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Burger Kálmán (1929-2000)
1929. október 19-én született
1\szódon. ahol édesapjának volt patikája.
Egyete1ni tanuhnányait a Budapesti Orvostudo1núnyi Egyete1nen végezte. 1954-ben szerzett kitüntetéses
gyógyszerészi cliplo1nút. Szakn1ai érdeklődése cgyete1ni hallgató korában
is a ké1niához vonzotta, így tanulinányai befejeztével a vilúghírü Schulekiskolához csatlakozva, az Eötvös Lorúnd ·rudon1únyegyeten1 Szervetlen és
.-\nalitikai I(é1niai Tanszékének lett
n1unkatársa.
l(ut<.ltási területe ekkor a klassziku;-; analitika területére esett. ahol az
interhalogének analitikai alkal1nazúsa
té1nájúban készített értekezésével.
1958-ban 1negszerez1e a kén1iai tudon1~·u1y kandidátusa
fokozatot. i\ 60-as évektö!. oktatói és kutatói ak.ti\·itúsút
az analitikai kén1iában is n1cgtartva. tudon1únyos érdeklödésének súlypontja a koordinúciós kCn1iúra. azon belül elsősorban fén1kon1plexek egyensúlyaira. szerkezeten~ Cs
biológiai szerepére te\·ődött. E területen nyerte el J 7 é\"esen az akad~1niai doktori eín1ct. 1968-tól az EL'l'E egyete1ni u:111úra volt 1983-ig. a1nikor a József .-\tti!a Tudon1ónyegycten1 rektorúnak rncghivásúra került Szegedre.
és \'ezelte a Szervetlen és .'\nalitikai K.é111iai Tanszéket
! 996-ig. J(özbcn, 1986-tól 1990-ig a Ji\TE tudon1~·1nyos
rck1orhelyettcse vo!t.
.i\ i\,lagyar Tudon1únyos :'\ka<lé111ia l 990~ben ,·úlasztotta leve!ezö. 1993-ban rendes tagj"1v~·1. iv!unkúja elis1neréseként szún1os kitüntetést kapott. köztük a Széchenyi~
díjat. 1995-ben.
K.utatúsi ered1nl:nyeit közel 300. zön1L·bL''.l \·ilúgnye!,·en pub!ikúlt dolgozat őrzi, n1el_: ekre töbh. 111i11t ! 600
független hl\·atkozóst kapott. Jelent n1eg klizleinénye a
Nature-ben. a vi!óg legrangosabbnak. tekintet! tudoinú~
nyos folyc"1iratúhan is. !(ülönüsen gazdag n1onDgrúlíai
n1u11kússúga: tíz köny\· .:;zerzóje \·agy· szcrkeszt(\je. ebblil
5 angol. 2 orosz. ! japún nych·en jelent ineg. ~ tankönyvet, több k.öny\Tészlc:tct ín.
·rudon1ányos púlyújún Burgcr professzor szún1os kiilfö!di 1neghÍ\'Úsnak tett eiegct. \'endégkutatóként dolgozott l 961 ~ben a Stockhohni t\'lüszaki Egyetctncn. 1973ban a Stuttgarti Egye1e1nen. ! 977-bi.::n vendl:gprofesszorként 1nüszeres analizist oktatott az Easl :\nglia Eg:;.'ete1nen. Non\·ich-ban. és 198 l -bcn. ugyancsak \·endégpn._1fesszorként szcrvellen ké1niút u1nítnll az Egyesült „\!lan1ok-beli Princetonban. a ,·ilúg egyik !cgnagyPhb presz!Ízsü egyctenH~·n. ahol ottlétekor ís szón1os 0-Jobel~dijas dolgozott.
Nc1nzetközi konferenciúknak 23 alka!oininal \·o!t p!cnúris előadója. Szcn1inúriu1ni c\öaclúst 5 ,·i!úgrész egyetc~
incin több. 111!111 200 alkalon1111al tartott. Oktatótnunkúja
1

itthon és külföldön folyan1atos:
gyógyszerészek, vegyészek és n1ás
1cnnészcttudon1ányi szakosok generációit tanította több ké1niai tárgyra.
.'\ gyógyszerészhallgatók 111ennyiségi
kén1iai analízis fökollégiun1át Schulek Elen1értől l 963-ban \·ette át és tartotta 1983-ig. E1nellett több speciál
kollégiun1nak volt előadója, koordinúciós vegyületek egyensúlyai. szerkezetvizsgálata. nen1vizes közcgü
kéniiúja té1nájúban ..~\ József .~\ttila
Tudon1ún y·e gycten1en vegyész.hallgatúk klasszikus és nagyn1i.íszeres ké1ni~
aí analízis fükullégiu111i. továbbú koord!núciós és bioszervctlen ké1niai
;-;peciál kollégiun1i túrgya!t tanítolta.
Szegeden 1negszervezte a környezetes tennészet\·édeltni oktatúst. inínyítúsúval jött létre és
1nüködött a környezetkérniai doktori progra111.
Tudotnányos közéleti tevékenysége nen1 kcv~sbé sokrétí.i.
Elnöke \·olt a !\--!agyar Tudo1nányos .'\kadén1ia l(érniai Doktori Bizotlságának, a József .\ttila Tudon1ányegyt:tcn1 Habilitúciós Bizotts{1gú11ak. az l\-ff:\ K.oordinúciós
!(é1niai Ivlunkabizottsúgúnak . .'\ Szegedi ;\kadén1iai Bizottsúg elnöki posz1ja, 1nelyre 1999 öszén vúlasztottúk. a
legn1agasabb 1udo1nányos közéleti funkció. 1nelyt:t
gy'ógyszcrész \'égzettségü szaken1bcr hazúnkban valaha
betöltött. Tagja volt az t\·ITA. Fizikai-l(é1niai. \·alan1int
.'\nalitikai Bizo1tsúgának, a Felsöoktatási Tudornúny·os
Tanúcs Operatív Bizottságúnak, a t\,lüvcllidési és !(özoktatúsi fdínisztériutn TTJ( l(épesítési Bizottság~inak. az
1'-rr„\ Gyógyszcrl:szeti Bizottságúnak. az Orszúgos
:\kkreditúciós Gizotts{ig l\..éiniai Szakhizottsúgúnak. a
Szegedért :\Japit\·ány Tudoinúnyos l(uratóriun1únak. alapi1ója és vczeu'.íje az l\-IT.'\ Biokoordinúciús !(l:1niai l(uta~
t(·Jcsoportjúnak. H<1sszú éveken Ól \"lllt a i\lagyar Ciyógy~
szerészeti Túrsasiig alelnöke. 1999 üktóberében történt
nyugdíjb;:1 vonulúsakor lel! a Szegedi Egyetc111 E1neritus
Profes.:;ora.
:'\ fenti. üntnagukCrt beszé!ö tudo1núnyos ered1nények
Cs közéleti funkciók Jt:lsorolásakor le kell szögezni. hogy
Burger professzor korúntsen1 zúrkózott a tudon1úny ele~
fúntcsont 1orny{1ba. trdekll'idése az operairoda!o1n1ól az
agrúrgazdasúgig, a sakkjútékt(1i a ,·il{igpo!itikúig szún1os
területre kite1jed1. :\ nlindennapi éle1ben is hatúrozott. kariz1natikus egyéniség \·olt. aki nagyfokú rcalitúsérzékke!
rendelkezett.
Burger profe:-;szor het\-cneclik születésnapjút a pú!ya1úrsak. kollégúk. barútok. tanitvúnyok. tisztclök serege
1999. október 25-i:n ünnepelte a Szegedi ;\kadé1niai Bizottsúg Cs a József' :-\tti!a Tudon1únycgycten1 •Í!tal rcndc~
zett 1udon1ányos clöadóü\éscn. 111.:\yen akadC1nikusok.
hazai és külföldi professzorok, vezetö kutatók tartottak
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előadást. ;\z ünnepeltnek 111indenkihez volt egy jó szava.

Pedig csak kevéssel volt túl egy súlyos n1ütéten. 1nclyct
egy túvolkeleti tudo111únyos útjún, l 999-ben jelentkezett
kór n1egfékezésére kellett elvégezni. !'v'légis: Burger prof'esszorból sugúrzott a derü, lenyügözö volt a vitalitúsa.
1999 őszének végére n1ár csaknen1 nlinden szakn1ai
funkciójába visszatért. és vele beszélgetvén, tennészctesen nen1 betegségről esett szó. hane1n bioligandun1okról,
ón-kon1plexekrőt, ivlössbauer spektroszkópi<lról. hialuronátokról, n1ikroegyensúlyokról, tehetséggondozásról.
vagy éppen analitikai kén1iai tankönyvének legújabb kiadósúról. I~líszen, aki Burger professzort is1ncrtc, tudta,
hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. a nehézségek
pedig csak arra valók. hogy leküzdjük őket. .:\ 2000. év
elsö negyede n1úr-1núr ugyanúgy telt. 1nint régen. Szinte
teljes tanszéki. kutatócsoporti. akaclé1niai akti\·itús. kcvcschb gyógykczclés. több idö szeretett ft.:!t.:ségt.:. gycnnckcí. unokái körében.

2000. július

\'isszatért az egyeten1i oktatásba. 2000 tava.szón rökol\égiun1i e\öadásait isrnét n1aga tartotta. 1nég n1újus 15én is. Ugyanilyen kcltezésü felterjesztését az iv!T:\ J(én1iai Osztúlya júniusi ülésén - n1úr 111cgrcnclültcn - túrgyalta.
Életszeretete oly tennészetcs. optilniz111usa oly 111agúval ragadó volt, hogy hittük, a betegség elleni küzdelc111ben is felülkerekedik, és gyógyulósában re1nénykedtünk.
an1cddig csak lehetett, 2000. június nyolcadikúig.
Burger l(úhnúnban az utóbbi évtizedek legnagyobb
tudon1ányos clis1nertségü gyógyszerészét gyúszoljuk.

D1: ;\!os;á/ Bi>lu

B. N tl ~ z ;i 1: /iúl111ú11 Burger ( J<J:?IJ-:!(I{)(})

2000. július
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Fél évszázada
D1: Kol'iics László és Hankó Zoltán
/\Népgazdasági Tanúcs 317/1950. sz. hatúrozata alapjún az 1950. é\·i 25. sz{unú törvényerejü rendeletben elő
írtaknak 1negfelelően 1950. július 28-ún a kora dC!elötti

órúkban rajtaütésszcrücn húro111 tagú bizottsúg jelent n1eg
vahuncnnyi hazai 1nagúntulajdonú gyógyszertárban és annak vezet6je - az lv!DP kiküldötte - átadta a tulajdonos-

nak a Népjóléti tvlinisztériun1 pecsétjével ellútott és a n1iniszter helyett d1: f'i"f.::ol Jú11os úlla111ti1kúr últal alúírt. az úlla1nosítúst bejclentö értesítt:st. Ezzel a gyógyszcrtúrak úlla1nosítúsa 1negtürtént.
;\ n1agyarorszúgi gyógysz.::rt:szet tönénL'tének .::rröl az
esen1é11yérii! az akkori időszak cgyctlen szaklapja az „.A
Ciyógyszerész·· a szcpte1nberi szú111úban a Szabad Nép július 2CJ-íki közlc1nényéböl idézett következő sorokkal vezcti be 1negen1lékezését:
„A. kózforgaln1ú gyógyszcrtúrak úl!a111osítúsúval a
dolgozók egészségügyi ellútúsúnak cgyik régen vajúdó
kén.lése oldódik 1ncg. I(özforgahnú gyógyszert~iraink
nagy többs('.ge 111ind a inai napig n1agúnkézbe11 volt. f\,Iintegy két évvel ezelőtt 111egalaku\t ."-\l!a1ni I<.t'z.clésb12 \'ctt
Gyógyszcrtúrak N\ 1 3]() gyógyszertárat kezelt. a tiibhi
kii:JárgalnHÍ grr)gys:cruí1; :·::á111 s:cri111 csak11cn1 I ]()(),
to1·áhhra is n1agá11tul1!ido11han 111arad1. :\ tőkés gyógyszertúr-tulajdonos egyéni érdekeinek szen1 eliJtt tartús;:'1val
igyekezett kivonni tőkéjét gyógyszertúrúbó!. f'ö\eg a legkeresettebb és legjövedc!n1ezöbb gyógyszereket és cikkeket tartották raktáron. dc csak olyan 111enny'iségbcn. hogy
a gyógyszertár napi forgalrnút clörelúthatólag el tudjúk
!útni. igy történt. hogy a 1nag<íngyógyszertúrakban egyegy gyógyszer gyakran kifogyott. a ritkúbban keresett
gyógyszereket pedig egyáltalában 11en1 tudtúk kiszolgúl1atni.
,:\ dolgozók gyógyszcrellútúsúnak 1ncgjavítása Crdckében létesitctte a népjóléti kor111únyzat két évvel ezelőtt
az i\Jian1! l(czclésbc \\~tt (iyógyszeruirak N\'-t. Ezckct a
gyógyszcrtárakat böségcsen t:llúttúk gyógyszcrekkel. ;\
dolgozók érdckeinck 1negfelelöcn szabúlyoztúk a gyógyszertúri ügyeletet. r); /-!,J't)gys:ertúrakat úllítollak .(él a;oku11 a heZrckr:11. ahol a lakosság gyógrs:crc!lútúsa s:c111f'Oll(jÚ/J(i/ erre a legnagyub/l s:i"ik.'H;g 1·0/1. hogy· pótoljúk
azokat a hiúnyokat. a1nelyekct a 1nagángyógyszertúraknak a jól fizetö polg<iri lakónt:gyedekbt: való tö111örülése
okozott. :\ dolgozók bizal111a Cs az úllatni kezclé:she vett
gyógyszertárak jobb 1nunkúja nyilvúnult 1neg abban,
hogy e:ck11ek a g,yág_ys:crtáraknok a j(Hgah11a ró1·id idú
alal! 111egháro111s:oro:rídott ..
.•\ gyógysZLTCli•ításnak eddigi rendezetlensége nc111csak egészségügyi sze1npon1ból volt kifogásolható . .-\
111agúngyógyszertúrakat nagy szún1uk 1niatt be kellett
kapcsolni a biztosítottak gyógyszerellútúsúba és a közgyógyszer~!lútúsba. Így a szocialista tcnnelésbö! eredő és
éppen a dolgozók szociúlis biztosítású! szo!gú!ó jelentős
összcgck jutottak a gyóg_yszenúr-tulajdonosuknak. c·sak

az OTI-bctegek gyógyszcrszükségletének költsége évente több 1ní111 100 n1i!lió forint volt.
Szocialista egészségügyünk tülyan1atos kialakitása.
az egységes betegellútús és egészségvédclcn1 kövcteln1ényei szükségessé tették a dolgozók gyögyszerellútúsúnak
t'gységcs 0s n1inden tekintetben kiclégítö rendezését,
an1clynek reltétclét \·alósítja 1ncg a Népköztársasúg Elnöki ·ranúcs{111ak rendelete.'' [ 1].
.'\hasonló szellen1ben folytatutt rejtcgetésckct így f'ejezi be: „\légre a közegészségügy 1erületén is relsz{nnolluk azt a konok és öncélú feuclú!is csökevényt. a1ni 1negakadúlyozta, hogy 111índcnki a képzettsége és a jobb 1nunkúja szerint boldoguljon. 1-!ogy ne1ncsak n1eglévö képességét ú!lítsa nlindenki a nép szo!gúlatúb<L hanen1 tovúbb
is tanuljon. a dolgozók 1ninél jobb, n1inél zavartalanabb
gyógyszcrt:llú1{1sa érdekében. Ne1ncsak gyógyszcrészck.
hane1n 1ninden gyógyszcrtúri dolgozó. azok a labonínsok
és tcchnik{ik is. akik a legutóbbi kél tanfolyainot elvégezték és n1inclazok akik a küvt:tkezö ta11Colya1noka1 végighallgatjúk.''
Ezeket a 1negnyilatkuzúsokat olvasva talán csak azok
ne1n !epödnek incg az ú!la1nosítús valódi folyan1atúnak
incgisincrésckor. ;:tkik útélöí illetve tanúi \"(1ltak a tönénéseknck. /\z czt kö\·etö időben több a\kalo1111nal is n1cgcn1lékeztek az ú\Ja1nosítúsról a különblizö évfordulókon. clöadúsokon ~s a sajtó lapjain is. az ú!la1ni tu!ajdonbavétcl
ténylcgcs \·égrehajtúsának illetve az elökészítés n1ódjúnak
1nikCntjéröl azonban nc1n tettek cn1lítést. Legtöbbször arrl1J ehnélkedtek. hogy a g_yógyszcrtúrak álla1nosítúsúnak
gondolata inúr a Tanúcsközt~irsaság idejében ís feln1eri.ilt
és éppcn a gyógyszcrészck kezde1nényezték. Utaltak a
.. törpeg)''Ógyszcrtúrak" sokszor n:inénytelen hc!yzetérc. a
beosztott gyl1gyszerészck kiszulgúltat(lttsúgúra. ;uncly
kérdések 1ncgo!dúsát nz állan1i tulajdonba\'éte!lel hittúk
rnegoldhatónak.
:\ gyógyszerészek - visszatekintve ezekre az évekre 11e111 is e!süsorban az ú!lainositús ténye 1niatt kescrcdtck
eL hanc111 a \'égr.:hajtás en1bcrtelen és sokszor n1cga\úzó
1nódja vúltotta kin fe\húboroc\ást. J-\z á\\a1nosítús, az adott
poli1ikai túrsadal1ni viszonyok között türvf'.nyszerü \'Olt t:s
ezt az elsü kúbul!súgból 1nagukhoz tért gyógyszerészek is
fclis1nerték. a1nit az bizonyít. hogy a szakinai esküjükhöz
híven a nehéz körülrnényck között is híven teljesítették
kötelességüket."\ hi\·atústudat a szakn1aszcrc1er segítette
öket az egyéni sérclinekcn való felü!c1nclkedésre. lcclöntüttc az addigi szeinbcnúllúsokat. és kialakult az az összerogúst tükröző 1nagatartús, :11ne!y a gyógyszerészet fej!eszt0sét tüztc ki céljúul.
.'\zL hogy· hogyan is ;(y°/otf le az állan1osítús clökészítése 0s végrehajtása, túrgyilagos hüséggel d1: Ker11plcr
K11r1 búro111 részes közle1n6nye foglalja összt..' [2]. Lcvéltúri kutatúsok, in1dalini közlések. vala1ni11t szen1é!yes tapasztalatok és az érdckeltek visszae1nlékcz0sei alapjún a
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ina gyógyszerészének is tanulságosan n1utatja be az akkor
történteket. ivla is helytállóak és n1egszivlclendők azok a
gondolatok. a1nelyekkel a közlen1énysorozatot bevezeti.
„Mai fiataljaink. tanulóifjúságunk szán1ára a gyógyszertárak állan1osítása tankönyvi adattá 1nerevedett,
an1elyröl - ha időpontját isn1erik is - legfeljebb 1nég anynyit tudnak, hogy fontos n1érföldkö volt a szocialista
egészségügy kialakítása felé vezető úton. ivlás, közvetlenebb isn1ereteik n1ár csak azért se1n igen lehetnek. inert erről a té111áról elen1zö tanuhnány az eltelt évtizedek alatt soha scn1 jelent 111eg. Ugyanakkor azok a gyógyszerészek,
akik - akár aktív, akár passzív szerepben - átélték ezeket
a valóban „történcln1i" időket, n1a n1ár nagyon kis szán1ban találhatók 1ncg az aktív dolgozók sorában, sőt: legnagyobb rCszük rnár tnínt nyugdíjas scn1 igen tud tnunkút
v~íllalni. I-Ia pedig 111égis akad egy-egy olyan szc1nély, aki
erre visszae111lékczik. az ritkún c1nlékczhct precíz pontossággal vissza az ese1nényekre. 1-Ia tnégis, nyilvánvalóan
elsősorban az akkor aktuálisan körülötte zajló. a szükcbb
környezetét érintő történések azok. a1nelyck nagy valószínüséggel fennn1aradtak c1nlékezetének időrost{~án. Ezek a
n1ozaikok pedig - a1nint azt n1ajd látni fogjuk - nen1 szoktak 1nentesek lenni a szubjektív hatásoktól. 1-la azonban
nen1 így lenne is, 111ég akkor scn1 tekinthetők önn1agukban
általános értékü forrásoknak. Legyenek bár történetesen
1ninden kis részletet illetően is tárgyszerüek, hiszen az úlla111osítást és az azt követő intézkedés-sorozatot en1berek
hajtották végre, akik a „felülről" kapott dircktívúkat - ezt
az egyes \·isszaen1lékezések világosan bizonyítják-, egységesen csak a lényeget: a főirányt illetően hajtották végre. \ 1íszont ugyanakkor a lebonyolítás részleteiben és
1nódjában igen jelentős helyi eltérések n1utatkoztak." [2].
tvlostani közletnényünknek nen1 célja a fentiekben
n1cgfogahnazottak részletezése, dc néhány jellen1zö vagy
kirivó adat felidézése felkeltheti az érdeklődést és látható
lesz. hogy a gyógyszerészet ina is n1eglevő kérdéseinek
nagy része a rnúltban is vitatott volt. Ugyanakkor több
problén1a kialakulúsúnak eredetét fclisinerhetjük a folya1nat történéseiben. Jvlindezt elsősorban az 50 évvel ezelőt
ti {11la111osításról írottak tükrözik. Azt. hogy a történehninek tekinthető fordulat tárgyilagos isn1ertctésc tnilycn nehézségekbe ütközik, jel!cn1zően n1utatják l(e1npler erről
írott alábbi sorai:
,.f\ kutatót önként értetődően ne111 a puszta csen1ények. hancn1 azok n1ozgató rugói, összefüggései érdeklik.
i\z Új Í\1agyar l(özponti Levéltárnak a Népjóléti ivlinisztériun1ról őrzött, egészében sen1 jelentékeny anyagában
azonban a gyógyszertárak 1950. évi últalános ál!an1osításúról útbaigazítást ncn1 találtan1: ilyen cín1szó ni11cs. ivlivel külön cson1agban szerepel a három népjóléti 111inisztcr iratanyaga (Molnúr Erik 1944. december 23-tól 1947lg. Olt Kúroly 1947. szepte1nber 23-tól 1949-ig. Ratkó
Anna 1949. szcpte1nbcnől a inegszünésig. illetve azt kö\·ctőcn egészségügyi 1niniszter). az akkor hivatalban levő
Ratkó 1\nna dobozút kénein ki. Ebből azonban egyetlen
iratot tudta1n csak kapni: szerencsére ez e té111ával volt
karcsolatos. ;\fél ív n1érctú nyon1tatv.:iny szószcrinti szövege a követkczó (a dőltbetüs szöveg nyon1tatott. a többi
gépelt):
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,Ratkó elv.
A Afagyar Dolgo:::ók Pár(ja Titkársága 1950. él·június hó 2-i ülésén Gyógyszertárak á!la1nosítása tárgyban
hozott határozata:
/\. Titkárság a beterjesztett javaslat 1núsodik alternatívúját fogadja el azzal, hogy 3 hónap 1núlva a végrehajtásról írúsos jelentést kell adni a "fitkárságnak és a szükséghez képest napirendre kerül.
Végrehajtás után n1egse111111isite11dö.'
l(ézírással szerepel a levéltári száni: XIX-c-l-p-ld és
lila bélycgzövel a levéltár bekeretezett, téglalap alakú neve." [2].
Az állan1osítás előkészítése sarkallatos 111ozzanatainak gondolhatnúnk az úllan1osított gyógyszertúrak 111üködését biztosító szervek tevékenységét tncghatározó alapelvek kidolgozás~tt, illetve a végrehajtó szcn1élyck kijelölését.
Erre vonatkozóan az c1nlítctt közlen1ényben érdekes
adatokat találunk. Az írásos bizonyítékok n1ai sze1111nel
nézve nen1 fegyehnezett szervezésre utalnak. Ezt olvashatjuk.
„f\ Népjóléti Minisztériun1 iktatólapjain fellelhető
szinte valan1ennyi 1negyei Gyógyszertári \ 1. első igazgatójának és - részben - fökönyvelöjénck a kinevezése; jórészt ez is az előkészületekhez tartozik. A rnegyei pártbizottságtól feltehetően előre kért a tninisztériutn kúderjavaslatoL n1ert pl. a Fejér n1egyei igazgató és főkönyvelő
jellen1zését és életrajzát a n1cgyei pártbizottság az Üze1ngazdasúgi Főosztályra, Papp elvtárs cín1ére n1ár 1950. július 26-i kelettel 111egküldte. t\javaso!t szen1élyt: iv1agony
In1rét ki is nevezte a n1inisztériun1. Voltak n1egyék, ahová
csak n1cglehetős késéssel történt kinevezés, így pl. \ 1eszprérnben Dabronaki J(árolyt csak augusztus l 6-án nevezték ki .•\z iratok közt fekszik Szabó Púlnak, a Baranyába
kinevezett igazgatónak az életrajza, 111elyct kézzel írt. Ez
csak 1950. július 30-án kelt. az ö szen1élyét - dr. l(övecs
Ferenc fökönyvclővel együtt - 1núr az új középirányító
szerv: az ekkor alakult Gyógyszertári I(özpont akkori
igazgatója terjesztette fel a l\'. Föosztúlynak.
r\ Gyógyszertúri I(özpont igazgatójává \Törös Jánost
nevezték ki 1950. július 29-én; addig a Fürdő és Üdülő
l(p. vezetője volt. Még egy évet sen1 töltött itt; 1951. n1újus 2 l-én átengedték a Pénzügyn1inisztéritunnak.
r\z is előfordult, hogy a 1negyei igazgatókat n1ár „111enet közben'' úllították be. igy pl. előtalálni azt az iratot.
n1ely Off Gusztúvnénak, u Tolna 1negyébe irányított 1ni~
nisztériun1i kiküldöttnek a jelentését tartahnazza. Leírta.
hogy a járúsi és a n1egyei pártbizottság Strázsi József 46
éves kubikust javasolta igazgatónak, egy tsz üzc1ni pártszervezetének elnökét, aki „értchnes, éles\útúsú. gyors
észjúrású. jól szá1noló, politikai kérdésekben jól tájékozott, fejlődőképes, jó szervezőkészsége van''. Jelentette,
hogy ideiglent.::scn be is állította. Kinevezése n1eg is történt.
Sc1nn1iféle anyagot ncn1 sikerült azonban elötalálni
arra vonatkozóan, hogy n1i volt az últalános állan1osítás
indoka. Így ezzel kapcsolatosan a feltételezéseken lÚI a
hivatalos - a Sznbad Népben is n1cgje!ent - kon1n1cntúrra
vagyunk utalva.'' [2].
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Sokkal tudatosabb szervezésnek látszanak azok a
nyilatkozatok és ténykedések, an1clyekkt!l a tulajdonosokat jC/re\·c:::ctlék. 1948 úprilisúban a Népjóléti
l'vlinisztériun1 hivatalosan közölte, hogy· ,.a J(onnúny ez
idö szerint egyúltalún nen1 foglalkozik és a közeljövőben
nen1 is fog foglalkozni a gyógyszertárak álla1nosítósának
kérdésével'' [3].
Ilyennek 1ckin1hetö az a rendelkezés is, a111cly 1950 január 10-töl kötelezően c\öina a n1ini111úlis készletválaszti!k
raktúron tartúsút. Dc közvellcn az úlla1nosítás végrehajtása clött is talúlkozunk hasonló 111cgnyi\vúnulúsokkal. Ilyen
111cgelöző

volt. hogy a gyügyszertór tulajdonosok egy részét július
28-úra n:ggcl 8 órára a tulajdonosi érdekképviselet !roclújúba adóközösségi túrgyalás cÍJnén bchivat!ák. ;\ incgjeJentekkel viszont 9 óra utún közölték. hogy a gyógyszertárakat úlla1nositottúk. ezért a 1úrgya!ús ehnarad [2]. Hasonló összchív<ísról szá1nolt be ch: iViko/ics l\.úruly is 1990bcn egy r<'1dióriport keretében [.:.\.].
.A visszacrnlékezések során nen1 feledkezhetünk 1ncg
aznkn\l a \'isszaélésckröl. hitegetésckröl. an1e!y'ck a
g)'Úgyszert•ir-tulajdonosokat sújtottúk. Példaként idézünk
néhúnyat K.cn1plcr dolgozat<íb61.
·"'\znap kora reggel, 6 órúra az alkal1nazott gyógyszerészeket és néhúny t..:-chnikust is behívattak a n1t.:gyék
székhelyére „egészségügyi feladatok ellútúsa'' cí111én. Itt
t.:gy !ezún tcre1nben az akkori idök hangncrnét hordozó
sz<'1nok közölte: t\-'la egy újabb kizs<Ü~n1ányo!ó réteg. a
gyógyszertár-tulajdonosok lúba alól húzzuk ki a
sz(inycgl't. :'\ korabeli nyih·úntartüsok pontatlansúgúra
jl'ile1nz(i. hogy pl. dr. '.'-Iikolics I<.C1roly úgy kl'rült ebbe a
körbe. hogy inég édesapja soproni gyógyszertúrúnak alkalinazottjaként szerepel!. noha ö 1núr nen1 élt Így vég~
zctt ti is \eltúrozúsL történetesen a györi „\iúrosi" gyógyszcnúr {il!an1osí1úsún<.i! \"Olt szakközeg„ (t\:llndcközhl'n
az {i gyógyszcrtúrút a kényszerü távollétében n1{1sok {1lla1nosito1túk a szerk.)
:\ !e!túroz<'1s befejezését követöen a 1núr úlla1nosított
gyógyszcr1~·1rak kinyitottak. :\hol n1ód volt rú. a \'ezctöket
azonnal 1ncgcsl'rélték. illet\·c az addigi a!ka!Inazott
gy(1gyszerész lett a vezctö (így pl. a f'övúrosban. vúrosokban) . .:\ kis l~dusi gyógyszcnúrak többségében a volt tulajdonos 111üköclött 1ovúbb. N0h;:'u1y hét inúlva azonban e
gyógyszerészeknek - c!özetes énesí1és nélkül - úthclyezö
levelet kézbesítettek. últalúban igen rövid !döt hagyva a
\'Úitúsra . .:\ kijelöl! új állúsban lakás általúban ncn1 állt
rcnJclkczCsrc. hiszen azt az ottani \·olt tulajdonos családja foglalta cl. K.öltözködési. különélési díj szóba se1n jött.
E g)-'Ógyszcrészck. illetve elszakított családjaík közül sokan nein értették n1eg a helyzetet és egyn1úsra is nehezteltek. 1\ véglt.:ges rendezés. a csalúdok egységesítést.: később. klilönbözö időpontokban történt 1ncg·· [2j.
Fél évszúzad e!inúltúval az úlla1nosítúst követő évek
gyógysz..:-részctét lckíntv..:- 11cn1 1nu!asztbató el az elért
crt'd111é11.1·ek cn1Htése sen1. 1\ súlyos 111egkülönböztetést és
ellenséges 1ncgítélést kövctöcn az érintettek nein vesztet~
ték cl hi,·atússzeretetükct és a szak1nai tc\·éken~lség to~
ví.Íbbfcjlesztéséve! hasznos célokat tudtak rnagunk elé ki~
tlízni. Ennek 1ncgvalóshús{1t nagy n1értékben segítette az
összefogás erejének felisn1crése és a szak1nai is111crctck

..fül

tovúbbfcjlcsztése szükségességének clisn1erése. Segítsé~
get jelentett az. hogy erre az idöszakra esett az új \ 1. kia<lúsú gyógyszerkönyv kidolgozúsa. A szerkesztőbizott
ság Schulek E/e11f(;r professzor vezetésével a korszerü el~
vcknck 111cgfC\elö clöiratokat 111ég a könyv n1cgjclenése
e!ött isn1crtette és a gyógyszerészek továbbképzésének
középpontjúba úllítoua . .i\z országos 1nozga!o1n kibontakozása ne1ncsak a késöbbi szervezett tovúbbképzés alapjait teren1tette n1eg. dc elisn1ertté tetlc a szakisn1erctek
fontossúgát. nélkülözhctetlcnsCgét E 1nunkából cgyfor111ún kivették részüket az egyete1ni oktatók, az iparban és
közcllótúshan tevékenykcd() gyógyszerészek. ivlcg kt.:11
einlíti.:ni az! is. hogy· e n1ozga\01nnak kezdcttöl fogva ve~
zéregyénisége volt Vl;gh .-1111al prr~{ess:or, aki ncrncsak a
szakn1ai is1neretek bö,·ítésént.:k területén. hancin a túrsa~
daln1i tevék<.::nység kibon1akozta1úsakor is tekintélyével
scgÍii:tte a gyógysz..:-részek fejlödl:sét és elisn1erését.
Tanulsúgként értékelhetjük. hogy közös összefogússaL a 1ncgalapozo1t szakinai tudús segítségével volt képes
az e!n1últ l:vtizedek hazai gyc'igyszerészete elérni azt.
hogy· az 50 év el6tti úl\a111ositús u1{u1 a laikus vezetést viszonylag rövid idö alatt felvúl!sa és a hata\0111 últal t.:litélt
gy<'igyszt.:részi.:tc:t a hazai egészségügyi e!lútás 1negbecsült
tényez!\jé\·é fejlessze .
.c\z úlla1nosítúst viszonylag rö\·id elökészítés utún t.:gy
dl:!e!őtt lchonyolitoltúk. a közvcllcn és közvetett kiirc1kc:11u··nyei11ck a .Fels:á1110/ásúra a r..:-ndszervúltozús kezdete óta eltelt több 1nint tíz év sc1n volt clegenclö.
:\ gyógyszcnúrak úllan1ositúsúnak ténye és n1óclszcre
rcnge1eg t.:gyéni és csa!údi tragédiút okozotl. évek. évtizedek 1nunkújának az ercdn1énye vúlt scn11nivé. és a vagyonuk1ól 111cgfosztott gyógyszt.:részt.:knt.:k a negatív túrsada!ini n1egítélés küvetkez1nényeit is viselniük kellett. Tovúbh nehezítette a helyzt:tüket. hogy az úllan1osítúsi rendclettel együtt beígért kúrtalanítúsuk is eln1aradt. Ez az
érintett gyógyszerészek és egyenes úgi leszúnnazottaik
reprivatizúciós igényét a rendszcrvúltoztatús kezdetén
nc1ncsak erkölcsileg. han..:-111 anyagilag is 111egalapozottú
lelte. Erkölcsi rchabilitúció,iukról a politika ug:yan 111ég intézkedett. a reprivatizúció illetve a kána!anítúsuk helyett
azonban csupún részleges kúrtérítésrc kerülhetett sor.
.'\ hazai gyógyszerészet több évszúzados töretlen fejlödése az úlla111osí1ússal 1negszakadt. igy tiz évvel czcl6tt
a rendszcrvúltozlat~ís kezdetén e!öször arrúl kellett dönteni. ht1gy vú!la!ja-e a szakn1a és a pol!tika a nc1nzeti hagyo111únyokblil 1örtl:n{i újjúépítl:st. vagy az eltelt 0Ytizc~
dek alatt n1ús orszúgokban 1ncghonosodott 1nódszcreket
ültet í.Ít a hazai gyakorlatba. Nyil\'Ún\·aló volt. hogy ne111
lehet ott foly1a1ni. ahol l 950-hen a hazai gyóg)-'Szerészct
önúlló f'cjlódése n1cgszakaclt. hiszen négy é\·tized alatt jeli.:ntösen vú!tozott a gyóg:yszercllútús szakn1ai és túrsadal111i környezete. \'Últoztak az c!vúrúsok és vúltoztak a !che~
töségek is ..\ tcnn~k- és gyógyszerkészítés centrikus
g)-'Ógyszcrészet id(iközbcn beteg- és szolgúltatúsccntrikuss«1 vú!t. :\z egészsl:gügyi ellútó rendszeren belül átalakult 0s többszintü lett a júrób..:-tcg-c!lútús. n1eghatúrozó a
n.:ndclöintézctck és a fckvübetcg-gyógyintézctck szerepe.
.:\talakult a településszerkezet és nagy forgahni c..:-ntru1nok n1el\ctt ,.alvó vúrosok"' is kíalakultak. a lakossúg 1110-
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bilizú!ódott. Új gazdasági 1nüködési ronnák váltak divatossá. 1negvúltozott a gaz<lasúgi-jogi környezet. a1nelynek
egyik jellcn1zőjc volt, hogy a 80-as évek végén elindult
,.eredeti tökete!haln1ozúsban" a gyógyszerészek fúziskésésbc kerültek. Ugyanakkor jogos követelésük volt. hogy
szak1naí és gazdasági felelösségükkel arányos jogokat
kapjanak és önállóan. stabil gazdasági feltételek között
lúthassúk el feladataikat
/\központosított úlhuni struktúra lebontúsa az ellenérdckeltségből és az újtól való félelc1nből fakadó nehézségeken túhncnöcn ncn1 vúrt problé1núkat is felszínre hozott: az <Ílla111 és az önkonnúnyzatok között éveken keresztül tartó tulajdonjogi vita hátrúltatta a privatizúciót.
inc!ynck húttcrében az úllan1i és 1anúcsi tulajdon évtizedeken át tartó össze1nosúsa 1ncllet1 anyagi és hatalini kérdések húzódtak.
:\ s1ruktúravú!túst vCgü! hosszas előkészítés utún jogszabúly is segítette. ;:unely a nc1nzc1i hagyo1nányokra tú1naszkodva c!süsorban az ;illan1osítúst n1cgelözöen haHil;'os ! 9-+8. é\·i XXX. sz .. ún. g:yógyszerészcti törvényböl
túpl;ílkozott. .'\ gyógyszertúri törvény clfogadúsa sok vita
végére tett pontot. azonban újabbakat is gerjesztett. /\
gyógyszerészet anyagi és szak.inai rchabilitúciója túrsada!n1!1ag végül 1negoldódo1t. ;1zonban az áuncnet nehézségeit. cgzisztenciúlis és szak.inai problCn1úit 1núig sc111 sikerült n1agunk inögött hagyni. Süt az idegen és többes tulajdonból fitkadó problé1núknak eddig csupún egy részével szen1bcsültünk.
i-\z úl!arnosítús a gy(1gyszcrészcket ~·11Ja1ni alkahnazottakkú 1ninüsítettc. Ön{1\lósúguk szak1nai vonatkozúsban is
jc!entóscn csorbult. 1niközben Európa egyéb területein n
gyógy'szerészet szc!le1ni szabadfoglalkozússá alakult.
Hosszú idón keresztül politikailag nc1nkívánatossú váltak
a gyógyszerész-dinasztiúk. rnelyck újjúalaku!ása csupún
c!kczdödhctctt az utóbbi években. :\z ú.i tulajdonosi réteg
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kialakulása. a tu!ajclonosi n1cntalitús helyrcú!litúsa. a gazdasági (n1encdzs1ncnt) isn1eretck 1ncgszerzése. a köztestületi és a civil gyógyszerészi önszerveződések egyensúlyúnak és hatékony·súgúnak 1negtcre1ntésc idöt és türehnct
igényel.;\ tapasztalatlansúgból adódó tévutak és túlkapúsok idővel ren1élhetően 111egszünnek és a gyógyszcrészctre 1nindig is jellen1ző kcttös jelleg egyensúlyba kerül: a
kcreskedehni körühnények között végzett egészségügyi
szolgúltatúsból ez utóbbi isrnét hangsúlyosabbá vúlik. Ehhez az új (pontosabban régi) erkölcsiség térhódítúsa n1ellett új szak1nai értékrendnek kell 1ncghonosodnia. n1clyben ::1 beteg érdekeinek clsödlegcssi2ge inellett a gyógyszerész-gy·ógyszerész és a tulajclonos-alkal1nazott kapcsolatokat is újra kel! gondolni.
.-\ gyúgyszcrCsz csak akkor lesz képes feladatai 1naradCktalan cllútúsúra. ha jól felkészült egészségügyi s:::akt'111/icrkt"111. gyógyszcn{1ra inüködéséért és 1nunkatúrsa
boldogulúsúért !'clelös 1·á//a/ko:::áké11t. a szak1nai és helyi
ki.lzClctben akti\' rCszt vúllaló. önúl\ó i·rrc/111iségikl;lll cgyarúnt helytúil.
!-la 111indez sikerül. akkor 1nondha1juk csak cl nyugodt
sziv\·cl. hogy az 50 évvel ezelött 111egcsctt úlla1nosítús kövctkezinényeit 111agunk 1nliglitt tudhatjuk.
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