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Schulek Elemér születésének 100. 
évfordulója alkalmából, 1993-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia Ké-
miai Osztálya által rendezett ünnep-
ségen, valamint a IX. Magyar 
Gyógyszerész Kongresszuson, mun-
katársai és tanítványai számos elő-
adásban emlékeztek meg Schulek 
Elemérről és ismertették széleskörű 
tudományos kutatói, gyógy szer-
ellenőrzési és oktatói tevékenységét, 
valamint eredményeit. Laszlovszky 
József – Schulek professzor legköz-
vetlenebb gyógyszerész munkatársa 
– a Magyar Gyógyszerészeti Társa-
ság felkérésére a Gyógyszerészetben 
1993-ban megjelent közleményében, 
a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére pedig „A 
múlt magyar tudósai” sorozat keretében 1997-ben meg-
jelent könyvében mindenre kiterjedő, átfogó képet nyúj-
tott Schulek Elemér munkásságáról és érdemeiről [1, 2].  

Halálának 50. évfordulója alkalmából érdemes eze-
ket az írásokat elővenni, mivel ezekből kiderül, hogy 
Schulek Elemér hogyan szolgálta hazáját (anélkül, 
hogy arról beszélt volna, hogy ő hazafi), hogyan szol-
gálta a tudományt (elsősorban a kvantitatív kémiai 
analitikát), a közegészségügyet (elsősorban a gyógy-
szerellenőrzést), és hogyan szolgálta tanítványait (hi-
szen az oktatás az egyik legnemesebb szolgálat). Az 
írásokból az is kiderül, hogyan vált példaképpé, és ér-
demes elgondolkozni azon, hogy példamutatásának 
mi a ma is követendő üzenete. Ezt a gondolkozást elő-
segítheti Schulek Elemér korszakváltó tevékenységé-
nek az áttekintése.

   
Hogyan lett korszakváltó gyógyszerész?

Tudásának és tapasztalatszerzésének a kezdete

A kémiába már gimnazista korában beleszeretett, ak-
kor, amikor a kémia még nem volt iskolai tantárgy és 
szerencséje volt, mert a kémia világába az a zseniális 
Winkler Lajos vezette be, akinek munkatársaként szé-
leskörű analitikai kémiai tudást és tapasztalatokat 
szerzett, és ahol megismerte Winkler Lajos tapaszta-
latait is.

A gyógyszertárba beleszületett. Édesapja már gim-

nazista korában bevezette gyógy-
szertárába, ahol kétéves gyakornoki 
munkája során, a gyógyszertárat 
„belülről” ismerte meg abban a kor-
ban, amikor a gyógyszertárak ma-
gisztrális gyógyszerek és 
galenikumok, sőt „házi specialitá-
sok” özönét állították elő. Tapaszta-
latokat szerzett és megismerkedett 
édesapja tapasztalataival is. Édesap-
jától örökölte a mesterségbeli tudást 
és a gyógyszerészi hivatást is.

Magyarországon nem szerezhetett 
gyógyszerellenőrzési tapasztalatokat, 
mivel az OKI megalapítása előtt Ma-
gyarországon a gyógyszerek vizsgá-
latára csak gyógyszerkönyvi előírá-

sok voltak, de nem létezett tényleges hatósági gyógy-
szerellenőrzés, és gyakorlatilag semmi hasznát sem 
látta az 1907-ben elrendelt nyilvántartásba vételnek, 
mivel ennek csak egy 1914-ben közzétett hiányos lista 
volt az eredménye.

Sok tapasztalatot Európa más országaiból sem tu-
dott átvenni, hiszen Európában az első hatósági 
gyógyszerellenőrző intézetet csak néhány évvel koráb-
ban, 1923-ban létesítették Svédországban.

A hatósági gyógyszerellenőrzésre való felkészülés-
hez az Egyesült Államokban szerezhetett tapasztalato-
kat, amikor 1926-ban, a Rockefeller alapítvány segítsé-
gével, tanulmányozhatta az évtizedek óta működő 
amerikai hatósági ellenőrzési rendszert. A rendszer 
működését nemcsak szemlélte, nemcsak mások tapasz-
talataival ismerkedett meg, hanem saját tapasztalatokat 
is szerzett, mivel aktívan részt vett annak az amerikai 
hatósági szervezetnek a munkájában, amely tevékeny-
ségét később Food and Drug Administration (FDA) né-
ven folytatta. Az USA 8 városában nemcsak a hatósági 
ellenőrzés működésével, hanem a nagy gyógyszergyá-
rak belső ellenőrző tevékenységével is megismerkedett.

Hogyan valósította meg a gyógyszerkülönlegességek 
vizsgálatát?

1. Kvantitatív analitikai módszerek intenzív kutatásá-
val (igyekezett minél specifikusabb félmikro eljárá-
sokat kidolgozni), valamint biológiai mérőmódsze-
rek kutatásának az irányításával, és
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2. felhasználta az Európa más országaiban kidolgozott 
módszereket. Ezt leginkább az segítette elő, hogy a 
FIP 1928-ban gyógyszerkülönlegességi bizottságot 
alakított, melynek munkájában kezdettől fogva ak-
tív szerepet játszott. (Neve és módszerei néhány 
éven belül nemzetközileg ismertté váltak.)             

Hogyan valósította meg a hatósági 
gyógyszerellenőrzési rendszert?

1. Gondosan és szakszerűen előkészítve, és
2. a készítményeket nem egyszerre, hanem kategóriák-

ba sorolva, lépcsőzetesen törzskönyvezte.
3. Felhatalmazást szerzett a nem megfelelő készítmé-

nyek zárolására és kivonására. (Az  FDA még ma 
sincs erre feljogosítva.)

4. Lehetőséget kapott a gyógyszerek gyártásának hely-
színi ellenőrzésére. (Ezzel Magyarország 2 évvel 
megelőzte az USA-t, és több mint 20 évvel az euró-
pai államok többségét.)

A korszakváltás néhány szimbóluma és eredménye

1933 – egy történelmi dátum

1933-ban jelent meg a IV. Magyar Gyógyszerkönyv, a 
régi korszak szimbóluma, mivel a gyógyszerkészítmé-
nyek előállításával kapcsolatos előírásai csak a gyógy-
szertárak tevékenységére irányultak, a készítmények 
gyógyszeripari előállítását nem vette figyelembe.1

Ugyancsak 1933-ban jelent meg Magyarországon 
az első gyógyszertörzskönyvezési rendelet, az új kor-
szak szimbóluma, mivel a készítmények gyártásának 
és forgalmazásának a szabályozása mérföldkövet je-
lentett, és így vált a rendelet megalkotója, Schulek 
Elemér, a korszakváltás vezéralakjává.

A korszakváltás legfontosabb eredménye

Az Országos Közegészségügyi Intézet 1927-ben kezd-
te meg működését. Schulek Elemér és munkatársai ek-
kor kezdték meg a gyógyszerek szúrópróbaszerű min-
tavételezését és vizsgálatát. Az első év mérlege: a 
gyógyszertárakban  előállított magisztrális készítmé-
nyek 95,65%-a, de a gyógyszerkülönlegességeknek 
csupán 4,35%-a bizonyult megfelelőnek. A hatósági 
ellenőrzés eredményességének bizonyítéka és a kor-

1 Tévedések elkerülése érdekében meg kell jegyezni, hogy a IV. 
Magyar Gyógyszerkönyvbe a vegyületeknek (szubsztanciáknak, 
drogok és galenikumok hatóanyagainak) a meghatározására 
felvett módszerek tudományosan megalapozottak és megbízhatóak 
voltak. Ezt bizonyítja Bayer Antal junior – németül is megjelent - 
doktori disszertációja, amely a Winkler Lajos által kiválasztott 
módszereknek az ellenőrzését, azok módosítását és új 
módszerekkel való kiegészítését részletesen leírta. De csak olyan 
vizsgálati módszerekről volt szó, melyek minden gyógyszertárban 
elvégezhetők voltak.

szakváltás szimbóluma az, hogy  1936-ban a gyógy-
szerkülönlegességek 85,3%-a volt megfelelő.   

1954 – újabb történelmi dátum
    

1954-ben jelent meg az V. Magyar Gyógyszerkönyv. 
Ez is korszakváltást jelentett, mivel ez a gyógyszer-
könyv, a hatósági gyógyszerellenőrzési rendszerrel 
összhangban, a gyógyszeriparnak is szabványává 
vált.2

Hogyan támogatta a korszakváltást akkor,  
amikor már elhagyta az OKI-t?

Schulek Elemér 1944-ben megvált az OKI-tól és ettől 
kezdve haláláig a Pázmány Péter (1950-től Eötvös Lo-
ránd nevét viselő) Tudományegyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Intézetét vezette. Kutatói és oktatói 
tevékenysége mellett továbbra is résztvett a gyógy-
szerellenőrzési rendszer fejlesztésében. Ő szerkesztet-
te az 1954-ben megjelent V. Magyar Gyógyszerköny-
vet, a korszakváltás egyik szimbólumát, továbbá an-
nak 1958-ban megjelent Addendumát és a VI. Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztését is ő kezdte meg. Inté-
zetének oktatói tevékenységébe beépítette a gyógy-
szerellenőrzést, ennek emlékét őrzi Gyógyszerellenőr-
zés című könyve [3], melyet, halála után, társszerzője, 
Laszlovszky József fejezett be 1969-ben.

Schulek Elemér követendő példamutatása

Példát mutatott arra, hogy 
1. meg kell fogalmazni a) a célkitűzéseket, b) a célkitű-

zések megvalósításához szükséges követelményeket 
és c) a követelmények teljesítéséhez szükséges mód-
szereket,

2. gondosan át kell gondolni és biztosítani kell azt, 
hogy a célkitűzések a közegészségügyet szolgálják, 
a követelmények reálisak és a módszerek végrehajt-
hatók legyenek,

3. egy rendszer csak akkor válik működésképessé, ha 
azt gondosan megtervezik, előkészítik és – bevezeté-
sét fázisokra bontva – időzítik,3

4. egy rendszer kialakítása során alapvető fontosságú a 
tapasztalatok figyelembevétele. Ezek lehetnek sze-
mélyes tapasztalatok, de lehetnek elődök vagy kor-
társak szerzett tapasztalatai is. (Schulek Elemér ta-
pasztalatokat szerzett a „laborarórium világából” és 

2 Schuleknek nem volt könnyű dolga, mivel a szerkesztés során a 
Galenusi Albizottság nem akart a szemléletváltáshoz 
alkalmazkodni és megpróbálta az előző gyógyszerkönyv 
gyógyszertár-orientált gyakorlatát fenntartani.

3 Ennek a példamutatásnak a figyelmen kívül hagyását még ma is 
gyakran tapasztaljuk, hiszen a rendszerváltás után is folytatódik  a 
kommunista korszaknak az a gyakorlata, amit a lengyelek, 
szellemesen és találóan,  permanens improvizációnak neveztek.
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a jogszabályok és előírások „íróasztal világából”, és 
jól ismerte a gyógyszeripar, a gyógyszerkereskedelem 
és a gyógyszertárak „világát”),

5. nem azért kell dolgoznunk, hogy munkásságunk 
eredményét elismerjék, hanem azért, mert ez – gyógy-
szerészi hivatástudatból fakadó – lelkiismereti köte-
lességünk, és becsülni kell a mesterségbeli tudást.
Schulek világnézetét jól tükrözi az a kijelentése, 

hogy az oktatás területén a társadalom számára a 
néptanítók tevékenységét tartja a legfontosabbnak. 
Ez megegyezik azzal a francia gyakorlattal, hogy a 
tanítókat iskolamestereknek nevezik. A „mester” 
szó tekintetében Schulek szemlélete, kimondatlanul, 
de egyértelműen, egyezett Hans Sachs véleményé-
vel, aki a Nürnbergi mesterdalnokokban azt mond-
ta, hogy „verachtet euch den Meister nicht” (ne be-
csüljétek le a mestert) és távol állt azoknak a rövid-
látó professzoroknak az álláspontjától, akik a 
gyógyszerészek okleveléről törölték a Magister 
Pharmaciae kifejezést. (Nem vették figyelembe azt, 
hogy a bécsiek a gyógyszertárban tisztelettel kö-
szöntik a Herr Magistert, és azt sem, hogy Európá-

ban a legtöbb szakmában büszkék a „master” foko-
zatra…)

Schulek Elemér példát mutatott arra is, hogy a 
gyógyszerellenőrző hatóság hogyan segítheti magyar 
készítmények exportját. Ennek az inzulin a legjobb 
szimbóluma: Európában azért vált a magyar inzulin 
a legnépszerűbbé, mert az OKI a Richter-gyár által 
előállított inzulin minden gyártási tételét ellenőrizte 
és a készítmény OKI zárszalaggal került forgalomba.
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