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A il1ag51ar Gyógyszerészeti' Társaság tagjainah) hedves JVfu1iliatá:rsain.l?.nalz és Olvasóinh;zalz 

eredJ1zén.Jlelzben. gazclag, boldog; bél?.és úJ esztendőt !?.íván: 

az JiJGY1' elnölzsége és a Gyógyszeítészei szei·kesziősége 

új Gyógyszerli:öny·v 1na:rgójá:ra. 

l~yógyszerkdny\·ünk üj, hut-eclik kiadúsn, lf/87. 
szeptember l-jén lrntálylm lépett. Tm·Udmát solrnn 
is1nertették iuú.r - de 110111 annyiszor. hogy új kér
dések föl ne rnerülhcssenok. n1ert- kérdések rnindiLl; 

los,znck. „A. gyó7yszcr~sz~k ürön1111e~ foga.dt/tk, 1;1cr:i 
tnar nfligyon regen vartak - egy ilyen kia-clvanyt 

elég gyorsan elkészíteni 11cn1 lehet. \~annak, a.kik 

111úris bírálják - olyan gyógyszerkönyvct, a.1nely 

n, ininfJsógbiztosít úsboz kC!UJképpen szigorú. ugya.n

a.kkor figyelcn1hc venné a. gyógyszerészeti t-uclo-
1nány, az ipttr, a. kercskcclclcrn, ~t közforga.hnú és 

intézeti gyógyszerellátás Y<.dn1ncnnyi érdekét -
kiadni soh;hc.;cn1 lehet. 

Ncrn kíváno1n értékelni a J?h. }[!,!. '\'II-et, c~u
pán néhán.y gondolatot kívánok leír~1i a szcrke.szté
sér61 (n,1nelyct lUiS-han egy é\·en át közvetlenül és 

a..zótn, közvetve figyelhott:c111). vagy inkú.bb a. 8Zcr

kcszt6 hizotLs.ftg elnöke és titkúrrt. n1u11kújúról. 

:Ha.zánkb[tn a gyógyszerkön}""V kiclolgozá8Út a:;:; 

crrész sryó:Iyszerész-társn,cla.10111 közös ii'.!yénck te

kintjük: (A Ph. lig. \lll-ben száznál is t'tbb küzrc-
1nüköclö innnkáját isrncrik el!) l\liudcnki tndása. 
legja,-.;;át a.dtn. T\'Tégs(:n1 készült YOlna, el solui.se1n 

(va,gy 110111 lett volnn, „g:~vóg;,.'S"zcrk(Jn;v·vin) az üj ki
adás ~tz elnük és <1· titkár álclozntos nn111kájn, nél

kül! Ez u, inegállapítás n, tühbiek tevékeny;.;égét: 

nern kicsinyíti! 
...:-\ száznŰl több szerkoszt<~i n1unkújánnJ.;: koordi

nálásábv„11 igen nngy szerepük volt az t~lbit.otts:ígok 

vczet6incki szintén clisrnert tudósainknak. Szület
tek 1nésds e1fogatlott, de túlsúuosan is . .leíró jcl

legü" sZövegré~zek olyn.n szflikÓrtGk toll{;hól, a.kik 

ne1n érezték a különbséget- a, (fyógyRzerkünyv ,,jogii' 

definíciói és 11 szak(tan)könyvck oktató-111it:[::y<trázó 

szerepe között. (iyógyszerészi ::;zcrnponth<Jl értékes 

luttó- és seuéda.uyagok kerültek felvételre, de n1in6-

Sé!:;ük, ad~f!olás1;k 'ólvkor clYeszett két albizottsáo: 

kcrzött ... Türeln1ctl~n sznJ.;:ért6k 011tottúk n, szö'-w 

vo;:.i:eket. nen1 fiµ~ve\Yén arra, hogy ngyannzt- n„ fo-

gc.1\rnnt a g:yógyszerkönyvben nc111 lehet fejezeten

ként rnásként elnevezni. . . stb. „Tecl1nikrLi kér

dés" - válaszolta. n1indcnki, rLkinek i1 fentiekre 1,t 

fig:veln1ót foll1Í\""t:á-k, n1intcgy n1á.socllagosnak ítélve 
a.zoka,t. 

S ki tette a helyére végül - tengernyi egyéb 

szerkeszt <'::íi tctlékenvséir n1ellett rnés:: ezeket n 

,,tcchniktti kérdésel~et'" is? Elsősorb<:Ln'-két ef:!ye

tenii ta.nár: dr. Végh L-1ntal és dr. La.8:lot1sz!.:y J Óz8ef. 
a. szerkeszt.() bizottság elnöke és titkára.. 

L:cszlovszky József fömdhatatlmrnl érvelt, szer
kesztett és ú.jn.1 szerkesztett, vitázott a Ph. Hg. 
'\TII. érdokébc!L Ezt teszi ina is. ~1~gyor_i közel c~ol
gqz11nk ogyrnashoz, ezt tt 1nunkut igazan csa-k igy 
lehet értékelni és nehéz lenne túlértékelni. 

\
1 égh ... :\nta.l professzor volt a szerkesztői n1unktt 

:-;orún a 1nérlcg nvelvc. Bölcsen őrködött a nut!IYl1r 

f.!j-'Ógyszerkön}„v( nernes hagyo1nú..nyok, a schliicki 
eszrne, ~l: 1núr lnegszerzctt vívrnúnyok fölött. Ugyan

nkkol' 1ncglcpően fogékony ;;olt az új 111ódszerck, 
elvek iránt 1 uta.t engedett nekik, dc kírnéletlenlil 

nyesegette azok vadliti.:jtásait. Betcgágyúbó1 kelve 

utazott a város 1nú~ik végére, s rncrült el a. gyógy
szel'könyvi cikkelyek, szárn{u·lli kedves. vilú.uába. 

l\fen1 "1;,yugdíjas {nódon11 irányította a, .szerk'esztő 
bizottságot a Ph. IIg. \'II. 1ncgjcle11éséig. 

_.;_ :U1ttgyar Gyógyszerkönyv· szak.1116.nk kollektív 
inunkúja, dc 1ninclcn kiadás eset éhen vannak szcr
keszt{)k (szerzé5k !), akiknek egyénisége 111cgtalál

hn.tó e kön)rvek lapjai között. 
A Ph. Hg. VII. m:ír hatálylm lépett. }fasznál

juk, lapozzuk, néha. szidjuk is - hiszen -uan. és 

(i-yógy3zerkön1""v l 
~ s;,·(:'l·kcsztésÓ.nek, kidol.t!OZásÚnn..k na~Y GUYC-111-

ségei it.t élnek közöttünk~ './ajon érték~Ü:ük,'"';neg
becsültük, incufelclően incuköszöntükwc ezt a 

- szinte élci'-nl-üvük betctőzÓsénel-: tekinthető -

:nunkújukut. '? 


