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A közelmúltban ünnepeltük és ünnepe(jük oi szág,zerte hazánk felszabadulásának JO. 
évfordulóját 1945 .. április 4-e a fasiszta elnyomás alól való felszabadrdás na1~ja, törté
nelrni évforduló a magyar nép életében 

Azóta az OJ"szágépítés munkájával gyor8an telnek az esztendők, s ez évben imniár 30 év 
távlatából bulclcannalc fel népünk emlékezetében az 1945 évi áprilisi lcé1Jelc, afelszabadu
lás enilékei 

A JIJ éves évfoidulón visszatekintve a megtett útra, rnegállapitható, hogy a magyar nép 
nem kis .fáradsággal, küzdelernrnel, áldozatkészen, dolgosan tette meg az utat, melynek 
egy-egy fontosabb állomását méijöldkövekként alkotások jelzik 

Az e(!ykori liáro1nmillió koldus országában, ma 1nár egészen má~ élet folyik,' jelentősen, 
megnövekedett a lcöz:f)p és felsőfokú képzettséggel rendelkező állampolgárok száma. 
Hazánk egyre fokozott mérté/eben bekapcsolódik nemzetközi kulturális és tudornányos 
sze1·vezetek életébe K ülönösert nagy lendületet kapott a tndornányos kutatás, kiépült a 
kntatóirttézetelc hálózata, a tudoniányo.s lmttatás ered11iényei terrnelő erővé váltak 

A múltat és jelent ö.sszevetve, egyik leg,jelentősebb haladás az egészségügy fejlődésben ál
lapítható meg. A joidulat éve után megkezdődött a magyar egészségügyi szervezet újjá
építése a szocialista egészségügy alapelvei ala]Jján. A te1·vszerűen végrehajtott mnnka ko
roná;ja az 1972. évi 11 egészségügyi törvény, amely több mint 2 évtized tapasztalatait, 
ered1né1iyei't.f'elhasználva határozta nieg hazánkban a szocialista egészségügy, s azon belül 
a gyógyszerügy, gyógyszerészet feladatait, célkitűzéseit, politikáját is 

Az egészségitgy egyik legszervezettebb szakágazata a gyógyszerellátás, amelynek álla
mosítása 1948-ban a gyógyszeriparral kezdődött, s 1950-ben a gyógyszertárakkal fejező
dött be _,fz ugyancsak 1.950-ben életrehí'l:ott llgészségügyi' 3fini6ztérium tervszerű-en j'ej
lesztette ki a gyógysze1ellátás szerveit, 8zabályozta a gyógyszerkészít1nények bevezetésének 
feltételeit, a forgalomban le"ő készítményekfolyamatos ellenőrzését, kiépitette a gyógyszer
információs hálózatot Életre hívta az Országos Gyógy1Zeré8zeti Intézetet mint a gyógy
szer·ügy 01 szágos szi1itű hatósági szetvét. Az 1955-ös évben két orvostudo1nányi egyetenie1i 
önálló gyógyszerésztudornányi kar.felállítását rendelte el, jóváhagyta a karok gyógyszerész
képzési r~fornzját, bevezette a gyógyszerészek intézményes továbbképzését, majd a szak
gyógyszerész-képzést. 
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- A gyógysze1 kutatás é8 -te11nelés nagymérvű fejlődése világviszonylatban előkelő 
helyre emelte hazánk gyógyszeripaiát, s gyógyszerexportját 

A 30 év gyógy.sze1észeti ronatkozású e1ed·ményei általában isniettek; lá~juk, hogy a 
szocialista magyar gyógyszei észet a 30 év alatt nemcsak kialakult, hanem sokat fejlő
dött, gazdag erednién,yeket tudhat niagáénak, hivatása rnagaslatán áll 

A _Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éves fennállásából is 30 évmár afel•zabadulás 
utáni időszakra esz.le Ez a 30 év 1nind a Tár.saság szervezeti.formá,jában, niirid a végzett 
munka tartalmában változó, medményelcben gazdag, f~ilődést mutató volt 

A régi Társaság tudo1nányo8 tevékenységet legnagyobbrészt csak Buda1Je,ste·n, előadó
ülések keretében és a Táisaság Értesítőjének kiadásávalfejtett ki. Napjainkban valóban 
01szágos 1néret{l.i·e f'ejlődött sze1vezetünlc 6 .szakosztályban és 22 területi szer·vezetben te·vé
kenykedilc és 2 szaklapot ad ki. Az utolsó 20 évben az említett szervezetek több mint 120 
konferenciát, szi1npoziont, kollok'liiumot stb és 6 or i;;zágos kong-resszust rendeztek. Az 
ezeken megtartott előadások száma kb 8000-re becsülhető A fejlődés egyik további fonta• 
mutatója a gyakorlati rutin feladatokat ellátó munkahelyek dolgozóinak bekapcsolódása 
a tudoniá1iyos vérker-íngé8be, a-kutatómunkába,.<; az ered·1nények 1Jublikálása rendezvé
nyeinke1i, szaksajtónkban 

A Társaság nö'l.1ekedésének niásik ni·utatója az, hogy a régi 800 taggal szeniben ma 
3000-nél nagyobb taglétszámrrwl rendelkezünk. Ezen belül egyre növekszik a fiatal kolle
ginák, kollegák részaránya. 

A Társaság 1ninden aktivistája a szocialista 8zakeniber niegtestes'Ít~je, 1ne1't társasági 
munkája önként vállalt, a közösségért önzetlenül végzett kollektív társadalJni 1nunka 
Ez kétségteledül ige1i fontos tényező a szocialista társadalo1n új enibertípusánalc kiala
kításában is 

A felszabadulásunk JO évjm dulóján megrendezett ünnepségeken mindenhol megem
lékeztek azokról a szovjet, balgát, .Ju,goszláv, ro1nán, angol és arnerilcai harcosokról, akik 
itt Magyarországon 1'érüket hullrltták, életüket áldozták felszabadulásunkéit 

Amikor mi is áldozu1ik ezen, ha1 cok emlékének, kötelességet teljesítünk, aniiko1 külön 
mege1nlékezzem karunk, a niagya1' gyógyszerészet hábo1 ú,s hősei1'ől, halottairól, akik a 
háború, a fasizmus vértartúi, n Békés megyei Battonyától a Vas 1negyei Neniesmed
vesig 193 napig tartó harcok hősei, katonái vagy áldozatai voltak. Hogy kik és hányan 
vo_ltak, JJontosan nem is tudjuk, a gyógys?:_el'ef:s_ztö_rt41~és,zek_.f'eladata lesz ennek felku_tatása 
EJnlékezzünk r~juk Baranyi Fetenc költő szavaival „Dicsőség Jiekik, aki:lc az életért 
ne1n adtak mást csak életet'' 
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