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DR. Nl!KOl.][C§ KÁROLY 70 ÉVE§
A 111agyar Gyógyszerészeti Társa.súg elnölce dr. Nikolics E.ároly most tölti
be 70. életévét. Ebb6l az alkalomból tisztelettel és szeretettel köszönt,iiik őt a
rnagyar gyógyszerész társadalo1n nevében Is. Több n1.·int ·négy évtizede.s 8zakn~.a·i nru.nkdssága szorosan, összefonódott a haza·i, gyógyszerészettel. Oklevelenck elnyerése óta fáradhatatlan tettrelcészséggel, hi-vatása iránti megalkui·ás
"}éllcü~i Mtelezettséggel dolgozi!c a magycirországi gyógyszerészet .fejlődése
crdelceben.

lfellapozva az utóbbi fél évszúzacl hazai gyógy:-3zerészi szaklapjait, a beszú1nolókba11, hírnd{tsokhan inindc~r-vre találkozunk Nikolics dl'. nevével.
~ral{tlkozunl~· gondolatn-ival, aruikor a gyórrvszeré:-;zct el()tt üllcr egy-egy feladat rnegold<.CSárÓi. ~t teendőkrGI ír, felhasználja. évtizedek során i:izerzctt gazdag tapasztalatait é.'::l igyekszik azt a gyógyszerész-közösségnek tovúbbaclni. Ebből fakad egyik
- ne1n lút,-únvos. de annál értékesebb - tcvéke1rvsége, a fiatal gvórrvszerészckkcl való foalalko;::,._„
•
zás.„ e..
Sopronban i:izületett _1918-ban itt végezte iskolai tnnnlrnúnyait is. Edesapja gyógyszertárában
volt. gynkornok, J11ellettc is1nerhettc n1eg a gyógy:-:zerészi pú1ya nehézségeit, de szépségeit is. Egyet:o1ni tanuhnúnyait J~ttdaposten n. :Pázn1ány Péter
rfudo1nÚnyeg\'CiClllCll VéQ;czte. lfl40-ben llVCI't
µyúgysze1:és~f oklevelet. E'Zt követDcn az Egyele111
Szerves és Ciyógyszerészi I(é1niai Intézetében dolrrozott. ,,Néhány._gvóo:vszcrkönvvi készít111ény tnTb1l1ni 1neghat{n~o2&sa:;t cín1n1cl „ készítette el· doktori
értckezé.'::lét, 1 D·J_3-ban nS11111111H Clllll laude" 1ninő
sítéssc] avatt~lk gyógyszerészdoktorrú.
19,!.5-hcn hazatért. Sopronba és útivctte éde;-;apjútól a gyógyszcrtúr vezetését. I~t;t{)l kezdve
nyugúllon1ánybn Yonu1úsúig 1nu11kahelye a. g,"1,-~óg:v-szcrtá.r ,-oJt:. _'-\.z állan1osításk:or a soproni
,,Than l..::<lroly" gyógyBzertár vezetője lett. :\gyúg:vszPrf·.(1rnt. néhúnv éven hnlü1 11en1csHk h~lvi vonatkozásban, dc szélesebb körre kiható z.;zal;111ai központtá íüjleszt;ctte ki. _4,. ,CTyógyszertárat az elsők
között. jelölték ki „okfató" S!:VÓrrvszcr!iárnak.
_;\ fiata1ok egész sora indult el innc~1~ és'"',~últ az egészségüg:r hasznos tagjává. -~ szakrnai gyakorlatok
sorún az egyeto111i hallrratókka.1. illetve az állarn,-izsga előtti gyakorlatÜn lévli .gyógyszcrészjelöltekkcl forrlalk:ozva valóságos iskolát teren1tctt.
Sikerrel tc1dta átadtú nekik az áltaht képviselt
~nunkaszellen1eti a. gyógyszerészet szeretetét. l\Icg1s1nertette inind a jelöltek.keli inind a, fiatal gyógyszerészekkel a problé1nák: iránti nvitottsárroti
a tudo111úny iránti érdeklődést. Ez hat~ározta rl1err
a gyógysz~rész-továbbképzés iránti érdek1ődésé't
is, a1nel}rnek a inai napig is fáradhatatlan szószólójll és lelkes fejlesztője.
1

Napi 111unkája során közvetlen közelségből
tapasztalhatta a gyógyszerészi tevékenység, vala1nint a gyógyszerészet általános szakrnai nehézségeit, gon<lja.it, pélclát inutatva következetesen
szorgahnazza azok inerroldását. I(ereste és keresi
n1os't is azokat a lehetdSégoketi a1nelyek segítségével a közforgahnú gyógyszertárak és dolrrozóik
ercdrnényescbben jár~llh~tnak hozzá a gyóg}~szor
e11átás korszerűsítéséhez, a túrsadalrni kövcteJrnények megfelelő fejlődéséhez.
Törekvéseinek 111egvalósításához segítséget nyújtott az Egészséu:ügyi l\Iinisztériun1 is, an1ikor
a gyógyszcrtárat . . h:ísérlet.i gyógyszertúrává jelölte
ki. _:1.z íg}r kapott lehetőség növelte az oktató-nevelő 111u11ka crcd111ényességét. A közvetlen gyógyi:lzertári feladatokon túlmen6en a kutató1nunkában
sze1nélyes példarnutatússal ösztönözte 1111u1katársait az igényesebb gyógyszerészi feladatok ellútúsúra. ':l1á1norratt-a n1unkatúrsait az orr1,reter11i
doktori fokozat elnyerésében, irányítúsÓ.:~~a1 18
doktori értekezés kéSzült a ~rhan I\:„árolv trvóuv- e...·- ·-·szertúrhan.
.ti Rozsnyay l\Iút.yús Ernlékversenyeken n1nnkatúrsai kczdet.tlíl fogva részt vesznek. Ered1nénye;.;ségüket a több all(al0In111al elért elsli helyezé'.S is
ig;lzolja. J-\z E1nlékversc11yck érdekéhen 'végzett
Inttnkúját 1!í8iJ-bcn a ]1ozsn:;'"ay-cn1Iékplakctt
ado1núnyozú;.,;úval isrnert:ék el.
~!\. soproni gyóg.vHzcrész kollegákkal együttrnúküdve 111úr az ötvenes években rnee;szcrvczték
a sza.k111ai tovúhbkétizés ü:ltételeit. lD!őbb helyi,
n1aj<l országos jellcgíí továhbképz6 foglalkozások
1•en<lczésével segítették az üjahb szak1nni is1neretck átadítsá.t . .t\n1ikor a gyógyszerész tovúbhképzé:i irányítását az orrr-,:.1 vetle út. a soproni
foglalkozások is beépültek az intéz111ényes-tov1ibbképzésbe. Nikolics dr. vezetésével ldalakítot:.t
tovúbbképz6 Il11u1ka a szakgyógyszerész-képzésnek
egyik bázisa. lett. ~4..z credu1ényes n1unka. elis1ncréséül uírnzctes egyete1ni tanári círnot kttpott . ..::\z
egészségügyi n1inisztcr a gyógyszerellátás és gyógyszerügyi sznJ;:ágazatban vizsrráztatói teendők ellú'tásá\~ll is rneg)Jízta.
i\z oktató tevékenvsérr rnellett változatlan lendülettel végez tudon1ái1y~8 kututó1n11nkát. _4. gyógy-
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inódszerek kutatása során figyelme a
mikrokris ztalloszkó piás módszere k felé fordult.
~"1 szerYcs gyógyszer alapanyag ok kristályos odási
tuhijdonsá gait vizsgá.Jta és azok jellegzetes ségeit
használta fel azonosság i vizsgálati n1ódszer kido1gozúsára. „'iz ez irán:yú kutatásai t összefoglaló
n1unkájáv al lü63-ban védte rneg kandidátu si értekezését. lü77-ben további kutató1nu nkájá.nak ered111ényeit összegző dolgozatá nak rnegv:.éclésévcl eln~yerte a tudon1úny ok doktora„ chnet. Ig:y bizonyította, hogy a. gyógysze rtárban végzett kutató1nu nkával is n1agas tudornány os fokozatot Iehet elérni.
Tudomány os eredményeiről be]- és külföldi kongresszusoko n, szaklapok ban inegjelent szárnos közle111ényben és szakköny vekben szárnolt be.
„A tudo111ánvos n1unktlssúga. nen1 nkaclálvoz ta a
!1VÓf!Yi:izertári ·feladatai nak 'éllútásáha n. _.'.\. o:vúu;,rSZer1:Ítr kollektívá ja - elsőként az cuészsé111igv1~~n
- szocialista bri!.!;áclban do1Q:ozik 1Hü2 Óta.~ l(éL
esetben nyerték el az eci;észségüuv .. _<\~azat J(iváló
:Brigádja' ; kitüntet(j Círnct,'"' töbi; Ízben pecHg
,,J(iváló (iyúgysze rtár'' cíinet.
__.:.~ l\Iagyar Ctyógysze részeti 1 ársasúg Cfyéir-Sop~
ron n1egyei tertileti szervezeté t évtizedelt cn át
elnökként irányított a ...Az l\IC+y1 orszügos vczctősé
rréhen - kezdettől fouva - különhöz6 tisztségeke t.
tölt be. 1~)82-lJen a t:ársaság küzgylilés e eli~-ükké
választott a, 1ncly rnegbízást lHSű-ban rnegújítot ták
Elnökségé nek je1le1nzőjc a széles körlí érdeklődés,
arne1lye1 tl társaság szerteáuaz ó feladatnit úllandóan figyole1nrnel kíséri. Szorgahna zza a bel~
és külfölcli társaságo kkal az cgyüttn1űködést.
1(.ezdcrné nyozte és cliíseQ:Íi:et:tc a u:rf.>gyfizcrészct
fejlődéséfi biztosító kiadvá.nyn k 1negJ~Je1~Jsét. Szor~
gal1nazza szak111ai rcnclezyén vek. konfcrenc iúk.
~löaclóülések szervezésé t. „A. tú~·scu;úg célkitíízés einek elérése érdekében egyik kezde111ényezőjo
volt az ál1an1i vezetés illetékesei vel való talúl~
kozásokna k, ahol isrncrtetté k a. gyógyszer észet
helyzetét. a nehézsége ket és a fej16clést szolgáló
célkitüzés eket is.
Nehéz lenne 1negcnilék ezni n1inda.zokról a 111cghizatásokr ól1 n1elyeket I\Jikolics dr. küzrnogelégeclés~
re ellátott és clfrit. A külünhüzó te;.;tületek hen
v
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(FIP, l\IOTESZ, l\illTESZ, l\Iagym Kémikuso k
Egyesület e stb.) végzett erechnény es n1unkájt1
révén a gyógyszer észet sz{unára. is 1negbecsü lést
YÍ>ott ki.
l\:ía. a l\IT~:\. Szerves- és Ciyógysze rana.litika i
l\Iunkabizottság{~ban, l\íTA .A„na.litikai Bizotts{tg ában1 l\:ITA c;;yógyszerészi r.rucloznúnyos Bizottság ában visel tisztséget. Tagja volt a.z '\7 • l\Iag~ynr
Ciyógyszcrköny\~ ..Addendur na szerkesztő bizottsúgúnak, ;,-;_da1nint a. ·\'I. és a '\.'II. l\Iagyar Ciyóg:y~
szerkönyv Szerkesztő 13izottsti.ga I(érniai _>\}bizottságának. Elnöke a For1nnlae Norn1ales Eclitio '/l.
SzerkcsztG Bizottság a C+yóg,yszertiszi iuu1il.::ac;:;uportjának .
l\Iunkússú gána.k elisn1erésé t kitüntetés ek is jeliik. Többel( küzütt l 050-ben .. I(j \-{dó (ivúu,-~
:-;zcrész" 1.HSD-hen a „Jiunka Érde1nren d ;\l'<~I;Y
fokozata'' kiti:lntetés ben részesült. 1.D70-be11 a IC<~
za·v Enclre-euilékér11it~t, ] ~!88-h:u1 a \\~inklcr-etttlék
ér;nct n;ycrte el.
1~cvékenységc 1 el1néloti f(;lkészü1tsége~ etik11s
sczítGkész n1auatartá sa a g-yóu:yszerészek köréhe11
:Lltalúnns Jnegl~ecsülést. ;,-{dt~>ttl.::i. Elnöl;;_i tevékenysége sur{L11. 111unktttársaival eg,yiitt111üküdve, igén~-t
tart a uvözvszPr észct különbüz{í rétegeinek vélc1né11yérc,.__;.tz 't{pít«.i kritikákra . Ir::veh.szil~ <l társasúgo n
b~lül az erőket összefogni a g5~(~g.y;:;zerészet tudo1~1ú11yo::; cred1nénv einck elisn1erése, a hivatás tán-J<ld~1hni és e.rköl~s1 inegbccsü lésének nö·rclése érdekéhen. Ciondnlkodús{u:~~ jellen1z6 az a néhány sor.
a111ivel az l\:I({v1 vezetősérrénok 1. 08-J.-1 nso k(izi)tt
végzett 1nnnk?tjún ak heszfl1nolóját zárjn:
,.Búrn1elv hivatás, és így a gyúsryszor észct is akkor tuclja "fejltídését, hcl},-titllástii:" hizt:n:;ítau i. hn
alknhuazk oclni tud az ic.lGk vríltozúsá11oz. új igén;yek
kielégítésé hez. Fontos. hogy a t{11·sadalnii fejléídésbe
he tudjon illeszkedn i, s rnind a yezetl.ík. rnincl
a széles kürlí luí.lózatba n dolrrozó kollegák biz<J11víti:iák a gyógyszer észi n1nnk~: fontoss&-gát''
··
E gondolato ltat 1uag11nkévá téYe kivúnjnk, hogy
1'Tikolies prnfe::.:szor ennek szellen1ében 1nég: soküig
do!gozha~snn -- jú egészségb en - a n1a;;ryar rJY6!f~-
~zeré:-;zet- fcle1nett~eclése órclekében .
1

J

