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A hazai gyógyszerészet és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 75 éve'' 

D1: c/1: ilc. Zalai Károly 

A n1agyar gyógyszerész társadalon1 ezen a kongresz
szuson ünnepli a Magyar Gyógyszerészeti l'ársaság, az 
elsö kifejezetten tudon1ányos gyógyszerészeti szervezet 
a!apitásának 75 éves jubileu111át. A tudon1ányok fejlődés
történetében 75 év nen1 hosszú idö, de ha f1gyelen1be 
vesszük a sok fáradozást, a részeredrnényeket, an1eJyek 
végül is az egyesület 111egalapításához vezettek, akkor 
-i-5 generáció n1unkájára ke!l visszatekintenünk ~s az 
crcd111ényeiket clisrnerni. 

Di: Deér Endre budapesti g:'ógyszerész volt az első, 
aki „egy tudon1ányos gyógyszerészeti egyesület alapításá
nak eszn1éjét felvetette, aincly egyesület volt hivatva, 
hogy a gyógyszerészetben egyre nagyobb tért foglaló 
111crkantilizn1ust a legszükségesebb n1értékre csökkentse. 
és helyébe hivatásunk tudoinányos fclfogflsát állítsa. 
an1clyböl rendünk 111cgbecsü!ésc fakad. A gondolat. hála 
cgyctcn1i professzoraink lelkes tán1ogatásának és az ala
pítók buzgó agitációjának, valóra is vált'' 1\z alig 25-30 
tagból ;:illó lelkes csoport 1922. novernber 24-én 1negala
pította a .. Gyúgys=erés:::et Barólainak Körét'', aine\~i 
alapszabály nélkül tnlíködött és pusztán a incgértő kartár
sak barátságára tá1naszkodott. tvlegkezdődött az előadá
sok sorozata. így 1921-től a társaság hivatalos tnegalaku
lásáig 83 előadást tartottak./\ L1jJlák Pál orvoskari egyc
tetni tanársegéd által alapíto!l „Gyógyszerész Oktatók 
Baráti Köre'' Belák, i\Io=srn~vi. Afikó. későbbi orvoskari 
professzorok közrcn1üködésévcl is intenzív szc!lcn1i tevé
kenységet fejtett ki. an1i szintén elősegítette a Gyógysze
részeti Társaság 1negalakulúsát. 1923-ban egy belügy1ni
niszteri rendelet alapszabál.Y készítését írta elő. a1nit a 
'fársaság rövidesen teljesített. ;\ fclte1:jesztctt alapszabúly 
az elnevezést - kido111borít1·a a n1ugyar és a tudon1á11yos 
felleget - „ j·\ /ugi·ar G.1 ·ós.~.Y·..,·=crés=tudo111á11yi Társaság"
ra változtatta. 1\z alapszabály jóváhagyásával 1924. no
veinber 20-án 111cgalakult Társasflg,. alapításának hárorn 
fö célja volt: . .1\ szaktudo111ányok n1üvclésc. külföldi kap
csolatok létcsitésc és a hazai gyógyszerészet erkölcsi sú
Jy;:inak gynrapítása''. 

A n1agyar gyógyszerészi gyakorlat. hivatús és egyben 
a tudonuiny helyzetében és fcjlödésében jelentős szerepet 
töltöttek be a külföldi kapcsolatok és bcfolyúsok. ivlég a 
század első két évtizedében is. elsösorban az 
Osztrák-tvlagyar Dualisztikus iv1onarchia. továbbá a fej
lett európai országok társadahni. gazdasági, tudo111ányos 
és gyógyszcrész-szakn1ai ered1nényei 1neghatározó ténye
zők voltak az ország és a gyógyszerészet szá1nára is. Olló 
1VoH·ot11y elistnert osztrák gyógyszerésztörténész. a Nlo
narchia gyógyszerészettörténetének kutatója és protCsz-
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szora n1egállapitásai szerint: A gyógyszerészet szá1nára 
n1ár a XIX. század is oly sok súlyos változást hozott. nlint 
előzőleg egyetlen század se1n. A XX. század a jó és rossz 
esen1ényekben 1nég gazdagabb. 

Gondolni kell az orvostudo1núny és a ké1nia fejlődésé
re, a gyógyszeripar kialakul;isára, an1e!y niagával hozta a 
gyógyszerkészitn1ények egyre fokozódó gyári előállítását. 
Növekedett a kábítószerek szá111a, gyógyászati alkalina
zása és illegúlis felhasznú!ása. <Hnit rnegakadályozni illet
ve ellenőrizni szükséges. 1\ i\!lagyar Gyógyszerkönyvek. a 
Phannacopooa Hungarica Ill. (1909.), továbbá IV., 
( 193-1.). V. ( 1954 .), V !., ( 1967 .). V l 1. (1986 .) kiadása hoz
zájárultak a gyógyszeres terápia fejlődéséhez. a rninőség 
és n gyógyszerbiztonság !Okozflsához. Nagy változást ho
zott a betegbiztosító pénztflrak kialakulása, a biztosítottak 
gyógyszerellátása. arni 111agáva\ hozta a gyógyszerárak 
alakulásának befolyásolását. iVlég további változások 
ered111ényeként elavulttá és elégtelenné vált a gyógysze
részképzés. i\!lcg kell cn1lítcni az a\ka!n1azott gyógyszeré
szek gyakran szána!111as szociális a\lapolát és gazdasági 
hcl.yzetét. A. nök igénnyel léptek fel az orvoskaron a tanu
lás biztosítására. az orvosi és a gyógyszerészi pályán va
ló 1nüködésre. 1\z utóbbi különösen problen1atikus volt. 
1nivel tnég hosszú ideig a végzett okleveles gyógyszeré
szek részére is kizárólagos clhe!y1ezkedési lehetőségnek a 
gyógyszertár adódott. 

Szükségesnek tartoin 1negen1\iteni. hogy a lrianoni ha
tárok n1egvonásával az ország 2016 gyógyszertárából 966 
(..fS<~-'il) 1naradt az orszúg területén, 1nintegy felére csök
kent a vegy'ipari üzen1ek szán1a, an1i az akkor 1nár fellen
dülő gyógyszcriparunkat is visszavetette. Gyógynövény
kivite!ünk is hasonló nehézségekkel állt szen1ben. 

1\z t.:ddigick alapjün is 111ár 1ncgállapítható. hogy a 
l\'lagyar Gyógyszerészeti -rársaság 1negalapításának idö
szaka a gyógyszerészet. sőt a háborúban vesztes ország 
lt.:gnchezebb korszakúba esett. a nehézségek leküzdése 
rendkívül szervezett inunkát és nagy nehézségeket jelen
tt.:tt. Ennek ellenére a l'ársaság értesítőjében 1932-ben az 
alapitó Deér Endre írásában n1egál\apitotta: „Társasá
gunk alapitúsa határkövet jelentett a n1agyar gyógyszeré
szi tudornány történetében ... a n1agyar gyógyszerészi tu
do111ányos n1unk<lssúg SZL'repct jútszik külföldön is.„ 

Szilzadunk közepén a 1nagyar gyógyszerészet a 
gyógyszerellátás szervezeti vonatkoz<isában is jelentős. 
gyökeres útalakításon rnent ;:'n. an1e!y 'fársasúgunkban is 
vúltozúst követelt. l\ -l'ársaság vezetősége 1949-ben kény
telen volt tudon1ásul venni feloszlatását. s a továbbiakban 
a szakszervezeten belül rnüködött. 1\ „Gyógyszerész 
Szakcsoport'' 1ncgalakulása 1951-ben következett be. 
többek között Schulek Ele111ér és 1-'l!gh An1al közren1ükö
désével. 

Ezekben az években került sor a gyógyszeripar, a 
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gyóg)'szcr-nagykercskt::delc1n és az ország összes közfor
galtnú gyógyszertúrának á\laini tulajdonba vételén::. A sok 
111éltánytalanságga! elindított és 1948-1950 között végre
hajtott á\lan1osítás után a gyógyszerellátást a gyógyszeré
szek csküjüknek és hivatásunk etikájának n1egfelelöen vé
gezték. A Gyógyszerész Szakcsoport, 111ajd az 1964-bcn ill. 
1966-ban a rvtOTESZ keretében szervezett önálló ,.i\.1Iagyar 
Gyógyszerészeti "I«:írsaság'' a szak1nai fejlődéseket jelentő 
változásokat (szaklC!ügyelet, fögyógyszerészck kinevezé
se, továbbképzés stb.) 1nagukévá tette és tá111ogatta. 

A rendszerváltás 1989-töl isrnét alapvető változást 
ered111ényezctt a gyógyszere!!útó szervek folya111atos 1na
gúnosításával. 1\ iv1agyar Gyógyszerészeti Társaság töb
bek között részt vett a vonatkozó jogszabúlytcrvezctck 
clökészitésében. illetölcg vélc111ényezésébcn. J\ rnagún
gy'ógyszertúrak inüködése nagyban hozzájúrult a gyógy
SZL'részi hivatás nagyobb társaclalini 1ncgbecsüléséhez. a 
gyógyszerellátás 111inöségénekjavu!ásához és a gyógysze
részek anyagi helyzetének jobbá tételéhez. 

:\ Túrsaság is1nertctctt szervezeti vúltozúsai azt inutat
ják. hogy a gyógyszerészek az évszúzad ro!yan1ún sokszor 
nehéz feltételek között végezték gyógyszcrcllútdsi n1un

küjukat. an1e!yben a ·r.:írsasúg vezetősége igyekezett a 
szükséges tú111ogatúst és segítséget 111egadni. ;\ 75 Cv alatt 
a Társaság 46 közgyülésen SZ(Í1nolt be végzett 111unkájú
ról. isn1ertette a fejlesztés terveit és progra1njút. 1\z elnö
ki tisztséget választúsok alapjún 13 elnök lútta cl. 

/\ fiat<:il ivtagy·ar Gyóg.yszcrészeti -rársaság Lip1ák Pál 
szervezésével a rendkívül nehéz gyógyszerészeti és gaz
dasdgi körülni.~nyck között - a tudo111úny. a gyakorlat. a 
tnvúbbképzés céljára - 1925 n1újusúban clinditotta a 
.. 1\fa:;)·ur (~1·óg1·s:::erCs:::tudo1J1ú11_i·i Túrsosúg Értcsi1rYJ'c ·· 

cin11ncl clsö folyóiratát. ;\z első szú111 200 példányban 
1~12 oldal tc1jedclc111bcn jelent 111eg. 1\ példúnyszá111 és a 
tc1jede\e111 hrnnarosan növekedett és a közlcinényck té-
1núi. tudotnányterülctci is sokszínüvé vó!tak. J\ tagtúrsak 
hivatústudata és <.'t!dozatkézségc credtnényeztc a „Dr. 
iVlúgocsy-Dietz Súndor Értesítő" alapot. 25 kolléga 2000 
pcngös a!apitv;_'inyút. Cserepéldúny-kapcso!atok az 1930-
as években -10 t::urúpai gyógyszerészi szaklappal alakultak 
ki. ainivcl a ·rársasúg bt::vczettc a 111agyar gyógyszerésze
tet a külföldi szak1nai és tudon1únyos életbe. Ezt a fo\y·a
rnatot a Túrsasúg clsö elnöke iVlúgócsy professzor így }:J
lc1nt:ztc: .. 1\11indent elvett -rrianon. dc a tudon1únyt és a 
szcllerni fölényt nein.„ 1-\ lap cscrcpéldúnyai és a beszer
zett nagyobbrészt külföldi szakkönyvek l 92S-bcn alapjút 
képezték a Túrsaság kön.yvtárának. 111elynck 1928-tól kc
zellije és leltárf'clelősc a 111ost 100 éves ch: Zbortz\' Der1a
!u11 lett. ;\ könyvtárnak az Egyetc111i Gyógyszcrtúrban 
i\'latolcsy prof'csszor adott otthont. 

A. -rársasúg lapja a háborús csen1ényck 111iatt 1944 
.szeptcinberétöl 194 7 ópri 1 isú~g ncn1 jc lenhetett 1ncg. rnajd 
rniniszterclnöki engedély alapján - 19..fS-tól ,.Gy·ógysze
résztuclo1nú11yi l~rtcsítö" néven ... /\cta Pharrnaccutica 
1-!ungarica" alcí111n1c!, n1ajd 1953-tól a fenti 1negnevczCs 
latin részével jelent ineg. i\ lap jelenlegi LXIX. Cvfolyn-
111[1ban is betölti szerepét a 1nagy·ar gyógyszerészeti tudo
rnány crcd111ényeinek isrnertetésévcl Chir/ig Sá11dur aka
dén1ikus. föszerkcsztü irúnyitúsúval. 

r\ Túrsasúg n1ósodikjelentös szak lapjaként a Végh An
tal professzor. késöbbi főszerkesztő tlltal 1957 n1ajusban 
alapított továbbképző és infonnúciós szaklap, a „Gyógy
szerészet'' jelent 1neg. 1\ jelenleg 43. évfolyatnúban 1ncg
jelcnő havilap széles profilja különösen fontos a 
gyógyszerellútásban dolgozó gyógyszerészek szán1ára. 

1\ szakkönyvek és brosúrák kiadása kie1nelten fontos. 
n1crt a szúzacl elején alig voltak tudon1ányos igényli szak
könyvcink. A 75 év alatt összesen 69 jelent 111eg, ebből 31 
szakkönyv. 38 brosúra. J(icrnelkedö rontosságú volt az 
először 1969-ben kiadott „Gyógyszerészeti Évkönyv". 
tnajd ennek további 5 kiadványa a n1inclcnnapi gyakorlat 
száinára. Hasonló jelentőségü a ,.Gyógyszerészi J(ódex"' 
és a „Gyógyszerészi J(ézikönyv". ivtanuális. Nagy jclen
töségü az 1952-ben indított .. Gyógyszerész tovúbbkép
zés'" sorozat \iégh :\ntal prof'csszor szerkesztésében. ;\z 
egyes kiadványok tovúbbképzö anyag{1t az adott tudo
n1ánytcrlilct legkiválóbb szakcinberci írt~ik. így a tovúbb
képzést ininyitott:1k. 

:\z irúsos anyagok (szaklapok. könyvek) rnellctt a 1u
d(l111únyok 1nüvclése és a továbbképzés fontos eszközei a 
tudo1n;:·u1yos clöadóülésck. tanfolyarnok. sziinpóziurnok. 
kon fercnciák Cs kongresszusok. /\z c!sö t:löadói.ilések na
gyobbrészt a nagyobb vúrosokban (Szeged. Sopron. Deb
recen. Pécs stb.) voltak. szán1uk - a 111egyei szervezetek 
n1egalakulúsa utún - növekedett ~s kiteijcdt a n1cgyci 
székhelyekre is. 

;\ lcgjelcntösebb rendezvény a .,FI P 1984 évi Ncn1zct
küzi l(ongresszusa·· volt Budapesten. n1c!ynek rendezési 
jog{it a FIP Tanácsának ülésén 1982 K.oppcnhágúban Za
lai f...'úro(\' szerezte 1neg. rendezését 1Vikulics /\.úro(i· 
akkori elnök irányitotta. /\ FIP elnöksége elfogadta és ki
bocsútotta a „FIP Budapesti Dck!arációj;:ít''. a1ne\y 1ncg
küvetclte a gyógyszerészeti szervek bcvonúsát a gyógy
szerészetet érintö va!a111ennyi clöirús elkészítésébe. 

i\ ft:jlödést elüscgítette, hogy 1nár 1939-ben életrehiv
túk a .. Gyógyszt:részi Tovúbbképzés J(özponti Bizottsú
g;it'' és 1961-bcn az Orvostovúbbképzü Intézetet, a111cly 
szt:r\·czetté tette és tovúbb vitte a gyógyszerészek tov{1bb
képzését is. 

i\ tCj](ídés folyainún a tudon1únyok n1üvclését új ala
pokr.:1 kellett helyezni: szükségessé vált a gyógyszerészi 
tudoinúnyok szakosított inüvclésc a T{1rsaság keretein be
lül is. i\7. clüzctes rnegbeszélések és clökCszités után 
1 ·c:gh .-/11tu! e!nük clöteijesztette az ívtG\'T tudotnúnyos 
szakosztályai 111cga!apitúsút. 1\z els(1 szakosított jcl!cgü 
rendezvény 1960-ban volt. arnikor Gyógyszcranalitikai 
Szi111póziu111-ot rendeztünk. Egyre szaporodott az egy
cgy tudon1ónyúggal foglalkt1zó rendezvények szánia. igy 
a küzgyülés hatúrozata a!apjún ! 96~1-töl tudotnúnyúgan
ként szervezték és bonyo!itolt<ik le a külünbözö szintü 
rt:ndezvényekct. 

()t szakosztúly alakult n1eg. ;\ g:yógyszcranalitikai el
niike Dlzi·cr /s11·á11. a gyóg:yszcrtcchnológiai elnöke: r'a11-
dulo Egon. a gyógynövény szakosztály c!nökc: /"lahnai 
.lú11os. a gyógyszcrkutatósi szakosztúlyé C.'/audcr ()tfrí, a 
gyógyszerügyi-szervezési szakosztilly elnöke 1':c111plcr 
!\.11r1 lett. 

Két évvel késöbb 1966-ban a Soproni Gyógyszerész-
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történeti tvlúzcuin n1egnyitása <1lkaln1ával alakult n1eg a 
gyógyszerésztörténcti szakoszt<ily. tnelynek első elnöke 
r1ah11ai János lett. 

A sznkosztá!yok aktiv n1unkitja fokozta a tagság ér
deklődését az crcd111énycs továbbképzés iránt és hozzájá
rult a szak.gyógyszerészképzés jogszabályi rendezéséhez. 
Társaságunk jártas tagjai az egyes tudo1nánytcrületekcn 
felkérést és n1egbizást kaptak a tananyagok kidolgozására 
és az előadások n1cgtartására. 1\ szakgyógyszerészképzés 
erechnénycsségét n1utatja a szak.gyógyszerészek jobb és 
szélesebb körü elhelyezkedési lehetősége és a lakossági 
gyógyszcrell<itás 111inöségének és biztonságúnak növeke
dése. 

i\ tudon1únyos 111unka ösztönzését célozzák az elnök
ség. a szakosztályok és az orszügos vagy 111egyci szervek 
ú!tal kiin pá!yúzatok, kic1neltcn a fiatal gyógyszcrészek 
részére J 965-töl évcntc 111cghirdctett .. Ro:snyay Aiátyás 
E/r)'ud6\·erseny ", tov;íbbá az 1992-töl 1ncgrendczctt 
„ C'fauder ()/1() Eló'adrírerseny ··. 

A Rozsnyay vcrscnyeken az clöválogatús utún 865 
szc111ély clöadússa! vett részt. Rozsnyay E1nlékénnet és 
pénzjutalin<it kapott 40 díjnyertes gyógyszerész. ,\ Clau
dcr Ottó versenyen 118 résztvevőből 4 gyógyszerész ka
pott Claudcr En1!ékénnct és 111intcgy 10 10 dijazúsl. A. 
n1ozgalon1 az clisn1eréseken túln1cnöcn a gyógy·szerésztu
do1nány fúru111ává vált az eredrnén;'ck bc1nutatásár<1. to
vábbá segítséget jelenthet a pályán való előrehaladáshoz. 

/\gyógyszerészi tudo1nányos és gyakorlati n1unka ser
kentésére a 'fúrsnság indulásütól kezdve alí:!pított elisn1e
rö- és jutalo111 énnekct. A tnár e111\itett Rozsnyay ivlátyüs 
ern!ékénnct időben 111egc!őzte a Lengyel Béla, a Deér 
Endre, a Jakabházy Zsig111oncL továbbá az 1968-ban ala
pitott K.azay Endre en1lékércn1. inelyet élelfnü elis111crésé
rc kitüntetésként ado1núnyoz a Túrsasüg elnöksége. Eddig 
28 szen1ély részesült ebben a kitüntetésben. 1\ legutóbbi 
30 év alatt !-J. különböző en1lékérc111 készült neves 1nüvé
szck 1nunkújúval. n1elycket a sznkosztályok és orszúgos 
szervek javaslatúra, az elnökség jóvúhagyósúval adon1á
nyoztak. Tho11 l\ároZ\' en1!ékét őrzi a Ph.Hg.1. Ccntcnúri
u1ni énnc. 

A 75 é\· alatt a Túrsaság többször és visszatérően fog
lalkozott a gyógyszerészképzés fejlesztésével. A 1-ársaság 
alapítüsakor a képzés 1nár korszcrütlcn volt n1inci a szak
tárgyak alacsony· sz<ín1a 111iatL n1ind idötartaináhan. A re
forrn clökészitésc a 1930-as évben kezdődött. a1nikor az 
elnökség Refonn 13 izottsúg.ot küldött ki 1\ /o::.sunyi Sánd(JJ; 
későbbi alelnök vezetésével. A végzett n1unka alapján, 
an1it f'v'lozsonyi nagy szakértclenunel és kitartó. szívós 
111unkával irányított, javaslatot tettek a képzés alGpjaibnn 
Ví:!ló 1ncgvú!toztatúsára. Ugyancsak az ö érdc1ne volt. 
hogy a J(u\tusz1ninisztériun1 1939 tavaszán az 1940-1941 
tanévtől kezdve életbe léptette az új rendszcrü gyógyszc
részképzést. an1cly ~1 év egyetcini és két év gyógyszertúri 
gyakorlatra épült. és tartaln1ában európai vonatkozúsban 
is kicrnclkcclö korszerüséget biztosíthatott. 1-\ ,.Gyógysze
részet'' 1nint fötúrgy oktatásúhoz Alu:sonyi Súndor pro
rcsszori és intézctvczetöi kinevezést kapott. Ennek rend
kívüli nagy jclcntöségét n1egértjük. ha figyclcrnbc vcsz
szük. hogy a Nagyszotnbati Egycte1ncn az 1770-cs évek-

bcn elindított gyógyszcrészképzés - a n~ális lehetőségek
nek 1negf'elelöen - kétlépcsős képzést tett lehetővé: a szo
kásos tanulási (tyrocinális) időt gyógyszertúrban. és egy 
igényesebb egyctcn1i képzést annak a szün1ára, aki igazo
lást. licenciátust kívánt szerezni g;'ógyszertár f'elelős ve
zetésére. A rvtozsonyi professzor últa! 1940-ben beveze
tett. új rendszerü képzéssel n1egszünt a nagyobbrészt 
kéznlÍvességjellegü. 111anuális. nen1 a tudon1ányosság irá
nyába hí:!tÓ gyógyszerészképzés. Ez az eredn1Cny elsősor
ban tvlozsonyi professzor érderne. 

1-\ gyógyszerészképzés további esen1ényc volt 1955-
bcn az önálló (budapesti). n1ajd késöbb a szegedi Gyógy
szcrésztudo111ányi l(ar alapítása, az oktntásban résztvevö 
intézetek szú1nának növekedése. a szükséges orvos-bioló
giai és gyógyszerészeti tárgyak inditúsa. Budapesten az 
Egycterni Gyógyszertúr rnegkapta a Gyógyszerügyi Szcr
vezéstan kötclezö t;:irgy oktatását. szigorlatok tartásának 
jogát. e\öször 1nint oktató-kutató csoport, n1ajd n1int 
,.Egycten1i Gyógyszertár és Gyógyszerl'lgyi - Szervezési 
Intézet". További oktatási feladata lett: a Gyógyszcrt.!szi 
Propedeutika és Gyógyszerészeti Történele111. <i l(linikai 
Gy·ógy'szerészct és Gyógyszerészeti J(özgazdaságtan ok
tatása 1982-töl. szakképzett oktatók bevonásával. 

1988-ban egészségügyi 111inisztériu111i irúnyc[vek 
alapjtin isn1ét 1nódosult a képzés: a képzés idötartatna 10 
szcrncsztcr lett, n1c!yből 9-cn cgyete1ni eltnéleti és labo
ratóriurni oktatás, 10. szcn1cszteren gyógyszcrt<iri, kórhá
zi. gyógyszergyári gyakorlati oktatás folyik. A dip\0111a 
feltétele szakdolgozat elkészítése és n1egvédése. nyelv
vizsga ered111énycs letétele és az állainvizsga. A gyógy
szcrészképzö helyek a külföldi igények kielégítésére 
egyidejlíleg bevczctlék az angol nyelvü oktatást. 

l\ gyógyszerészeti tudo1nány í:!kí:!déiniai szintü 111üve
Jésével és képviseletével - a kC111iai és az orvosi osztály 
képvisclöinck bevonásával - 1-úrsaságunk elnöksége be
hatóan foglalkozott. 0s 1998-ban rnegalaku!t a Gyógysze
részeti '!\1do1n<inyos Bizottság. Nyilvántartásunk alapjún 
7 akadé111ikus és 32 akacié1niai doktor tagja Társasúgunk
nak az Orvostudornúnyi. a Kén1iatuclon1ünyi és a Bioló
g1a1 tuclo111únyok osztúlyainak szakterületéről. ;\z 
1952-- ! 999 évek között kandidútusi tudornán.yos tninösi
t~st ~rt cl l G ! szcn1ély. 1\ tudo1nányosan 1ninösitett kuta
tók és tudósok nen1csak a hazai kutatús és a tuciornúnyos 
rendezvények résztvevői. hancn1 bekapcsolódtak a kül
földi és nen1zetközi szcrvek tudo111ányos életébe, elnöki, 
vezetőségi tagjai a FI P-nek (Húga). az !GGP-ek (Brc11u1). 
az;\ 11-1 P-nnk (Párizs). az Eufcps-nck (Prankfurt ). iv1unká
jukkal is111ertté teszik a rnagyar tudo111ányt, növelik a 
gyógyszerészet étoszút. 

75 év alatt az elnökség 58 külf'ülcii szc111élyt tüntetett 
ki az ,JvlG'r'T tiszteletbeli tagja'' elisn1erő oklevél útadú
sával. köztük olyan vilúgnagysúgokat, 111int: Tschirch. 
ff'asic:ky. l\.roH·c:ynski, Becket. Speise1: J.:ojle1: 
lla/111ck.osk.i. Shelard. /Vinkler !~. ()/schlöger fJn!f'ess::.u
ruk, kutatók. tudósok stb. 

J\ tudon1ányos. technológiai. egészségügyi. gyógysze
részeti és történclini sze1npontból jelentős ese111ényck 
n1cgvalósulásót - szinte 111indig- nagy tudású és képessé
gü szen1él~{ek Cs a külső körUlinények vélctlcnszcrü és 
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szerencsés találkozása teszi lehetővé. Ez tükröződik a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság nagytudású és is111er
tebb szen1élyeinek 1nunk8.jánál, eredn1ényeinél. Munkán1 
és egyéb kutatások adatai alapján - szíves engedc!n1ükkel 
- bátorkodo111 a tvlagyar Gyógyszerészeti Társaság és a 
XX. századi magyar gyógyszerészet legnab')1obbjai közül 
a legkien1elkedöbbeket 1negnevezni az alábbiak szerint: 
Than Kára(\~ Deér Endre, Lipták Pál, J-Vinkler Lajos, Ka
hc~v .János, Richler Gedeon, Augusztin Béla, Szebellédy 
László, Ernyey Jó:seJ: Kazay Endre, Koritsáns:z/..y Ottó, 

Széki Tibai; Schulek Ele111é1; /ssekut: Béla, Dál'id LL?jos, 

/\Io::sanyi Sánc/01; Végh Antal, C'/auder 011ó. 
A tv1agyar Gyógyszerészeti Társaság 75 éves jubileu-

111a alkaln1ából fejet hajtunk a rnegnevezett nagyjaink és a 
sok száz, ezer gyógyszerész 1nunkássága és nagysága 
elött. akik előrevitték a Magyar Gyógyszerészeti ·rársaság 
tevékenységét és a XX. század gyógyszcrészetét. 

!\.. Z a 1 a i: 75 year.\" of the J-/u11garia11 pluuuwceutica! profes
sio11 und the f/u11garia11 Plu1r111aceutic11! SocÍt!(I'. 

A s:er::ő cifne: Budapest, Újpesíi rakpart J /. - 1137 

Gyógyszerészek nyoniában - Hires pályaelhagyók 

ID. LUCAS CRANACH 
(1472-1553) 

A nemet festii Cs grafikus a refonn:íciö knnínak népszerií mestere volt. Bülcs Frigyes szúsz herceg Cs \":íl:1sztúfejedclem sznlg:ílat:i
han \Vittenberghen fcstiiiskol:it alapitotl. I\Iiivészi munldj:íért a herceg 1508-han nemesi rangra emelte (címerében sz:irnyns !iigy6 
volt), 1520-ban pedig javadalomkCnt gy(igyszerl:íri privilégiumot adott neki. Cranach maga nem volt gyúgyszcrész, s ezt a fejedel
mi intCzkedést ldvétrlcsnek teldnlcltéli:, hiszen :i német :íllamokban akkor m:ír csak gy<Í!!yszcrész kaphatott gy(1gyszcr1úri jogot. 

(Gycígys::.crCs::.cltörténcti naptár·- ]()00. jCbruár 

Sof\·ay Pharina Kjt. kiadása) 


