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Gyógyszerészet és politika
Dr. Antali.!ózsef
Eiha11gzo11 a Magyar Gyógyszcrészeli Társaság kiildö1tközgyillésé11.1991. nov. 27-élz"
hogy a gyógyszerészeti szakma - és erről is többször beszéltünk - nemcsak tudomány, nemcsak az egészségügyi
alapellátás része, hanem gazdasági ógazat is. Ez egy olyan
területe az egészségügynek, ahol érvényesülnek a piac tör~
\~ényci, és ahol érvényesül az :íltalános gazdasági rend.
Eppcn ezért most, az áialakul:ísnúl abból a történelmi tapasztalatból kell kiindulnunk, hogy a gyógyszerészetnek
egyrészt eleget kell lennie annak a feladatnak, amit maga a
tud~n1üny, a gyógyszerészeti tuclornányok és a gyógysz~ré
szc11 tudományold:al összefüggő alap és alkalmazott tudományok rónak rá (ez valób:m együtt júr azzal - ahogy
Nikolics 1(áro1y professzor ciTc rávilágított -, hogy a
gyógyszerész szerepe a gyógyszcrgyártástól a bclcgágyig,
ho~y ne n1onc!jan1 a proszcktura clCítti állapotig tart, így a
gyogyszcrészctnck végig kell kísérnie nlindazt, ami a
gyógyszer gyárt{isával, forgalrnazás:íval és felhasználásával összefüggésben történik), n1ásrészt viszont azt sem tagadha!juk, hogy az egészségügyi alapcllútüs és az orvosi
ellútás scgédcs:.ipataként a gyógyszerészet függvénye a
gazdasúgi éleinek. Ezérl utaltam az előbbi történelmi péld:tra, mert akkor, amikor a legnagyobb átalak-ulás id6szaElnök Úr, Hölgyeim és Uraim!
Ebben a körben és ebben a tcrcrnbcn nen1 n1ost beszélek
dc azt hiszem, az eln11Jlt negyed században sen1mi
olyat nen1 111ondtam, a1nit vissza kellene vonnon1, és egvct!en olyan cscrnény sem volt. an1clyen nen1 mondtain \':~Ina
olyat anlirc büszke lehetek, anlit jelenlegi funkcióinban is
nyugodtan vúllalhatok.
1\1ai fclszólaláson1nak: két része van és kél dolooröl
kívúnok szólni. Elóször általüban szeretnék egv-két nor~lo
lalot ehnondani, m:ísodszor pedig j\/ikoiics J(Óroly barüto111:it - akivel egy negyedszázad együtln1úk.üdése küt össze
- szerelnérn néhány szóval köszönteni.
/\z els6 rész.1vlagyarországon valóban politikai váHozá~
sokat, politikai átalakulást élünk meg. Nekem módom volt
az elmúlt évtizedekben is szólni arról, hogy n1it jelent az
útal:ikulás, 111itjclcnt 1naga a v{tltozás. En1lékszer11, egyszer
1(6szcgen, nén1i iróniával beszéltem a S::.igctváry F ere ne
nagyszcrú rendezésében n1cgszületctt konfcrenciün arról,
hogyan rcag{dtaz 1867-cskicgyczést mcgcl6z6cn a !:!Vógvszerész szak1na a történeln1i kihívdsra. (I-Iangs(ily;z;~1,
iróniúval!) Elmondtam, hogy a politikusoktól-kezelve az
orvosokon ál sokan egymás után adták be a különböző
rcfonnjavaslatoknt. A gyógyszerészek egy nngyon jelentékeny része is beadott egy rcformjavaslalot többek közölt
arról: mii jeleni az „Októberi Diploma" és az azután kialakult új politikai helyzet, a váliozús szele. A memorandum
lényege az volt, hogy nüvel túl olcsók a gyógyszerek, az
legyen a változüs, hogy emeljük föl az árakat.
Ez persze irónikus n1egközclítés, dc valahol jc.lzi azt,

először,
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l~ában a~ c~zm~k,

indulatok cgyn1(Jsnak feszülnek és n nagy

atalakulas1 progran1ok rncgszületn2k, akkor, amikor meg
nern valósított terveiket a gyógyszerészek is kimondjük
(ezek egy része jó, másik része naivitás, hamladik része
esetleg teljesen használhat~itlan), a gyógyszerészek a hétklizn'1pjaik alapján arra rnut:l!nak r{i, ami a legjobban fogl:ilkozlatja őket. Egy {italakuló gazcbs{igban, kialakuló 1~
:1cgazd::is:ígban ez épp tígy jcllcinz6je volt az 1848-as
időknek vagy ak:u az 1860-as éveknek, 1nint napjainknak.
f\'fa rncg kell t:11álnunk at.t az ut:lt, azt a fonndt, an1i a
gyógyszerészet szán1ára incghat;írozó lesz. Nem kívánok
ebben most állcísi foglalni, Jelenlegi funkciómban két dologba igyekeztem nem beleürt:1ni n1agarnat: nlinél kevésbé
az oktat{tsba és n1inél kevésbé az egészségügybe. Ez az a
kél terület ugyanis, amelyről az elmúlt 6vtizedekbcn és
é!etpály{un során a legtöbbet is111crhellcn1 tneg, Ha cí.!y
intézkedés n1cgtörténik, vagy ha ezen a két tcrÜictcn
lép,~src sor kerül, igen gyakori. hogy csak akkor szólok, ha
elkerül hozzárn és úgy érzeni, ncn1 hallg:i.thatok, mert aki
kitalálta, ezt soha nem lfüta belülről vagi alulról. Ezek
olyan kérdések, an1clycket az crnbcrnck önkorlátozással
kell vizsgúlnia, n1ert ha a részlc!ckhcn foglal állást olyan
területen, an1clyet jól isrner, ne1n biztos, hogy az coész
Ctttekintésében igaza van. lvfégis azt hiszem, a~nyit m~nd~
hatok, hogy a gyógyszcrés;-:ct a !udo1nány és az egészségügy részeként betöltött szerepe n1ellett éppen a gazdasággal összefüggő részében éli át a legnagyobb változást,
és itt feszülnek a legnagyobb indulatok ..4.z oka egyszerű:
itt érdekek ütköznek. Amikor az cmbcrekeszmékról, elvekníl bcsz61nck, ::ikkor arnügütt n1indig a legkcrnénycbb érdeke!: húzódnak rneg ..A.hogy szoi;ták n1ondani: a bank{irok
ininciig a festészclr61, a festők rnindig a pénzről beszélnek.
Dc ez úgy is igaz, hogy an1ikorcsz1nékr6l, elvekről, (ne adj'
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Isten erkölcsi elvekr61) beszélnek, ha megkaparj
uk, valahol
a mélyben néha egészen kisszerű érdekek húzó
dnak n1eg.
Ebben a kérdésben, ami a gyógyszerészet új
helyét jelenti a kialakuló magyar piacgazdaságban- abban
az organizációs rendszerben, arrir61 beszélünk érdek
ckr61 van
elsősorban szó. Ezek az érdekek
egyrészt az állarrosítás
előtti érdekekb61 és összeülközésekb
61- mondjuk ki, tulajdonosok és nem tulajdonosok problémaköréb61-,
másrészt
az államosítást követő id6szakban létrejött szerv
ezeti formákból erednek. Ezek egyesek akaratából, máso
k akarata
ellenére jöttek létre. Egyesek segédkeztek abba
n, hogy ez
megvalósuljon, mások megpróbáltak ezzel szem
beszállni,
a nagy többség természetesen élt, ahogy tudot
t. és élt a
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szerének: az összehangolása, de nekünk mind
en lépésünk
rncgtétclekor mind jogi. 1nind szcrvezeli szem
pontból célként kellk itüzn i-és ez az egész rnagyar gazdaságr
a jellemző -, hogy az átmeneti időre fel
kell készülnünk. Nem
azonos módon indult cl az Európai Közösség
irányába
Nagy-Britannia vagy Portugália, nem azonos
módon alakult Dánia vagy Olaszország útja, és ugyanígy
nem azonos
módon alakul a kelet-közép-európai országok
sorsa sem.
Sokszor és a Világbanktól a NATO-ig sok helye
n alkalmarr volt elmondani, hogy a világnak fel kell
fognia: Magyarország és a volt kon1munista országok nem
azonosíthatók a legfejlettebb ipari országok struktúrájával,
dc nem
azonosíthatók a „hannaclik világgal" sem. A
lehetőségekkel.
világnak receptjei vannak a fejlett ipari tilrsadalmakra és
a harmadik
Azt hiszem, amikor err61 szólunk, nem felej
thető cl,
világra, dc nincsenek receptjei <1 tervutasításos,
hogy abban az adott történelrni id6szakban, anli
n1on
olitikus
az 1950-cs politikai és gazdasági rcndszcrbó
l szabaduló volt kommuévek államosítási gyakorlatát jelentette, a gyóg
yszerészet nista országok problérnáir~l. Scrn recep
tjük, sen1 szcn1léleaz akkori hatalmi, politikai, gazdasági struktúra
részét ké- tük: nincs, mert ez a 74 cst.tcnd6,
ami az 1917-es orosz
pezte és azon belül kellett működnie. Ugyanúgy
ma egy új forradalomtól mostanáig eltelt. nem
volt elég a nyugati
gazdasági hclyzclbcn, egy új piacgazdasági struk
túra részét világnak, hogy felkészüljön arra: mi
is történik, ha ez a
képezve kclI a gyógyszerészetnek is megtartva
speciális komrnunista rendszer egyszer összc
on1lik. Feltehetően
helyzetét - az igazodást végrehajtania. Beva
llhatom: ab- azért ne1n voltak erre felkészülve,
n1crt nem hittek abban,
ban, hogy ne az általános cl6privatizáCiós kiske
rcskedclnü hogy világháboní nélkül belülről
omlik össze ez a rendszer.
rendszerrel együtt történjék a „gyógyszerészet-üg
y" rende- Azért nern hittek abban, hogy ez
a rendszer nem képes
zése, nnnyi részcn1 volt, hogy szót emeltem ellen
e, rnert a szembesülni azzal a tudornúnyos-tcchnik
ai forradalommal,
gyógyszerészet ncrn azonosít.ható a kiskereskc
dclemrnel. a1ni végbement, n1ert nern tanuln1ányo
zták:
a történelmet.
Azé1i nem azonosíU1ató, mert az el6bb elmondott
két dolog: Ha tanulmányozták volna, akkor bizto
san rájöttek volna
a tudo111ányos jelleg és az egészségügyi szere
p miatt a arra: ahogy az ipari forraclalon1 és az ipari
forradalom hatása
gyógyszerészet - anélkül, hogy a legkisebb mérté
kben le- nem viselte cl az abszolulisz1ikus politikai
rendszereket
becsülnénk vagy minősítenénk bármilyen keres
kedelmi mert az a tudom3nyos-technikai forrad
alon1, arni a g6zgépfonntít - rntgis speciális terület. Ez így van n1::i,
de így volt pel kezdődött. és a természe1tuclományo
k fejlődésével folyakkor is, arnikor szernélyi és reáljogú gyógyszer
tárak vol- tatódott. egyszerűen inkon1pn!ibilis
volt azzal, an1it a Szent
tak, a1nit n1tir a nyugati vil3g nagy részében
feloldott a Szövetség és az abszolutizrnus jelen
tett -, ugyanígy az a
törvénykezés.
tudományos-technikai-elektronikai forradalon1
, ami a 60Nekünk a n1ngyar gyógyszerészetben azt az
utat ke!I as évektöl kialakult a vil<íg fejlett
régióiban - és rnindaz,
választani, an1i az Európai ](özüs.ségben általá
nosstí válik. an1i bckövc!l:czctt koru nkba n-, int.:01
11patibilis ~t kornn1u~
Egy rnodell van nünt cél: az, arni az Európai Közö
sségben nizrnussal. .A. Szovjetunió ncn1 bírta a
versenyt. Ebben a
ültalános. rncrt l\,fagyarorsz{1g ncn1csak egysz
erűen t{trsuversenyben rncgvan a szerepe egyrészt azoknak,
lúsi szerz6dé..st ír alá- n1ég e hónap köze pén- ,
akik az
hancrn jóval crnbcri jogok kérdését felvctct!ék
btir naivit<isnak túrlt,
többet, mert ennek az Európai Közösséggel köten
dő társu(azonban Cartcr elnöksége rn;·tr a Szovjetunióban
is szirnc
lási szerződésnek a preambulun1ában van egy
rész, a1ni felbíztatta a 111{1.skérn gondolkodókat)
. n1jsrészt Reagan
rnegkiilönbözteti a többi ország társulásától (pl.
korábban elnöknek, aki a ,.csillaghüborliv<J'' bclcli
~ljtotta a fegyverTörökországétól), ugyanis benne foglaltatik a
csatlakozási kezési versenybe a világot. Et.cJ:
voltak azok a 1ényez6k,
szándék.11agyarország ezt érte el és ezt harcolta
ki kemény arnelyek szcrr1 bcsítették a szo\·jet VC7-t::'
:té.st azzal, hogy sem
tárgyalásokon, utat nyitvaainásikkétcsatlakoz
ónak is. Egy a világn1éretú versenyt ncrn fogják
hirni, S\..':rn pedig a gaznagyon jó kompronüsszumot sikerült kötnünk.
das3gi élet - az a strukttíra, ~irnit a kornrnunis
ta politikaiiv1a rnár a vízcsapból is az Európához való csatla
kozás gazdas{igi rendszer kitcrn1cl! - ncrn képes
a világ fejlődé
folyik, rncrt ~íllandóan Európára hivatkozunk,
és nlindcnt sével lépést tartani. Ezek a kiils6
történelmi fal,torok.
európainak n1in6sítünk, pedig Európa sokn1inden
t jelent. n1elyek a változást előscgítct!ék Cs ezt
érzékelni kell.
Európa sajnos nagyon élénk agyú: a nácizmust
és a kornAzt senki serr1 tudhatta. hngy rnikor következi
rnunizrnust is Európa szülte. Az Európához csatla
k be és
kozl"ÍS n1a incnnyi időt igényel a kornnlltnizrnus
összcornlásn, dc úgy
azt jelenti - és ezt rnost konkrétan kell rnegfogaln
1azni -, gondolon1, hogy akik tuda!osan álltak:
szen1bcn, és tudatohogy egy évtized a1::1tt az Európai Közössség
normáihoz san nem hittek abban, hogy ezek a rczsin
1ck fennmaradhat~
kell közelíteni. Azt még nem tudjuk, hogy egy
évtized után nak, azok arról rncg is voltak gyózódvc
. Én ncn1 ajánlok fül
(ha csatlakozunk) pontosan milyen lesz az Euró
pai Közös- cgy1nillió forintot, rnint eg:yik p~írtclnök
kollcgárn, de ezekség. hogy az angol. a német vagy a francia rnodc
ll fog végül ben ::i kén.lésckbcn is búrn1 ikor v{il!alorn
az összehasonlítást.
győzni, nli lesz a „valuta kérdésben
", mi lesz a védclrni
Ennél a ncgycclsz<lzaclnál, arnirszcn1ély szerint
végigkírendszerben, nli lesz a politikai intézrnényrends
zer egysé- S('.rhcttcrn, sokkal ho.sszabb az az idösz
ak, arnit a gyógyszegesítésében vagy különbözőségének fenntartás
ában. Ez a részet nz {11lamosítfis ötu végigélt, hisze
n az '50-c s évek
jöv6 kérdése, hiszen n1a rnég maga az Európai
l(özösség elején élte meg a gyógys;;,crész !ársadalor
n ~lí:t a katartikus
sem döntött, ma is folyik az Európai Közö
sség rend- él1nényt, amit az államosítás. a tulajd
on elvétel, az új szer-
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ezetek kialakulása jelentett. Emlékszem, az államosítás
gyik ,jubileuma" alkalmából (és a gyógyszerészet fejlő
ésc emlékére) az hiszem Szokolay Sándor egy kórusművet
oerzett, amit Sopronban mutattak be. A dobogón állva Ó
inga vezényelte az előadást, de a zenei alkotás egyik
rámai pillanatában a dobogóról leesett. Akkor mondtam a
1ellcttcm álló K üttel Dezslfnek: ,,Ez volt az a rész. amikor
llamosítottak benneteket". Azt hiszem, hogy a gyógysze!szet történetének ez a része valóban drámai hatású volt,
; a nagyszerű szerző ezt kitűnően érzékelte. Ez megtörtént.
'gyanalJrnr, ami létrejött. az egyszerűen egy adott kor"1knak volt az adott szervezeti formája. Létrejöttek a
yógyszert{ui központok (illetve azok elődei mint vállala1k), és folytatták a működésüket: a gyárak és a nagykcresedelmi vállalatok pedig vagy megszüntck vagy átalakulLk.
An1it világosan kcll lútni az átn1cncti időszakban az az,
Jgy rna I\13gyarországon egyik oldalon beszélhetünk pri1tizációról, beszélünk kárpóLlásról, dc kell beszélnünk
:ról is, hogy kialakultak-e azok a feltételek, amik mellett
'előbb cm lítctt egységesített európai gyógyszerészeti moell felé haladhatunk. Ezt látnunk kell és tisztában kell
'nníink azzal, hogy még nem alakultak ki az0k a feltételek,
11elyck egyik pillanatról a másikra lchct6vé tennék az
Jrópai modell alkalmazását. Ezért kulcskérdés, hogyan
1djuk ezt a rendszert átalaldtani.
A privatizCtció problémakörétól kf!zdve a gyógyszcrt{ui
Jzpontok átalakulásán és a nagykereskedelmi funkció beiltésén át látom azokat a kérdéseket, amelyek ennek a
1iilctnek az átalal;ulását érintik. El kell dönteni sokmin:nt. lviúsok az érdekek a szcn1élyi jogú és a rcáljogú
~1 ógyszertáraknál. IVlások, ha a gyógyszerészet egy tcljc'n szabad foglalkozás lesz abban a formában mint Német;szágban, ahol elég egy diploma és a gyógyszerész mcgvitlwtja a gyógyszertárát.
Fel kell adni bizonyos szemléleti kötöttségeket. A
yógyszcrészcti szak1na az állarnosított periódusban szük~gszcrúcn szcn1ben állt a drogéritlba il16 szerek árusításá11, védte tudornányos és szakmai presztízsét. Ez nuí.r ré;bbcn is feltűnt annak. al;i külföldre ment. Az amerikai

yögyszcrtárak virsli-büfé szirnbiózisúig nem kell elmenni,

; az arany középút megtalálható. A cél világos kell. hogy
gyen: meg kell találni az európai középutat. és ez a
t'ógyszcrészcti szakrna nagy feladata. Egy évtized rnúlva
e Európai Közösség tagjal;éntaz európai versenyben helyt

~ll álljunk tudományban, egészségügyben és gnzclasági
'.crkczetbcn. l(egyctlcn verseny lesz!

El kell mondanom - mintegy barátok között érLcm ma1m -. hogy volt, amikor nyugati tárgyalópartnercinknek
cl kellett mondani: „Uraim, én az oroszokon edződtem!
urlakov tábornokkal kezdtcn1 a tárgyalásokat. úgyhogy

ínnilycn kemény tárgyal{lSokra készek vagyunk". Ne lc)'Cnck illúziói senkinek: van eszme és van európí.Ü összcJtozás, van stratégia és van biztonsági együttn1úködés,

m személyes barátság politikusok és vezetők között. dc
ncs keményebb t{Irgyaló fél, mint a nyugati P'Irtner. Azt
,szen1 ezt tudja rnindenki, aki valaha tárgyalt velük. Jó, ha
nök is felkészülnek erre.
.A. 1násik, a1nít cl kell mondani. hogy ezen a szakterületen
~ üin1encti időszakban bizonyára lesznek olyan fcszültsé,k, lesznek olyan ellentétek, amelyek felszínre jutnak,
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hiszen, amikor átalakulás van és összeo1nlik valami, amikor
a fedőt leveszik és a g6z kijön a fazékból, sokminden
távozik. A gyógyszerészet azok közé a szakmák közé tartozik, ahol mindig volt egy belső kari összetartás, amelyik
a politikai szélsőségektől (kivéve a legnehezebb időket)
távol tartotta a szakmát, ahol ha többet tettek és többet
dolgoztak, politikai tisztességgel hagyták működni az embereket Ezt a szakmai összetartozást, ezt a szakmai-kari
szolidaritást ma is meg kell tartani, és ajó ügy szolgálatába
kell állítani azért, hogy a gyógyszerészet mint szakma,
amelyik a medicinával összefüggésben kivívta a társadalom
megbecsülését, azt tartsa meg és kerüljenek felülre a szallmai értékek.
Nemcsak gyógyszerészeti probléma, hanem minden
szakterületnek és az egész magyar alkotó értelmiségnek a
problémója, hogy hol kczdcíclik a tudományban, és hol
kezd6dik egy szakmában a szakismereti lehetőség? Ezt a
kérdést lccgyszcrúsítvc azt is r11ondhatorn, hogy két egyforma ember közül, ald elvégezte valaha az egyetemet, ha az
cgyil; - politikai oppOI1unizmusból, vagy azért, hogy ne
frusztrálódjék - megtette azokat a bizonyos „szükséges"
lépéseket, abban az esetben kétségtelenül el6bbrejutott. de
ez nem gyógyszerészeti probléma! Ha egy tehetséges teológus szilórd politikai mcggyózódésből addig elmenve,
hogy semmiben nem volt hajlandó résztvcnni, önmagába
fordult, akkor harrninc év után n16g a nála sokkal tehetségtelcncbbel szemben is - aki részt vett a szakmai közéletben,
kongresszusokra járt, nyelvi isrneretekre tett
szert és a szakirodalom mai foglalkozott- hátrányba került.
Feltehetjük azt a kérdést, hogy kijutott előbbre és kinek van
nagyobb esélye, de azt is, hogy ld rnellett áll az erkölcsi
igazság? .-'\n1cllett. aki kétségtelenül ke1nényebben állt ellen, dc n1a 111ár elinaracit -1nint az az orvos, aki félreállt és
a körzetben a hétköznapokban küzdött-, vagy amellett, ald
megtette az engedményeket és a szakirodalomban, a nemzetközi kongresszusokon ne\·ct szerzett? A külföldi professzor rna őt keresi és ncn1 a falusi körorvost, aki pedig
valaha az egyetemen tal~ín tehetségesebb volt. A rend~
szcrváltoz1s igazi nagy c!iil~n1n1öja ez: 1nilyen helyzetet
teremt a politikai szcn1bcnállús? /\. szakmai elmaradás, a
szükségszerű kiesés- ha tígy tetszik- a cleklassz.álódásnak
rnegint egy 1násik forrntíja.
Iviajogosan kiáltanak igazságért azok, aJdkszembeszá.11tak. félreúlltak, de a músik olclalon is fclvct6dik a kérdés: ki
produkált, és mit tudott tenni? Ezt a feszültséget, ezt az
ellentétet soha nem tudjuk feloldani azokban, a.kiJ.;: átélték
ezeket az évtizedeket. Ebben a ncrnzedékben ez meg fog
ncmzcU~özi

n1aradni, rncrt az egyik a szakn1üra fog hivatkozni, a másik
pedig az etikára. A legszerencsésebbek azok, akik meg
tudták őrizni politikai n1;1gatanösukban is a tisztességet, és
elérték azt, hogy szakn1ailag 1ov{1bbfcjl6dve később a
ncrnzet.kőzi kapcsolatok révén bizonyos védelmet élvezve
- ncn1 estek ki a sza.krnai élvonalból.
Azoknak a fiataloknak, akiknek már nem kellett emberpróbáló icl6kbcn sem kihallgmé1sokon, sem behívogatásokon arrn a kérdésre válaszolniuk. hogy belépnek-e a pártba
vagy sen1, vállalják-e n novcrnbcr 7-iki ünnepi beszéd megta11:tsát vagy ncrn, rnindcz n1úr isn1erctlcn. Én úgy gondolon1. hogy csak egyénileg. csak kinek-kinek egyéni telje~
síl!n6nye, egyéni n1ngatar!i.isa és ennek mérlegelése útján

lehet valamire is váhL"t acini. Ha valaki tett gesztusokat, ha

656

GYÓGYSZERÉSZET

1991. december

tett engedményeket, mit találunk a mérleg egyik serpeny6Nikolics Károlyban a szakma képvisel6jét, a szakma
jében, és mit a másik oldalon? Mi van a teljesítmény olda- minden területének kiváló
művelőjét, a szakma védelmező
lán? Kiket védett? Mit tett a szakmáért, a tudományért, jét és azt a becsületes, tiszta magyar
embert köszöntjük, aki
végs6soron az országért? Csak így, a mérlegelés útján lehet most úgy döntött, hogy leteszi
az elnöki tisztséget. Reméhozzávet6legesen igazságot tenni a köz érdekébe n-ha úgy lem, hogy folytatni fogja eddigi
munkásságát. Kérem is,
tetszilc patikamérlegen mérve -, de az biztos, hogy soha hogy folytassa tevékenységét
azokkal, akilc az ország tisznem lehet a teljes igazságot elérni.
tességes átalakulását akarják. Szeretném aláhúzni a tisztesA teljes igazság hiánya azonban nem ment föl. Itt nem ségest. de szeretném aláhúzni az átalakulás
t is, mert végtecrr61 a szal-Jnáról beszélek, ahol azért a skála sokkal szú- lenül terhes szárnornra, amikor
az ált:úános politikában
kebb, mert kevés gyógyszerésznek kellett abban döntenie, szabad el vúségre, liberal izm usra,jogá
llamiságra, szabad pihogy akaszt avagy nem, kivégez, avagy nem; vagy a másik ac gazdaságra próbálnak kioktatni
a n1arxizmus-Ieninizmus
oldalon kevés gyógyszerésznek kellett a szakma érdekében elkötelezettjei, a korübbi politikai
rendszer szilárd képviseolyan mértékben vállalni az ellenállás rizikój{tt, mint más lői, azok. akik olyan gyorsan járlák
meg ezt a „damaszl.-uszi
területeken. Itt sokkal szűkebb volt a mozgástér, de szűkebb ulat", hogy föl-alú poroszkülva
alig egy-két hónap után már
volt a lehetőség is, mert nem volt olyan mértékben polari- képesek a liberalizmus kiválci képvisel6
i lenni, és akik most
zált a helyzet, mint számos más területen. Ezt világosan kell liberalizmusról beszélnek. holott
ncrn olyan régen a marlátni, lliszen ha végignézek a termen, látom az, arcokat és xizmus-lcninizrn us p1"1formjáröl oly
határozottan ítélték cl
emlékszem, hogy ki mit, hogyan és miképp tett. En legalább a liberalizmus képviscl6it. v.igy a ga1.dasági
rendszerben
25 évre cn1lékszcn1 vissza, 25 év magán- és nyilvános hazai tették ugyanezt.
és külföldi megnyilatkozásaira.
Szárnornrri ugyarnígy rendkívül terhes az is, amikor
Ez az a pont, amikor befejezem az állalúnos részt. és azok, akik végrchajtott:1k vagy
szolgálták a törvénytelensénéhány szót Nikolics Károly elnök úrról szeretnék szólni.
geket és anlihun1tlnus 111agatart::':st tanúsítottak, most a hul'likolics Károly szakmájá nak kiváló képviscl6jc. Ezzel n1anizmus és ajogállarniság
nevében „krokodil könnyeket"
itt nem mondta111 újat. Ami számo1nra mindig különös volt hullatnak. Netn cn·ől van szö! .'\rníg
én a helyemen vagyok,
az 6 életútjának vizsgálatakor az az, hogy egy magas szín- addig ebben az orszügban igenis jogü!larni
ság lesz, igenis
vonalú tudós és egyetemi ümár volt olyan lokálpatr ióta-és piacgazdaság lesz, és valóban európai
normák szerint fog
ezt sem először mondom -, aki hú maradt Sopronhoz, hú 1nindez történni! Nckcrn nincs 3cnkirc
szükségem a saját
rn,U"adt ehhez a nyugat-magyarországi 6rhelyhez, és hú politikai pártomban scn1, a
s~lj<ít kormúnyko::tlíciómban
maradt ahhoz az elvhez, hogy minden körülmények között seni, aki ncrn elkötelezett híve a parlan1cn
táris demokrácia szakma érdekeit képviselje. Ha életében tett engedményt únak. De azt is hozzátcszern, hogy ahhoz
sincs közöm, ha
vagy gesztust, sohasem önn1agáért tette, hanem a szakn1a v::i.laki nem clkötelezc!tjc ennek :1 nemzetnek,
ennek a néphajójának irányítása és fennmaradása érdekében. Nikolics nek, hancrn csak által~íbnn elkötde.zcttjc
bizonyos cszmélz}(ároly azért volt cls6rcndúcn alkalmas arra a tisztségre nck. \íagy ezt a ncrnzctct sz0Jgjlor11,
vagy ncn1!
an1it kilenc esztendeig betöltött - és ahonnan rnost visszaEzt a nemzetet kell szolgúln1111k akkor is, amikor bárkivonul -, inert teljesítette 2zt, an1it elvár a gyógyszerész vel t;irgyalunk a világ nyugati v:1gy keleti
felér61. 'i/égre ez
társadalorn a tudóssal szcn1bcn, és változatlnnul rnúködött, az orsz{ig szuverén !ctt ! T'an1Jsíthato111,
hogy senki nen1 ad
rnint gyakorló gyógyszerész.;-\ gyógyszerészet tudóst látott utasft{L'it se innen, se onn:in. (·.s fc'íleg ncrn
hajtunk végre
benne. és ez a tudós ott állta tár;:i rnellctt. Részt vett a szakina si:111111ilycn utasítást: nz nrszügnt szabacid:í
tettük!
rnindcn ügyében, így az cgészségügyi-cllátúsi területen
Szcrctnérn. fia ennek az óriósi problén1likkal küszköd6
éppen úgy tevékenykedett, nlint az adott korban isn1crctes és az átalakulással cgyüHj:lrö s1í!yos
rncgpróbáltatások:.lt
gazdas::ígi működtetésben, dc az útahü:ulás végrchajtásdban c!szcnvcdli, rossz hangulatú népnek
1ninél löbb olyan en1is hozzájürult az els6 Jépésekhcz.
bcre lenne, aki htí az orsz:.íghoz. fní a néphez, hú a szakmáivíost, anükor egyrnásnalc feszülnek majd az indulatok
hoz, és nlinden körüln1ényck kOzött incgteszi azt, arnit tud.
és ennek n1{rr jeleit láthatjuk csak azt mondhatom, hogy Nikolics Küroly is azok közé tarlozik,
aki tudta, hogy mit
az államosított gyógyszerészctb61 történő ütalakulüsnak kcU tenni, és tette azt, ar11i! lchcti.'tt. Ennek
jegyében Nikoegy (Jj és nern egyszerűen az 1950 cl6tti gyógyszerészeti lics K{troly részére cl6tcrjcszt ésc111rc a
Ivfagyar !(öztársaság
rend vissza:íllítás3tjelcnt6 - gyógyszerészeti szakmát kell nt.:vébcn n közt:'irsas~ígi elnök a !\íagyar l(öztár.:;ns
ág Éreredményeznie. Igazodni kell a nyugati országokban bekö- denucnd tis?.tikcresztjét <1clor11;ü1yozza.
vetkezett változásokhoz is, mert a négy évtized nemcsak a
Legyen szabnd annyit sz~'.rnélyescn hozzátennem, hogy·
gyógyszcrféleségekben, nerncsak a gyógyszcrkutat<ísban, l'likolics l(úrolvnak csak tíj kitiintetés
t voltam hajlandó
hancrn a gyógyszerészeti ellátás rendszerében is változáso~ üu1dni. Ez a krtüntctés ann:tk ;i 1\ingyar
Érdernrcndnck,
kat okozott. A történelmi tapasztalatok birtokában nézze- an1clyik évtizedekkel t:i'.e!(i({ j<Írt a kien1clke
d6 munkássánek cl6rc, és azt az emberi tisztességet, azt a hunu:1nista got végzőknek, illetve annak a l\·íagyar J(öztársas
ági Érmagatartást. azt a középutat jelentő szemléletet kövessék, dcrnrendnck besorolt fokoz;1ta. n1nclyik az új
magyarkitün~
ami 6t elfogadhatóvá tette. Nikolics Károly clv-febclús és tctések körébe tartozik. Ennek az
érdcn1rendnek 2
onnortunízmus nélkül szolgálhatott és maradhatott tisztün tisztikcrcs:.tje n1~1gas ki!ün1ct6s, közcy.Sn
a koronás cín1eregy olyan politikai rendszer1Yw, ahol nehéz volt ilyen ma- r·~»l és az eredeti lviagyar Érdcrnrcndnck a
formájával. /:;.
gas szinten, és ilyen n1agns pozícióban foltok. s{tr-fröccse~ J\„Íagyar Köztársas:ígi Érc!crn rend ! isztikcresz
tjénelz első kinések nélkül a szakmát szolg<ílni. Nikolics Károly azok tüntetc!tjc Nikolics I( ároly. Egés?. életrn úvének
elisn1eréseközé tartozik, akik ezt - nyugodtan n1ondhatom -, mint ként nyújtorn át a köztársas;ígi elnök
és a niagam nevében
bűvészmutatványt végre tudták hajtani.
sok sikert, további jó cgészsé.gct kívánva.

