 

ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI 
EGYETEM 
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200 0 
A XX. SZÁZADVÉGÉN 

Első találkozásom a Marosvásárhelyi Gyógysze
részeti Karral 1994- őszén volt. Ekkor felvételiztem 

első ízben a "gyógyszerészetíre", és már ez a ta
lálkozás maradandó nyomokat hagyott bennem. 
Abban az évben már tesztalapú felvételi vizsga volt 
szerves és szerveden kémiából, illetve genetikábóL 
A kérniák mellet a genetika vagy botanili választ
ható volt. Én (J.B.) a botanikát választottam, ami
ből dolgozatot írtam, rrúg versenytársaim geneti-
kából tesztet töltöttek ki. A botanili dolgozatomat 

lepontozták és még a két kilenc feletti kérnia jegy sem húzott ki a csávából. . 
Felmerült hogy más egyetemre jelentkezzek, de én hallani sem akartam róla, valami 

húzott ide. 1 9 9 5 -ben aztán megérkeztem és ott ragadtam. Már a vizsgák alatt barátságo
kat kötöttíink, amelyek ide s tova l 8 évesek. 

Igaz, 1995-től változott ismét a felvételi. Márciusban kiderül~, hogy botanikáJ:;ól is 
teszt lesz, viszont a genetika kikerült a felvételi tantárgyak közül. Igy annak, aki mar fH 
éve készült genetíkából, mai szlenggel azt mondhatnánk, hogy ez "újratervezést" kért. 
Nem voltak még készek a tesztgyűjtemények, az MMDSZ (Marosvásárhelyi Magyar Diák 
Szövetség) által szervezett próba-felvételin lehetett esetleg egy-egy has=ált, hiányos pél
dányt szerezni. Az új helyzetben, nem lehetett mást választani, mint "megtanulni" a 
tesztkönyvet, mert a növénytan tanulása óta hosszú idő, három év telt el. 

. Az évfolyarnra bekerült fiatalokból nagyon jó csapat alakult ki. Több szempontból is 
a Jegek évfolyama volt a 1995-2000-es.Az 50 fcís évfolyamból30-an voltunk a magyar 

tagozaton. A fiúk létszáma szempontjából is rekordot dönt~t~, szám szer,int l 2 r_ago
zaton. Ezáltal- rövid időre- leszámoltunk azzal a sztereonp1aval, hogy a gyogyszereszet 

női foglalkozás. . , , .. . 
Az első napok, hetek 1995 októberében nagyon nehezen teltek, csalad nélkül,=, .. ~ -·~' 

den ügyet egyedül kellett elrendezni, a költségvetést hiány nélkül megoldarii, új embe
rekkel megismerkedni. A Székelyudvarhelyen összeszedett román nyelvrudás sok eset
ben kevésnek bizonyult, de gyorsan kiderült hogy nagyon sok román anyanyelvű tanár 
ért és jól beszél is magyarul. • 

Elsőévesekként a beavatásunk a Gólyabál volt, melyet a Kultúrpalotában rendeztek, s 
ahol az orvostanhallgatók mellett hároiT1 gyógyszerészhallgató pár is Vállalta, hogy meg
mutatja magát, egy kicsit bohóccá válik, a magasabb évfolyamosok nagy örömére. 

A gyakorlati órák l O fcís csoportjai a második évre véglegesítődtek. Elvileg, e~ 
szempont a román-magyar arány, a másik a választott idegen nyelv volt. Igy a francla
sok és angolosok külön csoportokba kerültek, hogy az órarendet könnyebben lehessen 
összeállítani. 
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Mi az l-es és az 5-ös csoportban volnmk érdekeltek. Az l-es csoport szintén a 
"leg" kategóriába tartozott: a l O fóöől 8 magyar volt és az évfolyam fiú létszámának 
fele, vagyis 6 legény szerepelt a csoportban. Ebből adódott hogy a gyakorlatok, nagyon 
jó hangulatban teltek, néha még dalra is fakadnmk, amit nem mindig toleráltak a 

gyakorlatvezetők, pedig csak a kisebb reakciósebességre, a vékonyréteg - kr()mato
gráfiás kifejlesztésre, kivonásra való várakozás okozta tétlen perceinket szerettük volna 
érdekesebbé tenni. 

Már első és másodévtől részt vettíink szakmai rendezvényeken is, mint a Tudo
mányos Diákköri Konferencia (TDK), vagy az EME tudományos ülésszaka. Ezeken a 
rendezvényeken a tudományos értekezések mellett fontos mamerrtum volt a fogadás 
is, ahol jó hangulatban, a tanárokkal is lehetett a tantárgytól függeden témákról be
szélgetni. 

A magyar állarn által finanszírozott tavaszi részképzéseken lehetett a tudástárat bő
víteni, a budapesti SOTE gyógyszerészeti karának valamelyik választott intézetében, 
illetve az akkor még Chinain gyógyszergyárba lehetett ösztöndíjjal nyári gyakorlatra 
menni. 

Szerveztíink Gyógyszerész Klubot, ha kellett sztrájkolnmk a többi diákkal együtt, 
és bejárnmk az előadásokra is. Sokszor az előírt kisebb teremből át kellett költözni 
a kis-anillba, mert nem fértíink el a professzoraink előadásán. Az alaptantárgyak az 
első két évben, mint a szerveden-, szerves kémia, botanika, analitikai kémia alaposan 
fejbe vésődtek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy többen is ezekből a tan
tárgyakból írták a szakdolgozatukat Ha nem lett volna ez az alapozás olyan gondos, 
nehezebben vettük volna a következő években a szaktantárgyakat. Viszont ezek jelen
létét, hatását nap mint nap érzékelem, a mindennapi munkámban, a megszerzett is
meretekkel tudok dolgozni, legyenek azok a betegtájékoztatáshoz szükséges hatástani 
ismeretek, avagy, alapanyagok bevizsgálása, a gyógyszerkémia órán megszerzett rutin 
alapján, vagy a technológia helyes alkalmazása kenőcs-, kúpkészítésnél. 

A tanulmányi évek előrehaladtával a szaktantárgyak megismerésével egyre világo
sabbá vált milyen sokrétíi, szerteágazó a tudás, amit magunkénak tudhanmk. A lia
tástan gyakorlatok állatkísérletei, a technológia gyakorlatok, a szirupok illata ma is 
beszédtéma, ha összetalálkozunk. 

Negyedévesen már mi szerveztük a Gólyabált, szervesen részt vettíink a Gyógy
szerészeti kar 5 O éves születésnapjának megünneplésében: szendvicseket kentíink, 
könyvet árusítotnmk, a diákok által szervezett programban, előadáson vettíink részt, a 
fogadásorr keringőt táncoltunk. 

Ezen alkalmak még jobban összekovácsolták az évfolyamot, a próbák, az együtt 
töltött idő lehetőség volt egymás jobb megismerésére, a kapcsolatok elmélyítésére. 

Az ötödéven a második félév félig nyugis -félig pörgős, felemás hangulatban telt. 
A diplomadolgozatát esiszaita mindenki, és az előadások helyett a kötelező gyakorla
tok kevésbé terhelték a hétköznapokat. Ekkor betekintést nyerhettíink a gyógyszertári 
központ, a kórházi gyógyszertár müködésébe, sőt az is megélliettük, hogy a választott 
gyakorló gyógyszertár esetleg bezár és más gyakorló helyet kellett választani. 
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A ballagás előtti készületnek különleges eseménye volt, hogy meglúvást kaptnnk 
Berethalomra és egy busszalleutazott az egész magyar tagozat. Meglátogattuk az erőd
templomot, a rózsakertet, szerenádot adtnnk a meglúvó tanárunknak és közben na
gyon jól éreztük magunkat. 

A ballagás napja elég esősre sikeredett, de ez nem zavarta meg jókedvünket, vidá
man énekeltünk nevetgéltünk az esernyők alatt, anúg az egyetemtől a sportcsarnokig 
értünk. Az ünnepi beszédek után alig vártuk, hogy talár-sapkáinkat a magasba dob
hassuk 

Számomra maradandó élmény volt a magyar gyógyszerész, orvos és fogorvos vég
zős hallgatók ünnepélyes "diplomaosztója" a Vártempomban. 

Először tehettünk Gyógyszerészi esküt magyar nyelven. Viszont f.í.jdalmas emlék 
sokunk számára az, hogy nem államvizsgázhattnnk magyar nyelven 2000-ben és bár 
a gyakorlati órákon próbáltuk magunkba szívni a román szakszavakat, a vizsgához kiírt 
szakkönyvek szinte ismeretlenek voltak számunkra, ezért jóval alacsonyabb jegyeket 
kaptunk a végén, mint amire számítottunk a tudásunk alapján. Ezt az azóta eltelt idő, 
és tapasztalat is bizonyítja. 

Az évfolyamon a román és magyar szekciók közt is nagyon szoros volt a kapcsolat, 
ebből is adódott, hogy a ballagási bankettünket is közösen szerveztük a Somos-tetői 
vendéglőben. Az évfolyamunkon az egymás közti jó hangulatot, baráti légkört igazolja, 
hogy négy házasság is született, az évfolyamtársak közt. Az egyik ezek közill a miénk. 

Az élet úgy hozta, hogy már az államvizsga előtt állást ajánlottak az egyetemi évek 
alatt kevésbé megismert gyógyszeriparban. Az elméleti, szakmai tudás mellett az em
berekkel való kommunikációt (és nem a gyógyszerész-páciens kapcsolatban), vezetési 
gyakorlatot a saját bőrünkön megtapasztalva, megszenvedve kellett megszerezni. 

Emellett, próbáltuk építgetill családi életünket, tervezni a jövőnket. 
A romániai rezidensképzés élményeiben nem volt részünk, de a barátoktól érte

sültünk, hogy miként is folynak a vizsgák. Magyarországon csak be kellett iratkozni, 
(és akkor még nem magyar állampolgárként, fizetni) és a kívánt szakirányt választva 
képezhettük magunkat, vizsgázhattunk anyanyelven, akár több területen is. 

A hétköznapokban a nagy távolságok miatt nehezebben találkozunk, de a l O éves 
találkozó alkalmával ismét nagy számban összegyűltünk. De nagyon sok, szoros ba
rátság kötődött, egymás esküvőjén együtt ünnepeltünk, .közös nyaralásokat is szervez
tünk és ha ritkán is, de nagy örömmel találkozunk és osztjuk meg élményeinket. 

A közös életünk az egyetemi évekkel kezdődött.'De mivel aszülőhelytől távol talál
tnnk munkahelyet, fontos volt az új kapcsolatok kiépítése. Sikerült egy nagyon össze
tartó közösségre találni, amely a szakmai kilúvások, feladatok mellett, a magánéletben 
is örömteli percekkel gazdagítja életünket. 
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HALLGATÓI ÉVEK: 1996 -200 l 

Jó érzéssel tölt el, hogy a mindennapok, a szargos 
hétköznapok sorát időnként megszakítja egy-egy neveze
tes dátum. Közel két évvel a tízéves ballagási találkozónk 
után egy jelentős eseménynek vagyunk részesei, a Ma
rosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar megalakulásának 65 
éves évfordulója. ilyenkor gondolatban végigjárjuk az ed
dig megtett utat, felidézzük azokat az emlékeket, melyek 
döntően befolyásolták életünk alakulását. 

Az életem egyik piros betűs ünnepe marad 1996, 
mikor sikeresen felvételiztem a gyógyszerészeti karra. A . 

kis székelyfóldi faluból hárman indultunk felvételizni, hárman kétféle egyetemre, 
háromféle karra - a műszaki egyetemre, az orvosi karra és a gyógyszerészeti karra. 

A felvételi nagyon komoly, szigorú légkörben zajlott, mindhárom felvételi tan
tárgy esetében. A felvételi vizsgák után már kezdtek kialakulni a kisebb csoportok és 
meg tudtuk beszélni a vizsgák tapasztalatait. Az eredményhirdetés napján, az egye
temen az udvar felőli hirdetőtáblára kifüggesztett listák előtt óriási tömeg gyűlt ösz
sze és tapintható volt a feszültség. Mikor sikerült a bejutottak listáján megpillantani 
a nevemet akkor nagy kő eseti le a szívenrről. Nagyon boldog pár hét következett ... 

Az első egyetemi napra úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. Az egye
temi főbejárat nagy, nehéz, kapuján belépve, mintha egy méhkas közepébe csöp
pentem volna, az előcsarnok tele volt fel - le rohangáló egyeternistáltkal. A gyógy
szerészeti kar hallgatói részére volt egy közös eligazítás, majd rnindenki kérdezni 
kezdte, hogy ki melyik csoportba került, hol kezdődnek az órák, ki rnit csináljon. 
Itt tudatosult bennem, hogy a sikeresen felvételizett 5 O hallgató nemzetiségi aránya 
pontosan fele - fele arányba oszlott meg, 2 5 magyar és 2 5 román nemzetiségű 
hallgató között. A nemek közötti megoszlás szembetűnő volt és hangsúlyosabban 
jelentkezett, hiszen az 50 hallgató közill c5ak 5 fiú volt, mindannyian a magyar ta
gozaton. A fiúk létszáma a másodévtől egy fővel tovább csökkenL 

Az évfolyamtársakkal történő ismerkedések során, az alábbi tipikus párbeszéd 
zajlott le, mikor a kollégák kérdezték tőlem: . 

- Hát te honnan jöttél? 
- Én BardócróL 
- Az hol van? 
- Az egy kis falu Barót mellett. 
- És ez a Barót hol van? 
- Hát ott, Kovászna megye északnyugati részén, Háromszéken. 
- Aha, aha- volt a válasz, de látszott, hogy nem kerültünk sokkal közelebb a szülő-

falum pontos helyzetének beazonosításához. 

338 

Aztán lassan felfedeztiik az egyetem materiális részét, az épületeket, a könyvtá
rat, az előadó termeket, a gyakorlati termeket, laboratóriumokat, a büfét és minden 
elindult a tanulás útján. 

Az első előadások, az első gyakorlatok felejthetetlenek maradtak. Főleg az ana
tómia gyakorlat hagyott mély nyomokat bennem, tekintve, hogy a Székelyfoldre 
jellemző román nyelvi tudásarn itt halmozottan hátrányosan érintett. A ·gyakorlat 
során nagyon gyakran vesztettem el a fonalat, mikor keveredett a latin megnevezé
sek és a román kifejezések teljes tárhá2:a. Ezek után tudtam értékelni azt, hogy az 
előadások magyar nyelven folytak. A nyelvi nehézségek mellett meg kellett tanul
nunk a "gyorsírást", a gyors jegyzetelést, sejtek és virágok pontos rajzolását is és 
gyakran viccelődve emlegettiik, hogy nem is tudtuk, hogy a gyógyszerészi végzett
ség előfeltétele a grafikusi képesség. 

Aztán megismertiik az egyetem spirituális részét, az egyetemi hagyományokat, 
a tanárok magas tudását és szakmai eredményeit. Az egyeterni előadások oktatás
technikai eszközeit tekintve majdnem minden esetben csak egy kréta és egy tábla 
volt illetve néha egy - egy fóliavetítő. Minclig őszinte csodálattal tekintettünk Tőkés 
Béla tanár úrra, alti minden egyes előadásra egy szál krétával jelent meg, jegyzet és 
vázlat nélkül vázolta fel a 2 - 3 órás tananyagot, rnind szervetlen kémiából, mind 
fizikai - kémiából. 

Nagyon gyorsan elszaladt az első év és csodálkozva tapasztaltam, hogy ezalatt, 
a gyógyszerészeti karon, tipikus gyógyszerekről még csak nem is hallottunk. Ezt 
a furcsaságot megértettem az egyeterni tanulmányok befejezése után, 12 év után 
visszatekintve érthető is, hiszen a képzés során a tantárgyak egymásra épülésére és 
kapcsolódására volt szükség. 

Az első év során több közösségkovácsoló kiránduláson lehetett részt venni. ilyen 
volt az első kirándulás Istenszékére, majd a tanév végén, a botanika tanszéken dol
gozó Andok Adriana gyógyszerésznő szervezett tábort a Retyezát hegységbe. Én 
személy szerint, különböző okok miatt mindkét kirándulásból kimaradtam, de a 
kollégák gyakran emlegették. 

Szívesen emlékszem vissza a lázas készülődésre az évente megrendezésre kerü
lő Diáknapok rendezvényeire, amely igazi, csupa játék, móka, nevetés volt. A már 
említett, az évfolyarnra jellemző nemek közti megoszlás ismételten hangsúlyosan 
jelentkezett, az egyetlen olyan csapatot alkottuk, ahol több volt a lány, mint a fiú. 
De ezt a "problémát" is megoldottuk és gyorsan Idegészült a csapat a színművészeti 
és a műszaki egyetemről illetve az orvosi karról - igazi "multikulturális" csapatot 
alkotva. 

A bentlakás - kollégium - nagymértékben megkönnyítette az ismerkedést és a 
barátságok kialakulását. Érdeklőcive olvastam a Pulzust, a hallgatók által szerkesztett 
diákújságot, amelynek hasábjain kollégák, barátok, ismerősök bontogatták művészi 
szárnyaikat, mint esszé, vers vagy dalszövegírók. 

Már az első évek során történtek olyan változások, melyek érzékenyen érintették 
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az egyetemi hallgatók nagy részét. llyen volt a tanulmányi ösztöndíjrendszer megvál
toztatása, az addígi rögzített, tanulmányi átlaghoz rendelt ösztöndíjak számát lecsök
kentették és évfolyamonként százalékos arányhoz kötötték. A vizsgaidőszakok alatt, a 
vizsgákról, a tanárok vizsgáztató módszereiről, a vizsgakérdésekrőL az eggyel maga
sabb évfolyamon lévő kollégákat faggattuk hogy minél több információt szerezzünk 
minden vizsga előtt, ezekről a kérdésekről. Voltak hasznos tapasztalatok ... 

Az évek gyorsan teltek, az alapozó tantárgyak után jöttek az igazi szaktantárgyak 
egyre magasabb óraszámban, de már mi is jobban terhelhetőek voltunk. Lassan elju
tottunk a szakdolgozati témaválasztáshoz és minden évfolyamtárs belemélyedt a saját 
választott témájának a kidolgozásába. A szakdolgozat témaválasztása után volt tapasz
talható az egyes tanszékek eszközhiánya, az igazi, nagy horderejű, újszerű kutatási 
eredmények eléréséhez szükséges nagy teljesítményű, modern műszerek (pl. HPLC, 
NMR) hiánya. 

Az egyetemi tanszékek a többi egyetemekkel, főleg a magyarországi társintézetek
kel jó kapcsolatokat ápoltak és ez látható volt a Tudományos Diákköri Konferenciákon 
résztvevő egyetemi tanárok illetve a további gyógyszerészeti karokon tanuló hallgatók 
magas létszámú jelentkezésében. Mindezek ellenére én úgy érzem, hogy abban az 
idó'ben nagyon kevés ösztöndíj lehetőség volt és egyetemek közötti diákcsere progra
rnak sem nagyon léteztek, vagy csak nem hallottam róluk. Mostanra ez már változott 
és ezen a téren a hallgatóknak sokkal több lehetőséglik van. A mi időnkben két ma
gyarországi egyetemre lehetett - korlátozott számban - nyári gyakorlatra jelentkezni 
- a szegedi és a budapesti gyógyszerésztudományi karra. 

Ötödéves hallgatóként sikerült a budapesti Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Karának a Farmakognóziai Intézetébe kéthetes nyári gyakorlatra jelentkezni, 
ahol a szakdolgozati témám utolsó kísérleteit is el tudtam végezni. A szakdolgoza
tom témája a Kormos patak gyógynövény flórájának feltérképezése és az itt található 
fontosabb gyógynövények hatóanyagtartalmának meghatározása volt. A székelyfóldi 
falvak lakói csodabogárnak tekintettek, amikor két növényhatározóval és jegyzetfu
zettel jártam a kaszálókat és erdőket, illetve gyűjtögettem és otthon szárítgattam a 
gyógynövényeket. A nyári gyakorlatra a nadragulya gyökeret ésleveleit illetve a vörös 
áfonya leveleket vittem, az atropin- és arbutin- tartalom meghatározására. A budapesti 
egyetem Fatmakognóziai Intézetében ötödéves hallgatóként nyílt első ízben alkalmam 
lámi és megismerkedni a HPLC készülékkel, majd Kursinszki László egyetemi docens 
segítségével ezzel mértem meg az atropin-tartalma:{ Az arbutin-tattalom meghatáro
zása pedigvékonyréteg-kromatográfiás módszerrel történt és UV fényben végeztük az 
értékelést, fényképezést. A kísérletek befejezése után a tanár úr megkérdezte, hogy az 
érintett gyógynövényeket a tanszéken tudom-e hagyni, mert szeremé a gyógyszerész
hallgatóknak megmutami. Ekkor tudatosult bennem, hogy mekkora kincs található a 
marosvásárhelyi egyetem területén, és ez a kincs az a botanikus kert, ahol mind a bo
tanika,_mind a farmakognózia, titoterápia órákon tanult gyógynövények nagyszámban 
megtalálhatók, megfoghatók, közelről megismerhetők 
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Összehasonlirva a mostani technikai vívmányokat a l 2 évvel ezelőttiekkeL míg 
most lassan minden utcasarkon kínál ják a zsebben elférő kis számítógépes eszközö
ket, addig 12 évvel ezelőtt három kollégámmal egyűtt béreitiink egy szárnítógépet, 
ennek segítségével öntöttük végleges formába a diplomadolgozatot Kissé keserűen 
emlékszem vissza a diploma dolgozat megvédésének napjára, mikor a töbl:l.rnint 

-egy éves munkám eredményéről a vizsgáztató bizottság bizonyos tagjai lekic~inylően 
nyilatkoztak és ismertették álláspontjukat... De a kritikus észrevételeket felváltotta a 
megkönnyebbült érzés mikor mindenkiben tudatosult, hogy lassan lezárult az ötéves, 
küzdehnes, olykor nehéz, de nagyon szép (vagy csak utólag megszépülő) korszak. 

Az egyetemi évek befejezésével, a diploma megszerzésével kitárult egy új világ és 
tapasztalhattuk, hogy talán nincs még egy ilyen szélesskálájú szakma, köszönhetőerr 
a sokrétű képzésnek, amely ilyen soktele szakterületre való elhelyezkedést tesz lehe
tövé, legyen az gyógyszertár, gyógyszeripar, kutatás - fejlesztés, minőségbiztosítás, 
nagykereskedelem, oktatás, hatósági vagy akár népegészségügyi munkakör. Ezért véle
ményem szerint a gyógyszerészképzésnek a gyakorlati igényeket is ki kell szolgálnia.A 
gyógyszerészképzés amellett, hogy az esetek nagy részében gyógyszertári feladatok el
végzésére képez és ezáltal egészséges életre való nevelésre és betegségmegelőzésre ta
nít, a többi nagy terület (pl. gyógyszeripari) vagy az utóbbi évtizedben egyre nagyobb 
jelentőségre szert tevő biotechnológiai terület elvárásait is figyelembe kell vennie, az 
ezekre a területekre elhelyezkedni kívánt hallgatók érdekében. 

És mit adott nekünk a 65 éves Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar? Egy termé
szettudományi ismereteken alapuló, gyógyitó orientációjú tudományt és gyakorlatot, 
biztos tudást az alaptudományok (kémia, biológia) terén és alapvető ismereteket a 
gyógyszertári munkára. Olyan speciális tudást, olyan speciális területekre való elhe
lyezkedési lehetőségeket, amelyre csak a gyógyszerészoktatás tudja a legalkalmasabb 
szakembereket képezni. 

A képzésnek köszönhetőerr nagyfokú precizitás t, speciális ismeretanyagot, gondol
kodásmódot hozzunk magunkkal az egyetemről. Mindez egyűtt teszi különlegessé ezt 
adiplomát... 

Szent-Györgyi Albert írta: "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanul
ni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje 
az alkotás izgaimát és megtalálja azt a munkát, amelyet szeremi fog". Hát erre nevelt, 
tanított a 65 éves Alma Materünk ... 

Úgy gondolom, hogy a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kat jó hírnévnek örvend, 
és ez a hírnév közös eredmény, a gyógyszerészeti kat oktatóinak lelkiismeretes mun
kájának és az itt végzett hallgatók megszerzett szakmai tudásának köszönhető. Remél
jük, hogy ezen hírnév megtartása közös feladatunk marad ... 
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200 2 
AZ EGYETEM PADJÁBÓL A KATEDRA MÖGÉ 

Az Alma Materrel és egyben Marosvásárhellyel való első 
kapcsolatom, emlékeim szerirJt, az egyetemre való beiratko
zással kezdődött ( szüleim szerint még jártunk ott gyerek
koromban, de ez részemről feledésbe merült). Mindmáig 
megmaradt a lenyűgöző látvány, ahogy a megyei kórház felé 
vezető útról beléptem a főépületbe vezető sétányra és elém 
tornyosult az egyetem impozáns épülete. Ez az érzés ma is 
létezik, noha nem akkora intenzitással, de a látvány mindig 
fennkölt érzéseket idéz. Az egyetemet övező park mára még 
szebb lett, gondozottabb, megmunkáltabb és gondolom, so

kakban ébreszt hasonló gondolatokat. 
A felvételit nemaMOGYE épületében, hanem az "Alexandru Papiu llarian" elmé-· 

le ti ticeum második emeleti termében tartották. Akkor még három tantárgyból ( szer
vetlen kémia, szerves kémia és botanika) kellett versenyvizsgáznunk és most már én 
is elmondhatarn "bezzeg ami időnkben". Az eredményhirdetés izgalmai után a nyár 
hátralevő része hamar elröpült és máris elkezdődött az az "öt év", mely meghatározó 
volt felnőtté válásunkban, valarnint jellemünk fejlődésében. Az évnyitóról csak arra 
emlékszem, hogy bemutatták Tőkés Béla professzor urat a fakultásunk dékánját, aki 
egy megható beszédet mondott és a titkárnőt, tudtunkra adva, hogy ettől arrafelé vele 
intézzük a folyó ügyeinket. 

Az első kurzusok és gyakorlatok hideget és meleget hoztak felváltva, mikor ezt -
mikor azt. Ez volt az a pont ahol szembesültünk (legalábbis én), hogy nem teljesen 
arról szól az egyetem, anllől hittük (hittem). ]ó volt ez így, legalább visszahozott a 
realitás talajára és láthattuk miről is szól a gyógyszerészképzés. Egy kicsit más jövőkép 
rajzolódott ki. Az egyik kellemes élmény a tanárokkal kapcsolatosan alakult ki, ezzel a 
fajta tanár - diák kapcsolattal a középiskolában nem találkoztam, felnőttként kezeltek 
(noha nem mindenki) és ez új volt. A gyakorlatok kötöttsége és a referátumok má
solása, valahogy nem volt ínyűnkre, de utólag hasznosnak bizonyult, ha nem egyéb 
a nyelvtanulás terén. Közben az évfolyamtársakkal és csoporttársakkal is lassan meg
ismerkedtünk, A mi ötven fős évfolyamunkon öt cs9port volt, körülbelül fele - fele 
arányban a magyar és román tagozatróL 

Az órák utáni szabadidőt mindenki másképp elte meg, ez nagyban függött attól is, 
hogy bentlakó (egyetemi bentlakás), vagy kinnlakó (bérlakás) volt az illető. Általában 
a bentlakások körül forrt az élet, mindig volt mit tenni, ha sportolni akartál akkor ha
mar találtál társakat, ha szórakozni, akkor még hamarabb. Viszont az ölünkbe hullott 
szabadságot is meg kellett tanulni kezelni, ez nem mindig ment símán, volt, hogy 
átrnulatott éjszaka után, egy-két óra alvással mentünk órákra. A magasabb éveken, ilyen 
esetben inkább otthon maradtunk, majd elkértük a tananyagot, amit lefénymásoltunk. 
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Mindmáig a diákélet egyik legnagyobb találmányának tartom a fénymásoló gépeket. 
Az első vizsgaidőszakok, nagyjából arra mentek rá, hogy megtanultuk miként is 

kell tanulni. Az első éven még gondot jelentett egy nap alatt pár oldalt megtanulni, 
később még harminc-negyven oldal is símán ment. 

Az első két év lejárta után, még vajmi keveset tanultunk a gyógyszerésze_tről és 
tíirelmetlenül vártuk, hogy betekintést nyerjünk a szakma titkaiba, utólag értettük 
meg, hogy biztos alapok nélkül nem épülhet stabil, erős vár. Harmadéven kezdtük 
el a szaktantárgyakat, habár innen kezdődött a nehezebb része az egyetemnek, de 
ez volt egyben a szebbik része is. Úgy érzem, szerenesésnek mondhatjnk magunkat, 
hogy olyan neves oktatók adták át tudásnkat mint, Kisgyörgy Zoltán tanár úr, Gyéresi 
Árpád, Tőkés Béla, Csedő Károly professzorok, valarnint Kincses-Ajtay Mária, Dudutz 
Gyöngyi professzorasszonyok. A tantárgyak közül, a beszámoló rövidsége miatt, egyet 
sem szeremék kiemelni, mindenkinek megvoltak a maga kedvelt és kevésbé kedvelt 
tantárgyai, kinek több -kinek kevesebb. 

A nyári gyakorlatok is elég változatosan zajlottak. Első év végén virágmagokat vá
logattunk méretük szerint, egy akkori doktorandusz dolgozatához. Most így vissza
tekintve nem biztos, hogy kötelezném a hallgatókat, inkább önkénteseket keresnék, 
egy ilyen munkára. Voltak azért kellemesebb élmények is, mint pl. a harmadév végi 
terepen végzett gyógynövénygyűjtés, ami nagy szalonnasütéssei végződött. Emel
lett természetesen ott voltak a gyógyszertárban eltöltött pár hetes gyakorlatok, ahol 
először láthattuk meg mit is jelent gyógyszerésznek lenni. Ötödév végén, egy pár 
kollegámmal, nem a gyógyszertári, hanem az iparban letöltendő gyakorlatozást vá
lasztottuk. Máig remek ötletnek tartom, végigmenve a fóbb részlegeken, betekintést 
nyertünk egy gyógyszergyár működéséről. Manapság ez nem lehetséges, mivel az eu
rópai előirásoknak megfelelően, az ötödév végi gyakorlatot kötelezően gyógyszertár
ban kell végezni (viszont nem is kell egy évig gyakornoskodni). 

Az egyetemen kívül még volt bőven ahonnan élményekkel távozzunk, mint a di
ákszövetség rendezvényei, a Diáknapok, Gólyabál, vagy a Tudományos Diákköri Kon
ferencia, melyek mind hozzájárultak a diákélet színesebbé tételéhez. Felejthetetlenek 
maradtak az MMDSZ vagy egyéb bulik, illetve a Week -end -en vagy Som os tetőn töltött 
pillanatok is. 

Ötödév végére, úgy éreztem nem szeremék nyíltkörű gyógyszertárban dolgozni, 
inkább az iparban vagy a kutatásban képzeltem el a jövőmet~ Közben a licenciátusi 
vizsga után a rezidens vizsga következett, arninek akkor még nagy értéke volt és ahol 
első kézből megtanultam, milyen közvetlenül a vonal alatt végezni. Most már bátran 
állithatom, hogy rosszabb, mint fölötte. 

Rezidens vizsga után lehetőség nyílt gyakornaki állás megpályázására a Gyógy
szerészeti kémia diszciplinán Gyéresi Árpád professzor úrnál, ahová sikeresen ver
senyvizsgáztam. A gyakarnoki vizsgáig azt hittem csak a szesszióban kell rengeteget 
tanulni, itt megtanultam, hogy azont túl is. Ezután jött a tanársegédi, majd a rezidens
képzés keretén belül a szakvizsga és végül a tanszékvezetőm irányítása alatt a doktori 
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vizsga. Ha, egy dolgot megtanulhattam, az az, hogy egy gyógyszerész soha nem állhat 
meg a tudása fejlesztésében és ehhez egyetemünk kitűnő alapokat biztosított. 

Mivel mindig is érdekelt a gyógyszerész szakma gazdasági oldala, 2 O O 8 -tól egye
temi aktivitásomat a Gyógyszerészeti menedzsment tanszéken folytattam. Egy pár 
éve úgy döntöttem, hogy kipróbálarn magamat a szakma gyakorlásában és párommal 
gyógyszertárat létesítettünk egy Székelyudvarhely melletti faluban. E döntés meghoza
talában voltak érzehni és természetesen anyagi érvek is. Egyrészt, miután a gyógyszer
tár vezetést oktattam, ideje volt kipróbálni, hogy megállja-e a helyét a való világban, 
az amit igyekeztem megtanítani (olykor szigorúan) a· diákoknak. Másrészt egy ideje 
az egyetemi állás anyagi vonzata kezdett ehnaradni a normális megélhetés követel
ményeitől. Igy egy pár év távlatából nem érzem úgy, hogy bármelyik felett is pálcát 
kellene törnöm, mindkét aktivitásnak megvan a maga szépsége és vonzata, a sajátos 
gondjaival, problémáival. 

Összességében, állíthatom, hogy egy olyan neves egyetem diákjai voltunk, ahol 
nemcsak a szakmában való sikeres helytálláshoz szükséges alapokat kaptuk meg, hac 
nem egy olyan szellemiséget is, amelyre büszkék lehetünk. 

Híppokratészí eskü 

Esküszöm a gyógyító Apollóra. Aszklépioszra 
és Hügieiára és Panab~iára és valamennyi istenre és 
istennöre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden 
erümnwl é" tehetségemmel megtartom következü 
kötelességeimet: tan.iromal, akitól e tudományi 
tanultam, úgy fogom ti~ztelni mint szüleimct 
vag)'OI1omat megosztom vele, s ha r,ÍS7.0rul 
tartozásomat le-vonom, utódait testvéreimnek 
tekintem, oktalom ökt>t ebben a tudományban. 
ha errf' szentelik maguk<lt, mégpedig díjtalal)ul, 
továbbá az orvosi tudományt áthagyományomm 
íiaimrd és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi 
e~bit lete,zik, m;bokra azonban nem. 
Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom 
megszabni a beteg életmódját az ö javukra, és 
mindent elhárítok ami ártana nekik. Senkinek sem 
adok halálos mérget akkor <;em, hJ kérik, 
s erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. 
HJsonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen as~zonyt 
sem magzata elhajtá>ához. Tisztán és szentül 
megőrzöm életenlet és tudományomJt. Sohasem 
fogok hólyagkövet operálni, hanem <ltengf'dem ezt 
azoknak, akiknek ez a mesterségúk. Minden házba 
a beteg jdvára lépek be, őrizkedni fogok mindcn 
szándékos károkozá~tól, különösen férfiak 
és nők szerelmt élvezetre használatától, akár 
szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben 
látok vagy hallok akár ket:elésen kívül is a 
társadalmi érintkezésben, - nem fogom kifecsegni, 
hanem ·titokként megörzöm. Ha ezt az eskümet 
megtartom, és nem szegem meg, örvendhessek 
életem fogytáig tudományomnak s az életemnek, 
de ha esküszegö leszek, történjék ennek ellenkezője. 

- í.e.]V. század-
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200 3 

AZ ÚJ ÉVEZRED 

A rendszerváltást követően, miután újból magánkézbe 
kerültek a gyógyszertárak, egyre többen jelentkezteLaz 
egyetemre olyanok, akiknek· szülei gyógyszerészek voltak 
és gyógyszertárr<\1 rendelkeztek. Ide tartoztam én is s meg 
kell mondjam az elején zavart is ez a tény, a fiatalsággal 
nem volt összhangban a kontinuitás, a családi hagyomá
nyok folytatása. Később mikor betekintést nyertem az er
délyi gyógyszerészdinasztiák történetébe, Péter H. Mária 
"Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai" círnű 

könyve révén, rájöttem, hogy az 1948-as államosítás ezt is derékba vágta. Ami az 
elején zavart és hátránynak tűnt, később kiderült, hogy olyan többletet jelent szakmai 
szempontból mint a csecsemőnek az anyatej. 

Kellemes emlékek kötnek a felvételi vizsgához, az az érzés ami annyira hiányzik a 
pillanatnyi társadalmi életből, a kemény munka, a végigtaposott göröngyös út megér
demelt termésének learatása. Hárournapos felvételi vizsga volt szerveden, szerves ké
miából és botanikából, teszt rendszerben. Verseny volt a javából, kb. hárman voltrmk 
egy helyre, persze nem volt olyan túljelentkezés mint a 70-es, 80-as években, aztán a 
későbbiekben rájöttünk, hogy az oktatás színvonala tekintetében az idő nem állt meg, 
csak mi nem haladtunk vele ugyanolyan iramban. 

Valamit értékelni akkor tudunk igazán jól, ha van viszonyítási alapunk, nekem ezt 
a Kolozsvári Egyetem jelentette. Még a felvételire való felkészülés idejére nyúlt visz
sza ez a dilemma. A régi baráti társaság, a pezsgó1Jb diákélet Kolozsvár felé mutatott, 
az anyanyelven történő oktatás Vásárhely felé. Az első években úgy éreztem nagy a 
szakadék a két egyetem között és ez sajnos nemcsak a laboratóriumi feJszereJtségre 
volt érvényes, a humán erőforrásokkal volt a legnagyobb baj. Aztán megismertem a 
vásárhelyi Gyógyszerészeti kar hányattatott múltját, főleg a 80-as évek végét, a felszá
molást, rombolást, s ekkor minden más megvilágításba került. Mit láttam én húsz 
éves fejjel? Egy nagymúlttal s hírnévvel rendelkező egyetemet ahol megállt az idő, rníg 
Kolozsvárorr folytonos megújulást, ahol ebben az időszakban.került a rektori székbe 
gyógyszerész. Nem elég jó szakembernek, kiváló tudósnak lenni, új idők, új szelek új 
követehnényeket támasztottak. Marketing , menedzsment és pszichológiai ismere
tek magasszintű ötvözése, lobbizás, kapcsolatok felhasználása volt szükséges komoly 
eredmények eléréséhez. Ez a metamorfózis érvényes a gyakorló, főleg a gyógyszertárat 
vezető gyógyszerész esetében is. Már nem elég csak a szakmai tudás birtoklása ahhoz, 
hogy ma a piacon életképes maradj. 

Visszatérve az egyetemi oktatásra, a fejlődés egyik kulcsfontosságú tényezője a kül
fcildi kapcsolatok ápolása, a legnagyobb magyar is külfóldi tanulmányutakkal alapozta 
meg a gazdasági élet reformját. Nálunk a külfóldi kapcsolatok ápolása, ami engem 
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rnint diákot érintett, az MMDSZ (Marosvásárhelyi Magyar·Diák Szövetség) érdeme 
volt. Itt a magyarországi részképzéseket és a TDK-t (Tudományos Diákköri Konferen
cia) kell megemlítenem. Nagy megelégedéssel kellett késó'bb megállapítsam, hogy 
mégsem állt meg az élet Vásárhelyen, kialakult egy olyan oktatói közösség amelynek 
addig a nagymértékben hiányzó középgenerációs pillé~e született újjá. Tíz év távlatából 
visszanézve nem bántam meg választásomat, számított az anyanyelven való oktatás, de 
sokszor megtörtént, hogy román nyelvű jegyzetekből készültem fel vizsgáimra, vagy 
a fogorvosi kar élettan előadását hallgattam. Mindkét oldalon el kell fogadjuk, hogy az 
érték, a tartalom legyen a döntó'bíró. Úgy. érzem nem lett volna teljes egyetemi pálya
futásom, ha nem lett volna kapcsolatom románajkú kollegáimmal. 

Paradoxon az első év első napjaiban velem megtörtént esemény. Székely kollegáru 
mondatát háromszor kellett megismételtessem, hogy megértsem, míg a mellette ülő 
román anyanyelvű kolleginát egyből megértettem. Sok kellemes emlék köt vegyes cso
portbeli kollegáimhoz, a tanulmányaiukat záró bankettet sem tudtam volna elképzelni 
két részre osztva. Anyaországbeli rövid látogatásaim alkalmával egyre jobban erősödött 
bennem az az érzés,hogy annak ellenére, hogy egy nyelvet beszélünk mégsem érzem 
annak vonzását, hogy áttelepüljek s elhagyjam szülőfóldemet. Persze én könnyen be
szélek, nem kellett megküzdjek szakmai pozíciómért. Tudom, hogy az idő és tét meg
változtatja az embereket, s a román - magyar kapcsolatok kezelése sem olyan könnyű, 
Illint ahogy azt az iskola padjaiban tettük. 

Keserű szájízzel kell magamnak feltegyem a költői kérdést, hogy van-e létjogo
sultsága az eddig leírt soroknak, mikor Szatmár megye gyógyszerészeinek lassan fele 
.,távoktatással" szerzett egyetemi oklevelet. 

Mi jut először az eszünkbe, ha valaki megkérdezi milyen volt az egyetemen? Hát 
igen, a diákélet, diákcsínyek, s nem az egyetemi oktatás színvonala. A diákélet úgy 
szép ha zajlik. Első éven történt, hogy egy hosszú éjszakai szórakozás után másnap 
reggel nyolctól kétórás előadásra voltam hivatalos. Az első órát hősiesen túléltem, de 
szünetben elnyomott az álom, csak annyi volt a baj, hogy az egyetem legkisebb termé
ben volt megtartva, s a pad ahol ültem pont a tanár előtt volt. A második óra közepére 
sikerült magamhoz térni, de a többi résztvevő rajtam szórakozott az óra végéig. 

Az igazi élet a bentlakásban folyt, itt forrtak az agyak s a leghihetetlenebb ötletek is 
ebben a közösségben szocializálódott elmékből pattant ki. A tanulószobákban folytak 
a .,pártgyülések", a gólyabálra való felkészülések, ahol kedvenc tanáraink parodizálását 
vittük tökélyre, vagy akármilyen kisebb- nagyobb köiösségi diákesemény Gyakoroltuk 
a gazdasági élet alapját, kereskedelem folyt a csontokkal, csontvázakkal, koponyákkal, 
agyszeletekkel, csak a legérdekesebbeket említve. A folyosó végén egy főzőfülke volt 
az emeleten, s a szomszéd szabából száltak nagy ajtócsapkodás után, hogy óriási füst 
van s menjünk ki. Kiderült, hogy a levesünk égett szénné, amit órákig ott felejtettünk. 
Abban az idó'ben a bentlakások körül maximum három - négy kocsi állt, az egyik 
egy !300-as Dacia, egy felsőbbéves kollegáuk tulajdona volt, akiből késó'bb tanár lett. 
Ennek az autónak az a külöuleges tulajdonsága volt, hogy rnindig a vizsgaperiódusban 
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romlott el, s gazdája persze mindig akkor kellett megjavítsa arnikor a legjobban fo
gott el a tanulási ihlet. A javítás iszonyú zajjal járt, vagy bőgetni kellett a motort, mert 
eldugult a karburátor, vagy ötkilós kalapáccsal kellett a csapágyakat cserélni. Négyen 
~?!tunk a bentlakás szobában, valakinek rnindig melege volt, valaki meg mindig fázott. 
Orökös vitatéma volt a hófehérkés kérdés, ki evett a tányéromból, ki ette meg :yo.~Il
nivalómat, s a legégetó'bb probléma, hogy ki mosogat. A vizsgaperiódusbeli babonák 
is említést érnek, volt aki ugyanabban a nyakkendó'ben kellett vizsgázzon, volt aki 
zoknit nem cserélt, volt aki kora hajnalban kellett felmenjen az egyetemre. Volt olyan 
tanárunk aki egy mondat után kiszúrta ha valaki nagyváradi volt. 

Botaniká nyári gyakorlaton történt a következő tréfa. Reggel megjelentem a szo
kásos hajviselettel, egy hozzávetőlegesen két évig növesztett hajjal, délben ebédszü
netben elszaladtam a borbélyhoz s a lehető legrövidebb frizurát választottam. Aurikor 
visszamentern úgy tettem rnintha semmi sem történt volna, a tanárnő megkérdezte, 
hogy ki vagyok és mit keresek az órán. Miután rájött, hogy mi is történt megkaptam 
a méltó büntetésem. 

A hazautazások élményeiből kihagyhatatlan a kocsárdi átszállások megemlítése. 
Két órát kellett éjszaka eitölteni ezen a rémfilmekben is kitűnően helytálló állomá
son. A váróteremben nem lehetett létezni a hidegtől s a rémes bűztőL Hátul volt egy 

kocsma, ahol fitogtattuk billiárd tudásunkat a helybéli részegek előtt. Megváltás volt 
a bukaresti gyorsvonat, kivéve arnikor nem volt rajta hely, s úgy kellett álldogáljunk a 
folyósan Illint a szardíniák a halkonzervben. 

Fiatal gyógyszerészként alkalmam volt részt venni Lillafüreden a XXIX. Rozsnyay 
Mátyás Emlékversenyen. Meseszép kastélyszállóban három csodálatos napot töltöttern 
ott, sok szakmai tapasztalattal gazdagodva s ami különösen meglepő volt számomra 
az a közvetlenség, amit a professzorok fiatal kollegáik iránt mutattak. Itt történt, hogy 
székely kollegánrmal egyűtt nem vártuk meg az előadások végét, hamar átöltöztünk 
fürdőköpenybe s indultunk az alagsorban lévő medencéhez. A felvonó hamarabb állt 
meg ,mint ahogy mi szereltük volna, s ott álltunk egy szál fürdőköpenyben a nagyér
demű közönség előtt. .. 

Egyetemi éveim alatt Marosvásárhelyen három gyógyszertár tett rám mélyebb be
nyomást. Az első a főtéren lévő Atlas (volt Arany Szarvas), régi bútorzata s Bernád y 
Györgyhöz kötődő múltja révén. A második, szintén a főtéren lévő Salvia, bukása ré
vén. A harmadik az egyetemi gyakorlatom idején Aesculap nevli (régi Sas) gyógyszer
tár. Itt nyertem betekintést egy nagyobb munkaközösségbe, itt láttammennyire nehéz 

az emberekkel bánni. A gyakorlatomat irányító gyógyszerésznő személyében alkal
mam volt megismerni a szakmai etika és hivatástudat fogalmát s a marosvásárhelyi 
gyógyszerészetet jelentősen befolyásoló dinasztia utolsó gyógyszerészét, s a huszadik 
század kegyetlen fintorát. Itt éreztem először mit jelent az, hogy a gyógyszertát a 
gyógyszerész tulajdona kell legyen. 

Marosvásárhelynek köszönhetern feleségemet is, aki szintén gyógyszerész s akinek 
eddigi rövid, de annál élménydúsabb gyógyszertárláncban eltöltött pályafutása ezt az 
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érzést megerősítette. Édesanyám révén sikerült az elmúlt 4 5 év romániai gyógysze
részetének Irulisszatitkaiba betelcintést nyerni. Az 1990-es évek utáni magánosításról 
már személyes emlékeim is vannak. 

Szerenesés volt aki jó helyen és jó idóöen volt és élni tudott szerencséjével és 
előnyével. Két nagy csatát vesztett el a szakma, mindkettő nyújtott hatású, nem volt 
azonnal észrevehető. Mmdkettő visszafodíthatatlan, 'hatásai katasztrófalisak. Az első 
a magángyógyszertárakat ásta alá, a második a gyógyszerészi szakmát, szakembereit, 
oktatását. A gyógyszertárláncok megjelenése volt az első elvesztett csata. Az utóbbi 
évek tapasztalata az, hogy terjeszkedésüle megállíthatatlan, a verseny kiegyensúlyo
zatlan, a "harc" egyre nehezebb, a velük való versengés szélmalomharcra emlékeztet. 
Nem egyenlőek a gazdasági versenyfeltételek, gyógyszerraktárak állnak mögöttük. A 
második elvesztett csata a szakma felhígulása, a diplomagyárak megjelenése. BánffY 
Miklós regénytrilógiája jut eszembe: "Megszámláltattál; És híjával találtattál; Darabok
ra szaggattatol". Ki kell elemezni a helyzetet, melyek a gyenge pontjaink, hol tudunk 
javítani, hol követtük el a hibákat. Milyen többletet hoztak a láncok, meg kell nézni 
rnilyen részletekben jobbak, rnivel vonzzák az embereket. Nem tudunk mindenben 
felülkerekedni, mert nincsenek olyan erőforrásaink, de több ponton lehet javítani. 
Szervezési és marketinges ismeretekben való elmélyülés, piackutatás, versenytársak 
folyamatos ellenőrzése, stratégiai terv felállítása. A vásárlói viselkedés tanulmányozá
sa, igényeik ele=ése, az elégedetlenségek orvoslása, kiküszöbölése. A gyógyszerészi 
szolgáltatásaink magasabb szintre kell emelkedjenek, hogy versenyképesek maradjunk. 
Az emberek kell érezzék, hogy érdekel a sorsuk, a gyógyszerészi tanácsadás fel kell 
váltsa a szimpla expediálás fogalmát. Ha egy egyszerű szemlélőként párhuzamot kell 
állítsunk egy magán és egy lánchoz tartozó gyógyszertár officinája között a következő
ket állapíthatjuk meg: 

- a magángyógyszertárak esetében nagyrészt tároló jellege van, 
- a láncok esetében a lényeg azon van, hogy hogyan tegyél valamit előtérbe, hogyan 

emelj ki valamit. 
Ezt a gondolatot kell több téren is kifejteni, azt arniben jobbak vagyuuk, ahol többet 

tudunk nyújtani,azt előtérbe kell helyezni. Elhanyagoltuk a szakmai, főleg az orvos
gyógyszerész kapcsolatokat, teret hagytunk 'a láncoknak. Alkalmazottaikat jobban roo
tiválták a láncok, céltudatosabbak voltak, szakmai felkészültségükbe többet fektettek. 

Vissza kell térni az alapokhoz s újra kezdeni az építést, kijavítva azokat a hibákat 
melyeket az utóbbi két évtizedben elkövettiink. Tudom, hogy ez a világ értékrend za
varban szenved, de a megoldás bennünk van és ahogy általában lenni szokott, ott van 
az orrunk előtt. 

"Egész tevékenységemben mélységesen emberséges magatartást tanúsítok az em
ber és a közösség iránt. Tisztelni fogom a beteg méltóságát és személyiségét ... " 
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Lupu Comella 
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Végzősök a berethalmi erődtemplom bejáratánál dr. Rosenberg László vendégeként 
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TISZTELT KOLLÉGÁK! 

Előljáróban köszönetet szeretnék mondani Gyéresi 
Árpád professzor úrnak az emlékkötet összeállításá
ért és a felkéréséért, hogy írásommal hozzájáruljak 
ennek létrejöttéhez. A felkérést követően egy kisebb 
évfolyamtalálkozót szerveztünk, amely során évfolyam
társakkal közösen felelevenítettük az egyetemi évek ese
ményeit és elbeszélgettünk a szakma jelenéről, jövőjéről. 
Ezúttal mondok köszönetet azon kollégáknak, akik igent 
mondtak a meghívásomra és így hozzájárultak a vissza
emlékezés megírásához. 

Évfolyamunk 1999-ben felvételizett. A felvételi vizs
ga botanika és szervetlen vagy szerves kémia vizsgákból (a felvételiző választása 
alapján) tevödött össze. E két vizsgán elért eredmény mellett az érettségi vizsga 
eredményét is beszámították. A sikeres felvételit követően 3 7 -en kezdtük el tanul
mányainkat a gyógyszerészeti kar magyar tagozatán. 

Az egyetemi évek alatt jelentős ismeretanyagra tettünk szert. Ezzel egyidőben 
azonban mindarmyian átéreztük Isaac Newton szavait "Tudásunk egy csepp, amit 
nem tudunk, az egy egész óceán". Kurzusaink magyar nyelven folytak, gyakorlati 
óráink pedig román nyelven. 

Az órákon való részvétel mellett lehetőségünk adódott, hogy a részképzések so
rán betekintést nyerjünk a budapesti és szegedi orvostudományi egyetemek gyógy
szerészeti karának életébe. Ottani tartózkodásunk alatt többen közülünk szakmai 
segítséget kaptunk diplomamunkánk gyakorlati részének előkészítésében. 

Az egyetemi évek alatt évfolyamunkról többen is részt vettünk a Tudományos 
Diillöri Konferenciákon, különböző dolgozatokat mutatva be. 

Az egyetemi évek kellemes emlékei közé tartoznak a tanórákon kívül folytatott 
tevékenységek is, mint például a közös gólyabál szervezés és a kirándulás a gyönyörű 
szász jegyeket hordozó kis településre, Berethalomra, Rosenberg tanár úr otthoná· 
ba és kis laboratóriumába. Ezek az alkalmak közösségépítő jelleggel bírtak, jobban 
megismerhettük egymást és ötödév végére még inkább összekovácsolták évfolya
munkat. Barátságok szövődtek, amelyek egy része a mai napig is tart. 

Az államvizsgát követően évfolyamunk eléggé szétszóródott fizikai értelemben 
meg a munkaterületet illetően is: az évfolyam egyharmada külfóldön (többnyire 
Magyarországon, egy-egy kolléga pedig Angliában, illetve Dániában) telepedett le és 
vállalt munkát. A kollégák közül legtöbben gyógyszertárban dolgoznak, de vannak 
közülünk a gyógyszeriparban meg az oktatás területén is. Az évfolyamról több sze· 
mély is jelentkezett rezidens vagy doktori képzésre. 

Az egyetemi képzés éveire emlékezve óhatatlanul is eszembe jutott Szent -Györ-
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gyiAlb~rt gond~lata: "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az al
kotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." Úgy gondolom, hogy 
az egyetemi évek alatt mindannyiunkban felébredt a tudásvágy és valamennyien 
megtapasztalhattuk a jól végzett munka örömét és az _alkotás izgaimát egy-egy sike
res vizsga után. Az viszont, hogy a gyógyszerészeten belül melyik az a terület, ahol 
ki-ki megtalálja az őt legjobban érdeklő és szakmailag legjobban kielégítő munkát, 
tapasztalatunk szerint az oktatás évei után dől el. Az egyetemi évek alatt ugyanis 
csak egy első betekintést nyertünk a gyógyszerészeti tudományok világába, alapis
meretekre tettünk szert, de igazából a gyógyszerészi munka illibenléte az egyetem 
befejezése és munkába állás után derült ki számunkra. 

Köszönetet szeretnék mondani azon tanárainknak, akik a tudományos ismere
tek átadása mellett arra is hangsúlyt fektettek, hogy személyes példájukon keresz
tül felhívják a figyelmünket az örök emberi értékekre, amelyeket igazi kincsként 
vihettünk magunkkal tovább. Karl Menninger, híres amerikai pszichiáterrel együtt 
vallom, hogy "a tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít" és hálás vagyok, 
hogy nemcsak szakmai, hanem e tekintetben is kiváló tanárokat ismerhettünk meg 
a gyógyszerészeti kar magyar tagozatán. Kívánom, hogy a marosvásárhelyi gyógy
szerészeti kar ezután is mindenkor kiváló minőségű oktatást biztosítson, ugyanis 
Szent-GyörgyiAlbertet idézve "Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája". 

Napjainkban a gyógyszerészi szakma nagyon nagy kihívása, hogy küldetését te
kintve megmaradjon annak, ami eredetileg volt: egy hivatás, amelynek célja első
sorban a betegek testi és lelki gyógyítása, valamint a betegségek megelőzése. Nap
jainkban, amikor minden területen, sajnálatos módon a gyógyszerészet területén 
is, eluralkodóban van a profitorientált gondolkodás, gyógyszerészként számunkra a 
legfontosabb a betegek gyógyítása, emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tar
tása és az emberi élet tisztelésekell legyen. Emellett fontos az ismereteink folyama
tos gyarapítása és mindenkor, minden helyzetben a hivatásunkhoz méltó magatartás 
tanúsítása. Csak így őrizhetjük meg a gyógyszerészi hivatás tisztaságát és tekintélyét, 
amelyet napjainkban számtalan támadás ér. 

A szakmai továbbképzéssel kapcsolatosan megemlíteném az Erdélyi Múzeum 
Egyesület által szervezett tudományos ülésszakokat, amelyek minden évben színvo
nalas továbbképzést biztosítanak orvosok, fogorvo~ok és gyógyszerészek számára. 
Ezenkívül a Romániai Gyógyszerész Kollégium is szervez évente több továbbképző 
rendezvényt. 

Úgy gondolom, hogy a gyógyszerészeknek fontos szerepe lehet a jövó'ben, ami 
a betegségek megelőzését illeti. A gyógyszertári gyógyszerész közvetlenül találko
zik a betegekkel és életmódtanácsokkal segíthet a betegség megelőzésében. Egyre 
inkább nyilvánvaló, hogy nem elég a betegségek tüneteit kezelni, hanem a kiváltó 
okokat kell megszüntetni. Legtöbbször á betegségek fő okai lelki eredetűek és/vagy 
helytelen életmódból, táplálkozásból adódnak, illetve tevődnek össze. Emiatt úgy 
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vélem, hogy a gyógyszerész feladata nem az, hogy minél több gyógyszer fogyasztá
sára serkentse a beteget, hiszen ő van a leginkább tudatában annak, hogy ez milyen 
veszélyekkel járhat, hanem éppen ellenkezőleg, a betegségek, a gyógyszerek indo
kolatlan fogyasztásának megelőzésére és helyes életmódta ösztönözze a társadalmat. 
Magyarországon a gyógyszerészek olyan továbbképzést kapnak egyetemi sz~rvezés
ben, amellyel az egészséges életmódot tudják segíteni: a gyógyszertárakban mérik 
a betegek vérnyomását, vércukor- és koleszterinszintjét, a has körtérfogatáL Ezen 
paraméterek rámutathatnak arra, hogy a beteg életmódján változtatui kell, illetve 
súlyosan kiugró paraméter esetén a gyógyszerészek orvoshoz tudják küldeni a be
teget további vizsgálatokra, kezelésekre. Hazánkban is vannak e tekintetben megtett 
lépések és ebben is nagy lehetőséget látok a jövőre nézve. Továbbá, nagyobb hang
súlyt kellene fektetnünk a komplementer medicina (pl. herbal medicina) lehető
ségeire. Mivel egyre inkább érzékelhető, hogy az utóbbi évtizedekben a lakosság 
nyitottsága a komplementer medicina felé jelentősen emelkedett és az ezzel kap
csolatos közlemények száma is megugrott a MedLine, PubMed által figyelt szakmai 
folyóiratokban, úgy gondolom, hogy ezen a területen való fejlődés is hozzátartozik 
a gyógyszerészi szakma jövó'beli lehetőségeihez. 

Sigmund Freud szavaival zárom: "A lelki egészségnek két hitériurna van: ké
pesség a munkára és képesség a szeretetre." Kívánom minden gyógyszerész kolléga 
számára, hogy munkájában a szeretet vezesse. Hiszem, hogy csak így tudjuk meg
őrizni hivatásunk tisztaságát és méltóságát és így lehet a gyógyszerész szakmának 
igazi jövője. 
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Végzősök csoportképe 

Berethalmon vendég lá

tájukkal dr. Rosenberg 

László docenssei 
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Végzősök "civilben" 

Ballagó végzősök cso

portképe a Vártemplom 

udvarán 
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TARTALMAS DIÁKÉLET 

Első alkalommal a felvételire való beiratkozás során 
léptünk be Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze,észgti 
Egyetem impozáns udvarára, épületébe. Egy nagy labirin
tusnak tűnt, ahol nehéz volt tájékozódni. Akkor elképzel
hetetlennek tartottam, hogy évek múlva ismerni fogjuk a 
fákat, virágokat, padokat, előadótermeket, laborokat és a 
mókusokat. Alig egy év elteltével már nagy előszeretettel 
igazítottuk útba az eltévedt "gólyákat". Már a beiratko
zásnál nagyon pozitívan fogadtuk, hogy néhányan a di
ákszövetségtől segítettek eligazodni, beszélgettek velünk, 
válaszoltak a kérdéseinkre. 2000 júliusában körülbelül 
150-en felvételiztünk a Gyógyszerészeti karra. A négy 
órás felvételin botanika és szerves vagy szervetlen kémia 
tesztkérdéseket kellett megoldanunk. A végén mindenki 
lázasan nézett körül, hogy az előtte, mellette, vagy mö
götte ülő teljesített jobban vagy ő. A másnapi eredmény
hirdetés után sokan örülhettünk a sikeres felvélteli vizs
gának, köztük 3 2-en mi magyarok. Ezt követően a nyár 
pihenéssel, az ősz - a nem vásárhelyiek számára -lakás
vagy bentlakás kereséssel telt. A tanévkezdés előtti hét
végén beköltöztünk új otthonainkba, vasárnap délután a 

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség "Első segélyt" szolgáltatott a magyar hallga
tóknak. Bemutatták az egyetemet, az egyetemi hierarchiát (hogy mi a különbség az 
egyetemi tanár és az egyetemi előadótanár között), az órarendet (amelynek leolva
sása első ránézésre elég bonyolultnak tűnt), a gyakorló termeket. Ennek ellenére az 
első héten gyakran kértünk útbaigazítást a kapustól és a felsőbb évesektőL 

Az első napon a Botanika teremben tartottuk az évnyitót, Tőkés Béla profesz
szar Úr, a Kar dékánja köszöntött minket és üdvözölt a Bolyaiak városában. Gon
dolatainkban rengeteg kérdés merült fel, vajon ki honnan jött, kivel kerülünk egy 
csoportba, milyenek lesznek a gyakorlatok, kurzusok, tanárok. Ezt követően hat 
csoportra osztottak bennünket és elkezdődött a gyakorlatok, előadások végtelennek 
tűnő sorozata. Lassan megtanultuk, hogy az "eprubeta" az kémcső, hogy mit jelent 
a "cárpa", mi a kálium román megfelelője és, hogy a köpeny-kitűző-rongy előfel
tétele a gyakorlaton való résztvételnek. Fontosnak és tudatosnak éreztük magunkat. 
Később illindkettő alakult és változott. Első éven botanikát, szervetlen kémiát, anató
miát, analitikát és biofizikát tanultunk; sokat jártunk a botanikus kertbe, növényeket 
gyűjtöttünk, szárítottunk, herbáriumba rendeztiik; megismertiik az emberi szervek 
és a növények elnevezését három nyelven, olvadáspontot, oldékonyságot, sűrűséget 
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határoztunk meg és emellett decemberben Gólyabálba voltunk hivatalosak. Hallot
tuk, hogy ez az ~v egyik nagy eseményének szárnít s bár nem mindent értettünk, 
tetszett nekünk, új volt és érdekes. A vizsgaidőszakban tudásunkról adtunk számot 
szóban, vagy írásban. A tanulás mellett ráéreztünk a diákélet hangulatára is, volt aki 
a Diákszövetségben tevékenykedett, volt aki az Egyetemi Lelkészségen talált bará
tokra. Színházba, hangversenyre jártunk, örültünk az 1Alternatív Nemzetközi Film
fesztiválnak, a diákoknak szervezett buliknak és annak, hogy mindennek részesei 
lehettünk. 

Másodéven folytatódott az analitika oktatása, a szervetlen kémiát a szerves kémia 
váltotta, és társult melléjük a fizikai kémia is. Már nem okozott gondot a tájekozódás, 
az órarend leolvasása, egyre jobban megbarátkoztunk a szóbeli vizsgák hangulatával 
és egymással is. Már értettük a .,köpeny- kitűző - rongy" elengedhetetlen szüksé
gességét, és már nem csak azt sajátítottuk el, hogy ini is a kémcső román megfelelő
je, hanem azt is, hogy ha eltörött hollehet megvásárolni. Harmadévtől kezdődően 
az alaptantárgyakat a szaktantárgyak váltották fel, a gyógyszerkészítés és hatástan rej
tebneivel ismerkedhettünk. Harmadév végén a vizsgaidőszak után a Farmakognózia 
tanszék egyhetes gyakorlatot szervezett, a gyógynövényekkel való ismerkedés mel
lett Ratosnyára kirándultunk. Hálásak voltunk nekik ezért, jó volt pihenni kicsit az 
egy hónapig tartó agytorna után. 

A hagyományoknak megfelelőerr az utolsó előtti évesek szervezik a Gólyahált az 
elsőéveseknek, mi is ezt tettük negyedéven. A Kultúrpalotában megrendezett elő
adáson műsorunkban tréfás jeleneteket mutattunk be az egyetemi élet jellegzetessé
geirőL A szervezés, a jelenetek írása, begyakorlása, a jehneztervezés-kivitelezés na
gyon összekovácsolta a csapatot. Az ismert cigánydal dallamára írt versike szövegére 
még most is emlékszünk ... A Gólyabál szervezés vidárnsága mellett, aztán lassan 
mindenki kiválasztotta a neki leginkább tetsző tantárgyat, jelentkezett valamelyik 
tanszéken államvizsga dolgozat írására. De azért még szórakozásra továbbra is jutott 
idő, a Diákszövetség minden év májusában Diáknapokat szervezett, ahol a csapatok 
ügyességi próbákorr bizonyíthattak és bulizhattak. A Diákszövetség szervezésében 
arra is lehetőség volt, hogy kéthetes részképzéserr vegyünk részt a magyarországi 
egyetemeken. Ezt sokan kihasználtuk, mert ezáltallehetőségünk volt rálátni az otta c 
ni oktatásra illetve az államvizsgához szükséges kísérleteket végezni. 

A Diákszövetségerr belül működött egy Gyógyszerész Klub is, amelynek a tevé
kenysége nagyon hasznos volt, általuk megismerkérlhettünk a nálunk fiatalabb és 
idősebb kollégáinkkal, részt vehettünk egy egész hónapos gyakorlaton a Chinain 
Gyógyszergyárban és kapcsolatot tarthattunk más egyetemek hallgatóival. Sajnos 
ezen klub tagjainak száma nem volt túl magas, de fontossága megkérdőjelezhetetlen. 

Minden év tavaszán megrendezésre került a Tudományos Diáltköri Konferencia, 
ahol a meghívott előadók mellett a diákok is bemutathatták tudományos munká
juk eredményét. Sok mindent tanulhattunk a külfódről érkezett diákoktól, megis
merkedhettünk az itthoni és külfóldi tudományos tevékenységekkel, ismert előadók 
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érdekes munkájába nyerhettünk betekintést. Alsóbb éven hallgatóként, aztán sokan 
előadóként is szerepeltünk. Nagyon hasznos tapasztalatszerzési lehetőség volt az 
államvizsgadolgozat megvédése előtt. 

Ötödévesként a féléves patikai gyakorlat, az államvizsga majd az álláskeresés ke
rült középpontba. Minden nyáron gyógyszertári gyakorlaton vettünk részt, de azt 
hogy az ehnéleti tudást gyakorlatba átültetni nem is olyan egyszerű, az ötödev" má
sodik félévében tapasztaltuk meg. Az államvizsga szeptemberben volt, ehnéleti- és 
gyakorlati próbából valarnint a dolgozatunk bemutatásából állt. 

Gyógyszerészhallgatói életünk végén 2005-ben búcsúztunk az egyetemtőL In

nentől kezdve nemcsak a tanulás, hanem a betegeken való segítés lett a fő felada
tunk. 

Mindvégig nagytudású tanárok oktattak, formáltak bennünket. Köszönet érte. 
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Albert Orsolya és dr. Fülöp Ibolya 
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Gyakorlat szünetében a 

Galenika folyosóján 

Ballagási ünnepség - dr. Sipos 
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beszéde 

(jobbra: dr. Dogarn T. Maria 
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prof) 



Ballagási csoportkép 

200 6 

A 2001-2006-0S ÉVFOLYAMVISSZAEMLÉKEZÉSEI 

Hol, vagy hogy is kezdjem? talán úgy hogy 
bemutatkozom: Tar Andrea Enikő vagyok,_aMa
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye
tem-:- Gyógyszerészeti Karának 2001-2006-os 
évfolyamán a magyar tagozaton végeztem, 3 l 
társammal egyiitt. 

Amikor Gyéresi Árpád professzor úr megke
resett és felkért, hogy a készülő ernlékkönyvbe 
a 200 1-200 6 évfolyam nevében egyetemünkről 
írjak, megtisztelve éreztem magam és nem is 

sejtettem hogy milyen nehéz feladatra vállalkoztam. Nehéz dolog véleményt for
málni 3 2 ember nevében, mert mindenkinek mást jelenthetett az ott eltöltött 5 
év és az egyetemmel kapcsolatos éhnényeinket valamennyien egyéni módon éltük 
meg. 

Kavarognak bennem a gondolatok, emlékek és próbálom felidézni az egyeterni 
éveket, igaz hogy .. csak" 7 éve hagytuk el az ódonAlma Mater falait és elkezdődött 
a nagybetűs Élet, ami majdnem kitörli az emlékeimet, emlékeinket. 

Rohanó világunkban valahogy nincs idő visszafele nézni, de most, hogy elővet
tem az egyetemen készült fotókat előjönnek az emlékek, bevillan minden egyes év
folyamtárs és tanár arca és érdekes módon felelevenednek a vegyszerszagú laborok, 
ahol rengeteg időt töltöttünk. 

A 200 1-2006-os évfolyamnak van egy internetes csoportja, egy lelkes évfolyam
társnak, Parajdi Zsoltnak köszönhetően, aki igyekszik elérni, hogy legalább így tart
suk a kapcsolatot és néha - néha beszéljünk egymással. 

Én arra gondoltam, azért, hogy minél hitelesebb legyen a visszaemlékezés és a 
véleménynyilvánítás, megkérek pár évfolyamtársat az internetes csoportból, hogy 
ők is írjanak néhány sort az egyetemi éveinkről, hogy még színesebbé tegyem a 
beszámolót,mivel a mi évfolyamunk jó példa arra, hogy mennyire sokoldalú a 
gyógyszerész szakma.Legtöbben gyógyszertárban gyógyszerészként helyezkedtünk 
el, de van aki gyógyszergyárban vagy gyógyszerforgalmazóként, kutatóként vagy ép
pen egyetemi oktatóként dolgozik. 

Elsőként kezdem én az emlékezé~t. ehnélkedést a "Mi" gyógyszerészeti Karunk
ról. Amíg csak kívülről csodáltam az épületet annyira nagynak és misztikusnak tűnt, 
de belépve is ez az érzés keríti hatalmába az embert. Lehet, hogy azért ez a különös 
érzés mert már gyerekoromban is sokat hallotam róla, mert édesanyám és nővérem 
is ide járt, tehát számomra nem volt kérdés hogy én is ezt az egyetemet választom. 

A felvételit sikeresen vettem és 200 l őszén a többi társammal egyiitt félve lép
tük át az egyetem, vagyis az ismeretlen ajtaját.Bár sokat hallotam róla itthon, mégis 
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ismeretlen volt minden,elsőként az órarend rejtjeleit kellett megfejteni, vagy éppen 
fél órával hamarabb menni és megtalálni a megfelelő termet, de így is sokszor el
tévedtem. 

Legnehezebben az anatómia gyakorlatokkal küzdöttem meg, szinte semmit sem 
értettem, legfeljebb a tanársegéd szavajárását "iubito". Felmerült bennem hogy ez 
a hely nem nekem való és hogy én ezt az 5 évet nem.tudom végigcsinálni, de szép 
lassan beleszoktarn és legyőztem a kezdeti nehézségeket, akárcsak a többi évfolyam
társ. 

Fokozatosan meg kellett szokni a MOGYE szabályait, megtanulni minden tan
szék működését, valarnint minden tanár szokását, elvárását és legfőképpen az évek 
óta kialakult és betartandó hagyományokat. 

A mi időnkben sajnos már nem volt divat az évfolyamvezető tanár, de amikor 
másodéven elkezdett tanítani dr. Sipos Emese tanárnő, technológiából, közvetlen
sége miatt őt tekintettük "osztályfőnöknek" és hozzá fordultunk problémáinkkal. 
Én abban a szerenesés helyzetben voltam, hogy az ő irányításával írhattam az állam
vizsga dolgozatornat Gyógyszertechnológiából, így utólag is köszönöm a türelmét. 

Szessziók .... vizsgák .... mint minden diák én is nehezen és idegesen éltem meg 
mindezt, de érdekes módon nagyon sok vizsga emléke bennem él, jobban megma
radt mint az előadások vagy a gyakorlatok. A legemlékezetesebb számomra az egyik 
szervetlen kémia vizsgám volt Tőkés Béla professzor úrnál. Nem a tétel miatt, már 
a feleletem végén voltam, felírtam a reakciót és a végterméket, ami a MgS04 volt, 
amikor rám kérdezett: és ezt hogy hívják másképpen? Hallgattam, ő addig lefelel
tetett egy embert,visszajött, megkérdezte, még rnindig nem tudja? - na, gondol
kodjon és még jött egy feleltetés. Én egy órát álltam, mikor írta be a jegyemet azt 
mondta: remélern örökre megjegyzi, hogy a MgS04 - a keserűsó. Mindig eszembe 
jut az a vizsga, ha keserűsót adok el a gyógyszertárban. 

Egy kis személyes történet, az első két évben valahogy mindig azt éreztem, hogy 
a tanárt csak a tantárgya érdekli és semmi más, de persze volt kivétel is.Az első 
gyógyszerészeti kémia vizsgán Gyéresi Árpád professzor úrnállefeleltem, beírta a 
jegyemet és rárnkérdezett: az önök családjából valakire még számíthatok? Látta raj
tam, hogy meglepődtem és azt rnondta: ha jól tudom az édesanyjára is emlékszem, 
meg a nővérét is tanítottam. 

Mivel én gyógyszertárban dolgozam és most ez a szakma inkább az üzletről szól, 
sokszor fülenibe cseng az analitika tanárunk Pocsai.Zsolt szavai "tanuljanak, tanul
janak mert ha nem, csak diplomás eladók lesznek", nagyon igyekszem ezt elkerülni. 

Nem szeremém felidézni külön - külön a tantárgyakat, tanárokat, akik mind 
arra törekedtek, hogy átadják tudásukat és probálták belénk plántálni a gyógyszerész 
szakma alapjait. 

És akkor most jöjjenek az évfolyamtársak visszaemlékezései. .... 
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Erdőszentgyörgy, 2013 március 

Tar Andrea Enikő 

Parajdi Zsolt, Primula Gyógyszertár, Drégelypalánk, Magyarország 

Mottó: " ... akkoriban mindenre volt időnk és hosszú volt 
egy nap, szabadságérzetünk volt erős tudattal párosulva, 
hogy tartozunk valahová .. ." 

Azok a szép egyetemi évek! 
Amikor először vágtunk át a folyosón, határozott lép

teket igyekezve tenni, közben minden ajtóra, beugrásra 
ránéztünk, mintha valami misztikus felbukkanásra szá
míthamánk. 

A folyosó vége is olyan messze volt és az a rengeteg 
ajtó: "Ott van a sok tudomány, nemsokára bepillantást engednek." 

Az első órarend olvasás, egyik lábról a másikra állás miközben a fejben dobolt 
"Öt év, öt év." 

A gyakorlatok, az előadások, a kirándulások, a reggelig tartó mulatozások, az azóta 
is fenyegetőerr hangzó vizsgaidőszak-szesszió, a diálcnapok, a büfé, a "Studkönyv", 
a titkárság ropogó padlója, a kellemes és kellemetlen érzések - emberek, az örök 
példaképek és a teljesen feledhető egyének, mind idetartoztak, a csodálatos egye
temi évekhez, mi meg hozzájuk, nélkülünk nem ropogott volna a padló, nem tört 
volna a pipetta. 

Összetartoztunk, az Egyetem és az egyén, az évfolyam mint közösség, egy boldog 
világ- igaz ezt akkor nem mindig így láttuk ... 

Igen, a csodálatos egyetemi évek!!! 

Janka pharm. Pataki Annamária 

Doctorate of Pharmacy Gandidate 

New York (Amerikai Egyesült Allamok) 

Ma is tisztán emlékszem arra a napra arnikor 200 l-ben megtaláltam a nevem a 
MOGYE Gyógyszerészeti karára sikeresen felvételizettek között. Az öröm, izgalom, 
az elvárások és az aggodalom az új nehézségektől egy más világba bódított. 

Az évek során sok mindent megtanultunk, felnőttként lettünk kezelve és úgy is 
kellett kiálljuk a különböző tantárgyak, tanárok és tanársegédek által elénk görgetett 
akadályokat, melyek érettebbekké, tapasztaltabbakká és szakképzettekké formáltak 
minket. 

Egy évtized elteltével és látva, hogy az itteni (amerikai) diákok mennyire küsz
ködnek 3-4 tantárggyal szemeszterenként, azon tűnődök, hogy is bírtuk a 4-5 órás 
előadások után a gyakorlatokat és még élveztük is. Bár a laborok felszerelése néha 
elég foghíjas volt és még akadt egy pár dolog amit utólag fontosnak láttam volna, 
hogy az egyetem padjaiban megtanítsák - mint pl. vércukorszintiDérés -, megta- · 
nu! tunk kreatívnak lenni, megtalálni a megoldásokat és kidolgozni valarnilyen mód-
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szert pl. a Malva sylvestris hatóanyagainak vizsgálatára - ha jól emlékszem, dr. Varga 
Erzsébettel. Néhá sorba kellett állni egy jól működő bürettánál, de ez is alkalmat 
adott baráti kapcsolatok kialakítására, megerősítésére- s bár akkor nem is gondol
tunk arra, hogy az egyeterni évek arra valók, hogy összeköttetéseket alakítsunk ki
olyan barátságok formálódtak, melyeket még a mesebeli Óperenciás tenger sem tud 
felbontani. Nem egy olyan kapcsolat jött létre mely, holtomiglan - holtodiglanban 
teljesedett ki. 

A tanári gárda példamutató volt nemcsak abban, hogy odaadással és szakérte
lemmel messzire jut az ember a szakmai életben, mégha politikai erők néha elle
nünk dolgoznak is, hanem abban is, hogy használjuk a fejünket és ésszel, logikával 
lássuk el hivatásunkat, nem mechanikusan, robotszerűen. 

Soha nem felejtem el, arnikor egy analitikai kérnia vizsgánkan Poesai Zsolt taná
runk szívből kérte, hogy tanuljunk meg gondolkozni és ne magoljuk be az anyagot. 
Filep Győző biofizika előadásai, vagy dr. Tőkés Béla fizikai -kémiai levezetései na
gyon megkönnyítették a dolgomat az itteni tanulmányaimban és nem feledkezhetek 
meg a Gyéresi professzor úr gyógyszerészeti kérnia kurzusairól, valamint a gyakorla
tokróL Dr. Sipos Emese előadásainak és a technológia gyakorlatoknak köszönhetőerr 
bármikor készen állok egy vény elkészítésére. 

Az MMDSZ létezése és azon belül a Gyógyszerész Klub csodálatos alkalmat nyúj
tott a felsős diákokkal kapcsolatba kerülni, együtt harcolni a diákok jogaiért és részt 
venni a felejtheteden bulikon. Lehetőség volt híres professzorok, mint pl. Vízi E. 
Szilveszter akadémikus előadásának meghallgatására, konferenciák szervezésében 
való részvételre és azokra az alkalmakra, arnikor rni magunk mutathattuk be apró 
kis kutatásaink eredményeit. Minden bizonnyal ezek szakmai képességeink jó fej
lesztő eszközei voltak, melyért ma is hálás vagyok. 

Arnikor Rosenberg László tanár megvillogtana előttem a lehetőséget, hogy visz
szamaradjak az egyetemen, nagyon nagy megtiszteltetésnek tekintettem, s bár az 
élet másfele sodort, talán lesz még alkalmam az AlmaMaterünkben neves profesz
szarokkal együtt továbbadni a most már tengeren innen és túlról szerzett tapaszta
lataimat, az erdélyi magyar gyógyszerészet fejlődése érdekében. 

U.i. Köszönöm, Zsoltnak és Annának hogy segítettek nekem és így közösen sike
rült megírni a 2001-2006 évfolyam visszaemlékezését az egyetemre és az ott eltöl
tött évekre. Mindeukinek mást adtak ezek az évek, van akinek jó ismeretségeket, van 
akinek életre szóló barátságokat vagy éppen há;zastársat, de legfőképpen egy szép és 
biztos szakmát, rninduyájunkuak. · 
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Szerenádon dr. Kincses - Ajtay Mária és dr. Dudutz Gyöngyi tanárnőkkel 

Tanáraink a Szerenádon -(dr. Kincses - Ajtay Mária, dr. Tőkés Béla. 

dr. Dudutz Gyöngyi, dr. Gyéresi Árpád) 
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200 7 

ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG 

Idén lesz a hatodik éve, hogy végeztem az egyetemen. 
Így visszatekintve, rengeteget tudnék niesélni az ott átélt 
élményekről: kezdve a felvételiről, majd a kurzusokról, 
vizsgákról, egészen az államvizsgáig. Sőt, mivel egyete
mistának lenni nemcsak tanulást jelent, szálhatnék ar
ról is, hogy milyen volt a bentlakásban, hogyan tanultam 
meg jobban beosztani az időt, hogyan változott az ér
deklődési köröm, hogyan ismertem meg új embereket 
és még sorolhatnám, ha ez lenne a célom. De ilyen, és 
hasonló kérdésekkel mindannyian találkoztunk, akik Ma
rosvásárhelyen lettünk gyógyszerészek. 

Egy szép kirándulásról szeretnék beszámolni, amit néhány évfolyamtársammal· 
szerveztünk Kolozsvárra a botanikus kertbe. Mivel az első éven nehézséget jelentett 
megjegyezni a sok növényleírást, amit növényrendszertanból adtak le, elhatároztuk, 
hogy jó lenne közösen átismételni az anyagot, mert azt vettük észre, hogy így job
ban megmaradnak olyan apró részletek is, amikre külön-külön ismételve lehet nem 
figyelnénk fel. Ebből a felismerésből végül egy egész napos kirándulás született a 
kolozsvári botanikus kertbe, ahol szépen végigjárva a tanösvényeket és a helyisége
ket, részletesen átnéztük mindazt, ami elénk tárult. Azóta is szívesen térek vissza 
oda, ahol olyan nagy odaadással ismételgettünk. 

Később is jó volt megtapasztalni az összefogás eredményességét, például amikor 
negyedéven a gólyabál megszervezésén dolgoztunk. 

Tanáraink munkássága hozzásegített lerakni szakképzésünk alapjait. Ugyanak
kor a felkészülésben az egyetem könyvtára mellett segítségünkre volt a Stúdium 
Alapítvány könyvtára is. A Diákszövetség (MMDSZ) évről-évre lehetőséget biztosí
tott magyarországi részképzéserr való részvételre, ami által megismerhetővé váltak 
számunkra is olyan módszerek és eljárások, amelyek akkoriban itthon nem voltak 
elérhetőek. Számos külföldi előadó munkásságát ismerhettük meg a Tudományos 
Diákköri Konferencián bemutatott előadásaik által. 

Visszagondolva az évfolyamunkon kialakult kapcsolatokra örömmel mondha
tom, hogy ma is nyitottsággal fordulunk egymás felé és jelen vagyunk egymás éle-
tének fontos eseményein. " 
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A végzősök tablója 
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200 8 
GAZDAG DIÁKÉLET 

Közel hatórányi utazás után megérkezett a vonat a ma
rosvásárhelyi vasútállomásra, és elkezdődött számoJig"a,_ a 
nagy kaland 200 3 nyarán ..... 

Nagykároly, Szatmárnémeti, Arad, Zilah, Székelyudvar
hely, Kovászna, Székelykeresztút, Csíkszereda, Szaváta és 
természetesen Marosvásárhely és környéke képviseltette 
magát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye
tem Gyógyszerészeti Karára szervezett felvételin .... Sokféle 
fiatal, különböző régiókból, eltérő családi háttérrel, ne
veltetéssel, más-más jövőképpel érkezett ide. Változatos, 
színes társaság gyűlt össze ... egyesek csendesek, mások 
bátrabbak .... szorgahnasak, visszahúzódóak, lázadók ..... 

néha lusták .... hordozták magukon a fiatalság összes erényét és tévedését, lendületét és 
csüggedését egyszerre. A közös bennük az volt, hogy mindannyian anyanyelven sze
renek volna tanulni egy szép hivatást, szakmát, ami meghatározó lesz. majd jövőjük 
szempontjábóL Anyanyelven, mert úgy jobb, szebb, érthetóbb, természetesebb és nem 
utolsósorban könnyebb is, hiszen akad néhány bonyolult képlet, szintézis, működési 
folyamat arninek elsajátítása önmagában is okozhat nehézséget 

Az Egyetem impozáns épülete első látásra tiszteletet ébreszt az emberben, és lehet 
egy kis félehuet is az újtól, az ismeretlentől, ezt kiegészíti a hatalmas fenyőfakan ott
honosan mozgó, szelíd mókusok kellemes, barátságos látványa. A hatalmas bejárati ajtó 
kilincse a szakadan kézben azt az érzést kelti, hogy csak varázsszóra hajlandó megmoz
dulni, végül aztán sokadik próbálkozásra beenged az új világba 

A várossal kapcsolatban az első személyes tapasztalataim közé tartozik, - alföldi szü
letésű lévén, - hogy .,nagyon magas hegyeket" kellett megmásznom itt, de megszak
tam őket. 

Nemcsak egyetemi tanulmányainkat kezdtük el, hanem az önálló életünket is, en
nek hatásait szerintem főleg azok érezhették, akik más városbóL érkezve próbálták 
bontagami szárnyaikat. Egyesek bendakásba, mások albérletbe költőzve vágtak bele 
az edzőtáborba. Barátságok, tartós kapcsolatok, szerehuek is· szövődtek időközben. 
Kisebb-nagyobb csoportokba gyülekezve, egymást segítve, néha kritizálva éltük meg 
mindennapjainkat, tanultunk meg alkalmazkodni egymáshoz. Elsőéves hallgatóként a 
legszokadanabb szerintem sokunk számára az anatómia gyakorlati óra volt. Ezt csak 
fokozta a bendakási hirdetőtáblán az .,eladó csontok" vagy .,agyszeleteket vásárolok" 
felirat. 

Az első szesszió szerintem emlékezetes marad, hiszen nem kevés energia kellett 
ahhoz, hogy áttérjünk a középiskolai tanulási stílusról az egyetemi tananyag elsajá
tításának praktikáira. ilyenkor rájöttünk, hogy jó lett volna többet járni előadásokra, 

379 



vagy figyelmesebben jegyzetelni, a bioritmus kicsit a feje tetejére állt, mindenki tanult, 
aludt, evett mikor tudott, éjjel vagy nappal, könyvrárban, bentlakási tanulóban, parkban, 
egyedül vagy csoportosan, egymást kérdezgetve. Az elsőév végén Marosfőn töltött idő 
alatt ismerkedtünk egymással és a gyógynövényekkel. 

Magyarországi részképzések, nyári gyógyszertári gyakorlatok, ösztöndíjak segítették 
tágítani a látókörünket, tették változatosabbá a megisinerést, tanulást Debrecenben, 
Pécsett, Budapesten. Az aktívabb emberek Tudományos Diákköri Konferenciák szerve
zésével, vagy dolgozatok bemutatásával csillogtatták meg szervezőkészségüket, talpra
esettségüket. 

Szabadidős tevékenységek tekintetében is volt választék bőven, a színház szerelme
sei találtak csemegézillvalót a Nemzeti Színház, a Stúdió Színház valarnint a Yorick Stú
dió kínálatából. Páran előszeretettellátogatták a paniti fiatalok szervezésében megren
dezett néptáncest eket, ahol élő zene mellett lehetett elsajátítani a különféle tájegységek 
ráncait. Ezenkívül volt filmklub, a diákszövetség szervezésében, karácsonyi zsibvásár, 
húsvétkor pedig tojásfestés. 

A diáknapok kábulata kicsit minden évben megfűszerezte a nyári vizsgaidőszak 
előtti periódust. Már-már tanulni kellett volna, de még mindig aktívan zajlottak az ese
mények ... kincskeresés a városban, sportesemények a strandon .... és még sok minden 
más. 

A társaságat érzésem szerint a negyedéven ránk háruló feladat rázta kicsit fel, a gó
lyabál szervezése csiszolta össze az embereket. A támogatók keresése, a műsor összeál
lítása, jelmezek kölcsönzése, ötletek, próbák felszínre hozták az emberek kreativitását, 
az egyűtt töltött idő segített jobban megismerni és elfogadni egymást. Valamilyen for
mában mindenki kivette részét a munkából, szerintem nagyrészünk élvezettel tette ezt. 

Ötödéven a második félév már gyógyszertári gyakorlattal telt, ízelítőként az elkövet
kezőkből, segített belerázadni a betegekkel való kommunikációba, problémamegoldó 
készségünket fejlesztette, volt aki annyira megszerette, hogy ezen az úton maradt, volt 
aki úgy döntött, hogy meg szeretné ismerni a gyógyszergyártás világát is, vannak akik 
otthonosabban érzik magukat itt, ebben látják jövőjüket. 

Marosvásárhelyen szerencsére adott a lehetőség, hogy a frissen végzett gyógyszerész 
elképzeléseinek megfelelőerr különböző területeket kipróbálhasson, kezdve agyógy
szergyártástól, fejlesztéstó1, a minőségellenőrzésig, a gyógyszerforgalmazásorr keresztül 
egészen a gyógyszertári tevékenységi g. Az oktatás színvonala megfelelő alapot biztosí
tott számunkra ahhoz, hogy bárhol, itthon vagy akáfkülfóldön, a gyógyszerészet bár
milyen területén próbára tegyük a felhalmozott tudásanyagat 

Tanárainktól az államvizsga dolgozatok összeállításának idején és az egyetemi éve
ink alatt véleményem szerint egyaránt megkaptuk a kellő támogatást, alapot és útbaiga
zítást a boldoguláshoz. Az már rajtunk is múlik nagymértékben, hogy mihez kezdünk a 
kapott információval, mennyit tudunk vagy akarunk asszimllálni, kamatoztatni belőle. 
A körülmények nem biztos, hogy minden szempontból a legkedvezőbbek, de hát mi- · 
kor voltak azok? Lehet, hogy az akadályok erősebbekké, a problémák kitartóbbakká, a 
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gondok találékonyabbakká tesznek minket, és akár saját hasznunkra is fordíthatjuk a 
sokszor negatívnak tűnő eseményeket. Azt hiszem a mi generációnk életében is vissza
térő motívumként szerepel a külfóldi lehetőségek csábításával való örökös foglalkozás. 
Szerintem sokunk fejében megfordult már, hogy csomagoljunk, és próbáljunk szeren
csét máshol is. 

Mikor véget ért, sajnáltuk, hogy ilyen hamarelrepült ez az öt esztendő. Meglátogat
tuk a tanárainkat, ballagási énekek kíséretében búcsúzkedtunk tőlük, és a záró mulatsá
gon immár egymástól is. Megszoktuk, megs:zerettük egymást, de tovább kellett lépni, 
a tanultakat gyakorlatba kellett ültetni. Az utolsó hajrá, a végső vizsga várt még ránk 
szeptemberben, és utána elkezdődött valami más, életünk egy új szakasza. 

Ha újra választanom kellene, ugyanúgy felülnék a Marosvásárhely felé robogó vonat
ra, és megméretném magam ismét a felvételi vizsgán. És ismét anyanyelven tanulnék. 
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ÚJ LEHETŐSÉGEK 

Hatalmas fehér épület, gyönyörű park előtte ... bárcsak 
egyszer mi is itt tanulhatnánk. Így vélekedtünk néhányan 
az első találkozás alkalmával a hajdani katonai iskola fő
épületéről és udvaráról, viccesen mondogatva, hogy már 
ezen dendrológiai park látványáért is megéri majd itt ta
nulni. Igen, az első benyomás is szárnít, ebben az eset
ben a külső, hiszen a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy
szerészeti Egyetem épülete és környezete felejthetetlen 
marad számunkra. 

Az első találkozás sokak esetében 200 3 őszén történt, arnikor eljöttünk az egye
temre megvásárolni a híres tesztes könyvet, amely a 2004 júliusban lezajló felvé~ 
teliig szinte "bibliánkká" vált. Mi már azon generációhoz tartoztunk, akinek csak 
egy tantárgyból kellett vizsgáznia. Elődeink még 2 tantárgyból vizsgáztak, nekünk 
már választani se lehetett, kötelező volt szerves kémiából felvételizni. Ez a tény nagy 
örömöt keltett a szerves kémiát kedvelők körében és bosszankodást azoknak akik 
szívesebben vizsgáztak volna botanikából. Eljött a felvételi nagy napja ... egy ~eleg 
júliusi délután 16 órától vizsgáztunk a II. emeleti díszteremben, legalább l O tanár 
felügyelete alatt. Az egyetem előtt szüleink türelmetlenül várakoztak, azon aggódva, 
hogy a nagy melegtől és izgalomtól nehogy rosszul legyünk. A vizsga lezajlott külö
nösebb incidensek nélkül és az egyetemről kijövet válaszainkat is leellenőrizhettük, 
hiszen a hirdetőtáblára ki voltak függesztve a helyes megoldókulcsok. Ily módon es
tére már mindenki kiszárnalta a pontszámát és türelmetlenül várta a másnapi ered
ményhirdetést. Másnap délben a szó szaros értelmében hirdették az eredményeket, 
az akkori rektor kiállt egy első emeleti abiakba és onnan hangosbemondóha olvasta 
fel az orvosira, gyógyszerészetire, fogorvosira bejutott diákok listáját. Az udvarról 
l 00 meg l 00 szem nézett fel, mintha mennyei mannára vártunk volna ... szárnos 
örö~ujjongás, "yes", "ez az", "igen" hangzott el az újdonsült hallgatók körében. 

Orvendtünk, hogy attól a naptól kezdve a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeréc 
szeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának hallgatóivá váltmtl<. Nem tudtuk elképzelni 
hogy és mint lesz, ezer és ezer kérdés merült fel rh<ÍJ' akkor bennünk, arnikre az 5 év 
alatt megkaptuk a választ. Nem tudtuk hogy heJyeserr választottunk-e, ugyanis egye
seket a kémia iránti szeretet vezetett erre a szakra, mások szülői sugallatra döntöttek 
a gyógyszerészet mellett és voltak közöttünk olyanok is, akik azérnrálasztotiák ezt a 
szakterüle tet, mert úgy hallották, hogy szép, keresett szakma és jól meg van fizetve. 
ilyen gondolatokkal vágtunk neki2Ö04 őszén az 5 nehéz évnek. 

Az első két év "kémiákban" (szervetlen-, szerves-, analitikai- és fizikai-kémia) 
bővelkedett, oly mértékben, hogy meg-megkérdeztük egymástól, hogy mi most ak~ 
koi kémia szakon vagyunk? Soha nem felejtjük el az első szervetlenkémia előadást, 
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amikor Tőkés professzor úr felírta a táblára a Schrödinger-egyenletet, arui még a 
kémiát kedvelőknek is gondot okozott és akkor kezdtünk rájönni, hogy ez már nem 
liceum, itt komoly, magas szinten folyik a tanítás. Szervetlen kémia gyakorlaton 
felvilágosítottak, hogy ez nem középiskola, ez felsőoktatás, itt megfordul a sorrend, 
a hallgató előre készül a gyakorlatokra, jegyzetel, tanulmányozza a kiadott témát 
és a gyakorlaton közösen megbeszélik a tanárral. Nem értettük, lazadoztunk,·h.;gy 
milyen dolog ez, a tanár azért tanár, hogy először adja le a tananyagat és azután 
ellenőrizze tudásunkat. Akkor is nagyot néztünk, amikor az egyik gyakorlatvezető 
tanár fellúvta a figyelmünket, hogy egy egyetemi oktatótól sohasem köszönsz el 
"La revedere!" -vel, hiszen ez udvariatlan, itt egyetemen vagyunk, nem az utcán és 
függetlenül, hogy találkozás vagy elválás "Buna zi ua!"- t kell használni. ilyen jellegű 
meglepetések értek az első egyetemi hetekben. 

Az első év nehéz volt, mert alkalmazkodni kellett valarui újhoz, váltaní kellett a 
középiskolás életről az egyetemi hallgatói státuszra, legtöbbünknek el kellett szakad
nia a szülőhelytől, távollenni a szülőktől, gyerekkori barátoktól, {ij baráti kört kellett 
kialakítani. Az ismerkedés, barátkozás hamar ment, az első év végén a Marosfőn 
eltöltött botanikai terepgyakorlaton már egészen jól összekovácsolódtunk. 

Izgalommal és félve vártuk vagy inkább nem vártuk a II. évet, hiszen "jött" a 
fizikai-kémia. A felsőévesektől tudtuk mennyire nehéz ez a tantárgy és be is bizo
nyosodott, hogy nemcsak egy legenda volt a "kemény fiz-kém", ahogy mondogatták 
elődeink. A fizikai-kémia vizsgára való nyomasztó szessziós ("stressziós") tanulást 
kolleganőnk, Sógor Emese, versbe foglalta: 

Jaj, hol is kezdjek én most neki ennek 
a tantárgynak 

Jött a kérdés mikor neki ültem a fizikai-kémi
ának 

Mert már borzasztó a könyvet is átlapozni 
Nemhogy én ezt most elkezdjem tanulni 

Már ha rágondo/ok is kiráz a hideg meg a 
meleg 

Hogy én mindent hét nap alatt kell átvegyek 
Talán legjobb lesz a legelején kezdeni 

Minthogy én most leüljek netezni 

De már felhangzik az első sóhaj 
Most fognak ebből e/húzni, - ó, jaj! 

De mert Schrödinger bácsi egyenletc 
Nem megy könnyen a fejembe 
Magam alatt vagyok egészen 

Mint az elektron a potenciálgödörben 

Szeretnék én is úgy rezegni 
Mint a molekulák színképei 

Mert nagy energiára tennék szert 

De így csak ihatom az agyserkenlőszert 
Ámulok a fehér köpenyes tudásán 

De kiráz a hideg a fizika láttán 
Álmomban is integrálok, derivá/ok 

És bazi nagy képleteket látok 
Csak tudnám, hoy mi haszna lesz nekem 
Ha én egyszer ezt az egyetemet elvégzem 

Habármindig mondogatta jó tanárunk szelle
mesen 

"Hogy szükségük lesz az alapfogalmakra a 
későbbiekben" 

De jó lett volna tanulni évközben 
Most nem enne a méreg két integrálás közben 
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Nem is vagyok dühös az integrálásra 
Annál inkább Heisenberg bácsikára 

Mert az elve annyira bizonytalan 
Nem hiába vagyok én most nyugtalan 
Ideje túltennem magam a fizkémen 

Mert különben bukta lesz a következő héten 

Még át kell vennem a termodinamikát 
S a szívemhez közelebb álló kinetikát 

Habár a kinetika is tartogat szebbnél-szebb 
képietet 

Mégsem múija fölül a felfoghatatlan anyagszer
kezetet 

faj, de már csak néhány óra választ el a vizsgá
tól 

Érzem tagja leszek az elmegyógyintézetnek 
mától 

Amint betoppanok a terembe 

Minden tudásarn elhagyott félelmemben 
De ahogy megpillantom tételemet 
Látom magam előtt végzetemet 

S amikor kiizzadom végre az átmenő jegyemet 
Mert nem hittem volna, hogy valaha ezt a 

napot megélem 
Mikor kimondhatom, hogy a fizikai-kémiát 

megkedveltem 
Nem is olyan borzasztó ez a tantárgy 

Mint azt ahogy nagyobb évesek mondják 
És nem szabad dühösek legyünk erre a tan

tárgyra 
Mert ez teszi fel a pontot az intelligendánkra 
S hogy ne merüijön ez a tantárgy feledésbe -
Mindenkinek ajánlom a szíves figyelmébe. 

Harmadéven tudtuk igazán kimondani, hogy ez már gyógyszerészet. Addig ok
tatóink csak utaltak a gyógyszerekre, de az egyetemi évek közepén igazán belevág
tunk a gyógyszertudományba: dózis-számolás, gyógyszerformák, szerkezet-hatás 
tanulmányozás, hatásmechanizmusok, kevés állatkísérlet, a X-es Román Gyógyszer
könyvvel való ismerkedés, stb. A sok szaktantárgy egyszerre nem volt könnyű, de 
nagy részünk szerette és így meg tudott küzdeni a nehéz vizsgákkal. Gyakorlatokon 
hol rni nem voltunk figyelmesek, hol a gépek voltak túl régiek, kísérleteink néha 
helytelen eredményekhez vezetlek, de egy biztos: az alapokat megtanultuk, munka
módszereket sajátítottunk el, arniket az elkövetkezendőkben csak fejleszteni kellett. 

A mindennapos előadásokon, gyakorlatokon kívül részt vettünk különböző tu
dományos rendezvényeken is: egy-egy külfóldi meghívott professzor előadásán, a 
Tudományos Diákköri Konferencián (TDK), az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvo
si- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Tudományos Ülésszakán. Mi nem 
hővelkedtünk tudományos munkákban, legtöbbször nézőként, esetleg szervezőként 
szerepeltünk ezen összejöveteleken. Ötödéven ügyeskedtünk, öten az évfolyamról 
bemutattuk államvizsga dolgozatunkat a TDK-n. 

A mi évfolyamunk volt az úttörő az Erasmus ösztöndíjak tekintetében, ugyan
is a negyedév második félévét ketten az évfolyamról Szegeden töltöttük az ottani 
Gyógyszerésztudományi Karon, az Erasmus programnak köszönhetően. Örvend
tünk ennek a lehetőségnek, új kapuk nyiltak meg előttünk, megerŐsítettük az ad
dig is fennálló kapcsolatot a Szegedi Gyógyszerészeti Karral. Annak ellenére, hogy 
különbség volt az itthoni és a szegedi oktatási rendszer között, magasabbak voltak 
az ottani követelmények, sikeresen végeztük a félévet. Ez a tény arra utalt, hogy aki 
itthon tanul és elsajátítja az alapokat, az bármilyen magasabb színvonalú külfóldi 
felsőoktatási intezményben megállja a helyét. 
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A tanulás és tudományos élet mellett a szórakozásról sem feledkeztünk meg. Ah
hoz a generációhoz tartoztunk, akik elsőéves gólyaháli előadásuk után még a Cuba 
Li b re szárakazóhelyen (Mihai Eminescu Ifjúsági Ház mellett) buliztak. Meglepő volt 
számunkra az, hogy ezen az egyetemen a gólyabál nem is a gályákról szólt, hanem a 
felsőéves szervezőkről. Gályákként semmit nem értettünk az előadásból, mert nem 
ismertük még a tanárokat és az egyetemi életet sem. Tapasztalt negyedévesként már 
rni szerveztük a gólyabált, amelyen tanárokat, vizsgahelyzeteke t, gyakorlatokat paro
dizáltunk, táncoltunk, bepótoltuk azt, ami elsőévesként nem volt tiszta. 

Kisebb-nagyobb csoportok voltak évfolyamunkon, akik egyűtt szórakoztak itt
ott: Sörpatika, Jazz (még a régi Jazz-ben kezdtük a Weekend-en, majd a Jazz & Blues 
Club-ban zártuk egyeterni éveinket), Exit, Apollo, Cage, MMDSZ-bulik különböző 
helyeken. 

Nem szabad elfelejtenünk a diáknapokat sem, amelyek igazi kikapcsolódási, bu
lizási lehetőséget nyújtottak. Nem számított, hogy szesszió előtti időszak, gyakorlati 
vizsga vagy sem, esős idő, a diáknapokat nem lehetett kihagyni. Sajnos az évfo
lyamnak nem volt saját csapata, de azért valarnilyen formában mindenki részt vett 
a diáknapokon, bár egyszer az öt év alatt, ha nem is aktív résztvevőként, csapatban, 
hanem egy buli erejéig, vagy sportversenyen az évfolyamtársak szurkplójaként. Fe
lejthetetlen napok, hetek voltak. Bár önmagukban a diáknapok keddtől-szombat 
estig (vasárnap reggelig) tartottak, voltak azoknak a napoknak komoly előzményei 
is. Először is össze kellett gyűjteni a megfelelő számú embert a csapathoz, és persze 
az sem volt rnindegy hány fiú, és hány lány van a csapatban; nevet találni a csapat
nak, valami frappánsat, ami azért jellemzi is a csapatot; kiválasztani a póló színét, 
megbeszélni, majd megtervezni rni kerüljön a pólóra, megkeresni azt a nyomdát, 
ahol jó minőséget hozzáférhető áron tudnak biztosítan\, és persze nagyon gyorsan, 
mert természetesen mindegyik csapat az utolsó percben készült el a tervezéssel. 
Ennek a kis előkészületnek viszont nagyon nagy szerepe volt a csapattagok összeko
vácsolódás ában. És, hát, maguk a diáknapok. Leírhatatlan élmény. Sportvetélkedők, 
táncverseny, kincskeresés, harácsolás ... és természetesen egyetem, gyakorlati vizsgák 
Aztán olyan is volt, hogy reggeltől kinn voltunk a Weekend-en, s felváltva szurkol
tunk, ha szükség volt játszottunk, s amikor kicsi szünet volt futottunk a csórraká
zó partjára (ahol nem hallatszott annyira a csapatok szurkolása) és ismételtünk a 
gyógykém gyakorlati vizsgára, majd futottunk fel az egyeteihre vizsgázni, s vizsga 
után vissza vetélkedni. Nagyon pozitív élmény volt megtapasztalni ahogyan kialakult 
a csapatok közötti szimpátia, így sportvetélkedőknél szurkoltunk a szimpatizáns 
csapatnak, mert bármilyen hihetetlen is, jó irányban befolyásolta a csapatok teljesít
ményét a nagy szurkolótábor. Ebben az időszakban az otthon töltött idő minímális 
volt. Épp zuhanyozni, enni (rosszabb esetben egy szendvicset felpakolni) futottak 
haza az emberek, és persze egy rövidet aludni, mert nagyrészt hajnalig tartottak a 
bulik, reggel9-kor pedig már kezdődtek a vetélkedők s ha nem volt elegendő számú 
ember jelen a csapatból, altkor azt a vetélkedőt elveszítettnek nyilvánitották, nem 
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lehetett későbbre halasztani. Ez alatt a néhány nap alatt baráti kapcsolatok váltak 
szorosabbá, úgy évfolyamon belül, mint a különböző karok között, bánhatják azok, 
altik ezt kihagyták. 

Évfolyamunk többsége albérletben lakott, kevesen tartoztak azon szerenesés em
berek közé, akik az öt egyetemi éviiket bentlakásban tölthették. De attól eltekintve, 
hogy ki hol lakott, nagyon sok emberséget, alkalmazkodást tanultunk ezen évek 
alatt. 

A bentlakási körülmények ... a fűldön inkább kevesebb, mint több vinilin, a szek
rények ajtaja jobbik esetben csukódott, de gyakoribb volt a rosszabbik eset, hogy 
nem, az állandó szellőztetés biztosítva volt, mert az ablakok nagyon rosszul zártak. 
A konyhában egy kicsi három karikás főzőlap, amin, ha két karika el volt foglalva, 
harmadik edénynek már nem maradt hely. A folyosó végén 5 zuhanyozó, arniből ál
talában három működött, a wc-ket illetően ugyanilyen arány, a zuhanyozófüggönyt 
csak hallomásból ismertük, és mindez körülbelül 80 személynek. 

Harmadévtől a bentlakási körülmények is megváltoztak. Felsőbb évesként helyet -
kaphattunk az 5-ös bentlakásban, ahol már két szobának volt saját zuhanyozója és 
wc-je. Az ablakokat kicserélték termopánra, kaptunk polcokat, új szekrényeket, két 
gáztűzhelyet szereltek be minden konyhába, álomvilágban éreztük magunkat. Az 
ötödév már teljesen luxusnak számított. A végzős lányok a családos bentlakásba köl
tözhettek, ahol két személyes szobák voltak, még hatalmasabb szekrényekkeL 

Bármennyire is hihetetlen a bentlakásban is lehet tanulni. Gályákként még vo
nultunk ügyesen a tanulószobába, ki a nagy bögre teával, ki a nagy bögre kávéval, 
aztán rájöttünk, hogy, ha mindannyian tanulunk, és megpróbáljuk összehangolni 
a programunkat, akkor sokkal eredményesebb, ha a szabában maradunk, kisebb a 
nyiizsgés. És aztán az is nagy segítségünkre volt, hogy a lakótársak más kar hall
gatói voltak, így ők tudtak segíteni nekiink anatómiából, fiziológiából, mi pedig 
a bonyolult kémia képleteket és reakciókat tettük számukra elfagadhatóbbá. Aztán 
harmadévtől mi a gyógyszerformák technológiáját magyaráztuk nekik, ők meg a · 
tiinettant nekünk. 

Természetesen általában a bentlakás volt minden találkozó helyszíne, ha át kellett 
adni valamit valakinek az mindig a bentlakás lakóin keresztül történt, mert közel 
voltunk az egyeternhez, és valaki biztosan mindig otthon volt. 

5 év tanulás, vizsgázás, szórakozás, albérleti-, bentlakási élet után 200 9 június 
2 6-án elballagtunk. Az a nap különös varázzsal bír( annak ellenére, hogy hosszú 
és fárasztó volt. Reggel diplomaosztó, majd a .hagyományos ballagás az Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemtől a sportcsarnoki g .. .felejthetetlen emlék,.száz meg száz 
diák fekete tógában, fejükön kalappal, kilépett az Alma Mater biztonságot nyújtó 
karjaiból. A sportcsarnokban a többi karral közösen búcsúztunk egyetemi éveinktől, 
tanárainktól és tettük le hivatásunk eskiijét, szüleink örömtől könnyes szemei előtt. 
Délután _ökumenikus istentiszteleten vettiink részt a Vártemplomban, este meg 
egyiitt bulizott az évfolyam a Jazz & Blues Club-ban. 
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Az államvizsgánk csak szeptemberben volt, egész nyáron gyógyszertárban gya
korlatoztunk, izgalommal készültünk a nagy napra, arnikor tényleg véget értek 
egyetemi éveink és gyógyszerészekké váltunk. Még egy utolsó, kellemetlen megle
petést tartogatott számunkra az egyetem, ugyanis az államvizsgán kapott tesztsor 
nagyrésze ismeretlen kérdés volt és nem az ismert kérdések, amelyekből készül
tünk .. mert milyen a diák ... csak azt tanulja, amit mondanak, seminivel senftob
bet. A mondottak szerint 80%-ban ismert kérdés, 20%-ban új kérdés kellett volna 
szerepeljen a tesztben. Ez az arány véletlenül megfordult, mi meg csalódott arccal 
jöttünk ki a vizsgateremből, magunk elé képzelve gyenge jegyeinket. Következett a 
gyakorlati vizsga, majd a szakdolgozat bemutatása, amelyek már jobban sikerültek, 
végül mindenki eredményesen zárta le az államvizsgát. Mindezt egy utolsó közös 
bulival ünnepeltük, amelyen .,gyógyszerész kollegá" -nak szólítgattuk egymást nagy 
büszkén. 

Büszkék is lehettünk ... volt amiért, hiszen egy olyan szakmát sajátítottunk el, 
amely sok lehetőséget kínált: nyíltkörű-, zártkörű gyógyszertárban, gyógyszeripar
ban, -kutatásban, -fejlesztésben, oktatásban megtalálhattuk munkahelyiinket. Ez 
így is történt, mindannyian elhelyezkedtünk szakmai tekintetben, évfolyamunk 
többsége (a magyar tagozatra értve) közforgalmú gyógyszertárban dolgozik, egy kol
leganőnk pedig gyógyszergyárban. Az oktatói pálya is kacsintott egy pár személynek 
évfolyamunkról, de egyeseket a szülőváros .,haza hívott", lemondva erről a lehető
ségrőL Ketten kóstoltunk bele az oktatói életbe, egyeterni asszistensként gyakorlati 
órákat tartva a következő generációknak. Ami a rezidensképzést illeti, évfolyamunk
ról ketten veszünk részt az ilyen jellegű szakképzésben. Bizony, sokszor emlegetjük. 
hogy fel kellene karolni a rezidensképzést a gyógyszerészek körében is, nagyobb 
hangsúlyt fektetni rá, hiszen növeli lehetőségeinket (klinikai-,laboratóriumi gyógy
szerész; élehniszeripari-, toxikológiai-, környezetvédehni-, stb. laboratóriumok). 

Lassan már 4 éve, hogy búcsút vettünk a diákélettől, de a közöttünk kialakult 
barátságok, kapcsolatok megmaradtak. Akik Marosvásárhelyen élünk, 3-4 havonta 
beiktatunk programunkba egy-egy találkozó t, amelyen mindenki ehneséli munka
helyi tapasztalatait, megosztja családi örömeit és egyiitt felidézzük egyetemi emlé
keinkeL. mert sajnos, már csak emlékek ... Annak ellenére, hogy egymásnak nem 
mondjuk, minden egyes találkozó alkalmávalleolvasható rólunk, hogy büszkék va
gyunk hivatásunkra és arra, hogy a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar hallgatói 
lehettünk. 
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NÉHÁNY EMLÉK 

Szívesen emlékszem vissza minden egyes percre amit 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 
eltöltöttem, büszke vagyok és remélem mindig az is le
szek, hogy itt végezhettem egyetemi tanulmányaimat. 

Első fontos találkozásom az egyetemmel, nyilván a 
felvételi vizsga volt. Most is tisztán emlékszem egy szerda 
délután volt, amikor ott álltam a bejárati kapunál, várva, 
hogy beengedjenek és folyton más sem járt a fejemben 
csak, hogy" remélem megtalálom a dísztermet ahol vizs
gáznom kell" (utólag is nevetek rajta, mert nem nagy 
dolog megtalálni a dísztermet). Egyben itt találkeztam az 
elsö tanárral aki később tanított is, dr: Nagy Előd tanár úr 

(a felvételiről csak rá emlékszem). Ő volt az aki eligazított a teremben és megmu
tatta, hogy ki hova kellleüljön. Nekem személyesen a felvételi vizsga kisebb csalódás 
volt, mert nem sikerült államilag támogatott helyre bekerülnöm, viszont ez teljes 
mértékben az én hiányosságom. 

A felvételi után szinte észre sem vettem és már meg is kezdődött az első egyete
mi év, ami nyilván összehasonlíthatatlan az addigi iskolai tapasztalatokkal, teljesen 
más volt, hiszen az volt a valóság, hogy a szesszióig szinte semmit sem tanultarn, 
mivel nem kérdeztek sokat vissza évközben abból amit leadtak (kivétel azért van, 
hiszen anatómiából és még néhány gyakorlaton azért kérdezgettek, de összességé
ben nem úgymint a liceumban vagy a kisiskolában J. Az első éven csalódást keltett 
a szervetlen kémia gyakorlati része, ahol nem sokkal maradtam, főleg azért mert 
egyes kisérletek nem működtek, nem is voltak túl érdekesek, és ami talán a legfon
tosabb, hogy sokszor oktató sem volt az órán aki elmagyarázta volna mit tévedtünk, 
vagy esetleg gondolkodott volna olyan gyakorlati témákon amelyek felkeltik a diák 
érdeklődését. Aztán a harmadik gyakorlaton, amikor még mindenki csak tapoga
tózott a laborban, sikerült eltörnöm egy hőmérőt ami mindenképp nagy traumát 
okozott, amikor ezt be kellett vallanom azt hittem leharapják a fejemet. 

Az első év végén került sor a híres ú.n. botanika táborra, ami annak ellenére, 
hogy kötelező volt (és mi tiltakoztunk is egy kicsit ellene), az egyik legjobb emléket 
nyújtotta számomra. Talán ez volt az a ritka alkalom, arnikor az öt év alatt összegyűlt 
az egész évfolyam. Ennek a kirándulásnak megvolt a maga hangulata, a túl rövidnek 
nem mondható vonatozás Marosfőig, meg egy néhány diákcsiny amivel felbosz
szantottuk Tóth Katalin tanárnőt, aki igyekezett még több botanileát bepréselni a 
fejünkbe, nem túl sok sikerrel. 

A másodév is hozott jó tapasztalatokat, hiszen ekkor szerettem meg igazán egy 
tantárgyat, amelynek: keretén belül harmadévtől Du~a Silvia tanárnő felkérésére a 
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katedra másik oldqlára is állhattam. Ez volt az analitikai kémia. Ezzel a lehetőséggel 
egy régi álmom teljesült, hiszen mielőtt végkép eldöntöttem, hogy gyógyszerész 
leszek, tanári pályára készül tem. Azóta, 2 O l 2 májusig, gyakorlati órákat tartottam és 
sajnálom, hogy még nem sikerült tovább haladnom ezen a téren, de ki tudja, ami 
késik nem múlik. Azt viszont kijelenthetem, hogy itt m_egismertem egy néhány re
mek embert és egy kiváló társaságat akik a későbbiek folyamán nagy támaszt nyúj
tottak nekem és mai a napig bármi kéréssel megyek soha nem találok zárt ajtókat. 

Másodéven is ért (talán a legnagyobb) csalódás, éspedig a szerves kémia által, 
hiszen ez a kedvenc tantárgyaim közé tartozott mindig, is szerettem a kérnlát és 
különösképpen a szervest. Itt is a gyakorlati résszel voltak a gondok (ahol sajnálatos 
módon, kijelenthetern "nem csináltunk semmit"). Az elméleti rész teljesen rend
ben volt, de ha ehhez nem társul a gyakorlati rész nem sokat ér az egész. Ez teljesen 
magánvélemény, de ennek oka nem más mint a gyakorlati óránkat vezető (az én 
esetemben) tanársegéd nemtörődömsége. 

Eljött a harmadév is és a dolog ekkor kezdett igazán komolyra fordulni, hiszen · 
már csak szaktmtárgyakat tanultunk és tudtuk, hogy ettől kezdve minden amit ta
nulunk az valarnikor fontos lehet. Én személy szerint a kémia órák rnellett, érdekes
nek találtam a patológia gyakorlatokat, mivel ezeket a kórházban tartottuk- szem~ 
besülhettünk egyes kóresetekkel, közülük néhármyal ma is találkozok. Érdekes volt 
kérdezgetill az embereket, különböző tünetekről, majd a végén megmondani mivel 
is utalták be. Egészében véve ki lehet jelenteni, hogy a legnehezebb egyetemi év az 
a harmadév volt. 

Negyedéven ránk került a sor, hogy megszervezzük a gólyabált. Személyesen én 
is részt vettern benne és mondhatom, hogy pár nappal előtte volt néhány álmatlan 
éjszakám, ugyanis még semmi sem volt készen, de mégis mindenki nyugodtan ült 
és folyton azt hajtagatta "majd elkészülünk péntekre". Azoknak akik ebben részt 
vettünk - és elég sokan voltunk - egy feledhetetlen élményt nyújtott, hiszen végül 
az egyik legjobban sikerült gólyabállal büszkélkedhettünk. A rnűsor végén én is sze
repeltem egy kolleganőrnmel és úgy kellett zárjuk a műsort, hogy két pálinkás po
hárral koccintunk. Az én kedves kolleganőm, aki a kocsmáros szerepét töltötte be, a 
pohárba egy gyengének nem mondható szilvapálinkát öntött, amitöLén szinte 
fulladtam amikor megittam, azt gondolván, hogyvíz (Ezt. az esetet soha nem fogom 
elfelejteni, viszont őt ismerve számíthattam volne. egy ilyen átverésre). Az oktatás 
terén, különösen érdekesnek tarottam a farmakológia gyakorlatokat, hiszen alkal
munk volt látni néhány állatkísérletet, különböző anyagok - főleg toxikus - hatását. 

Ugyancsak negyedéven kellett megválasztani, a tárgyat, ahol az mamvizsga dol
gozatot írjuk. Szerencsémre ez nekem nem okozott fejfájást, mivel senki sem gon
dolt arra, hogy ott írja ahol én (egyesek közelharcot vívtak, hogy technológiából, 
gyógyszer kémiából, toxikológiából ír hassák, ami teljesen érthető). Én meg valahogy 
nem is választhattam mást és nem is szerétern volna mást választani. Ezáltal sikerült 
egy nagyon jó térnat kapnom (legalább is én arrnak tartottam), amit talán még ma 
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is érdemes lenne kutatni. Ezen a téren nagyon sok segítséget kaptam az analitika 
tanszéktől, mindenkitől (de főleg BalintAlina tanársegédtől) és ezt talán soha meg 
sem tudom köszönni. 

Az ötödévet elég szégyenteljesen kezdtük, ami lényegében abból fakadt, hogy 
az előadásokon a nem megfelelő jelenlét rniatt a gyógyszeranalízist tartó néllai dr. 
Bartha Judit elhagyott. Személyesen meg is értem. Ezen a téren addig is voltak n~~ 
nézeteltéréseink más tanárokkal is, de a dolog nem fajulteddig soha. 

A második félévben eljött a híres fél~ves gyógyszertári gyakorlat ideje és én el
lentétben másokkal nem választottam előre gyógyszertárat, hanem a sorsra bíztam, 
így kerültem a főtéri B&B gyógyszertárba. Mondhatom nagyon sokmindent tanul
tam, hiszen ott a mai napig "zajlik az élet", és annak ellenére, hogy ők nem nagyon 
receptúráztak, mivel én nagyon szeretem ezt a részét a rnesterségünknek, ezért 
engedték, hogy mindenfélét készítsek. Megemlítem, hogy a gyakorlatomat vezető 
gyógyszerész Keresztes Imola volt, akitől rengeteg mindent tanultam. 

A tanév végén végzősök lévén elmentünk szerenádot adni dr. Barabás Enikő ta
nárnőhöz aki emlékezetes fogadtatásban részesített, ez felejthetetlen élmény ma
radt. A ballagásról mindössze annyira emlékszem, hogy nagyon meleg volt és min
denki alig várta, hogy lejárjon. A bankett szép ernléket hagyott maga után, arnikor 
együtt a tanárainkkal jól éreztük magunkat. 

Az államvizsga elhozta az öt év munkájának a végét. Számomra kellemes élmény 
volt, hogy bemutathattam a dolgozatomat. Ennek kapcsán megemlítem, hogy bán
tam is, soha nem jutottam el ezzel a dolgozattallegalább egy tudományos diákköri 
konferenciára. Egy másik dolog amit szintén bánok és ugyancsak ehhez az ese
ményhez köthető, hogy amikor dr. Gyéresi Árpád professzor úr felajánlott egy dok
toranduszi lehetőséget, nem tudom rniért nem éltem vele, a mcstaní szememmel 
nézve másképp döntenék. 

Pályaválasztásom végeredményben érdekesre sikeredett, hiszen most azt teszern 
arnire a legkevésbé számítottarn, hogy tenni fogom. Valahogy sosem tudtarn magarn 
elképzelni, hogy gyógyszertárban dolgozzak, sokkal inkább vonzott a gyógyszergyár
tás, a termelés, de méginkább az analízis része (talán nem véletlenül). Kopogtattam 
néhány ajtón, de a válasz késett, így el "kellett menni dolgozni". Érdekes, hogy 
az első gyógyszertár ahova egy évfolyamtársarn beajánlott rögtön alkalmazott is. 
Kijelenthetern a rnunkahelyem kiválasztása könnyen rnent. Talán mégsem. Az első 
gyógyszertárban ahol kezdőként (ami biztos számított abban, hogy rniként éltem 
meg ezt a periódust) öt hetet töltöttem, öt percig sem éreztern jól ott magam. Talán 
azóta, hogy eldöntöttern gyógyszerész leszek és a hosszú öt egyetemi év és a két év 
szakmai gyakorlat után ez volt az egyetlen időszak arnire nem szívesen ernlékszem 
vissza (megjegyzem sosern gondoltarn volna, hogy lesz ilyen). Viszont az öt hét 
után láttarn egy fénypontot az alagút végén és eldöntöttern, hogy rohanok feléje 
és így jött el nekem az amit most is úgy hívok "megváltás". Mosollyal az arcomon 
jöttern át a Salvator gyógyszertárba ahol megtaláltarn életern második családját. Nem 
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is gondoltam voln;:t, hogy mindössze pár nap után szeremi fogok munkába járni. 
Most, több mint két év után, talán sokat kéne gondolkozzak azon hogy menjek-e 
gyárba dolgozni és, hogy az amit most teszek lecserélném-e másra. 

Sokszor kérdezik meg az embert, hogy ha az életét újrakezdené, rnit változtat
na, én is sok mindent változtatnék, de egyet biztos ne1J1: gyógyszerésznek mennék 
százszor is és biztos, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre. 

396 

Marosvásárhely, 2013 január 

Törzsök Tibor 
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Ballagási kép 

Ballagási vonulás 

Lefelé a Rákóczi - lépcsőn 
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Gyógyszerészek búcsúztatása a Vártemplomban (dr. Gyéresi Árpád prof) 

Tanárok a vártemplomi búcsúztatán 
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2011 

VÁRAKOZÁSOK-KIHÍVÁSOK 

Az évforduló legfontosabb mozzanata talán az, ami

kor az ember megáll egy pillanatra és visszatekint Noha 
számomra nincs oly távol az az időszak, arnikor a Ma
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallga
tójának érezhettem magam, az emlékek azok mégiscsak 
emlékek. 

A visszatekintéssel együtt jár az értékelés. Ha az ele
jén szerelném kezdeni, akkor szavalin a lelkesedést kell 
tükrözzék, melyet akkor éreztem, arnikor megérkeztem 
Marosvásárhelyre, azon belül is abba az épületbe, mely
ről otthon (Székelyföldön) legendákat zengtek. Amikor 
beléptem azt hittem ez az a hely, ahol talán még csodák 

is történnek, ahol a tudás születik. Nagynak éreztem magam amikor beléptem a 
kapun, hiszen úgy gondoltam, hogy aki itt lehet az már büszke lehet magára. Meg
tapasztalhatta mit jelent küzdeni egy felvételi vizsga során a lehetőségért, hogy be
kerüljön egy elismert intézménybe. E felvételi is hordozott árulkodó jeleket arról, 
hogy ez a rendszer közel sem tökéletes, átverhető, nem szűri ki az értékeket, "jók" 
és "kevésbé jók" egyaránt bekerülnek, mi több szinte kivétel nélkül be is fejezik 
tanuhnányaikat. De ezek a következtetések csak akkor születtek meg, miután meg
ismertük egymás képességeit. A rózsaszín köd talán egy évet tartott, aztán lassan 
szertefoszlott és nem a Nap sütött ki mögötte, sokkal inkább rideg volt, mint általá
ban a valóság lenni szokott. 

A kezdeti lelkesedést az egyetemi évek során felváltotta a megdöbbenés és olykor a 
csalódottság. Csalódtarn, hogy igazából a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem nem teljesen olyan. arnilyenről nekem otthon a tanáraim meséltek. Nem 
az emberekben csalódtarn, nem az oktatóimban, hanem a rendszerben. A szakma 
rohamos fejlődése által megkövetelt állandó megújulás, átalakulás nem a tudomá
nyosság vagy a szakmánk szépsége és felelősségteljes gyakorlásának szempontjait 
veszi figyelembe, hanem sokkal inkább kiszolgálja azt az óriási gyógyszerész igényt 
melyet ez az "üzletág" megkövetel. De visszagondolva, nem ez volt a legfájóbb pont. 
Talán abban csalódtam leginkább, hogy nem volt meg az a kitartás az a küzdőszel
lem és akarat, hogy jobbá váljunk, jobbá tegyük az egyetemet. Kutatni szerettem 
volna, dolgozni, kiemelkedni és hiába kerestem nem kaptarn az áhított lehetőséget. 
Behatárolt a pénz és nem szívesen teszek említést róla- de talán a magyarságom is. 
Ennek ellenére, sok kompromisszumot kötve vállaltarn, hogy ha lehetőséget kapok 
részévé válok az oktatói közösségnek, melynek néhány kiemelkedő tagja lehetősége
ihez mérten segíti és egyengeti az Ahna Materbe való visszatérésem, és bízva a várva 
várt változásban emlékeztetnek az intézményhez fűződő szép emlékekre. Mert így 
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igaz, mégiscsak él~tünk egyik szép periódusa volt egyetemi hallgatói státuszunkkal 
összeforrva. Ez idő alatt kialakult emberi kapcsolatok, barátságok meghatározzák 
életünk további alakulását. A hallgatói élet Marosvásárhelyen is szép és élményekben 
bővelkedő lehet, ha kihasználjuk az adott lehetőségeket. Ezen lehetőségek száma az 
idő előrehaladtával egyre gyarapodott és mára elfogadható szintre emelkedett. Az 
első itt eltöltött éveimben elérhetedennek és egy kisebb csoport által kisajátítottnak 
tűnt a hallgatók érdekképviselete, ebből adódóan a lehetőségek kiaknázása is a ki
sebb csoport kiváltsága lett. Vagy csak túl könnyen feladtarn? Mindenesetre az utolsó 
években, amikor már elérhetőbbé váltak a lehetőségek, hogy részképzésre menjek, 
rendezvényeket szervezzek akkor már nem találtarn benne kihívást. Kihunyt belő
lem a,z érdeklődés, amit sajnálok, mert ezáltal fontos tapasztalatoktól fosztottam 
meg magam. Viszont annál több élmény részese lehettem, ami szórakozást illeti. 
Azok a bizonyos diáknapok, kihagyhatatlan és egyedi élményt jelentenek a maros
vásárhelyi egyeternistának. 

A fent említettek ellenére ha valaki megkérdezi, azért büszkén mondom, hogy 
hol végeztem tanulmányaimat. Az álláskeresésnél is még sokat jelent az, ha valaki azt 
mondja, hogy a marosvásárhelyi egyetemen végzett. Büszke vagyok és köszönettel 
tartozom azoknak az oktatóknak akik hitték és a mai napig hiszik, hogy van remény, 
hogy jobbá váljon az oktatás. Őszintén remélem, hogy a pénz és éuközpontú rend
szerben teret kapnak majd az emberi értékek és a tudományos érdeklődés. Ebbe az 
irányba tett lépések sajnos későre hozzák a várt eredményt, de addig is kitartunk, ki 
kell tartsunk a magyar nyelvű orvos és gyógyszerész képzés mellett. 

A jövő nemzedékeinek, akiknek tervei közt szerepel a gyógyszerészeti pálya vá
lasztása, vagy épp folyamatban vannak tanulmányai sok türelmet és kitartást kí
vánok, mert a szakmai tudás felhalmozása hosszas és a pályafutás végéig tartó 
folyamat. E tudás halmozásánál még fontosabb annak felelősségteljes és ésszerű 
alkalmazása, mert csak így érhető el .előrehaladás és fejlődés szakmai téren. A je
lenlegi farmakofágia helyett a racionális politerápia promoválása, a pénz és az ab
ban kifejezett teljesítmény orientáció másodlagassá tétele, helyette pedig az emberi 
kapcsolatok (gyógyszerész -beteg) javítása és ápolása mindarrnyiunk feladata. 
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2013 február, 

Gáll Zsolt 

Gyógyszerészi eskü 

"Egész tevékenységemben mélységest'11, emberséges 
n'IAgatartást tanusflok az ember és a közösség iránt. 

Tiszteintjogom a beteg méftósdgát és személyiségét, 

fuglallwzdsonmt lelk#smerete.w11 gyakórolvil,' a 
gyógyszerészi etika és eleontológia ,ilőínisai szerint. 

jellemern feddhetetlen lesz mind s~ját magamma~Ti;llnd 
szaktáJ-saimmal szemben, al:ilmek __ egyúttmúf.Wd~t 
jbgom kémi, 6s nem utasítom visW'seg(l$.égemet,' 
amikor'czt a beteg érdekében kérik tőlem. 

Semmiképpen nem engedem meg, hoKJi gyógyszerészi 
hivatásomat az emberegészsége éfélete eflt!n 
has:mdljdk jel. 

Türelmes és megértri lf.'szek az~! sf~~(Jerl-fs; ~ki_ , 
b••Iegség'' miatt, twm adjt~nwg;a ijekefn kijdr6 tis"zt~ietet. 

~ 9-, \ - _.--·' 
Esküszöm, beaületcnwe, ünnep_éi:Yfs!ttl ~.s:&aba_tfun, 
IMen engem úg)' segflje11!" 

'•• • .. •.•• MAROSV..ÍSÁRHELYI 
ORVOSI ÉS GYÓGYS7J:RJbZI::.Tl 

EG)'ETEM 

Gyógyszerészeti Kar 

2006-2011 iifolyarn 

A végzősök ünnepi csoportképe 
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2012 

ÚJ ÉLET- LEHETŐSÉGEK- NOSZTALGIA 

Rettentően meleg; napos reggelre ébredtem és bár 
igencsak vonzónak tűnt a kisértés, hogy valami szórakez
tató aktivitással töltsem el ezt a gyönyörű napot, hamar 
rádöbbentem, hogy a reggeli után vissza kell térnem az 
asztalomhoz, melyen szétszórtan hevertek a különböző 
kémiai szerkezetekkel, matematikai számításokkal illet
ve nem utolsó sorban, unalomból született különböző 
absztrakt rajzokkal teli lapok. Az asztal közepén, mint va
!ami szent biblia, úgy hevert az egyetemi felvételi teszt
gyűjteményt magába foglaló könyv, kinyitva az éppen ak
tuális feladatnál, ameddig az előző este eljutottam. Aztán 

este és megint reggel - és mindez ugyanígy ismétlődött. így·teltek az érettségit 
követő, az egyetemi felvételit megelőző napok. Ami oly messzinek tűnt, igen hamar 
elérkezett, eljött a felvételi napja is és ott találtam magamat, több volt - és persze 
leendő évfolyamtársammal együtt a "nagy kórházban", az egyetemi felvételi hely
színén. 

A terembe bemenve, látszott, ahogy mindenki, fürkészve körülnéz egy-egy is
merős arc után, mocorgás, sóhajok, várakozás töltötte be a termet. Végül megérkez
tek a vizsgakérdések és egy igencsak rövid útmutatót követően, mindenki belevágott 
a "munkába". Ettől a perctől kezdve, egészen addig a mondatig, hogy "mindenki 
tegye le az irószerét! ", szinte csak egy röpke pillanat telt el, ezután következett 
a jellegzetes "ide mit írtál?" "ezt hogy oldottad meg?" kérdések özöne, izgulás, 
jajgatás, öröm, csalódás, pedig még az eredménynek híre sem volt. Ha emléke
zetem nem csal, az eredményeket még aznap kifügesztették, amit természetesen 
hísztirohamok, telefonon keresztüli üvöltözések, nyakbaugrások, illetve néhány 
esetben zokogás és könnyek követtek. Mindenki igyekezett felhívni a hozzá közel 
álló személyeket, hogy elújságolhassák a jó hírt illetve éppen csalódásukat. Az ered
ményhirdető tábla körüli tér zsúfolásig telve volt, alig lehetett elkapni egyeegy nevet 
a listáról. 

Az iratkozás másnap volt és még nagyobb tömeget vonzott, hosszú órákig álltunk 
sorban, míg bejelenthettük, hogy igenis elfoglaljuk a kiharcolt helyet a gyógysze
részeti karon. A sors pont úgy hozta, hogy a beiratkozás alatt már javában folyt a 
Félsziget Fesztivál, ami lehetségessé tette a sikeres bejutás méltó megünneplését is. 

Hamarosan eljött az a nap is, amikor ideje volt felköltözni az új otthonunk hely
színére Vásár helyre. Fájdalmas és könnyekkel teli pillanatok voltak ezek ... a szüló'k 
számára. Mi már alig vártuk, hogy kilépjenek az ajtón és meghalljuk, hogy az autók
kal elhajtanak. Szabadnak éreztük magunkat, szabadabbnak, mint bármikor, mint
ha az egész világ a miénk lett volna. Emlékszem, ahogy a lakótársaimmal, akiket 
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ugyanakkor már egyetemi kollégáimnak is szólíthattam, első lépésként kimentünk 
a tömbházlakás teraszára és egy hatahnas lélegzetvétellel tudattuk magunkkal, hogy 
ez igen, ez AZ ÉLET! 

Az évfolyamhoz kőtődő első emlék az évnyitó volt. A zsúfolásig megtelt teremben, 
mocorgás, forgolódás, nézelődés - mindenki próbálta fehnérni a terepet, ismerős 
arc után kutatott. A ricsajt magassarkú lábbeli kopogása oszlatta fel. Az akkori dékán
asszony jelent meg a díszterem színpadán. Vastekintetével végigkémlelt bennünket, 
gratulált az egyetem választáshoz, majd ehnondta kötelező n0tóbeszédét. 

Az első összeboronálódási alkahnat egy elmaradt biofizika óra hozta meg, amely 
helyett végül egy közeli szárakazóhelyen találtuk magunkat, ahol a jelenlevők közill 
mindenkinek lehetősége nyilott kibontakoztatni magát, ehnondani honnan jött, most 
éppen hol lakik, miért ezt a pályát választotta, valarnint minden egyéb csevej téma 
ami éppen akkor eszébe jutott. Azt hiszem ettől a perctől kezdődött egy igencsak 
szaros barátság kialakulása köztünk, a fiúk között, ami egészen napjainkig tartósnak 
bizonyult. Természetesen ehhez hozzájárult az úgynevezett kisebbségi effektus, mivel 
csupán heten tartoztunk az erősebbik nemhez. 

A hetek, hónapok igencsak gyorsan teltek, ismerkedtünk, összerázódtunk, tapo
gatóztunk a felsőbb évesektől tanáraink szigorúsága felől, illetve mindez idő alatt úgy 
éreztük valami fontos dolog részesei vagyunk, minden újdonságnak tűnt, szippantot
tuk magunkba az egyetemi élet javát. Sokunknak, főleg nekünk, akik a Székelyföldről 
érkeztünk igencsak újdonságnak tünt, többek között, az anatómia gyakorlat, ahol rá
jöttünk, hogy egy kukkot sem értünk románul, nemhogy szaknyelven, de még társal
gási szinten sem. Még tiszta szerencse, hogy az anatómia gyak után, fehnentésként 
torna óra következett, ahol kifiíjhattuk egy picit magunkat. Ugyanakkor, ez volt az az 
időszak az egyetemi évek alatt, arnikor még nagy buzgósággal minden kurzuson részt 
vettünk, minden órán ott voltunk, viszont ezt mintegy ellensúlyozva, nem maradtunk 
le egyetlen buliról, összeülésekről, szabadtéri programokról se. Fokozatosan kezdtük 
megismerni a várost, a buszjáratokat, a meglátogatni érdemes helyeket. 

Az idő repült és hamarosan a vizsgaidőszakban találtuk magunkat, igencsak nagy 
fejtöréseket okozva nekünk, már a gyakvizsgák is. Visszaemlékszem, hogy például a 
botanika gyakvizsgán, a legkönnyebb tétel kihúzása után (amikroszkóp összetevői
nek leírása, bemutatása ... román nyelveu) teljes mértékben ,a gyaktanárnő jóindulatára 
lettűnk utalva, akinek végül is megesett a szíve rajtunk és átengedett a vizsgán. Ez
után jöttűnk rá, hogy a neheze még csak most követké~ik. megérkeztünk a nagybetüs 
SZESSZIÓ időszakába, amivel mindenki olyarrnyira riogatott minket, mint késó'bb ki
derült, nem alaptalanul. 

Első - és ma is vallom - tnindez idáig legnehezebb vizsgánk a botanika volt. Nem 
kevesebb mint 3 5 O oldalt kellett "bevágni", csekélyke hét nap alatt. Sokan megértettük, 
hogy a vizsgára való készülés valóban szó szerint éjjel-nappal tanulást jelent. Szeren
csére mi még elkaptuk azt az időszakot, ainikor a vizsgaink nagy része szóban volt, 
ahol nemcsak a szesszió alatt felhahnozott tudás számít, hanem az is, mennyire tudod 
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eladni magad, vagyis mennyire tudod elhitetni a vizsgáztató tanárral, hogy te igenis 
egy kisebb szakember vagy a kihúzott tétel témakörében, nincs olyan aspektusa an
nak, amivel ne lennél tisztában és megérdemled az áttnenőt. Ez egyeseknek sikerült, 
másoknak nem. Ugyanitt kellett rájönnünk, hogy a jegyadásnak igenis van szubjektív 
oldala is és, hogy mennyire fontos az első benyomás. Egyes tanároknál ez nagyobb 
mértékben nyilvánult meg, másoknál meg kevésbé. 

Az első szesszió után igencsak szaporán peregtek a napok, hónapok. Egyre jobban 
kezdett összerázócini az évfolyarnunk, majd ínegtudtuk, hogy diáknapot szerveznek 
és jött is az ötlet, hogy az évfolyamról állítsunk össze egy diáknapos csapatot. Mint 
később kiderült, ez volt az egyik legmeghatározóbb lépés az együtt eltöltött öt év alatt. 
A diáknapokon ezután minden évben részt vettünk és ez az esemény egyre jobban 
összehozott minket. 

A másodév hamar eljött, szinte csak úgy röpült az idő. Újabb tantárgyak jelentek 
meg az órarendben, köztük sokak számára egy igencsak viszontagságos, a fizikai ké
mia. Mint késó'bb kiderült, az évfolyarn több mint felének ez a tantárgy első elvágott 
vizsgaként maródott be az emlékeibe. A másodév több érdekességet is hozott, főleg 
a kémia terén, amelyet az első két év alatt orrvérzésig tarútottak. A "fizkém" mellett 
volt szerencsénk analitikai kémiához, valamint szerves kémiához is, egyes tantárgyak 
kisebb, mások nagyobb elégtételt hoztak számunkra. Ekkor már rájöttünk, hogy sok 
olyan tantárgyunk lesz, amely előrelépést nem fog hozni számunkra, mi ezeket "töl
telék" - tantárgyaknak neveztük. Az öt év során sajnos sok ilyennel találkoztunk. 

Az első két év során magunkba szívott alapok után jött a harmadév, amely már 
szaktantárgyakkal kecsegtetett minket: farmakológia, gyógyszertechnológia, gyógy
szerészeti kémia. Itt kezdtünk, a sok kémia után, betekintést kapni a valódi "gyógysze
részetbe". Akkor éreztük azt, hogy ezek a tantárgyak igencsak fontosak és ezeket már 
muszáj komolyabban vennünk. Ezt tükrözte az a rengeteg parciális is, amiből szinte 
minden hétre akadt legalább egy Ugyanakkor itt éreztük először azt is, hogy ezeknél 
a tantárgyaknál igenis fontos az,.hogy évközben is át kell olvasni a kurzusokat, mivel 
másképp a szesszióban nehéz dolgunk lenne. Abban az évben volt szerencsénk, a far
makológia gyakorlatok keretében, békákkal illetve patkányokkal kísérletezni, egyesek 
számára kisebb, mások számára nagyobb örömet okozva. Ugyanekkor, a technológia 
gyakorlatokon oktatóink igyekeztek betekintést adni számunkra a gyógyszeripar, va
lamint a gyógyszertárban folyó "preparálás" rejtelmeibe. A rengeteg vizsga és infor
máció zuhatag a sok tanulnivalóval nagyon lefoglalt Ininket és egyre kevesebb időnk 
maradt a szórakozásra. 

Közben volt szerencsénk megismerkedni a magyarországi részképzés lehetőségé
vel is. Többen éltünk is ezzel a lehetőséggel, negyed - illetve ötödév során. Magyar
országon egy más színvonal és oktatási felépítés tárult elénk, fűszerezve igencsak elit 
kutatási munltával. Itt láttuk, valóban, nrilyen más is lehet az oktatás, illetve, hogy 
mennyire számít az egyetemre befolyó pénz összege és hogy ezt hogyan is osztják le. 
Rengeteg újdonsággal gazdagodtunk, új technológiákba kaptunk betekintést, és so
kunk számára itt jött az ötlet a késó'bbi állarnvizsga dolgozat témája számára. Csaló-
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dásként tapasztaltuk, hogy a tanáraink közill egyesek nem nézték éppen jó szemmel, 
hogy mirészképzfsen voltunk és ez megnehezítette a reintegrációnkat, miliamarabb 
be kellett pótoljuk a gyakorlatokat, mert egyébként nem vehettünk volna részt a vizs
gán. 

Negyedéven sokunk számára, már körvonalazódon az államvizsga témája, páran 
igyekeztünk belekóstolni a tudományos kutatásba is, részt vettünk a Marosvásárhelyi 
Magyar Diák Szövetség által szervezett tudományos diákköri konferencián is. Lehető
ség nyílt kipróbálni milyen érzés bemutatni egy kutatómunka eredményeit a nagykö
zönség előtt. 

Az ötödéven mindenki már kezdettől fogva hajtott az államvizsga dolgozatának az 
elkészítésére. Többen, felhasználva azt a tájékozottságot, amit külfóldön szereztünk, 
már elképzeltük azt, hogy valóban mit is szereménk elvégezni és e szerint pontosan 
tudtuk, hogy melyik tanszékre kell beiratkozzunk. A többiek között egy kisebb harc 
alakult ki egy-egy jobb hely megszerzésére a tanszékeken. 

Ekkor már kezdtük felfogni, hogy hamarosan vége az egyetemi élemek, nemsokára . 
szét fogunk szóródni, ezért próbáltunk foggal-körömmel ragaszkodni még ahhoz, ami 
megmaradt. Próbáltunk minél több időt egyiitt tölteni, viszont ezt egyre nehezebbé 
tette a második félévi kötelező gyógyszertári gyakorlat. Többünk számára, már ekkor 
megvolt a leendő munkahelyünk. Nekünk, fiúknak könnyű dolgunk volt, hamar elhó
dított minket a gyógyszeripar, többen már tavasszal a gyógyszergyárakban dolgoztunk. 
Ez persze megint azt vonta maga után, hogy egyre kevesebbet találkoztunk egymással. 

Az államvizsga dolgozat megvédésének dátuma is hamar eljött, ennek eredménye 
viszont nagymértékben függött attól, hogy milyen bizottsághoz soroltak be minket. 
Voltak közülünk olyanok, akiket sokat kérdeztek és gyenge jegyet kaptak, annak da
cára, hogy jó dolgozattal rendelkeztek. Másrészt, voltak gyengébb dolgozatok, anriket 
viszonylag nagy jeggye! értékeltek. Viszont ez az aspektus cseppet sem zavart min
ket. Örültünk, hogy ez is lejárt, aztán jött a bankett, ahol egy utolsó összeborulás és 
koccintás erejéig azt hittük még elkerülhető a búcsúzkodás, viszont lelkünk mélyén 
tudtuk, hogy ez már a végét jelenti az egyetemi éveknek, az egyetemi barátságoknak 
és az ami volt, sosem jön el újra. 

Sajnos, mindez beigazolódott, amint befejeztük az egyetemet szétszóródtunk, 
mindenki a saját útja felé. Már nincsenek összeülések, hatahnas bulik, közös progra
mok, mindenki belefeledkezik a szürke hétköznapokba, próbáljuk megszokni, hogy 
reggel muszáj felkelnünk, még akkor is ha nem szerefnénk, a munkaidő lejárta előtt 
nem mehetünk haza, ha éppen úgy tetszene nekünk, nem oldják meg a problémákat 
helyettünk, saját fizetésünkből kell megéljünk a hónap végéig, stb. 

Egyszer, egy számomra nagyon kedves személy azt mondta, hogy tanuljam meg, 
hogy soha nem lesz olyan jó dolgom, mint az egyetemi években, előtte sem volt, utá
na sem lesz. Állítása beigazolódott ... 
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Kirándulás a Sornos tetőre 

dr. Donáth - Nagy Gabriella 

évfolyamvezető tanárral 

A Diáknapok 



Ballagási csoportkép 

Végzősök és tanáraik a 

banketten (dr. Gyéresi Árpád 

prof, dr. Hancu Gabriel 

adjunktus) 
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Hölgykoszorú a_ végzősök 

bankettjén 

BALLAGÁSIBESZÉDEK 

Dr. Gyéresi Árpád beszéde 

Hölgyeim és Uraimf 

Tisztelt Dékánasszonyi 

a Gyógyszerészeti Kar oktatói testülete, 

Kedves ifjú gyógyszerészjelöltek, 

ünneplő közönség! 

A mai napon az 58. marosvásárhelyi gyógyszerésznemzedéket ünnepeljük és 
köszöntjük. Minden idők egyik legnépesebb évfolyama búcsúzik, bizonyság erre az 
ünnepség új helyszíne, az évszázados, patinás AlmaMater épülete helyett. 

Az ünnep rendszerint emlékezésre is kötelez. Alkalom arra, hogy emlékezzünk 
nagy iskolatermelŐ tanárelődeinkre: 

- Kopp Elemérre a gyógynövénykutatás, 
- Hankó Zoltáma a gyógyszerkészítés, 
- Mártonffy Lászlóra a gyógyszervegyészet marosvásárhelyi megalapozójára. Jog-

gal tekintjük a Kar életének e jelentős személyiségeit a szakmai hlrnt;vünk megte
remtőinek, kérem - kedves végzősök - legyenek Önök is büszkék, hogy az általuk 
teremtett Karon végezhették tanulmányaikat. 

Egyetemi képzésük új feltételek között, a jelenkor követehnényrendszeréhez iga
zodó program szerint történt. Diákéveiknek hitvallását tükrözik a kortárs dalszerző
énekes (Ákos) sorai: 

''Azért vagy itt, hogy mindent láss, 

hogy értsed a szót, olvasd az írást. 

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, 

hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj." 

Tanuhnányaik során tapasztalhatták a jövendő szakmájuk sokrétűségét, a rész
területenként is már nehezen áttekinthető ismeretanyag bonyolultságát. És ez még 
csak a kezdet. A biztos tudásalap megszerzése nyomán szakmai és egyéni életük 
kiteljesedésének időszaka következik. Ma már a klasszikus gyógyszerészeti ismere
tek a szakma knltúrtörténeti részét képezik. Nemcsak az elsajátítandó tudásanyag, 
hanem a szemlélet is lényegesen bővül és változik, s ezáltal a gyógyszerész szerep
köre is. Önök az információ kezelésének és az informálásnak is biztoskezű szakern
bereivé kell váljanak. 

Az információ állandó frissítése napi feladat, s ehhez nyelvek ismeretére van 
szükségünk. Ma már az angol nyelv széles körben ismert, a szakmában is egyre in
kább átvette a latin nyelv korábbi szerepét, ezenkívül az Európai Unió más 2 nyelvét 
is birtokoljuk. Nyelvi tehetségünk kibontakoztatására előttünk állhat a Székelyföld 
nagy tudós fiának, Kőrösi Csoma Sándornak a példája, aki megalkotta a távoli Ázsi
ában a mai napig példa nélkül álló tibeti-angol szótárat. 
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Manapság a gyógyszerészet jelentős változások előtt áll. A fennmaradáshoz, a 
szakma jövőjének érdekében, tájainkon halaszthatatlan tennivaló a gyógyszerész 
méltó társadalmi szerepének elismertetése, a szakmai érdekvédelem szilárd ala
pokra való helyezése. Világszerte a gyógyszerésznek egyre nagyobb szerepe t szánnak 
az egészség megőrzésére vonatkozó programokban, a gyógyszerkutató, gyógyszer
gyártó, forgalmazó, tanácsadói kompetenciák mellett. Sajátos, új szakmai kihívások 
merülhetnek fel az emberi életkor hosszabbodása következtében. Ma már nemcsak 
a szetnélyre szabott terápia, hanem az egyénre szabott gyógyszerfejlesztés is ismert. 

Ugyanaltkor, alapvető felelősség a társadalmi egyenlőtlenség által sújtott, szenve
dő emberek ellátása is. Nagy költőnk, Ady Endre szavait idézve: 

"Nem kívánom senkitől, 

hogy csodás dolgot tegyen, 

de joggal elvárom mindenkitől, 

hogy mindig ember legyen" 

Kedves ünnepeltek, a jövő gyógyszerészei! Kérem fogadják indulásuk küszöbén 
őszinte jókívánságaimat, egyéni életükben találják meg a boldogságot, a szakmai 
életükben az érvényesülést, a felmerülő nehézségek legyőzéséhez jó erőt, egészsé
get és optimizmus! kívánok. 

Kívánom, hogy: 
- legyenek olyan képzettek, határozottak és kitartóak, mint a városunk arculatát 

megformáló legendás polgármesterünk dr. Bernády György gyógyszerészdoktor 
és jogtudós, 

- anyanyelvünket és a szép szakmai anyanyelvűséget megőrzők és színvortalasan 
művelők, követve a l 00 éve született gyógyszerész-diplomás, jeles írónk, Orkény 
István példáját, 

- az újra, a szépre fogékonyak, amint azt a modern festészet megteremtői között 
ismert gyógyszerész, Csontváry Kosztka Tivadar tette. 
Ne feledjék: "az érték- még mindig- bennünkvan" (Czeizel Endre dr.) 
Sikeres életutat, Isten Velük, Isten Velünk!" 
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Szabó Zoltán végzős beszéde 

Mélyen tisztelt oktatók, tisztelt szülők, barátok, kedves kollégák, 

Engem ért ma az a megtiszteltetés, hogy neves és szerelett oktatóink mellett, 
megoszthatok néhány gondolatot Önökkel, eme számunkra oly kedves és nevezetes 
napon. 

Már a beszédem megírásának kezdetén hatalmas dilemmában voltam, hogy mi
lyen is legyen ennek a gondolatmenetnek a hangvétele. Írjak egy poénos, frappáns 
szófordulatokkal tűzdelt "modern", a nyugati "trendre" épülő "speech" -et? Végül 
úgy döntöttem, hogy egy komolyabb hangvételű gondolatsorba összegzem azt, 
hogy mit is jelent ez a mai nap számomra. Három nagy célcsoporthoz szerelnék 
ma szólni és kifejezni hálárnat és köszönetemet nekik: 

Önökkel kezdem, mélyen tisztelt Oktatók. Sokan azt mondják, hogy egy egye
temi oktató feladata az, hogy tanítványaiból a lehető legjobb szakembert képezzen. 
Nem is tévednek sokat...csupán pár betűnyit. Az Önök feladata, tisztelt Oktatók 
nem kevesebb és nem több, mint, hogy EMBEREKET formáljanak belőlünk és ha 
végignézek az évfolyamunkon, azt kell mondanom, hogy IGEN, Önök, tisztelt ok
tatók, derekasan végezték feladatukat. 200 7 őszén egy évfolyamnyi karnaszt kaptak, 
mint nyersanyagat és egy feladatot, hogy öt év alatt, felelősségteljes szakembereket 
faragjanak belőlünk. Ma, 2 O l 2 június 15-ikén megcsodálhatják - sokszo_7 hálátlan
nak tűuő - feladatuk gyümölcsét. Mi, az Önök hagyatékai vagyunk, és Onök - ezt 
nem túlzással mondom- ami példaképeink. Köszönjük Önöknek, hogy megtaní
tották mit jelent mindenekelőtt embernek lenni, valamint egy másik fontos dolgot, 
azt, hogy mit jelent a hivatás. Köszönjük, hogy megtanulhattuk, hogy a két fogaiarn 
nem létezhet egymás nélkül. Nincs hivatás emberség nélkül és igazából nincs em
berség hivatás nélkül. Kívánom, hogy a Jóisten fizesse vissza Önöknek mindazt az 
energiát és időt amit belénk fektettek. 

A következők akikkel megosztanék pár gondolatot azok ti vagytok kedves Kol
légáim. Úgy gondolom mindaimyian hálásak lehetünk, hogy egy ilyen évfolyam 
részesei lehettünk, mint amilyen a miénk. Egy maréknyi nyers gyémántként kezd
tük és az öt év alatt egy egységes brilliánssá fejlődtünk. Mindenki személyiségének 
legjavával járult hozzá ahhoz, aminek a végeredménye egy összetartó, egységes év
folyam lett. Regéket lehetne írni arról, hogy mi minden is történt ez alatt az öt év 
alatt. Mesélhetnénk az együtt eltöltött időről, a bulikról vagy éppen az átnemaludt 
éjszakákról, a vizsgákról, stresszről stb. Én most mégis valami másra hívnám fel a 
figyelmeteket. 

Egy dichével élve azt is mondhatnárn, hogy ez, ahol most vagyunk az egy új 
kezdet és nem a vég. A gyógyszerészet kapujában vagyunk és az igazi kérdés az, hogy 
valóban felnőttünk-e ahhoz, hogy belépjünk ezen a kapun. Ezen a kapun túl, már 
nincs olyan, hogy "Ó, majd megtanulom ősszel" vagy "most fáradt vagyok", "vala
hogy úgyis átmegyek". Amint mondtam, a gyógyszerészet hivatás, hiszem és vallom, 
hogy a világ legszebb és egyben legnehezebb hivatása is. Pillanatnyi döntéseinken 
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akár egy élet sorsa is múlhat. Legyünk tisztában ezzel a felelősséggel, és kívánom, 
hogy sose feledjük.: nem pénzbajcsárok vagyunk, nem eladók egy futószalagon, 
nem elárusítók, hanem gyógyszerészek. Ugyanakkor, nem orvosok, nem ké~u
sok, nem biológusok ... talán mindegyikből egy kevés, de mindenek előtt GYOGY
SZERÉSZEK. Hiába ismerünk fel egy pontos diagnózist, ha nem tudjUk Inivel kell 
kezelni azt, hiába értem a kvantummechanika vagy a re"!ativitás elmélet rejtelmeit, 
hiába vagyok a HPLC fenegyereke, ha nem tudom hogy hogyan segítsek egy bete
gen. Ne feledjük, felelősséggel tartozunk közösségünknek. 

Végül, de nem utolsó sorban szeremék szólni azokhoz, akiknek a legnagyobb 
érdeme, hogy mi, ma itt állhatuúk. Akik katalizátorok voltak abban a reakci<)egyen
letben, melynek végtermékei mi magunk vagyuúk, friss gyógyszerész.ek. Orrökről 
van szó, tisztelt Szülők. Az, hogy mi most itt vagyunk legfőképpen Orröknek kö
szönhető. Igazából, ma aratják le annak a fáradhatatlan és önfeláldozó munkának a 
gyümölcsét, amit évek hosszú sora óta végeznek. Nincs az a hála, köszönet vagy cse
lekedet amivel valaha is vissza tudnánk fizetni Önöknek mindezt. Fel sem fogható 
az a szellemi és anyagi megpróbáltatás amit Önök vállaltak érettünk. Nem törődve 
fáradtsággal, nélkülözéssel, álmatlan éjszakákkal, robotoltak, azért hogy mi, itt, a 
távolban ne szenvedjunk hiányt semmiből. Most, felnőtt emberként fogtUk fel és 
tudatosult bennünk, hogy mennyit is tettek értünk. És mikor lejár ez az ünnepség 
és odajönnek hozzánk, hogy megrázzák a kezünket és megöleljenek, felköszönte
nek virággal, mi majd mélyen az Önök szemébe nézünk és csak annyit mondunk 
"Köszönjük!" Higyjék el nekem kedves szülők ... nem a virágra értjük." 
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EMLÉKEK A SPORTÉLETBŐL 

Kosárlabda 

Az ötvenes évektől Marosvásárhelyen igen aktív sportélet, minőségi sportolás 
folyt. A második világháború után jött lendületbe a kosárlabda sport. Az Egyetem 
területén levő, a monarchia idején épült lovarda akkortájt - országos viszon:y_latban 
-páratlan lehetőséget biztosított az ún. teremsportoknak. Itt rendezték a kosarazák 
is bajnoki mérkőzéseiket, olyan évszakokban, amikor a szabadtéri (Erzsébet liget, 
Torna kert, Voin\a -Akarat park) pályákorr nem lehetett játszani. 

A kosárlabda sportban volt egy olyan időszak, arnikor Marosvásárhelynek 4 ütő
képes csapata is volt, 2 női, 2 férfi csapat. A női csapatok Alimentara, Mure~ul. 
Voin\a, Progresui néven szerepeitek a különböző időszakokban. A női csapatokban 
gyógyszerészlányok is szerepeltek. Az úttörők egyike Gőrög (Kovács) Mária - 19 5 8 
volt, majd a sorban Boga (Tóth) Magda - 1964 következett, késó'bb hosszabb ide
ig Brassai (Madaras) Erzsébet Borbála - 1966 évjárat. Mivel ők városi klubokban 
játszodtak erős nyomás alatt álltak az egyetemiek részéről, hogy csak az egyeterni 
csapatban játszanak. Minőségi sportolók esetén ez nagyon vitatható szempont volt, 
de különösen G.K.M. és B.T.M. ezt a saját bőrükön megszenvedték, az egyeterni 
karrier meggátlásával, avagy éppen az aktív sportolásról való lemondással. 

Mindenképpen teljesítményük, sportolói helytállásUk most - az idők távlatából 
-is dícséretes, a Gyógyszerészeti Kar értékei közé tartoznak. 
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A - !igás női kosárlabda

csapat a Békási - szarosban 

(középen: Görőg Kovács 

Mária -ld. 1958) 

A ligás női kosárlabdacsa

pat a Főtéri (Rózsák - tere) 

Hargita száll ó előtt (álló 

sorban balról a negyedik 

Madaras Erzsébet - Bori -

ld. 1966) 

Labdarúgás 
A 60-as évekbenmégviszonylag sokfiú (1961 -3, 1962-8,1963-5,1964 

-8, 1965-6, 1966-3, 1964- 7) volt a Gyógyszerészeti Karon, így ütőképes 
csapatot lehetett indítani az egyetemi bajnokságban. Sőt, karon belüli mérkőzésekre 
is sor került, pl. 19 5 9 őszén, az I. és II. év közös csapata a III. évesekkeL 

A 60-as évek elején érdekes mérkőzést vívott az egyetemi bajnokság kerei:~ben 
Karunk csapata az orvosi kar (III. év) csapatával. Ekkor Karunknak két Jeigazolt játé
kosa volt Marossy Csaba és Pány Ödön (kapus) személyében. Az egyetemi bajnokság 
napján ők viszont a városi bajnokságban szereplő ~tiintában játszottak (a cukorgyári 
pályán), ezért fél órával halasztani kellett volna a kezdési időpontot, ebbe az orvosi
sok nem egyeztek bele. Igy a mi csapatunk tartalékosan kezdett és az első félidó'ben 
jelentős - több gólos - hátrányba került. A két kollegánk a szünetben érkezett meg 
az előző mérkőzésük után és így a második félidőben erősítették csapatunkat, oly
annyira, hogy sikerült az erdeményt megfordítani. 

De futballélet már az ötvenes évek elejétől létezett. Az egészségügy - Sanatatea 
nevű csapatában, mely a tartományi bajnokságban szerepelt, játszott Szánthó Endre 
("Cigesz" -kapus), Bernstein György (Munyi). Izgalmas helyzeteik is adódtak, így 
pl. emlékezetes volt egy győztes mérkőzésük Galócásorr , melynek végeztével a helyi 
szurkolók elől Maroshévízig futott a csapat. 1960-ban egyesült a Sanitatea az egye
temi csapattal, majd ~tiinta (Tudomány) néven szerepelt tovább a tartományi baj
nokságban. Ekkor került a csapatba Kim Sándor gyógyszerészasszisztens és játszott 
Pány Ödi és Marossy Csaba társaságában. Ez a csapat nemcsak az egészségügyben, 
az egyetemen dolgozók körében, hanem városi viszonylatban is jelentős népszerű
ségre tett szert. A csapat megnyerte 19 6 7 -ben a tartományi bajnokságot és utána a 
megyeközi selejtezőt is. Ezzel bejutott a C divizióba, ahol nemcsak az Erzsébet ligeti 
salakos pályán, hanem a stadion nagy pályáján rendezbette a mérkőzéseit. A négy év 
C diviziós szereplése alatt a csapat a Románia kupában is aratott sikereket, magasabb 
kategóriájú csapatokkal szemben. 

Kim Sándor évtizedekig a MOGYE beszerzési osztályának jelentős beosztással 
bíró munkatársa volt. 



Pány Ödi (ld. !965) 

védése a Stiin~a 

mérkőzésén a ligeti 

salakpályán (lrozépen 

Marossy Csaba · ld. 

!966) 
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Gyógyszerészhallga

tók "rangadója" előtt 

(!959) 

csapat mérkőzés 

előtt (guggoló 

sorban baJról a 

második Marossy 

Csaba -ld. !966) 

A S\iinla C !igás csapata (álló 

sor bal szélén Kim Sándor) 
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Téli edzés után (balról: Marossy 

· Csaba, Pány Ödön) 

Vége a mérkőzésnek a 

Ligeti stadionban ... 



Kézilabda 
Az Egyetem 1962-ben vette át a kézilabda csapatot a 

Dinamo -Rapid klubtól és felvette a ~tiinra (Tudomány) 
nevet. Én már 1960-ban a Dinamo Jeigazolt játékosa vol
tam, középiskolai osztálytársal]lmal, Kiss Dezsővel együtt 
(aki késó'bb a Fogorvosi Karon végzett) . Kettős leigazolá
sunk volt, a Hellwig Vili féle Hargita ifi csapatában is sze
repeltünk. Az egyetemi csapathoz később Nagy András is 
csatlakozott. 

Szép sikereket ért el az egyetemi bajnokságban a 
Gyógyszerészeti Kar csapata. Másodéves koromban meg
nyertük az egyetemi bajnokságot, melyet a Lovardában 

rendeztek. Csapatunkban játszottak Kállai Lajos (kapus), Török "Samu" József, Né
meth Tibi. aki beállósként, óriásikat vetődve a félkörön - csak csodáltam a bátorsá
gát-, Nagy András lapátkezeivel, meg jómagam szórtnk a gólokat. Nekem már volt 
"diviziós" rutinarn s így én is hathatósan hozzájárulhattam a sikerekhez. 

1962-ben a Craiovai ~tiinrával játszodtunk. Mi, játékosok clubával utaztunk. 
Moszkvics kocsival elkísért bennünket Andrásofszky rektor és Demeter András "elv
társ", akik aztán a craiovai iskolákban népszerűsítették az új, román tagozat létrejöt
tét, toborozva erre felvételizőket. Ez ma már történelem ... 

Négyfalu (Sacele), 2013 március 

Fodor Levente 

A kézilabda csapat 

(balról.a.másoilik.Fodor Levente. a jobb szélen.Zöldes.József testnevelő tanár - edző) 
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Asztalitenisz 
A különböző sportágakban (labdajátékok, atlétika, stb) évente rendezett egyetemi 

bajnokság tette mozgalmassá ahaligatói életet. A 60-as évek első felében e téren az 
orvosi kar III. évfolyamamellett a Gyógyszerészeti Kar is sikereket ért el. 1962-ben, 
III. éven velünk folytatta a tanulmányait a nálunk 14 évvel idősebb Bernstein György 
(Munyi). Ebben az évben az ő szereplésével az egyetemi bajnokság döntőjébe juiott 
a Gyógyszerészeti Kar csapata, amelyben Medvés István ("Hápi") és jómagam is 
szerepeltünk. 3 játékosra volt szükség, engem azzal győzött meg Bernstein Munyi, 
hogy "Lövikém te A diviziós kézilabdás vagy, van labdaérzéked, gyere én 2 óra alatt 
megtanítalak pingpongozni. Odaállított az asztal mögé s adta a labdákat, én meg 
1-2 óra után már visszaadtam, ahogy tudtam a kaucsuklabdát. A mai napig nem tu
dok leütni, csak védekezni, mert ezt megtanította nekem Munyi. A döntőben aztán 
Munyi minden mérkőzését megnyerte, Medvés is 2-őt, én meg- amint az várható 
is volt - mindeniket elveszítettem. 

Az egyéni döntőben az orvosisok játékosa - a majd 2 méter magas - Herlesen 
Valer (egyetemi bajnok volt) az első szettbenkiütötte Munyit. Szegény Munyi na
gyon vékony testalkatú volt, igen szánalmasarr nézett ki (Auschwitz túlélője volt, 
Isten nyugosztalja). Aztán a második szettben, miután kapott valakitől egy szendvics 
( szivacs) ütő t - amilyet a kínaiak vezettek be annak idején - elkezdett topspinozni 
(pörgetni). A labdát magasan felpörgette s az amikor az asztalra ért laposan maradt. 
A nagyszájú Her!escu egyszerűen nem találta el a labdát, a levegőbe ütött, mely tel
jesen kiborította és elvesztette a mérkőzést. Ezt nem bírta elviselni, ki ez az ellenfél 
aki csúfot űzött vele! Végül Kakuts Bandi bácsi - legendás testnevelő tanárunk -
érttette meg vele, hogy ez a "szerencsétlen" valamikor Románia 5-ik játékosa volt s 
ezzel szent lett a béke. 

Máskülönben Bernstein Munyi !952-ben részt vett a bukaresti világbajnoksá
gon, ahol a román csapatot a következők alkották: Gantner Tamás, Harasztosi Ti
bor, Ovics Tamás, Naumescu (bukaresti- zsidó származású) és Bernstein. Egytől
egyig mind "jó románok" ... A női csapat összetétele ekkor Angelica Rozeanu, Zeller 
Ella, Ge ta Pitica (ők is hasonló származásúak) volt. 

A VB után Munyi l hónapig a tengerparton (Vasi! e Roaitán) üdült, s amikor 
visszajött az Egyetemre a sport általi hiányzásai miatt az akkori dékán kizárta. l O év 
után sikerült aztán visszakerülnie Widder Bandi bácsi utánajárasával (aki őt örökbe 
fogadta). Igy lett évfolyamtársunk és szerezhetett diplomát l 964-ben. Ki települt 
Izraelbe és ott távozott az élők sorából. 

Fodor Levente 
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Indulás előtt az egyetemi csapatok (álló sorban balról a negyedik Németh Tibor- kézilabdás, jobbról 

a harmailik Kelemen Éva - röplabda) 

Egyetemi oktatók amatőr sportolása a 80-as évek elején (középen áll: Kakuts Endre tanár) 
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RENDEZVÉNYEK - ESEMÉNYEK 

1960 - a III. Tudományos ülésszak 

INST!TUTUL DIO MED!C!NA $! F-AR.MACIE 
TIRGU !1\URE$ 

ORVOSI ES GYOiiYSZERBSZETl IKTEZET 
M,\ ROS\" AS.\Rll EL Y· 

INVITATIE 
LA 

A lll-a. SESIUNE ~TIINTIFICA 
29-30 IUNIE 1960. 

"ZIUA INSTITUTULUI" 
l IULIE 1960. 

MEGHIVÓ 

A 

lll. TUDOMANYOS ÜLÉSSZAK-ra 
1960. JÚNIUS 29-30. 

"INTÉZET NAPJA" 
1960. JÚLIUS t. 

Continululln rarliu ·,.\ unor ape m1~era1" ca{adcristiú din Covasn'á 
Kovászna egyes jel!cg>ctewbb ásv<lnyvizeinek rádium -tartalma 

BaraMs B., Co>![. Balogh L, Szab& E., Tőkés 8. 

AnaUu ndlo!ogldi ~; -ch1m1di a opelor din lacurile siirale din Cojocna 
Kolozs gyligyfilrd5.sóstavainak radiológlal e<; vegyi elemzése 

Szlll>ó A., -Tóth/., K. Dely E. 

~~~~~ű~-h~f~~~~~~·~ ;~~:!,':l~·~~~deserc 
M6zes_ M., Feszt T., Váradi K., Raftasz J. 

Apele minera!e din lmprejurimile comunei Luieta 
Lővéie vidökének ~sváuyvi•~i 

Conf. So6~ P_, Vir/ L., Bkdsek. A., K. Dely E. 

S!lqL\. DE FARMAÓE 

G70GYSZ!lR!>sZETI SZAKOSZTÁL Y 

'9- iook 1o6o ot<l< ,,,.",..,_",oa o. .. !> do """o C."•<l«i d, botnok!. 
1"6o. ;,;";.,, •~-éo q,oo-•o,M ór.>kor a llol""ibi ""<>tk <IU>dóretm<hco 

l. Cefretári •!•.~tn• te dé «>.l.ectivol Facu!Hi\U d" farmacie <li n Tg. Murs~ Jn v~de
rea elaboram mono((rafulor .pentru Farmacopeea Rominii edilia a Vlll·a. 
A m~rosvásárhelyi Gyógysz~részeH kaY munkaegyürte>~nek kulat~sai ·a VIli. 
Roman gy6gyszerk1inyv cokkelyeinck kidolgocisára 

Conf. Kiss A_ Rtic~ Q. 

2 Contributil la studiul reac[lilor de diferenjiere a un<>r deri,'ati f>arbilurid 
:;~~~~~ egyes barbltursavscirmazékok megkűli>nböztetésére szolgllló reak. 

Conf- Aric;on V., Pi/eo >.l., KWJ L 

3_ ;~;';~~~;\ii la sludiul conirolului ~aliialiv al unu' medioamenic eu- sirudurli 

Adatok egyes purinszármazékok minlís~gi ellenőr>:e.kMk !anulmiin)rocisához 
Cont. Ariefan V .. Caiocaru Z., Tilinea A_ 

4. lmportanja ~ddolni glu!amic ~~ mPt<><lele d~ analizli 
A glutaminsav gyakorlati jelenlő>Oge és vb,sgMati_módSZerci 

Conf. Kiss A .. Suukas A .. Czégmi l. 

5 C•n:~t~ri «>mparalíve peniru iden!ilioa<ea akaloi•ilor sécundari in sarnril• 
de chininá 
Osswhason!i!ó vizsgálatok tOrsalhloidák kimutatásAra kininsókhan 

Prof. Már/anfi L, Formanek Gy,, Neumtmn 51. 

6. Conlrihuiii la do~arca canlitativ.'i a pl"<'paratclor dc chininii 
Adatok kinin kószitm~nyek értikmcgbah\roz;is;ihoz 

Flilöp L .. Kálmán F. 

7. Determinarca cbclalome\ridi a alilminiÚ\ui din siirurile de aluminin oficiale 
ln Farmacopeea Rom1n1i -ed, VII. 

~i~u;;"!J~~":.t~~f~~u':.~~tbz~határod;a -.a VII. Rctnán Gyógyuerkön)'\'ben 

Csegedi 1 .. Ri#lUJ l. 

8. C.rceUri privlnd determinuea hipo!Mfitulul de tllcill 
Vi~sg.Uatok 'B~=u'l htP9PhosphorOsum értékmegbatiro:zisára 

9. Mel<n!e de anaJid· a etilenglicnlullli 
Az eti!engllko\ kémiai vizsgálati módszefér 

Szwkos A., Cúgeni 1. 

10- iooi< ~ orck !-IJ,O<> fu ooh do .,;,.. a Cetedrei d< bGoonlci 
l~<I<IO"Ú!,~I!,oOÓf>i«<6Bocanib:;-ol0o~ 

J. Oculogullae-Co!lyra 
Oculogu!tae-Collyra 

Prof. CiO<:ihrelea V. 

2. ~:~1~~~!t~stk'~~~~~u~!:bta 
• COAJ Hank6 z. 

3."Conlribu\li la preparatea ~i <ionlrolul spirlului eam!Orat 
Adatok a Spirilus camphor.a!us készlte<;éhet és vizsg~lah\ho~ 

Conj. Hank6 Z., S»inlh6 e.. 
4_ Conlribu\ii la preparatea ~l enotrolul spiduM de amonlat anisat 

Adatni; a Splri!us ammonii anisatus készitéséhon és viug.ila!:ihoz 
Conf. Honk6 z., Csolh Z. 

s. ~:;:;~u~i~!~rif~~:;;~~~~~ k:~~~~~lrJ:l~:~:;r~~:~~-. 
szánthö e. 

6.. lnfluen\a provcnientei h<lt..:nlce a amödonului asupra 'Calili\ii'cotn;i;im~telnr 
A kemlmyilll b(>!anikai eredetinek befolyba a tabletták mlnlísf,gére 

Rlit2 G .. Klsggi!rgg Z., P11pp, J. 

10- lonl< ~ <l1clc 11.-.i9.00 fu-- de ..;., a C.t<>d..;; d< bolooici 

•96o.i,;oi"IO".in '7.-19,00 ótUora ll~---

L Cerce!~ri penl.ru izolar<"a filkinoi din rizomul de Hib; ma& · 

A Rhizoma fi~~~/-mJ:.,nv.~~~~ ;~k~~~~~~e8:~"i.'~.~ viu;gá!alok 

:t ~~~:~~b'j~~· separar.,.. ~i idonlifican;a akal~izilot .Íin pla~la Scopolia oar· 

Adalok a Sc0110lia camialka Jacq. alkaloidOinak elöálliUsilboz e.. awnosí· 
. tasához 

Gheorr<hiu A .. -comtaniinescu A .. lonescu-Ma/i" E. 

3. ho!ar~a si &tudiÓl J)Tinclpiului adiv din 'Pianb Hypericúm el~gans Sle(ib; 
Hypeneuro el'lfh'.:.g~~tlij;;,~~~~~~~~ "l&i!liUsa és tanulminyozása 

4. GreuUiile Pe care le pre.inlli analiza balsamutui peruvian ~~ piopunerile 
ooaslre peniru Fannaeopeea Romlnil_ 
~..fo~~u::!~:-mi!~!:t~~nak nelló:ségei- és n új gyószer!Wnyv részére-ja· 

Prof, Kopp E. 

6.. E,;perienfe de eu!lurli peniru objlnerea ulelului esenjial din Pé!argónium 
roseum 
Pelargonium rnseummal véguti lennesztési és i!l6olaj ellí.állihisi kisérlelek 

. Pra!, ~opp E .. Ráo-Kolilla E. 

1. ~te'!"~~~i~~t~~~\~~~ eu lmn\idí e~iglezli (Lavímdula hybrida Rev.) *i ea· 
Angal levendul:ival (Lavandu!a hybricia Rev.) végzett deszH!lálási ~is<irle
lck, és a kapott olaj min&égének ,-izsgálata 

Pro/. Kopp E .. Rácz·KoU/Ia E .. Cscdö I<-. Mátyás S. 

8. ~~';!\\" de -determinare a .:an\inutului iu tapsakina din ardei (Frudus 

A _paprika {Fruclus Capski) kapszakin brtabnának meghaUiTOlási móds:ze· 

"'' (Fructus ~~:~ik., Horváth M .. Nagy Sz. , 

9. C:O~Ir!bU!'i la ~onjinulut-1~- ~~-Psakinii -~j- f;..,cte!or dt>- ardei (Fru~lus Cap· 
SICI) md!get! 
Adalok a hazai paprikatermés -(F"radus Capsid) kapnaioln' tnlalm;\hoz 

Csedö K .. FűZi J .. NCgy Sz. -, 

fO. ~e~~~~:'!~~~rll:~l~no::s~~~~a~:,~~~!~~~~s:"~~!z!~r:lgltarr_ 
Bucw M:, 

l L Mdorla d~ dozare a continutu!ui in arbutio~ diu Folium Vitis ideaeae 
'fil~"i;tí'í,"ft.~!tiira<fisi mószer Folium VWs idea~ac arlJulinlartalmiínak meg· 

Rócz -Q., Fi."ki /., Fiili!p L: 

lit ~~:~~~e de d~lerminarc crrimo!ridi a conÍinulului in átbuli:>ii- dio produse 

Cerimetrl8s mószer arbuUntarlalmú drógok megbatárotisára 
Rdcz G., Fil:!i l., FűliJp L. 

13. O Mu~ pMibilila!c de ~·alorilicare ra\io_naU a culturilor de- mltrligunli 
(Atropa belladOJUia L) 
teh:~~lya (Airopa belladÓtina L.) kullúrá~ éssurü ért~Sité&.!ne"k_Íij 

Rácz --a .. Csedi'J R.. 

. Durata unei eomnniciíri este de 10 mi<iule.. Rog.im c:a aceastli limita sli !ie 
ttguros respedatli, 

Az előadHsok tartama 10 perc. Kérjük ed szigoritan betartani. 
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3 O éves a Gyógyszerészeti Kar (l 9 7 8) 

Ünnepi tudományos ülés (az 

elnökség: dr. Ernanoll Grigoreseu 

prof - Ia~i, dr. Rácz Gábor prof. dr. 

Cs ed ő Károly) 

Ünnepi ülés a díszteremben 

Kari megemlékezés 

(dr. Kiss Árpád, dr. Formanek 

· Gyula, dr; Rácz Gabor prof) 
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5 O éves a Gyógyszerészeti Kar - megemlékezés az elhunyt tanárokról 
a katolikus temetóöen 

Hankó Zoltán sírjánál 

Dr. Soós Pál sírjánál 
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A megemlékezés 

résztvevői 



UNIVERSITATEA DE MEDICINÁ ~l FARMACIE - TÁRGU-MURE~ 

ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM- MAROSVÁSÁRHEL) 

Semicenlenarul 

FACULTiTil DE FARMACIE 
' 

1948 1998 

50 éves a 

GYÓGYSZERÉSZETI .KAR 

Sarbatorirea semicentenarului va avea locfn ziua de 26 martie 199!l 
orele 10, in Sala festiva a u.M.F. Targu-Mure!j 

Afélévszázados.eltfordulómegüÍmeplésére 1999. március 26-ál1 
1 O órakor kerül sor a MOGYE dísztermében 
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Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség rendezvénye (1998) 

V. Tudományos Diákköri 
Konferencia 

Marosvásárhely 
1998. május 16. 
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1999 - Egyetemi .megemlékezés a Gyógyszerészeti kar 5 O éves fennállásáról 

A Gyógyszerészeti Kar 5 O éves 

fennállását unneplő 

gyógyszerészek a Mihai 

Eminescu diákművelődési ház 

előtt 
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A hallgatói műsor 

szereplőinek egy 

csoportja 

Vi:sszatérés l O év után". 

Levente 

Nyugatmagyarországi 

Egyetem (Sopron) 

1996 - Nemzeti Gyógyszerész Konferencia Marosvásárhely 

A szervezők egy csoportja 

. SÖCIETA1EADE ~TIJNTE FARMACEUTICE;p!N'ROMÁNJÁ 
ffiLEGIUL FARMACI$TIWR DIN ROMÁNIA 

. U.M.F.-FACULTA1EADEFARMACIETÁRGl:J-~. 

437 



Magyar ProfesszorokVilágtalálkozója Marosvásárhelyen-200 5 

AMOGyE professzoraiaMPV-n (balról a második: dr. Kata Mihály prof- Szeged) 

Gyógyszerészkari professzorok a Világtalálko~ón (Sapientia Egyetem): dr. Lipták József- Budapest, 

dr. Kata Mihály - Szeged, dr. Kincses - Ajtay Mária, dr. Gyéresi Árpád, 

dr. Tőkés Béla, dr. Máthé János 
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Rendezvények az Erdélyi Múzeum- Egyesület Orvos - és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztályának szervezésében 

200 5 -Szakmai anyanyelv konferencia 

Dr. Bő sze Péter prof (Budapest) Dr. Gyéresi Árpád prof. Dr. Sipos Emése docens 

XVI. Tudományos ülésszak- Csikszereda (2006) 

Gyógyszerészek csoportja (balról a második: dr. Kelemen Hajnal docens, jobb ?Zéleil 

dr. Fábián Ferenc) 
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XIX. Tudományos ülésszak- Marosvásárhely (2009) 

Dr. Hahmann Judith prof. láto

gatása a Gyógyszerészeti Karon 

440 

Vendégeink: középen -

dr. H ohmann Judith prof, 

dr. Kata Mihály prof (Szegedi 

Gf6gyszerésztudományi Kar), 

dr. Kőszeginé Szalay llilda 

(Országos Gyógyszerészeti 

Intézet, Budapest) 

Az EME Orvosi - és Gyógysze

résztUdományi SzakosZtályának 

vezetősége - jobbról -balra: 

dr. Egyed-Zsigmond Imre - al

-elriök;-dr. Kováés DeZső- eliiök; 

ck-Sipos Emese titkár, 

dr. Szilágyi Tibor - jegyző, 

dr. Gyéresi Árpád - alelnök 

XXI. Tudományos ülésszak- Szatmárnémeti (20 ll) 

A rendezvény állófogadása 

441 

Dr. Vincze Zoltán prof - Buda

pest, dr. Kata Mihály prof - Sze

ged, dr. Sipos Emese docens, 

dr. Tekes Kamélia prof - Btida= 

pest, Drenyovszky Oszkár 

Székelyfüldi gyógyszerésznők a 



A Doktori Iskola rendezvényei 

A doktoranduszok L Konferenciája - 2 O O 8 

Doktori védés a Gyógyszerészeti Karon (Rusu Aura - 2 O 12 december) 

A Doktori Bizottság -_eredményhirdetése 
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Vendégek -.Magyaror

szági Gyógyszerésztudo

mányi Karok dékánjai: 

dr. Fülöp Ferenc prof. 

- Szeged, dr. Noszál Béla 

prof. - Budapest 

XIV. Nemzeti Gyógyszerész Kongresszus Marosvásárhelyen-201 0 

A diákszervezők egy csoportja és dr. Hancu Gabriel adjunktus 

A kongresszus meghívonja Dr. Klebovich 

Imre professzor (SOTE - Gyógyszeré

szeti Intézet Budapest), a MGyT korábbi 

Elnöke 
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Dr. Donáth - Nagy Gabriella docens, 

dr. Tóth Katalin docens 



Oktatónemzedékek 

körében (B - J dr. 

Laczkó - Zöld Eszter, 

dr. Kelemen Hajnal 

docens, dr. Maria 

Rogo~d., dr. Barabás 

Enikő docerrsek) 

Volt doktoran

duszaim körében 

(Fülöp Ibolya, 

Gabriel Hancu, , 

Székely Pál) 

Kari ünnepség 2011 
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Dékánasszonyok 

körében 

(Dr. Muntean Daniela 

Lucia és dr. Dogaru T. 

Maria prof.) 

KAPCSOLATOK 

Dr. Eperjessy Anna 

és dr. Kiss Árpád Szovátán 

dr. Popper Emillel a Kolozsvári 

Gyógyszerészeti Kar tanáráVal 

Humboldt- ösztöndíj (dr. Csedő Károly) 

Marosvásárhelyi Humboldt ösz

tönelijasok - dr. Módy Jenő prof., 

dr. Kifor Imre és felesége, 

dr. Csedő Károly prof. 
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Humboldt ösztöndíjasok a 

. Versailles-i palotánál 

(1971, Párizs) (bal szélen: 

dr.· Csedő Károly) 



Dr. G us tav Heinemann ein ök fogadásán ( 19 72 - Bonn) 

Egon Stahl professzor (köiépen) vendégeként Saarbrückenben 

( 19 72, jobbról második dr. Cse d ő Károly) 
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Kapcsolat a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény 
Szakosztályával 

dr. Tyihák Ernő (Budapest) 

dr. Hohmann Judith prof. 

(Szeged) 
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Látogatás Marosvásárhelyen: 

dr. Máthé Imre prof (Szeged) 

dr. Szőke É\'a prof (Budap~~t:r 
dr. Szendrei Kálmán prof 

(Szeged) 

Dr. Tóth László docens, 

dr. Máthé Imre prof. 

- O>ze~;ed) dr. Laczkó - Zöld 
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Magyarországi szakemberek (Szegedi, Pécsi Egyetem) tapasztalatcserén dr. Csedő Károly prof 

vendégeként (2002) 

Dr. Máthé Imre prof. (Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar) és dr. Csedő Károly prof. (20 ll) 
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{ 

AMOGyE magyarországi díszdoktorai 

Dr. Szendrei Kálmán 

Szegedi 

Tudományegyetem 

Dr. Kata Mihály 
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Dr. Máthé Imre 

Dr. Kilár Ferenc (Pécsi Tudomány

egyetem) -a MOGyE társprofesz-

szora 



Látogatás aMOGyE Doktori Iskolájának képviseletében a Szegedi Tudományegyetemen- 20 ll 

dr. Pávai Zoltán, dr. Sorin Pop~or és dr. Gyéresi Árpád prof 

Dr. Bodor Miklós professzor (Florida) vendégei körében 

(hátsó sorban középen-dr.Tőkés Béla prof) 
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Előadói cserekapcsolatok a budapesti Gyógyszerésztudományi 
Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézetével 

Dr. Noszál Béla prof - dékán a 

Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék 

oktatóival előadása után (2009) 

Dr. Takácsné Novák 

Krisztina a Gyógyszerészeti 

Kémiai tanszéken (2009) 

Dr. Örfi László docens a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék munkatársaival (2 O ll) 
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DOKUMENTUMOK 

Serdült Benke Éva (Paks) tulajdona 

452 

Hankó Zoltán családjával 

,\ 

'·lAC1YAI:! 
GYÖOYSZERÉSZTUOOMANYJ 

TÁRSASÁú 

. é)f(l·lr fiir:zol't.á.lv~ 
4< 191t~.l- fZ. 1~'1100 ill~n 

--«'»~-~ "ioikiUl 

Leckekönyv 1947-ből 

A bélyegző szövege: 
Institutill Medico-Farmaceutic din A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyágy-

Tirgu-Mure§ - Rectoratul szerészeti Felsőoktatási Intézet Rektori Hivatala 
Pe baza Decretului No. l 7 5 l 1948 pentru 
Reforma Invitámantului pe baza Decr. 
No.263.327 948 Min.lnv.Publ. prin care se 
intiinteaza la Tg.Mure$ Institutul Medico
Farmaceutic eu limba de predare maghiad: 
Studentul.. 
a fast transcris din matricola Universititil Bolyai 
in matricola Institutului nostru. 

Tg.Mure$ ....... , Rector 
Csőgör sk 
Rektor 

Secretar 

Titkár 

Az oktatás reformjáról szóló 17 5 l 1948 
sz.dekrétum, valarnint a 263.327 948 
sz.Közokt.Min.rendelet alapján, mely Marosvá
sárhelyt magyar oktatási nyelvű Orvostudomá
nyi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetet 
létesített: 
hallgatót.. ... 
a Bolyai Tudományegyetem anyakönyvéből Inté
zetünkhöz átírtuk 
Marosvásárhely, 1948.Xl. hó 30-án 
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Doktori diplomák 

MINJSTERUL JNVATAM!NTULUI 

COMI$IA SUPERIOARA DE DIPLOME 

DIPLOMA de DOCTOR 

Seria tll-,Pr-.l""r:l!?. Nr. . 1.$§7 
Bucure$ti. _ fit.t/1!~-- 19 .. ~.7. 

PRIN HOTAR.IREA 
COMJSJEI SUPf:'RlOAR.E DE DIPLOME 

Nr. ,ff.J... din _ __ 7./YO.l~ __ ... J9Joli __ _ 
se acordií 

Tav . ... ------------~Í-~!!!.'r.tft:l ____ !f.~_!!_f!_~/l_ ---~-V..4 
TITLUL $TIINTIFJC 

de 

D O C T O R _ fqcmcr<;l§t 

Secretarút $tiinfific 
isiei Superioare de Diplome, 

~ 
1"!'9f. OH. BUZDLJUAN 
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DOCTOR 
UNIVERSITATEA 

_I?~-~l?_l~l};!A_~!;;_~;g:~p_~~ ÁRGU-MURE~ 
- ----- ---- -- -----··------- -

confer:i!i!luJ_stiinúficdeDOCTOR 
='=""-""~orn.,d."-i""""k"""d<!>OCI"fiJ1<1_ ... """""""'"""'-""""" 

_!:~~~~JR~~~~_C_'( ______________ _ 

.uiiscut(ii) la data dc _____ _QLQ?J2.R.!., in ______ .R,QMAJ'.:lJ~ _ 
oo.~~·-"l•l~'"""""'""' ,."_,...".",,.,,......., 
unnare a stiS[inerii tezei dcdoe1{>rat 
:;:;..:~-=~;~;:=·-···-"-=«k""="'"""""'' 

Limba oficialii de pregatire a doctoratului ---··--------··--···---· ·--~Q-~~A.. 
Offi.">ll""EI-"'Jl~of<bedo<loml~IL.allguc<>Ir.,;ollod~J>-o!Olfrl<iol\eSp<ach<d"'l'romoti;;"..mdi..,;, 

Conduciítorul de doctorat ____ PBPY:PR. _GYÉRESI_ W A-P 
Stlfl=-=riD~""""""c!eth<>o/Was<:nscllafilicb<r&""'>"' ............• ·- .. ············-······· ................... ···-· ·· ···· .... · -·· 

Titiul tezei de doctoraL _ --~~-~CJ~~! ~--- -~!UYl}U) _ INTERAC_Tl~~~ 
... ~. fQMI'.v.~ú~:>!J:l c;!{llú :..~0~ ~; ~~li slí!3§i ~IE 
.AUXIL!Al!JL ·········-· .. __ _ _ . 

Title of thesis J Intitul é du suj et de th.e~e l Titel l!l\SEMili_. _.!~EGA!ill!J:lG 
ThlTERACTIONS. ......... BETWEEN NONSJER.OIDAL ___ ANTI-

_JNELAMMATQRYDR!JGS.ANDSOMEAUXJLIAR.YS!!BSTANQ;S_ .. 

D~ta sus!inerií tezei de doctorat .. " ... _. .. _ 
Dcf~on/II>t.o&lasmw:"""""/D>iurndetVerteiói-

Rector, 
R<ctor!~O.~i-
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Kari emlékkötetek 

Emlékkötet a Gyógyszerészeti Kar 5 O éVes 

évfordulóján 

Gyéresi Árpád KalaMibály 

GYÓGYSZERVEGYÜLETEK 
VÉKONYRÉTEG-KROMATOGRÁFIÁS 

MINÓSÉGVIZSGÁLATA . 

---

Szakkönyv - együttműködés a Szegedi 

Gyógyszerésztudományi Karral 
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FÜGGELÉK 

Állami magyar egyetem létesült Kolozsváron 1945-ben 

.i 
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Minisztériumi Határozat a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem létesítéséről 
f;_xh•tb din ')Uonih.lrnl t.)f:h·iol ~90 J1t19i11o lml95 d.i~r 18 't\·«mvrir HP«!i. 

')loi, mírn~•h-n "Z•ffl'l'hn· ,{,· ':JI-ul- lu ·DeFm·tonu•Jtl-ul 
f;dum!•it•í •nothmnh·. 

Av1ind irl vcderc decrc~ul-lrgl' '.nr. 4117. f1Uh= 
lirnl- in 0nmtihwul 0ficiul ')~r. 119 din 29 ')Jlní 
19~5 flt'Rh·u infiirt~urru ln Cl~j n unrí 1Jniwrsil-dti dr• 
51-nt l'U limitu dl' prednrl' mngltiuril; 

Avritu! ;,. vedt're ruporhtl ')lr. 211 dir~ 19'r5 ul '2I ni= 
vrrsihi!"ii d.. '::>1-nl- eu limba dl' Jlrt'durr mnghioni dm Cll!i· 

'Űreidrm : 
A•·l·. 1.-.-·'Denumiren oFici.du n '2lnivl'l'situtii de 

Stut m lí~ba d~ rre•inre nwgmarti din Cluj. iRfüR• 
~nh\ J!riR derre!ouf-le9e 01"t! 40~ JlUblicnl- ÍR l}Ro~titO• 
rul Ofil'iul ')tr. 119 din 2!1 ~ni l!llt5 vu fi 

..;1lrriva>l~itol·en 4~ol!fni diR. Cluj - . 
lfoluz.!Yvári •BoLyní 'fudonronya>gueh·n~ 

Ari-. 2.- Acl'asJ,ú dcnumit~ vn Iiguru in ~gi· 
liu!. in dirlume ~ re nnhl-elto act-elor oFtctnle ttle 
tu·csl-ei 1tniverslhlti- !iii air .3n51-il-utH1or anexl'. 

Art-. 3. -1)-l dired·or ul tr~viltc.in~d~ttuluí 
5Uftl'rilll' e~e ítt51ireinor eu exeeutarea ttrezeul-ri 
JectziUJtÍ.. . -.• - ·· 

'-· / .. ....... ,-' ' ~ . .. 
i>at tn 13urul!e~~i ln Jl :l>rcem).-rie J!llt5. 

'))~imsl-erul Sdun.ju. • ~'*"""'!.. ' 
~)1-tfnu 1.'Pllw 
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UTÓMAGYARÁZAT 
Közel féléves gyűjtőmunka, együttműködés eredménye ez az emlékkötet, mely

nek létrejöttében örvendetes az 5 8 gyógyszerésznemzedék megszólított képvise
lőinek és más kollegáknak a lelkes részvétele. Az emlékező írások alapvető szem
pontjai a hallgatói élet sajátos epizódjainak a felidézésére vonatkoztak: felvételi, első 
benyomások az egyetemi életről, hallgatói élet (oktatás, programok, esemé;.,y~k), 
államvizsga, szakmai élet. A marosvásárhelyi gyógyszerészképzésről szóló vallomás 
mellett a szakma alakulásáról, jövőképéről is kértünk véleményt. 

Összesen 5 O végzős évfolyam készített ballagási kártyát, ezek másolatát -
kordokumentunként - az illető nemzedék írásához mellékeltük. 

Köszönet illeti mindazokat akik az emlékező szövegek szerzői mellett képeket, 
dokumentumokat szolgáltattak a kötet számára. 

Bizonyára, hogy a gazdagon illusztrált kötet méltó módon, valós szemlélettel 
mutatja be a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 65 éves működését, különös te
kintettel anyanyelvi képzésünkre. 

Köszönet illeti Törzsök Tibor gyógyszerészkellegát a szövegszerkesztés terén vég
zett fontos közreműködéséért. 
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ACEI ANI FRUMO~I DE STUDENTJE - AMINTIRILE GENERATilLO R DE 
FARMACI~TI 

O aniversare de prestigiu - au trecut 6 5 de ani de la ínfiin\area ín anul 1948 a 
Faculta\ii de Farmacie din Targu-Mure~. Aceste ~ase decenii ~i jumatate reprezinta 
~i vechirnea ínva\amantului farmaceutic ín Iimba ~aghiara. Originea acestui 
ínva\amant este legara de Cl uj-Napoca, unde ín urma eu !40 de ani ín l 8 7 2 a luat 
fiin\a universitatea magliiara de ~tiin\e. 

Ín perioada 1950-2012 ín Targu-Mure~ au obpnut diploma 2270 farmaci~ti. 
Amintitile reprezentan\ilor din cele 5 8 genera\ii de farmaci~ti rellecta atat 
problemele ínceputului, dezvoltarea, dificulta\ile unor perioade, rena~terea dupa 
1990, cat ~i schimbarile intervenite ín ínva\amantul farmaceutic, ~i ín domerriul 
profesiei, importan\a limbii materne ín pregatirea profesionala. 

Volumul omagial este ilustrat eu un numar impresionant de fotografii ~i 

documente, ca marturii a existen\ei Faculta\ii de Farmacie din Targu-Mure~. 

THOSE GREATYBARS OF COLLEGE -THE MEMORIES OF 
GENERATIONS OF PHARMACISTS 

A prestigious armiversary - 65 years have passed since the establishment in 
1948 of the Faculty of Pharmacy ofTargu-Mure~. These six and a half decades 
represents also the length of pharmaceutical education in Hungarian language. The 
origin of this is linked to Cluj-Napoca, where 140 years ago in !872 was founded 
the Hungarian University of Sciences. 

During the period l 9 5 O-2 O l 2, 22 7 O obtained their diploma at the Faculty of 
Pharmacy from Targu-Mure~. Memories of the representatives of the 5 8 generations 
reflect both the problems of the beginning, the development, the difficulties 
of a specific historical period, the revival of the pharmaceutical education after 
1990, and also the elianges in pharmaceutical education and profession and the 
importance of studying in the mother language. 

This homage volume is iliustrated with an impressive number of photographs 
and documents as evidence of the existence and history of the Faculty ofPharmacy 
ofTargu-Mure~. 
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b. l® 
A l o e e Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészei* 

TEROIOANt 1992-2003 

PÉTER HAJNALKA 1997 -jelenleg is 
NAGY ZSUZSANNA RÉKA 1999-2000 

SALATÁGNES 1999-2001 

MÁRTON IlDIKÓ 1999-2011 

KEREKES-MÁTHÉ ATTilA 2000-jelenleg is 
SZIIÁGYI ANNAMÁRIA ~000-2004 

CSÍSZÉR KATALIN 2001-2009 

INCZEIMOLA 2001-2005 

FLEACA MONICA MIHAELA 2001-2003 

ISTRATE ANGELA CLAUDIA 2002-jelenleg is 

SCHNEDAREK ERZSÉBET EVELYN 2002-2004 

POCSAI ZSOLT 2003-jelenleg is 
COTLARCIUC SIMONA-ELENA 2004-2011 

BARÁTOSI CSilLA 2004-2010 

KACSÓ IZABELLA 2006-2008 

BÍRÓTilli 2006-2011 

KÖLLŐ MELINDA-MÁRIA 2008-jelenleg is 

MIRON IZABELLA 2 O l O-jelenleg is 

*Az évszámok a Bioeel-nél eltöltött időszakot jelölik. 
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