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FÓRUM 

Értékeink védelméért 

D1: Kowícs lús~lá és Ha11kó Zol1á11 

;\gyógyszerészet újbóli önúllósodúsúnak kiteljesedé
sével örvendetesen szaporodnak azok a legkülönfélébb 
kiadvünyok. an1c!yek jeles elődeink 1nunkússúgának 111eg
isrnertetését illetve gyógyszcrészetünk jelenének vagy 
111últj<'inak bcnntt<ttúsút tüzik ki célul. értékeinket kívánják 
ft:lhasznúlni szakn1ai vagy üzleti türckvéscik clfogadtatú
súért. l~rtékes könyvek (pL Baradlai-13úrsony. Vondrasckl 
reprint kiadásait forgathr:itjuk. rég111últ korok gyóg!'Szeré
szi vil;:ígóba nyerhetünk bepillantóst (pl. 1\ 1nagyar gyógy
szerészet képes rcklánHönénctc). izléscs asztali- és fr1li 
naptúrak jelennek 111cg. ;\zonban kock<"izatta! is júr. ha az 
egyCbként ncines törckvCs nc111 púrosul kcllö kürültckin
tésscl. 

.. Híres inagyar orvosok és gyóg:;-'szerészck·· cirnn1cl 
szép kiállít;:isl! asztali napt<:'irat adott ki a Paletta Prcss l(ft. 
2000-rc. an1c!ynck 111 ind az ütvenhúroin lapjún i lluszir{ici
úk és tön1örcn 1ncgfoga!111azott életrajzi adatok \·illantjúk 
fCI legnevesebb elhuny! orvosaink Cs gyógyszerészeink 
alakjút és élcunüvCt. 

i\ vú!ogatús szen1pontjait ~azaz hogy ki kt'rült be a 
naptúrba Cs ki ncin - nc111 0rde1nes boncolgatni. ugyanis 
egy ilyen összeúl!ítf1s készítésekor a rendelkezésre úllú 
(vagy beszerczhctö) il!usztr<iciók 10-nyegesen befolyósol
iúk a vúlogatúsi szen1pontoka1. .Azt viszont rnúr érclernes 
alaposan rncgvizsgólni. hogy a naptúrban szereplö gyógy
szcrészeink cit<'.llt életrajzi adatai egyeznek-e isn1ercteink
kt:I vagy a fcllt::!hctö iroda!rni ;;1datokkal. Föl cg azok utún. 
hogy kutakodús nélkül is szc111beötlC1 pontatlansúgokkal 
szc111besüllink a napt<Ír rnindennapi hasznúlata sor{ui. 

:\z al<lbbiakb.:111 izelítölil beinutatunk néhúnyat a nap
tt'ir készitöi últal üsszeú!lí!ott gyógyszl'r0sz életrajzokból. 
egyben jelezve észn.:vételcinket és a !t:gJontosabb hibákat. 

c:sú1·CÍ.\l" l\iss /\úruf1· (-L hét) Ill. kir. udvari gyógysze
rész neve pontatlan ( Csüvúsi ). róadúsul a napt<Ír szerint a 
„i\·lagyar Gyógyszerészet Egyesüli.:t" elnöke. holott a i\la
gyarorsz<"1gi llyógyszer0sz Egyesületet vezette clni..ikk0nt. 

..lpárí 7lll111 f\áro/_1· ( 10. h0t) gyógyszerészröl és kén1i
kusról. egycten1i tanárról. az i\fri\ ale/nt"ikl;rúl. az 1. 0s 11. 
~!agyar Clyógyszerkünyv szerkesztl"i bizottsúgúnak clnü
kéröl a naptúr készítöjc csak annyit tart fontosnak n1t:g
enllitcni. hogy .. Than l'-.úroly (()becse. 183-1 - Bp. !908) 
kéinikus. egyctetni tan<Ír. az rvrri\ tagja„. 

1--a/1 il~ri R11do(f" (2 ! . hét) .. k0rnikus. egyc1e1ni 1anúr. az 
rv!T;\ tagja„ isn1crlL't0sscl kl'rült be az orvosuk l's gyógy
szi.:részek közt>. holott nen1 Yu!t sc111 orvlls. scn1 gyógy
szcrl'sz -· \"iszont részt vett a gyógyszi.:részhal!gatl1k ukta
túsúban. 

Id. /Ja.1·er :lnud (29. hét) gyógyszerész. konnány-főta
núcsos. az Orszúgos Gyógyszerész Egyestilet el11C1ke a 

naptár szerint .. gyógyszerész. a Gyógyszerész Egyesület 
elnöke„. 

/l"inkler Lc(ios (3 ! . hét) gyógyszerész. analitikus-k~
n1ikus. cgyeten1i tanár. az l'"vrLL\ rendes tagja. a Ill. és 1\1. 
i'vlagyar Gyógyszerkönyv szerkesztö bizottsúgának tagja. 
a ké111iai rész szerztijl' a naptúrban csupún .. gyógyszer0sz. 
L'g)L'lL'n11 tanai 

f)cl;r Endre ( 33. hét) gyógyszerész. konnúny-fötanú
csos. a Budapesti Clyúgyszeresz Testület elnöke. a ivla
gyar Ciyógyszerésztudo111únyi ·rúrsas1ig alapítúsúnak kcz
de111én:yezójl' és halúl<iig alelnöki.:. a IV. i\,lagyar Gyógy
szerkönyv szcrkcsztö bizotts<.igúnak tJgia a naptúr szerint 
.. g)"l'lg)'SZcrész. a i'vlagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület 
elnöke" . 

()ric11r Ciyulo (38. hét) „gyógyszl'rész. orvosdoktor. 
egyeten1i tanúr. szakíró". a napt<írban e111ellt.:tt gyögyszc
résztürténész és a ina is 1nüköclö Kolozsvúri Gyógysze
rész rvlúzeu1n al<.1pitója. 

//('s::cls::.ky c1:r11/u (39. hét) gyógyszerész a naptúr ké
szitöi szerint „gyógyszerész. egyetL·111i tanúr. a Radiológi
ai Intézet igazgatója„. valójúban cgye1e1ni rnagúnta11úr. a 
Budapesti C1yógy·szerész GyakonH1li:i Tanrolyan1 vczetö 
tan{1ra. a budapesti l'gyeten1 Radiológiai !J11ézet0nck igaz
gat(ija. 

A11g1ts::.li11 IJl;Íu (-L'°'. hl'!) gyógyszerész. botanikus. 
cgycte111i ci111zl'tes rendes tanúr. a (Jyligyrll.\vl'ny-kisérk·ti 
Intézet föigazgatója. <.1 Budapesti C1yógyszcrész Gyakor
nliki Isk(1[a tanúra. a Francia Becsük'trend lovagkl'reszt 
birt(1knsa a 11aptúrhan csupún .. g)\igyszt:r0.c;z. egycterni ta
nar 

A·urirsú11s::.ky ( )ff1Í (-1:'. hét) .. gyógyszerész. a i\.·!agyar
urszági Gyógyszt.:r~sz Egyesl"tlet igazgatója" '.'.gybt:n a F!P 
alelnükc is \·olt. dL' crrö[ a naptúrhan 1n<ir llélll olvasha
tunk. 

//'L:ficr !Jc::.stl (-16_ h0!) gyúgyszerész. cgyL'ten1i 111a

~jnta11<.ir. a Budapesti Ciyligyszer0.sz Ciyakurnoki lskula 
\'CZetöje a napt<.lrban .. gyógyszerész. egyctL'llli tanár„ . 

Lip1ák !\í/ (-!S. hét) orvos (~). egyeteini tan úr. a i\'la
gyar Ciyúgyszerl'sz1udo111únyi T;'trsasúg alapító tagjci. fli
titkúra 111ajd elnöke. az V. 1\lagyar G:;-"l'1gyszerkünyv szer
kcsztö bizutts<.'tgúnak tagja a naptúr szerin! .. gyógyszi.:rl'sz. 
egyeten1i tanúr''. 

J!u::so11yi .'i'(i11d11r (49. hét) .. gyl1gy.szeré.sz. orvusdok
tor. cgyeterni tanúr. tisztiorvos. n1inisztériu111i tanúcsos„ 
ernellctt a I\ !agyar Gyógyszerésztudo111únyi -r:irsas<ig <.lle!
ni.ike. ;:iz \''. és\'' 1. i\·lagyar CJyligyszerki.inyv szerkesztö bi
zotts<"tg<inak tagja. a gyúgyszi.:részképzés refonnjúnak 
kezdcrnényczóje és tcv0kcny résztvcvi.íje. 

l\uhay János (52. hét) gyógyszi.:rész a naptúrban 
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,.gyógyszerész. alkaloidkutató". egyébként a büdszcnt111i
hályi ;\lkaloida Gyár alapítója. a n1ortin 1nákszalinából 
történő előállításának kidolgozója. 

i'vlegjegyczzük. hog:' tennészetescn több olyan 
isn1cnctést is olvashatunk (pl. LégráLZ1· Er::sébet, S::éki 

7i'/iur). arnely a rövid is1nertetés igényét kielégíti. 
Ugyanakkor be kell vallani. hogy az orvosi életrajzok 
vizsgálatára - isrnerethiány 1niatt ·- lehetőségünk nen1 
volL Csak rcn1élhctjük. hogy körliltckintöbben sikerült 
ezek üsszcál 1 ítása. 

l\.énycs hclyzctbt.::"n vannak e sorok írói. n1t:rt _jól 

tudják, hogy velük is bánnikor elöfordulhat hasonló eset. 
Ezért csak azt ajánlhatják 111indazoknak. akik a jövőben 
naptár kiadásóra vagy, egyéb, ehhez hasonló feladatra vál
lalkoznak. hogy ne sajnálják a fáradságot és szakCnökkel 
(pl. az i'v!G'r'T GyógyszerCsztörténcti Szakosztályának 
szakernbereive!) lektoráltassák anyagaikat. akik - tapasz
talataink szerint - bánnikor készséggel állnak ren
delkezésükre. 

J., l\.o\·úc~. Z. llank(.l. FortÍlt!IÍl.!fl.!11.\·t!l~fouri11tt!n'.\'ls. 

Ciyá,g_rs=erés=et S::.crkes::.uisL;ge. !Judapest, Li::.suki 11. 3ó'a. - 11-15 

flEILHÚVÁS 

a Budapesten ] 950-ben gyógyszerészi ol<ievelet szerzett i<oilégál<hoz 

Eb!Jen az évben /2000) lesz 50 éve annak, l1ogy gyógyszerészi oklevelet kaptunk. 

Ezért az „aranycliploma" iránti kérelmükkel szíveskecljenek mielőbb 

a Semmelweis Egyetem Gyógysze1·észtuclomi'111yi l<ara Dékáni Hivatalálloz forclulni. 

Cím: Buclapest, Üllői üt 26. - 1 085. • Telefon 266-0449 

Dr M1!cl1 Gvön;y 
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