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Az arányérzék tudata 

Bes::.élgetés dr. S::.abú .5úudorral, a ka111ara tis::.teletbe/i elnökével 

.'\ ka1nara 1.dnökségéböl történt 
tavaly· th.:ccn1beri túvozúso1n úta dr. 

Szabó Sándor tiszteletbeli elnökkel 
i:löször június 27-én 1alúlkozta1n ~! 

1ninisztériu111n1al újra kezdett úrré:, 
túrgyalúson. 1-lazafclé 111enct sok 
n1inclcn szóba ki:rü!t. a1ninek az Ji:tt 
a vége. hogy nu::gcgycztünk egy in
tcijúban. an1it néhúny napon beHil 
cl szl..!rettünk \·o]na készíteni. :\ 
sors azonban egy súly'os bctl..!gség 
fonnújúban közbeszólt. aini 1niau ~: 

beszélgctést július végéig cl kcl!cn 
11alasztanunk. 

lpolyd:unúsdon. falusi ki.'irnyc
zctbcn talúlkozunk. ahov~1 tt:lcs0-
gé\·cl és fiúval elvonult rcgcni:r~·i

lódni. 
Hatvan év\·cl ezelőtt. 1941. július 22-én született Za

!a.::gcrszegcn. 1950-ban kitünö crcd111énnycl érettségizett 
Pannonhahnún. Húron1 év\·cl késlíbb. ! 961-hcn \'Ctték fel 
a budapesti gy·ógyszerészkarra, ah(1\ l 966-han dip!o111:'1~ 

zott. Tizenöt éven k~rcsztül különbözli hcLisztúsukban az 
Egis alka!inazottja. 1najd a i\lcdi1npe.\11él dolguzik. J l)XX
ban n1cgalapítja a Biophann kft.-t. 1na,id 1990-bcn a 
i'v!cdiphanna kft.-!, a1ncly gyógyszcrLésLitrnényck fcj
lcsztCsé\·c\ Cs törzskönyvczésé\·el fog!alkDzik. 

1990 júniusúban vúlasztjúk 1ncg a \l:1gyar Ciyl1gysze~ 
rész l(a1nara elnökének. Ezt kövctlicn töbhszi.iri újravú
lasztússal 1998 végéig foly'arnatosan ezt a posztot tülti be. 
Erre az időszakra esik a gyógysz.::rcllútll struktúra útala
kulúsa, i.:zcn bclü! a patikúk privatizú![1sa. Ekkor szület
nek 1ncg aznk a tÖr\·ények is. a1ne!ycL 1ncgha1~'1nizz~ik a 
gyógyszerészet hcly·ét és 111i.i\·clésénck szab•'dyait. Elnök
sége alatt épül kí a ka1nara infra.:;truLtúr<'tja. Büszke arra. 
hogy öneröbö!. lényegében közaclaknzússal sikerült a ka
n1arún~1k székh<ízat biztosítania. 

1998-ban a katnara örökös tisztclctht:!i l..'!n(iké\·é \·ú
lasztjúk. 111ajcl a K.a1nara Pro phann;tl..'.iac élct111üdíjú\'al 
tüntetik kí. 1999-ben az egészségügyi ininiszter 
Batthyúny-Strattn1ann díjban részesíti. 

Sokan szeretik és \'<Jllnak. akik ne1n kedvelik. de vele 
szcn1bcn senki ne111 tud közön1bös 1nar,1dni. Szín.::s. suk
olclalúan képzcll egyéniség, aki 1nindcnhol és inindcnknr 
Cc\talúlja 111ag~it. 

1\ beszélgetés sortín tncgegy'czünk abban. hDgy az in
terjúban Elnök (lrnak szólltn1n. dc a beszélgetés közvet
len jellegét a sz.::rkcsztctt vúltozatban is 1ni.:görizzük. 

Eln/ik Lir.1 l\1J:r11dou. hogy :;:c·n·fL'd u: l!/'ori:nuíkar 
111cg u: idé:crckcl. /{italú!ud~c. hogy a k/i\'ctkc:út ki nuind
ta: Ehbcn a ri!ághc111 clsásorha11 11c111 okosnak ha11e111 
húlcs11ek kcll lc1111i. 

Ern: a tnegfogalinazúsra ncn1 .::n1-
ll:kszc111, de az okossúgról 1neg a 
bölcsességröl szintc n1inclcn aro
ríz1naszcrzö ín. Seneca. az aforiz
inaszcrzök és bölcselkedők púpúja 
szerint az okos 111indig tudja. hogy 
1nit kel! 1nondani. a bölcs viszont 
<!Zt is tudja. hogy 1nikor kell hall
gatni. f\·lúrai Súndor azt írta. hogy 
11cn1 szereti az okos c1nbcrckct. 
inert az (lkossúg {in1nagúban csak 
szl.'!lcn1i készenlét. Idegrendszeri 
\·ibrúlús. az okos cinbcr csak azt 
Lcrcsí. hogy 111i ncn1 jú . .:\z okos 
... :111ber 1nég 11c111 bi.i!cs. dc a bi_ilcs 
cinbt:r okos is. !'vlcgértö. 

,·linikur kL"s:ii/tc111 u /1t'.'i:t''/geh,'.\'l't' (·s 
cloll'asuu11 a:t a: i11te1fút, a111i1 u kö:tcstiileuJ 1·á!t ka111ara 
c/1u)kckJ11t 111Jg !YIJ5-bc11 a C1~nlgL'>':cri·s:ct11ck udtúl, abhu11 
ro!últ11111 erre a gu11.-lolatra. unlit (/ 1nugad húlcscs.,-t;gekt;JJ! 
f(1gtr/111a:1Úf ///Cg. 

l:!ll k!asszikusoka1 id~zct·.) 

Íy.y 1·a11. fit• ha llliÍI' s:<íha ho:hnn. s:crc1111.'.·k 111ég t'ITC 

~1: i111c1jiira 111a/11i, a111i c/súsorhu11 i'Íelrl!/:i L·'.'>" aktuális ka-
111urai r<Jrtl.'lli:seklie: kapcso!ád1í hL·s:i'ÍgetJs 1·0/t. Ljra e/
oli·as;·u tz"i11tji:l. his:en akkor nc111jiigla!ko:ta111 ;·e/e. hogy 

llll.'g eh/ic11 o: i11tc1jzíha11 is nlilycn 111arkú11sa11 jc/c11ik 111cg 
o s:cnn;lyi.\·l;gcd. L;S ennek kapcsán a: is c!gu11do/kodtatolt, 

h11.":!y {/ s:cnl(''(1·isL;g s:cn.!Jh' n1c1111_1·ir1.: 111cglu1táro:1í. 

Ezzel kapcsolatban az óta én is okosabb !ette1n .. '\ sze
n1é!yiség szerepét érdcines kon10\yan \·enni. nc1ncsak 1na
gunk. hane111 a gycrekt.:ink 111iatt is. akiknek a nevetése so
rún <.\ példa1nutatúst tartun1 a legfontosabbnak. ~agyon lé
ny.::ges.::k C:zeize! Endre pi\if~sszornak a Sors és tehetség e. 
ktinyvl:bcn \i.:irt gondolataí . .-\hhoz. hogy siki.:rcs .::1nbcr le~ 
hess. külünböző l~tktorokkal kell rendelkezned . .:\z cls«) 
n0gy' ll1ktor bennünk van. a n1úsodik négy· a környezetünk
ben. az utolsó pedig a sorstl1k1or. i\z első. hogy legyél 
eszes. 111agyarul. az H)-d ne a cipön10rctcddcl legyen azo
nos. hanein !i:galúbb 100 fü!ött legyen. Hadd t.::gyt.:rn hoz
zú. hogy van egy érzi..!ln1i hányados is, ezért az cszc;.;ség és 
az érzclini quocicns együtt adja az elsö fakton. Ezt a 1na
ga111 példújún is t:1núsíthaton1. ls111crt. hogy nein egyszer 
tübb szúz einber elölt is 1negcsuk!ik a hangoin. ha olyan ér
zés ér cl, és a l·li1nnusz alatt is könnybe lúbad a szc1nen1. ;\ 
1núsudik. hogy legyenek speciú!is 111entúlis képességeid. Ez 
lehet zenei érzék. labdaérzék. lehet búnni. arni nincs incg 
1nindenkibt.:n. ,1\ hannadik a kreativitús: a dolgokat ne csak 
a konvcncionú!is oldalról közelítsd 1neg. hane1n tudd kür-



500 GYÓGYSZERÉSZET 2001. szcpten1bcr 

bejánli. A negyedik az an1bíció, azaz legyen igényed arra, 
hogy nyon1ot hagyj 1nagad után a világban. 1-la n1ind a négy 
belső faktorral rendelkezel, akkor jöhet a négy külső, an1i 
vagy kioltja. vagy 1neghatványozza az előzőek hatását. Az 
első a család, a1ni részben genetikai kérdés, de fontos a pél
dan1utatás és a nevelés is. Lényeges, hogy jó iskolába ke
rülj, inert egy rossz iskola vagy egy rossz tanár n1ég az an1-
biciózus gyereket is hátraveti. Én jó iskolába kerülte111, 
Pannonhaln1ára, ahol egyrészt a bencések ezer éves hagyo-
111únya is sokat szá1nított, 111ásrészt akkor 1nég a legtöbb ta
nárom a Sorbonne-on végzett egyetc1ni 111agántanár volt. /\ 

han11adik külső faktor a kort:.írsaké, a1ni összefiigg az isko
lával, hiszen általában azok a barátaid, akikkel együtt jársz 
iskolába és végigkísérik az életedet. .A. negyedik a túrsadal-
1ni berendezkedés, ainiröl ina tnár könnyebben beszélünk, 
dc ha ncn1 vettek fel az egyete111re. inert x-es vo!túl, elvág
tak egy életre. l·Ia szerencséd volt a belső ~s a külső fakto
rokkal és szán1yalsz, akkor jöhet a sors faktor egy örült ké
pében a sztrádún, a 1nenetiránnyal sze1nben, vagy kitör a 
háború, behívnak katonának. és az első napon elesel. 

Elnök Úr! Anlikor a s::.e111é~viség s:erepét jCs::egerc111. 
els6sorban a:: Crdeke/, hog.J' n1ilye11 a kö::össég és a re::e-

16 vis::onyulúsa egynuísho::. Alennyin: 111eglzaráru::ó a kó
::össéggel ápolt kapcsolatban a ve::etá s::e111élyisége? 

Itt a legfontosabb, eligazító jellegü erénynek az intel
ligenciát érze1n. an1i az arányérzék tudata. Nincs köze a 
111űveltséghcz. inert egy iskolázatlan parasztetnber is tud 
rnéltósággal viselkedni. hiszen 1nindig a tennészetteL a 

születéssel és a halúllal él együtt. Ez a képesség vagy 
n1egvan az e1nberben vagy nincs. inert nehezen fejleszt
hető. Nen1 lehet túlzottan előre haladni. inert ha a tö1neg 
ne1n követ, véletlenül fenéken is lőhetnek, n1crt a puská
juk csak odáig hord. Lényeges az elkötelezettség is. inert 
a nélkül nen1 lehet egy közösségért dolgozni. 

A gyóg_vszcrellátás teljes rends::erváltását ka111arai el
nökként élted 1·égig, anliben be1111e ./'oglaltarik röhhek kii
::ött ajogs::abályi háttér n1egteren1lése és a régi struktúra 
lebontása 111ellett az új kiépítése. Ebben hol 1·an a Te s::e
nzélyiséged? 11ol vannak az lfjjlc11yo111araid? 

A 1narxisták tagadják, dc a szc1nélyiségnek rövidtá
von döntő szerepe van. Azt hiszcrn, hogy egy vezetőnek 
- az értcln1i képességeken és az intelligcnciún túln1enőcn 
- diplon1áciai érzékkel is kell rendelkeznie, a1ni persze 
ezekből fakad. tv1ég egyete1nista koro111ban 1nondta több 
évfolya1ntársa1n, hogy diplo1núciai púlyára kellett volna 
111enne1n, n1ert ehhez van érzéken1. A kilenc év alatt, arníg 
elnök voltan1, több korn1ányváltús volt és 6 rniniszterrel 
kerültetn kapcsolatba. dc 111ély konfliktusba lényegében 
egyikükkel se1n keveredte111, bár nen1 azonosan viszo
nyultan1 n1indenkihez. Vagy eleve hasonló gondolkodású
ak voltunk. vagy ha konfrontálódni kellett, ezt higgadtan 
és tényszerüen tettein. És azt cl!Ogadtúk. pedig soha nc1n 
rcjtette1n véka alá a politikai n1cggyőződésc1nct. .~ konf
rontációkat Jltalában úgy tudtan1 irányítani. hogy ne a 
személyek ütközzenek, hane1n a feladatok és az elvek. 

1\1ni pedig az ujjlenyo1natot illeti. párszor e\n1ondtain 
n1ár, hogy 1nindcnki véle1nényét beépíteni egy döntésbe, 
illetve olyan döntést hozni, a1ni 1nindenkinek n1cgfeleL 
nen1 lehet. A de111okrácia a többség uraln1át jelenti. I-Ia te
hát 51 (Yo feletti konszenzust el tudtam érni, akkor abba az 
irányba 1nente1n. Persze 1nindig voltak olyanok, akiknek 
az adott döntés nen1 tetszett, de nen1 lehetett irányt vesz
teni. Bizonyos fokig autarchnak is kellett lenni, ha látH1111, 
hogy 1násként ne1n inegy. 

Ali a=. an1i so1:rs::.erú és 111i a=, afJ1{ 11ag_1' 1 ·alós::lnúséggul 
111áski:11t rörtént volna. ha 11e111 Te 1·agr a ka111ara elnöke? 

I-Ia az irány jó, csak azt bef'olyúsolja a sze1nélyíséged. 
hogy nyílt úton vagy szerpentinen jutsz cl a célba. Ivlark 
Spitztöl, aki hét olin1piai aranywt nyert ivlünchenben. és 
utána sikeres üzlete111ber lett. egyszer azt kérdezték, hogy 

hogyan érthet ennyire az üzlethez. híszen sportolóként 
addig csak edzett és versenyzett. Nern csináltan1 sen11ni 
különöset -válaszolta-. csak a n1eg!'e\e\ö idöhen. a 1neg
relelő e1nberekkel, a n1egfclelő tén1áról beszélgettetn. 

l\z időü1ktor lényeges, inert fel kell ísn1crncd, ha az 
ügyeket érdcks~relcn1 nélkül nen1 lehet tovább húzni, lép
ni kc!L f\z :'\nta\1- illetve 111ár w Boross-konnúny utolsó 
parlatnenti napján, 1994. április 6-ún f'ogadták cl a patika
törvényt és a gyógyszerészka1narai törvényt, dc ezt csak 
erőszakos eszközökkel sikerült elérni . .L\z orvoskan1arai 
törvényt n1ár elfogadták, a gyógyszerészit 1nég netn. ho
lott egy évvel korábban n1ár beadtuk a 111iénkct, sőt a n1i
niszteri értekezleteken is együtt futott a két törvény. Úgy 

tünt hogy a n1iénket a választások e!ött 1nár ncn1 fogad
ják el. ezért kénytelen voltan1 Sutján tniniszter úrhoz ulti-
1nútun1ot intézni. bár jó viszonyban voltan1 vele. Bejelen
tettc1n neki. hogy összeszedtük a pénzt a ka1narúban egy 
újsághirdetésre. és ha ne1n viszi be a parlan1entbe az ígé
retének 1ncgfelelöen a törvényeinket, a Népszabadságban 
nyílt levélként jelenik 1neg, hogy alkaln1atlan a beosztásá
ra. /\z ered1nény is1ni.::rt. Ezután viszont konnúnyváltús 
jött. a1ni sztochasztikussá tette a privatizációt. f(ovúcs Pú! 

niiniszter úr addig ne1n talúlkozott velen1, an1íg az újravá
lasztúso111 1neg ne1n történt. rnivel a politikai ú\lú.sf'oglalú
son1 n1iatt nen1 voltan1 sziinpatikus. l\ novc1nberi 

választáson n1ég ellenjelöltet is állítottak. f\ 1niniszter úr 
i.::lőször dece1nbcrbcn fogadott. de addigra 3 1nillió !Orin
tért készíttettünk egy tanuln1ányt a gyógyszertárak priva
tizúciójáról, <unit n1indcn érintett önkonnúnyzatnak a ket
tőnk alúírásával kiküldtünk. hogy lcgalöbb az egységes 
i.::lveket érvényesíteni tudjuk. 

A g_vógys:erés:et körn.ye:::ő ors:ágok-béli rends::.er- és 
struktúrcn'áltúsa töbh ponton kiilönbö::ik a 111agyarors:á
gitól, és 11e111 ttu/0111, hog.Y ezek a rends::.erek \'a/aha is ha
sonlítanak-e 111c~jd a 111iénkre. 

f\ PGEU-ban 12-en vagyunk 111egfigyelök. a 15 uniós 
tag 1ncllctt. tvlár össze is barátkoztunk és külön üléseket 
tartunk. Söt a tagoknak is 1neg1nutatjuk, hogy bennünk 
sokkal több an1bíció és kreativitás van, n1int a1ni az uniós 
tagálla111ok gyógyszerészeibcn, inert az elrnúlt 100 év 
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jólétében kicsit elpuhultak és cltunyultak. Ebben a cso
portosulásban egyérte\inüen kiderült. hogy nekünk van a 
legjobb gyógyszertári törvényünk. a legjobb gyógysze
részkan1arai törvényünk és a gyógyszertörvényünk is el
fogadható. l\ privatizáció a sok csúszás ellenére nálunk 
kezdődött el először. Egyik országban sincsenek olyan 
garanciák. anliket a törvényeinkbe beépítettünk. Okosab
bak. intelligensebbek és tal{111 szerencsésebbek voltunk. 
n1int a többiek. 

Én csak egyetlen hibút találok abban. a1ni történt, de 
az annak Idején engen1 is n1eglcpctt. .A gyógyszertári tör
vény tervezct~ben 1nini1nu111 51 <;-;) gyógyszerészi tulaj
donhányaddal szú111oltunk. arnit a 1ninisztériu1n kérésére 
úgy rnódositottuk. hogy az ininin1un1 25(~/(, legyen. de 10 
éven belül cl kell érni az 51 (~;;,-ot. .'\ tudto111 nélkül ez 111{1r 
úgy került a parlan1ent elé. hogy a n1úsodik íChnondat ki-
1naradt. .'\ különleges parla1nenti eljárús 1niatt csak bizott
ság tárgyalta a inódosító indítványokat, dc ez a vúltozat 
egyikben sen1 szerepelt. .l\.zóta inúr tudon1, hogy a rninisz
tCriuin önkén)/escn változtatott a szövegen. Dc Európá
ban. ennek ellenére a legjobb patikatörvény a 111iénk. /\ 
boldogsúgnak tudatában k~ll lenni. 

tvlost 1negint szóba került. hogy a 1ninin1ális tulajdoni 
húnyadot e1ne!jük !'el 51 (;,;)-ra. aininek örülök. Vannak 
ug;'an ellenzői. akik szerint ez ncn1 oldja 1ncg a problé-
1nút. hiszen búnnilyen szindikútusi szcrzöclésse\ 1ncg le
het kerülni. de ezen az úton cl kell indulni. 

E'/úhh e111/ill:rrcd, ho,i,;y bi::onyos dolgokban s::i11tc ön
kényesen jártál el. E:: olyan idús::akban rörtént, arnikor 
111ég hiá11yo:rak a s::ak11uíha11 a der11okratik11s 111i'íködés 
kó:ice!len hugro111ányai. A 1·e:etiiji.:lelüssége és kötelessC
gc. jú/eg a képl·iseleti den1okrácia rends:erének kiépítése 
során, hogy clúsegitse a den1okratikus inté::rnényrends:er 
nzegs:ilárdulását. De kérdés. hogy 11Iinde111 enged-e érvé
nyesülni. kockú::ran·a a kúr a: a11archia kialakulását, Fagy 
irányi(ia a dc111okráciát, hogy a:: 11e legyen annyira eset
leges. Afi11dk(:t rncgkú:e/itésnek lehet lé(iogosu!tsága, de 
111i11dkeu() ko111uly kockú:atot is hordo:: 111agában. 
Vé!c111i:nyed s:erinr hol \'an a kö:épút? 

Előbb 111úr c111\itcttc111. hogy n1indcn döntCscn1bcn tö
rekcdtcrn az 5 ! (~,;)elérésére. Ha ez n1egvolL akkor clindul
ta1n és ncin tudtan1 n1it kezdeni a 491~/;J-kal. Persze voltak. 
akiknek a szavúra többet adtan1. és voltak, akikére keve
sebbet, tehát nern rnindenkire hallgatta111 egyfünnún. Dc 
volt olyan elnökség is. a1nibcn 40-cn voltunk. i"vlit tudsz 
ott elérni? ivíinclig akadt valaki. akinek cxhibicionizn1us
ból. vagy az egyéni érdek.e 111iatt rnús volt a véle1nénye. 
Dc a lényeges dolgok az elnökségi üléseken dőltek el, a 
nagy döntések 1ninJig szavazús alapján születtek. Az 
egyéni 1nozgástér arra te1jed ki, hogy az ügyeket 111ilyen 
stílusban tálalod. r\zokban a kérdésekben azonban, hogy 
1nilycn legyen az irúny, 1nilycn törvényeket kezde1né
nyczzünk, n1ilyenekct fogadjunk cl. nlindig cl kellett érni 
az 51 (~---íi-ot. 

.·l111ig kan1ara elnök \·oltál, JC(fig_yelten1 kCt olyan n1eg
határo::ó clc111rc. an1it n1ost, hogy bi:onyos 1·e:::.et(ii techni-

kákrá! 111eg s:.:c111élyisi:gjegrekrő/ hes:éliink, s::óba s::erer
ni!k hu::11i. A:: eg__rik, hogy néha 111ég a 1·es:1cséget is gyó'
::elen1ké11t !l1dtad értékelni. 

ivlondj egy példút! 

Túbhet t11d11ék. de i11kább 111áské11tjbga/J11a::ok, 1án igy 
ér1hctöhb les:. Sohasenz les::erelt vagv vesztettf"élként á//-
1á/ ki egy-egy kudarc után, ha11en1 azt sugalltad, hogy 

ugyan 111os1 becsaptak és tis::rességtelenek voltak l'l.!Íed 
.'·»::en1he11. de iga:11nk \'a11 és gyá::ni}i:Jgunk. Eniléks:e111, pl. 
arra. hogy a Boross kor111á11y 1110/.vrí 11npjú11 111eghirdették 

a patikapril·tlfi::áciát. anJit núhány nappal kc;sábh viss::a 
kelleH \"0111zi. Í:.:s 111i:g c:t sc111 !etargicí1·a/ últed 111eg, ha-
11e111 a gr/i:ele111 /ii:ros 11ulatá\·al álltál ki. 

Persze, 1nen azt senki s.:n1 vonta kétsCgbe. hogy !t.:sz 
privatizúció. Ez rnég az új konnúny esetében sc111 volt 
kCtségcs. inert clözctcscn Szolnoki r\ncireától kezdve K.ö
kény tvfihúlyig crröl 1núr 1nindenki pozitívan nyilatkozott. 
iVíég a törvény111ódosítás kapcsán scrn cstcrn kétségbe, 
anlikor önkonnúnyzati tulajdonba adták a patikákat. 1\ 
törvény rögzítette. hogy privatizálni kell. csak azt nen1. 
hogy n1cnnyi idő alatt. 

Csatát ugyan lehetett veszíteni. de a húborút nern adtan1 
!Cl. Ha nen1 letl volna 1ncg a hite111 a gyözc!e1nbcn Cs az 
igazságban. akkor nc111 is tudtan1 volna kiúllni. Épp azért 
nc1n indulta1n 1nár 1998-ban a ka111arai választúson. inert 
addigra clff1radta111. Ncn1 volt n1eg bcnnc1n a tüz. Dc a tisz
teletbeli elnöki pozíciónak örültcn1, inert azt hitte1n. hogy 
bizonyos feladatokra fö\kérnek és segíthetek. Például né
hány saj1ónyilatkozat alkahnából. l·Iiszen az első nyilatko
zatot n1ég én is ,.hút"-tal kczdtc1n. 1ncg hcbcgtcn1, dc hú
ro111-négy Cv 1núlva 1núr sirnún 1nent. Föl lehetett \'Olna kér
ni nehéz helyzetekben közvetítésre is. Dc kevés beleszólá
son1 \·an az ügyekbe, n1ég szavazati jogon1 sincs. 

..J ko111ara ors:.:cígus ka:gyt'í!é.1"é11 jzini11sha11 a:: Erkel 
s::ínliú::han úgy j(iga!n1a::1á/, hogy a: cr() iga::súg lll;lkiil 
ús a:: iga:ság er6 né/kii/ s::örn.vi'í csapás. 

!VIi erősek vagyunk, ezt többször is fchnutatta a 
gyógyszerész társadalo111. 1-lúnyszor voltak 600-800 fős 
ka111arai ülések! ;\z Erkel színhúzban :.?:000-nél is többen 
vo!tunk. lgazsúgunk is van, n1crt olyat kívúnunk, a1ni 750 
éves tradíció, a1nit po!g<iri, ncinzeti környezetben kell csi
núlnunk. Ez annyira igaz, hogy ne1n is kell állandóan bi
zonygatni. 

/\ baj összcr{1nt és ilyenkor egységes a gyógyszcrész
társadalorn. Dc a privatizáció polarizált nlinket. a szak
n1aiság húttérbc szorult, és a csak az árrésre koncentráló 
vita is rosszul sült el. l(étszcresen vesztettünk. Jogos volt 
az igényünk, dc ne1n biztos, hogy ki keliett volna vinni az 
utcára. f\ 1ninisztériu1n viselkedését is zúrt körben kellett 
volna !'elvetni, n1crt a lakosságban ennek negatív kövct
kez1nényci vannak. Ncn1 érti az összefi.iggCseket és csak 
azt !útja, hogy rncnnyit fizet a patikúban. clc ez 1nég 1nin
dig kevCs a gyógyszerésznek. NchCz lesz 111Cg az olyan 
szak1nai progra1nokkal is helyre állítani a prcsztizst, 111int 
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pl. a gyógyszertári n1arketing, vagy az egészségnevelés a 
gyógyszertárakban, a népegészségügyi prognunban való 
részvétel, az Europhann Foru111 akciói vagy a betegköve
tés. Ez többéves küzdeln1et igényel. 

Szeretnén1, ha ehhez a té111áho:: uzég viss:atérnénk. de 
hadd jOglalkozzu11k rnég azzal a két elen1111el, pontosab
ban 111ár a 111ásodikkal, a111it előbb e111lítette111. Nagyon jó 
szenzélyes kapcsolatokra törekszel a \'ezető pozícióban lé
vő e111berekkel, és - ahogy láto111 - erre büszke vagy, sör 
111eg is n1utatod a világnak. ilyen jJl. a barátságod eb: 
Gógl .4171áddal. de 111ásokat is enilíthetnék. 

Ebben a diplo111áciai érzék 1nellctt bizonyos ko1n111u
nikatív készségeknek is szerepe van. és az is közrejátszik 
benne. hogy a n1i korosztályunk egy en1beröltö alatt ne1n
csak a nonnális életciklust élte végig. hane1n nündennek. 
an1i volt. az ellenkezőjét is. 1\..z iz1nusok n1eg a politikai 
jelképek vúltozása bölcsebbé tesz. 1-\z sen1 közön1bös, 
hogy a világ 70 országában júrtan1. sokféle szelle1niségü. 
kultúrájú ernberrcl talúlkoztan1 és tapasztalt<un, hogy ol
dottá kell tenni a hangulatot. lVlindig azzal kell kezdeni a 
túrgyalúst, anliben egyetértünk. A feszültséget. a prob!C-
1núkat későbbre lehet hagyni. s a jó légkörben konstn1ktív 
cred1nényre lehet jutni. 

Ezt a ko1~/likt1ts 111e11ed::.s111ent is tani{ja. 

Én ebben autodidakta vagyok. n1úsoktól lúttan1. :'·\zért 
is jó a gyógyszerszakn1a. 111ert akár itthon, akúr az export
i111port vonalon 111agasan kvalifik(i!t, kulturált, képzett 
einberek a partnerek. Rengeteg rutin szerezhető, el !ehet 
lesni a n1ásik tcchnikújút. 

Ali 111otivál a kapcsolataidha11? Anlikor legutóhh he
s:éltii11k tele.fOnon, örö111111el n1011dtad, hogy j'elhh·ott dt: 
A1iko/a !sn'án, johhulást !dvánt és hes:::á111olt arról, hogy 
nag1júból hogyan állnak a tárgyalások. De enz/Cks::.e111 
arra is. a111it néhány évvel e::.előtt 111eséltél, ho,!!Y a: ipoly
dan1ásdi kocsn1ába11 egy s:::o111bat este a he~)'héliekkel sö
rö::.tCI, és 111iután láaak a n·-ben, csodúlku:i·a kérde::.tCk, 
hogy „ Sanyikánz. a::. ott tCnyleg te i·oltál?" 

,Anlikor az érettség! utún nen1 vettek fel az egyett.::1nn:. 
a1níg az óllan1 és az egyház közötti kiegyezés 111cg nen1 
szülctl..'.lt. ~gyszcrC1 ruclóskí'.:nt húro1n 1nliszakba11 dolguz
ta111 a l(őbónyai Gyógyszerúrugyár gyógynöv~ny üze111é
ben. Ült a n1unkatúrsai111 között a legkiválóbb c1nberekct 
isn1ertern 1neg. /\ csoportvezetön1, pl. egyszerü einber 
volt, aki kivúló en1bcrségről tett tanúbizonyságot, de a 
n1érnök urak körül 111úr ne1n 1nindenki volt tisztességes. 
Fel tudo1n rnénli, hogy ki a 1ncgbízható, öszinte barút. és 
ki az, aki önzésből barútkozik. l\z ipolydan1úsdi kocs1ná
ban nyolc év is1nerctség után, ainikor l<íttak a telt!vizió
ban, n1cg!epödtek. Nc1n i;.; tudtuk. hogy doktor vagy! Es 
van ny·akkendöd is? Üs lehet inég tegezni'? ~ i'vlért ne lt!
hctne'! I-lát n1í vúhozott? Ez a népszerüség és kedvesség;:~ 
111ai napig kísér, ncrncsak lpolyda111úsdon. Ugyan rnár 2-3 
éve nen1 vagyok retlektorfényben, de a szak1núban 1nin
denki n1cgis1ncr. iv1osolyogva, kedvesen üdvözölnek. 

;\1nikor k:betegedtcn1. Góg\ Árpád véletlenül felhívott 
telefonon. hogy akar velern talúlkozni. ,\ felcségen11nel 
beszélt, n1ert akkor 111ent el az ügyeletes orvos és beinjek
cióztak. Perceken belül eljött a lakáson1ra, és 111ert jó 
gasztroenterológus. a 111úsodik érintésnél érezte. hogy 
nagy baj van.:-'\ saját kocsiján azonnal levitt Székesfehér
várra, a volt osztályára. ahol a lcg1noden1ebb felszerelés
sel és a leglelkiisn10retesebb orvosokkal gyógyítottak. l·Ia 
a hagyo111únyos egészségügy karn1ai közé kerülök, 1nár 
lehet, hogy nen1 ék:k. Ez nen1 egy felületes, pozíciónak 
szóló kapcsolat, hanen1 két e111ber közti bar<itság. 

Eliíhh e111/íteued. hogy ross:uljöltz'ink ki a: árris i·itá
hál. ráadásul e: pres::.tí:.\·1·es::.teséggeljár1. Én úgy t.•r:ern, 

hug1· évek <)Ia .fálya111a1os a pres:::tí::.s1·es::.tés, a111inek túhh 
uka \'(Ill. Dc s:eri11led hogy lehet ebből kUönni? 

;\zt szoktan1 1nondani, hogy enge1n a pénz ncn1 izgat. 
hanc111 n1egnyugtat. l-\ pénzhez is intelligencia kt:ll. ;\ 
gyógyszerészet az t:gyctlen n1agyar énchniségi réteg. a1ni 
erkölcsileg. szaktnallag és gazdaságilag tt:ljcs körüen rc
habilitálódotL Ncn1 híszctn. hogy a nagyon idös gyógy
szt::részt:kt!t kivéve ina a gyógyszerészeknek egzisztenci
ális gondjuk lenne. Dc a szak111a az etikus, hu111únus vo
nal rovúsára 1nerkantilizálódott, és ennek ezernyi jelét ad
ja. Ha ez hivalkodó. visszaüt a kis közösségekben. Jó len
ne. ha a 1ncrkantil vonal 111ellcn 111cg111utatnúnk a szak111a 
alapjait, és a hu111ún sajátosságait is. 

.·1 pri1·ari:::áció hL'.f~jc:úd1..;.,;éig a túrsadalun1 a gyogy
s::.crel/átás i·últo::.ásút s:::erinre111 úgy élre 111eg, hog.1· r<'ihher 
kt'llji::.erni. dcjobh s:::o/gálíarásr is kap. T6hh a gr1Jgys:e1: 

.l':::ehh a gyáKys::.ertú1: 11e111 kell heuta::.ni u n1e,r:;_\·ckú::.pont
ha, 111osuZ1·gásabhak a 11arik11sok. Iks kiúllt a gy()gys:c

ri:s:ck 111c/h:lt, r11ert úgi· ére::.te. hogy scgitc11i kell rninket. 
E::. u::. egrenslÍ~l' 111ár JUlhoruÍI, 111cr1 egyre i11káhh ú,~r 

gu11do{ia, hog:y riibhe1ji:el a gyóg1·s::.erért, 111i11t a111e1111yir 

11u.!11a, \·agy a1nit neki e::. 111cgé1: E1111i.:k a::. cls<J'jclér akkor 
rapas::.talta111, a111ikor o betegjogi rita a !cUéko:tauísi ká
relc:el!ségrál a nagy nyih·únossúg elé kcriilt .. ·l:::ára kU'eli: 
s:inre ,:sak a p1..;11::.::.l'J. 111cg a jii1·edch11e::.ú.,·1.:··ggcl/'og/ulko
:1111k 

En is érze1n. hogy a 1ncnnyiségi vú!tozúsok 1ninöségi
be csapnak át. és az utolsó órúban vagyunk .. ;\ többlct
szolgúltat{1sokkal 1ncg úgy vagyunk. 111int a skót kastély
tulajdonosok az éjszakai kísértctti..!l. i\:lindcnki beszél róla. 
dc senki scn1 lútta. 

1::l11ök L>"r:' !n1é11t a:t n1011dtad. hog,1· ki:t-háro111 i:l' rita 
11c111 1·c1,~1· a::. C.\·e111i:nyck .Fi. sodrában. lJc chhcn a: id6-
.Y::.ukhan \'olrúl 111i11is::.1eri hi:tos. L;.\. a: roll a jCiadatod. 
hogy egy 1U ár- és rú111ogarási re11ds:er1111cgalkoss .. ·1 11Ji-
11is:::téri11111 egl'ik akkori 1\:::.eu~je egy hes:L;lgerCshcn úg1· 
fi1ga/111u:ou, hos:y „ u111ir a .)·a11yi hácsi n11..'gcsi11ált, u::: a 
1·i/úg lcgjohh rc11ds::.tTC, de u::. !stc11 pi:11:c st:111 /c1111c ciúg 
a 111cg1·a/rísirásúlzo::. ". /"!ogya11 l,Tri:kt'led e::.r a: fd(Js::.akor:·· 

En ezt a tnuIÜ'<Ít nagyon szcrctte111. nagy elánnal és 
a111bicióval vctte1n részt bennt.::. Egyrészt a konnányt kel-
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lett védeni - 111ondtad, hogy a politikai állúsfoglalúson1 
egyértehnü -, n1úsrészt dr. Gógl r\rpád n1inisztert is, akivel 
ne1ncsak hivatali, hanc1n baráti kapcsolaton1 van. Nagyon 
jól is indult. i\zért ehhez értek. I-Iannincöt évig ezt csiná!
tan1. ENSZ szakértő is vagyok 1985 óta és nagyon sok af
rikai, dél-an1erikai és kelet-európai orszúgban jártan1, ahol 
ez volt a fe\adaton1. A tárgyalásokat. an1ik 111ár botrányos
sá váltak. sikerült nonnúlis 111ederbe terclnen1. iviindenki 
érezte a szakszerüséget, a kapcsolatteren1tő képességet. A 
pogúcsúkat én kínúltan1 és én töltötten1 a vizet a tárgyaló 
feleknek. ;\kkor elindult cllcne111 a sajtó. tvleggyalúztak, 
hogy elvegyék a keclvernet, de Gógl Arp[1d akkor is na
gyon bölcs volt. inert azt 1nondta, hogy Szabó Sándor köz
tiszteletben álló en1bcr. ő e1niatt van itt és ezért hallgatnak 
rú .. !\z1ún a 1ninisztériu1nban indult be a fúró. Ha ad1ni
nisztrath· h!búkkal jelenik 1neg a közlöny. ha az OEP-ben 
k~szült floppy a 1niniszteriu1nban nen1 konvenúlható és 
kockús paplron újra kezdenek 1nindcnt lúto1n. hogy 1nire 
1ncgy ki a dolog. 1\111ikor az új úr- és 1ún1ogatúsi rcnclszcn. 
ainirö! ~ ülésben \'ala111ennyi érdekelttel 1negú\lapodta1n. 
h:tcttc1n a 111iniszter úr asztalúra, kér1e111. hogy 1nentsen 
fel. 1ncn mnit \'Ú!lalta111 azt clvt'.'.gt:zten1. 

A uí111ogatúsi n„'Juls:::err \'l;gi'il ni.:111 ;·e:elli:k he. E::t ku
darcnak l~led 111eg? 

Nen1. Tavaly nove1nberben a ka1nara húro1n napos ki
bővített elnökségi ülésén Frajna ln1rc és Kúzrnér Tibor 
1núr ugyanazokat az elveket vallotta. anliket leírta1n. El-
1noncltúk. hogs· butasúg volt a gyógyszerúr túrgyalúsi 
rendszerbe rníndazt bele erőltetni. ;:unit akartak. inert nen1 
volt arúnyban a retlcxíó az elért ercchnénnyc!. Elégtétel az 
is. hogy Géher Pú\ helyettes álla111titkúr úr 111ostjúnius vé
gén az első 1ncgbeszélésen. an1clyen 1nég részt vettern a 
1ninisztériu1nban. elővette az anyagon1at és ehnondta. 
hogy ezt beszéljük végig. Legfeljebb azért élte1n nieg ku
darcnak a történéseket. inert a gyógyszerész túrsadalon1 
nein istncri a javaslaton1at. ugyanis a n1iniszter úr nen1 
ado11 cngcdé\y1 a publikúlúsára. 

A/ég egy EÚ1Juit s:erernékj"e/\·et11i. de ha ki:11yes, ne bes:él
júnk rá/a: arról a /d/{-rÓI kérde:nélck, anzit Gógl .-i17Jáddal 
s:ert'c:tctck, dc 1'-fikola Ísf\'Ón 111cgakadá~ro:ta a 11díküdését. 

Nc1n kényes. 

l\.ét 111cgkö:elítést hal/oua111 rá/a. A: egyik s::urint „ e:: 
a Sándor iigyeskedése" volt, a 111ásik szerint jól kis:úrt a:: 
1{j 111inis:::tcr a: elr'i:éivel. 1\Ji a: igazság? 

Nagvon szívesen eln1ondo1n. /\z egész ügyről noven1-
bcr vé~'6n értcsülten1. a1nikor Gógl ;\rpád ... n1iniszter úr 
négysze1nközt e1nlítettc. hogy n1cg fog válni a nlinisztcri 
széktől. Okt6berben az .'-\kadéniián is1nertelte a FIDESZ 
egészségügyi prograrnját. ~unit elfogadtak. Nyugdíjba ké
szül. de úgy egyezett 1neg a rniniszterelnök úrral, hogy ja
nuúr 1-töl konnány-rncghatahnazottként felügyeli az 
egészségügyi progn.1111 1negvalósításút és létrehozza a 
Ne111zeti Egészség kht-t. arni koordinúlja a NEV[-t, az 

Egészségfejlesztési IZutató lntCzetet és a ívlcclinföt. Ezek 
eddig összehangolatlanul és rossz hatékonysággal 1nü
ködtek, de ezen vúltoztatni kell. Plusz pénzt ezek a szer
vezetek ne1n kapnak, és a kht is csak ingatlan hasznúlati 
joggal rendelkezik. A kht-hez tartozott volna a balatonali
gai tovúbbképzési ccntnun is, azért, hogy legyen az orvos 
konferenciúknak n1eg a kreditpontos továbbképzéseknek 
111cgfelelő, olcsó helyszíne. I-1a az ú!Ja111 n1egköveteli a to
vúbbképzéseket, akkor segítséget is kell adnia. Mivel 
Gógl ;\rpúd ne1n tudta, hogy 1nikor n1cntik fel a bcosztú
súból, arra kén, hogy legyek a kht vezetője, és ha n1ár 
ncn1 lesz 1niniszter, akkor az irányítást átveszi tölcn1, nc
kcn1 pedig a gyógyszerészi területen lesz feladaton1. A 
kht~ben a n1inisztériun1 tnellctt a háron1 1nagúnszen1ély 
alap[t6ra azért volt szükség, hogy az egészségprogran1ot 
ne tegyük ki a politikai cikk-cakkoknak, ugyanis ez nen1 
egy ciklusra. han121n legalább l 0-15 évre szó!. ;\ húro1n 
1nagúnszc1né!yért a nliniszter úrnak garanci3t kellett vál
lalni a 1niniszterelnöknél. iv1i szolgálni akartunk. ezért a 
rnai napig Crtetlenül és n1cgütközéssel gondolok \'ÍSsza 
arra. a1ni történt. .1-\ inai napig érvényes a konnúny 1neg
hata!n1az{1sa. !llCrl azt senki !1Clll törölte. de iVliko!a rni
!lÍSZlt'.!" úr kCrCs~re januúr 22-én visszavontuk a szúndék
!l)'ilatkozatot. ivlt.::gtcttük, de sen11nilycn okot ne111 szol
gúltattunk erre az eljárásra. 

.-/hogy rudo111. enne._>/.: cllu11t.;rcjcí ll s:c111élyes kllpcsola
rud a 111i11is:1cr úrral. 

Elözetesen n1i nagylHl jóban \·oltunk. s atnikor vissza
uta!ta1n a kin törzst{íkt:jl:t <i kainataivaL levélben jelezten1 
<1 jegyzükünyvben vúllalt további együttn1üködést. t'vlásfél 
hónappal ezelőtt egy közvc1ít6 útjún keresett 1neg, an1ikor 
z"1tonyra futottak a ka1narúval a túrgyahísok. hogy segítsek 
kliz\·etiteni Cs a túrgyalúsokon vegyek részt. .A kan1aróban 
a 1ncgkcrcsé;.;1 jclezten1. 111ajd a 1ninisztcr úrral egy 6rún út 
beszéltünk. l:s 1naga111 köré gyüjtöttcn1 a szaken1berekct. 
:\z Erkel színhúzba -~ a bútyú1n halúla utún egy árúval -
azén 111cnten1 cl. 1ncr1 úgy Creztc111, hogy ott a helyein, és 
a gondo!ataiinat el kell 1nondanon1. ;-\ztún az akut pancrc
atili::; pi!lanatlik alatt lc\·ett a lába111ró!. 

.\ legtöbb cinber nagy hibája. hogy egész életében a 
boldogsúghoz 2s a pihenéshez való kellékeket gyüjti, s 
közben elfelejt élni. De az életet nern akkor kell elkezde
ni. a1nikor n1úr abba kellene hagyni. 1\ n1inisztériurnn1al 
1ncg a szakn1úval való kapcsolatorn ina 1nór lazúbb, így a 
felcségc111111cl a sajút cégcn1et a Pharn1aconsult bt.~t irú
nyíto1n, an1i törzskönyvezéssel foglalkozik. \lan néhúny 
!icence1n inég a n1cdiphannás koro111ból. azt is n1cncdzse
lcn1. Sosc1n fC!ejte111 cl. hogy négy gyógyszertárvezető 
gyógyszcrésznö 111Cg 1995-ben 1negkcresctt. hogy vegyek 
velük részt a patikaprívatizúcióban. hiszen nagy úlcloza
tokat hoztan1 az ügy sikeréért. !Zúbeszé!tek és a IClesC
gcn1n1e! beszálltunk a !·[old utcai patikába. De Borika. a 
szcn1élyi jogos gyógyszerésznő 1ncghalt. a fiúnak 1neg 
kelleti a pénz és elacha a részét a Phannacornak. I-Iiába 



504 GYÓGYSZERÉSZET 2001. szepte1nbcr 

van. K.i gondolta volna. hogy ebből ez lesz'! De így 111ost 

van nén1i tarta!éko1n, atniből az ipolyda1násdi házat rend

be raktatn. Szeretnék 1ninél több időt itt tölteni. de 1nég 

szívesen vállalnék li:!ladatokat a gyógyszcr~sz társada!on1 

~rdekében is. 
Azt kérdezed, hogy 1nit tervezek? Egy cigányasszony 

azt jósolta, hogy 63 Gves koron1ban 1neghalok .. A.zért ncn1 

hiszek benne. inert egy 111úsik tneg azt rnondta, hogy ez 

111ár 30 éves koron1ban rncgtőrténik. r'\kkor a szülctésna

po1non nagy bulit csináltunk. 1nég koszorút is kapt::un. 

Olyan csínnadratta volt. hogy utána cl kellett költözni .'.\ 

\akúso111ból. 1'.1legt'.~rten1 a 60 évet. .L\ betcgsCg ko1nol:yabb 

élcttnód változtatúsra kényszerít. az egészség ugyanis 

:·cndkivül bonyolult úl!apot, szún1os köte\ezetts0ggcl jár. 

\gy aztún egy 111CrtCkletcs c1nbcr ne is legyen beteg, inert 

annak 111ár nincs iniröl lc111ondania. Nckc111 van. Biztatú 

jel az is. hogy a bt.!tcgck tovúbb Cinek, lllt.!rt vigyúznak 

111agukra. l~n 1nost ezt a taktikát v{daszton1, hogy clérjcITl 

a 100 Cvct. JllCrt SZÚZ éves kor felett Csak nagyon kCVt.!Sl'.!l 

halnak 1nt.:g. 

volt elővásárlási jogunk, nen1 tudtunk élni vele. Ne1n sok

kal később, anükor az Utaphanna is 111egjelent, eldöntöt

te111, hogy kiszállok. I-Iosszú ideig azért kaptain a kritiká

kat. hogy nincs gyógyszertára111, azt<Ín 1neg azért. hogy 

El11ók (Jr.' l\.i\·Ú110111, hogy igy lcg_1'e11. Isrc11 éltessen 

S<!kÚfg. 
Ila11kó Zoltán 

11w si:11se ofbal1111c:e. Co11n•rsatio11 witli Sá11tior S:abó. tin• hanormy 

pteside111 t~j'tlii: lft111g11rim1 Ciia111bl..'r of Plu1r111acists 

Gyógyszerészek az 1848-49-es szabadságharcban 

VÁRADY LAJOS (1831-1913) 

I 9.f8 jiínius:íban iinkéntcs :i 3. honvédz:íszlüaljn:íl. Novcmbc1·t(í\ tizedes. 1849. :iprilis I 9~L-n ,'\;q . .;ys;i !lcín:íl mvgschesíiL „\prili.~ végén 

a katoT1ai érdemjel 3. os:r.t:íly:íval tüntetik Id • .JÍlniustfJI iirmcstcr a 98. z:íszltialjban. Szcptc1nhl·r l'lcjétií! hadnagy, a!akulat:ival a kn

m:irorni viiriirségnél szolgúl a vúr fclad:ís:iig. A szah:1dsúghan: utúu i,:yógyszcrésztanrolyamot végez. 1856-túl „\radon, 1866-Eól 

Szentesen gyúgyszcrész. 
tCr)·úgys:::cr._;s:::...:uiinJ11e1i napuír :!001. ,111g11s:::111s 

So/\'(l.l' Phar111a !(//. kiadú.1·0,1 


