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Megemlékezés Mikó Gyula gyógyszerész professzorról, a Debreceni Egyetem
gyógyszertárának megalapítójáról
Di: Tatár György

A szerző n1ege111'ékezik lvfikó G„vula g,vógyszerész professzor 1nunkásságáról, aki
nyolcvan éve kapott kinevezést a Debreceni Egvetenz Intézeti Gyóg)'Szertárának létrehozására és vezetésére.
Publikációi képel adnak a sokoldalú tudós kutató munkájáról, amely elsősorban a
g;1ógvszerészi kénJia és g;1óg;1szeranalitika területét érintette, de foglalkozott gyóg_vszerkészít1né11yek stabilitási1izsgálatával és a g;1ógyszerek biológiai értélanérésével is.
S::aklaJJ s:::erkesztöként orvosi és g_vógys:::erészi körökben belföldön és kil!fO/dön isnzerték nevét. Az orvosi di]JÍonzával is rendelkező l'vlikó Gyula közel hárorn évtizeden át ok-

tatta az orvostanhallgalókat, a g)rógyszerészek részére pedig színvonalas továbbképzéseket s::::ervezett a::: általa irán_i ított intézeti gJ óg_vs::::ertárba11 a Debreceni EgJ eten1en.
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A nehéz gazdasági helyzet ellenére lépésről-lépésre sikerül a gyógyszertár felszerelését és berendezését
Mikó Gyula 1889. március 21-én
az akkori európai szintre fejleszteni,
született az erdélyi Abrudbányán. Köamihez nagyban hozzájárul Mikó
zépiskolai tanulmányait a Kolozsvári
egyénisége, fáradhatatlan munGyula
végezte.
Unitárius Gimnáziu1nban
kája, továbbá azokon a külföldi tanulÉrettségi után a gyógyszerészi hivatást
mányutakon szerzett tapasztalatai,
választva szülővárosában és Bánffyamelyek megvalósítására itthon lehehunyadon gyakomokoskodik. Gyógytőség nyílt. 1928-30-ig a Bécsi
szerészi oklevelet 1910-ben a KolozsCollegium Hungaricun1 ösztöndíjasa,
vári Egyetemen nyert, majd Fabi11yi
s ezen idő alatt Wasitzf..)\ Pauli és
Rudolf professzor és Székelv Tibor
Pregl professzorok intézeteiben dolmagántanár vezetésével a l(olozsvári
gozott [ l, 2, 3, 4]. Ebben az időszak
Egyetem Kémiai Intézetében doktori
d1: 1lfikó Gyufa gyógyszerész-on•os
ban isn1eri n1eg szegedi szám1azású
disszertációt készített. Doktori értekeeg_rete111i tanár
leendő feleségét, aki szintén a
zésének cime: A para diphenoL
Collegium Hungaricum tagja [5]. Bédimethyl és diethyl-methan nitro és
csi tartózkodása idején beutazza Európa na>,'Yobb városaa1nino szánnazékairól. l 912-ben avatják doktorrá.
it és az ottani egyete111eken látogatást tesz. így niegfordul
először
s
Még ebben az évben Budapestre kerül,
Grazban, Lipcsében, Jénában, Hallében, Berlinben,
közforgalmú patikában dolgozik. 1913-ban a Budapesti I. Honvéd Gyalogezredhez vonul be. Az első világ- Hamburgban és Münsterben. Hollandiában is látogatást
tesz Utrecht és Leiden egyeten1ein, ahol az intézeti
háború kitörésekor a Budapesti I. Honvéd Kerületi Pagyógyszertárakat tanuhnányozza. A következő útja során
rancsnokság egészségügyi főnökének segédtisztje lesz.
Párizs, London, Köln, Bonn, Heidelberg, Würtzburg és
s ebben a beosztásban szolgúlja végig o. háborút. l(atoMünchen e>,'Yetemeinek megtekintésére nyílik lehetősé
nai szolgálatának ideje alatt 1916-tól a Budapesti OrKutató munkájáról és tudományos sikereiről belföldi
ge.
dolgozik.
gyógyszertárában
vostudományi Egyetem
ahová 1920-tól tanársegédi kinevezést kap. 1917-től a és külföldi szaklapokban jelennek meg publikációi.
Mindezek elismeréseként a Debreceni Egyetem OrBudapesti Egyetem Orvosi Karára beiratkozik, s 1921ben orvosdoktorrá avatják. Még ebben az évben Belák voskara 1927-ben „Gyógyszerészet" tárgykörből maSándor a Debreceni Egyetem Gyógyszertan professzo- gántanárrá habilitálta. 1932-ben „A gyógyszerrendelés
és értékmeghatározás'" tárgykörrel bővítették kinevezéra intézetébe hívja tanársegédnek. A fiatal - n1ár két
sét. 1938-ban lvlikó Gyulát a tudományos szakirodalom
diplo1nával rendelkező - t'vfikó Gyula az állást elfogadrnüvelése terén elért eredn1ényeinek elisn1eréseként
ja, s ezzel n1egkezdödik háron1 évtizeden át tartó debcgyeten1i rendkívüli tanári cünmel tüntették ki. Nevét
receni rnüködése.
n1éltatói az akkori gyógyszerészet kie111elkedö tudósai1923-ban kinevezik a létesitendő Egyetemi Gyót,,'Yval együtt említik [2, 6, 7].
szertár vezetőjének és niegbízzák annak létrehozásával.
Életmjzi adatok
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Tudományos dolgozatai a magyaron kívül elsősor
ban német nyelven jelennek meg, ezért is válik neve ismertté ezen a nyelvterületen, s ennek következtében a
Pharmazeutische Monathefte és a Mikrochemica Acta
szaklapok szerkesztőbizottságának tagja lesz. A Debrecenben megjelenő Orvosok és Gyógyszerészek Lapjának főszerkesztője. Tudományos dolgozatainak száma meghaladja az ötvenet. Ezenkívül legalább negyven továbbképző jellegű publikációja látott napvilágot,
ezek külföldi gyógyszerkönyvek ismertetései, illetve a
IV. Magyar Gyógyszerkönyv kommentárja. Tudományos munkássága kiterjedt gyógyszeripari problémák
megoldására. A debreceni Rex Gyógyszervegyészeti
Gyár és Gyógyáru Kereskedelmi Rt. injekció gyártásának ellenőrzésében tevékenyen közreműködik, majd a
BIOGAL Debreceni Gyógyszergyár létesítésénél szakértői tevékenységet fejt ki [5, 8].
Nevéhez fűződik a magyar gyógyszerpalettán közel
hanninc éven át eredeti magyar szabadalo1nként a l(ő
bányai Gyógyárugyar (Richter Gedeon Gyógyszerárugyár) által előállított Corhormon injekció létrehozása
és szabadalmaztatása [9, 1O]. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság I 939-ben Jakabházy emlékéremmel tüntette ki. A vezetése alatt álló Debreceni Egyetemi Gyógyszertár tevékeny szerepet játszott a hálózatban dolgozó gyógyszerészek továbbképzésében.
A háborús évek Mikó professzor életében is negatív
változást hoznak. 1944 őszén SAS 1 behívót kap, s az
egyetemi tanzászlóaljhoz nyer beosztást. A Debreceni
Egyetem Orvosi Kara - konnányzati parancsra - Né111etországba menekül, s a hallgatókkal együtt Mikó
professzor is elhab>yja az országot. Halléba kerülnek,
ahol háborús körülmények között folyik a hallgatók képzése. A1ikó Gyula ugyanúgy, rnint itthon, 1negtartja elő
adásait az orvostanhallgatóknak. Amint lehetőség adódik, visszatér Németországból. Lakásukban idegenek
laknak, az egyeten1 biztosít szükséglakást. Az akkori
rendeleteknek megfelelően igazoló bizottságnál kell
1negjelennie, ahol a bizottság tnegvizsgálja, hobry 1nilyen
körülmények között hagyta el az országot, népellenes tevékenységet kifejtett-e, ill. szélsőséges nézeteket valló
párt n1unkájában részt vett-e. Az Ebryete1ni Igazoló Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján nem igazolja, s ezzel együtt kényszernyugdíjazásra ítéli. Fellebbezést nyújt be a Népbírósághoz, s ennek következtében az
igazoló bizottság határozatát 111egsemmisítik, s 1\ /ikó
Gyula professzor igazolást kap, állásába visszahelyezik.
Az igazságtalan határozat 111egváltoztatásához hozzájárulnak azoknak az üldöztetést elszenvedett kollégáknak
a nyilatkozatai is, akiket 1\/fikó G~vula professzor az üldöztetés idején önzetlenül segített [5, 11].
A politikai életben lejátszódó további negatív válto1
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zások azt eredményezik, hogy Mikó professzor - valakinek vagy valakiknek - nem kívánatos személlyé válik a Debreceni Egyetemen. A polgári érzelmü„vallásos, ráadásul a politikai változásokkal nem azonosuló
világhírű Sántha és Went professzorok baráti körébe
tartozó tudós sorsát nem kerülheti el. Közvetleniil a
Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba írt feljelentés képtelen vádak tucatját zúdítják Mikó professzor és
egyik munkatársa fejére. Közel egy éven át húzódik a
kétségkívül koncepciós fegyelmi eljárás, amelynek következtében 1950-ben kényszemyugdíjazzák [ 11].
Az egyetem által biztosított lakást is el kell hagynia
a családnak, s még alacsonyabb komfortfokozatú lakásba kell költözniük. Ezt a megaláztatást, de különösen a kényszerpihenőt a folyamatosan dolgozó, alkotó
rnunkát végző tudós n1ár ne1n tudja elviselni. A megpróbáltatások aláássák egészségét, a bezártság, a munka hiánya, a laboratóriumok, a kollégák távolléte
egészségi állapotának olyan gyors romlását eredményezik, hogy alig egy évvel nyugdíjba küldése után
1951. február 26-án meghal.
Temetésén a Debreceni Egyetem nem képviselteti
magát. A „Gyógyszerészet" folyóirat elődjében az „A
Gyógyszerész" c. szaklapban méltatás nem jelenik
1neg n1unkásságáról.
Mikó G.i•ula professzor egy korszak áldozata volt, s
tudós élete méltatlan befejezést nyert. Nekünk, az utókor képviselőinek kötelessége feltárni és n1egis1nertetni a jelenkorral a gyógyszerészeti tudományokat 111agas
szinten művelő, de bámülyen okból elfelejtett elődeink
életét és munkásságát, mint például Mikó professzorét.
Több mint ötven éve a temetésén a gyógyszerész társadalom hivatalosan nem volt jelen, ezért is helyezem
képletesen e rövid szerény méltatást koszorúként az általam nagyra becsült tudós sírjára. Emlékét azért is kellene ápolnunk, mert nevét külföldön is ismerik. A közel1núltban a Szász Tudo1nányos Akadérnia azzal a kéréssel fordult a Debreceni Egyetem Könyvtárához, hogy az
általuk kiadott lexikonban szeretnék felfrissíteni a Mikó
Gyuláról n1eglévö életrajzi és tudon1ányos rnunkásságára vonatkozó adataikat: s ehhez segítséget kértek.
Debrecen város híres gyógyszerészeiröl patikákat
neveztek el, ezzel is emléket állítva a nagy elődöknek.
1\4ikó Gyula esetében ez n1ég ne1n történt 1neg. Méltó
lenne tudós életéhez egy róla elnevezett, s évente kiadásra kerülő en1lékére111 alapítása, amit Hajdú-Bihar
n1egyében tevékenykedő, rnagas szintü szak111ai vagy
tudományos n1unkát végző gyógyszerészek közül a
legkiválóbbak egyike kapna rneg.

,4 Debreceni Eg;1ete111 g;1ógyszertárá11ak alapítója és

vezetiije
1

SAS bchívó: ;\ 11. Vilílghúború idején bcvczctctt, azonnal
katonai bchivóparancs

végrch;:~tandó

A Debreceni Egyete111 Orvoskarának átadására
1918. október 23-án került sor. Az egyes klinikák - a
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háborús események okozta gazdasági nehézségek miatt
- még nem készültek el, illetve nem voltak működőké
pesek. Átadásuk 1923-1927-ig folyamatosan történt
[3]. Az elkészült és működő klinikák gyógyszerellátását az első években a Debreceni Rex Gyógyszergyár
végezte [8]. A gyógyszertár felállítása először az 1921.
december 15-én megtartott kari ülésen kerül szóba,
amikor Belák Sándor professzor írásban terjeszti be javaslatát. „Határozza el a kar, hogy az egyetemi gyógyszertár felállítása iránt megteszi a szükséges lépéseket.
Ezen lépések megtételére bizottságot küldjön ki és tegye feladatává ezen bizottságnak elsősorban azt, hogy
a gyógyszertár felszerelési és üzemi költségeinek a jövő évi költségvetésbe való beállítását a költségvetés
ügyében tartandó értekezleteken szorgalmazza" [12].
Mikó G.vula megfelelő személy volt a gyógyszertár
létrehozására és annak vezetésére, ezért az 1923. 111ájus
3-án tartott rendes kari ülésen Belák professzor javaslatot tesz a gyógyszertár felállításához szükséges tizenötmillió korona biztosítására és egyben javasolja, hogy
Mikó Gyula tanársegédet a gyógyszertár vezetőjévé nevezzék ki, ami meg is történik [ 13]. A gyógyszertár
Mikó Gyula irányítása mellett elkészül, s 1924-ben
megkezdi működését, de nem az egyetem területén, hanem a DEMKE' néven ismertté vált szülőotthon épületében. 1925-ben költözik a Klinika területére, a
Pathológiai Intézet egyik tantermében működik
1925-26-ig.
A gyógyszertár az egyetem központi épületébe
1926-ban költözik, ahol 2002-ig üzemel. Mind az
egyetem akkori vezetése, mind 1\1ikó professzor átmenetinek tekinti a gyógyszertár működési helyét (a felvételi épületet), amely Debrecenben a Nagyerdei krt.
98. sz. alatt található. A későbbiek során az egyre több
felszereléssel és berendezéssel, valamint személyzettel
működő Egyetemi Gyógyszertár a Debreceni Horthy
Miklós Közkórház gyógyszerszükségletét is ellátja, s
ezzel együtt ezer fekvőbeteg gyógyszerellátásáról gondoskodik [2].
Mikó professzor kiváló felkészültségének, rátermettségének, s nem utolsósorban az egyetem anyagi támogatásának köszönhetően a gyógyszertár hagyományos helyiségein és berendezésein kívül már 1932-ben a tndományos munkának lehetőséget adó laboratóriumok és
felszerelések is megtalálhatók a patikában. Anorganikus
mikrokémiai és fizikai-kémiai laboratórium biztosítja a
különféle gyógyszervizsgálatok zavartalanságát mikro
Dumas, mikre Kieldahl és Fuchs féle desztilláló készüDEMKE= Délmagyarországi Közművelődési Egylet. Az
épület Debrecenben a mai Benedek téren helyezkedett el.

Eredeti funkciójának megszűnése után Debrecen polgármestere az egészségügynek adta át hasznosítás céljából.

Szülő

otthont létesítettek az épületben, s az Egyeterni Gyógyszertár is itt 1nüködött, 1924-25-ben. _;\z épületet lebontották, s
helyén a Benedek Elek Általános Iskola épült fel.
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!ékkel. Kolorimetriás és nefelometriás mérésekhez egy
Leitz-féle universal kaloriméter a gyógyszertár műszer
parkjához tartozik. Külön laboratóriumban az összes
mikrokémiai vér és vizeletvizsgálat elvégezhető. A rendelkezésre álló refraktométer, polariméter, potenciométer elsősorban a kutatás céljait szolgálta.
A külön szinten elhelyezkedő biológiai laboratórium sem marad el az akkori európai színvonaltól. Itt találhatóak a digitálisz, az inzulin, a sekale, az adrenalin
értékmeghatározásának az eszközei és feltételei, amely
értékmeghatározások egyébként rutinszerűen folytak a
gyógyszertárban [14].
Az 1926-ban ideiglenes helyre költözött gyógyszertár egészen 2002-ig ideiglenes helyen működött. Az új
egycte111i ,gyógyszertár - elsősorban a I-Iungarophanna
Rt. anyagi támogatásával - 2001-2002-ben épült fel,
nen1 sokkal azután hogy a Debreceni Egyetemen lv/ezeJ
Géza gyógyszerészprofesszor soha el nem évülő érdemei következtében 1996-ban megkezdődött a gyógyszerészképzés. lvlikó professzor álma, hogy végleges,
megfelelő helyet kapjon az Egyetemi Gyógyszertár, továbbá. hogy Debrecenben leb>yen gyógyszerészképzés
- közel nyolcvan év elteltével teljesedett be.

1

,;1 kutató, a publikáló és

lapszerkesztő,

az oktató tudós
klikó professzor tudományos munkáit tanulmányozva megállapítható, hogy azok elsősorban a kémia
tárgyköréből valók, ezen belül gyógyszerészi kémiával
és gyógyszer analitikával foglalkoznak. Egyik kutatási területe a purinvázas alkaloidák, közelebbről a
teobromin, teofillin, koffein vizsgálata volt. Ezek a
munkák a purinszármazékok kémiai reakcióival, tartalmi meghatározásával, a tartalmi meghatározások makro és mikro körülmények között történő kivitelezésével, valamint gyógyszerkeverékekből az egyes komponensek kvantitatív meghatározásával foglalkoztak [15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].
Gyógyszerként használatos egyéb alkaloidák kvalitatív és kvantitatív analízise szintén kutatási területe
volt. Ezek között szerepeltek: atropin, kodein, apomorfin, morfin, kinin (25, 26, 27, 28]. A szervetlen vegyületek közül a jodidok, bromidok, kalciumkarbonát,
klór, higany (II) klorid, vas tartalmi meghatározásával,
vizsgálatával foglalkozott [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35].
Sokoldalúságára jellemző, hogy a gyógyszerformákban a hatóanyag stabilitása is felkeltette érdeldődését,
ilyen a digitálisz infustrm hatóanyagának stabilitása, a pilula laxans értékmeghatározása, az inzulin oldat hatásosságának vizsgálata (36, 37, 38]. Közleményei között szerepel több gyári készítmény stabilitásának és kvantitatív
meghatározásának a vizsgálata, így a Tetracor, Cardíasol,
Demalgonil, Szulfonamid (p-aminobenzolszulfonamid)
készítmények értékmeghatározása is [39, 40, 41].
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anyag már nem működő izolált békaszíven pozitív chromo-, dro1110- és tonotróp
hatást mutat. Az embríonális szívből kiPoggcndorf'f- Redaktion
vont hormon sokkal hatásosabbnak bizonyult, mint több európai gyógyszergyár
által készített - kifejlett állatok szívéből
nyert - szívregeneráló honnonkészítmény [46].
Mikó professzor egyik legjelentősebb
munkája a IV. Magyar Gyógyszerköny v
Kommentárja. Az 1935-től húsz éven át
·c:·.;.c:;;;..c,·o;·.„·· „
érvényben lévő IV. Magyar gyógyszerkönyv volt az az utolsó kiadású gyógy(i:,_,:
\Jil,<1
" ''• '..•,:: ~:. ,\ .,. '.;·:c:I'.··'· 'll·'·" ':i·,_"'•l·,n.
szerkönyv, amely még kizárólag patikák
részére készült, de az első, amely már
111ege111líti a gyári készítn1ények jelenlé..
tét a gyógyszertárban. Rögzíti a gyógyszerész felelősségét a gyógyszer specialitások (gyárí készítmények) expediálásával kapcsolatosan [47].
Mikó professzor hangsúlyozza, hogy
'"" T„ck•.!lah·" ;_,,,„
" „ · · · ,,··.f' '"
' ..,.,." .'>d.n•I•,::~'··
a Komrnentár 111egírásával a b')'Ógyszerek
patikai vizsgálatához kívánt segítséget
'·. "\V; , ..
" .. ,,,,,., \'.'···
.... ,-..,"
::·:-:::;,, h:·c -\·e";".
nyújtani, vala111int a gyógyszerkönyv ben
lévő hibákra felhívni a figyelmet. Ezáltal
a gyógyszerészko llégák sok bizonytalanságtól n1entesülnek a gyógyszervizsg álat
során. A 639 oldal terjedelemben megjelent, két kiadást is rnegért Konunentár
szerkesztése is úgy történt, hogy a magyarázó szöveg szernbetünően elkülönülA Lipcsei Poggendrof Szekesztó:\·ég leirele, a111elyben a 1Vé111etországba11
jön a gyógyszerkönyv eredeti szövegétől,
is is111ert gyógyszerész professzor, Afiká Gyula 1948 utáni tudouuínyos
a1nely az egyes vizsgálatok ma,gyarázata
1111111kássága és életútja iránt érdek/ó'dik
előtt változatlan fonnában a I<on11nentárba került.
A sokoldalú, külföldi intézetekben is tapasztalatoA l(on1n1entár első fejezetei a gyógyszerek fizikai
kat szerző tudós a gyógyszerészet tágabb tudo111ányos
és ké1niai vizsgálatának kivitelezésével és érteltnezéséköreiben is is111ert volt. Ezért ne1n véletlen, hot,ry a bével foglalkoznak. Ez mindössze 22 oldal. A 23. oldaltól
csi fVásic/9' professzor javaslatára a „Freie Apotheker
az 590. oldalig foglalkozik a gyógyszerek vizsgálatának
Stimmen" osztrák szaklap szerkesztősége felkéri Mikó
111agyarázatával. I-Iasznos tudnivalóként kiegészíti a
professzort, hogy fejtse ki véleményét egy olyan cikkelyek vizsgálatát az et,1)'CS gyógyszerek előállításá
Gyógyszerköny v összeállításának lehetőségéről, amely
val és alkahnazásával is. Az akkor 111ég két éves egyeaz orvosokat isn1ét a n1agisztrális gyóf,:ryszerrendelés
te1ni képzésben részesülő gyógyszerészek részére ezek
felé irányítaná. Ez az összeállítandó gyógyszerkönyv a a kiegészítések hozzájárulnak is111ereteik pótlásához.
hatásos gyógyszerek lehető legtágabb körét tartaln1azAz 590. oldaltól a 612. oldalig terjed a függelék,
ná. Hasonló témát ölel fel három részben megjelenő
amely többek között a biológiai értékmérést ismerteti.
cikksorozata, amelyet egy gyógyszerészek nek és orvoA nlásodik kiadás bővebb az elsőnél; főleg a gyógysoknak tartott előadás anyagából írt [42, 43. 44, 45].
szervizsgálatok hoz nylijt több 1nagyarázatot.
Külön említésre inélló az ernbrionális szívhonnonA kiadvány n1inden t,ryó,gyszertárban nlegtalálható
nal végzett kísérleteiről rneg_jelent cikke, atnit Törő lrnvolt. A Kommentár erkölcsi ér1ékét csak növeli és a szerrével, a későbbi akadétníkussal együtt közöl. Ez a 1neg- zö hozzáértését bizonyítja, hobry a szakkönyv n1egírásáfigyelés teszi lehetővé a Corhonnon inj. létrehozását,
hoz nen1 állt rendelkezésre szélesebb szak111ai háttér, haainelyről 111ár a cikkben szó esett. A 1negfigyelés alapnem egyedül Mikó professzor állította össze [48, 49].
ja az, hogy az e1nbrionális szívből kivonható egy
Debrecenben a Rex Gyóbry1szergyár anyagi és szeltennostabil anyag - an1it corhorn1onnak neveztek cl
lemi támogatásával 1930-ban Vidéki Orvosok és
ahogyan később az ebből készült gyógyszert-, s ez az Gyógyszerészek Lapja cín1n1el szak.inai folyóirat ki"'.'.['•
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adása kezdödik. A havonta rnegjelenő lapban az orvos
és gyógyszerésztudományok legújabb eredményeiről
jelennek meg cikkek, továbbképző írások, szakmapolitikai gondolatok, cikk- és könyvismertetések. Mikó
Gyula a kezdetektől fogva a lap szerkesztőbizottságá
nak tagja és egyben a „Gyógyszerészet, gyógyszerészi
kérnia. gyógyszer-hatástan" rovat vezetője. Az 1933-as
év 4. számától „Orvosok és Gyógyszerészek Lapja"
módosított néven megjelenő folyóiratban Mikó professzornak több közleménye jelenik meg, amelyekben
részben kutató rnunkájának eredn1ényeiröl szárnol be.
niásrészl továbbképző jellegű referátuinokat közöl:
ezek újonnan 1negjelenő külföldi és 1nagyar gyógyszerkönyv is1nertetések. 1\z új Brit Gyógyszerkönyvet hat,
1níg az új Svájci Gyógyszerkönyvet tizenegy alkalon11nal is1nerteti külön fejezetenként. Itt jelenik 111eg elő
ször a I\'. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv isn1ertetése, a Ko1nn1entár. Nén1et és angol nyelvü szaklapokból
gyakran jelennek rneg referátun1ai. l 935-től i\Iikó prol'csszor Rex Ferenc gyógyszerésszel együtt a lap
gyógyszerészi részének szerkesztőjévé lép elő. 111iközben rovatvezetőként továbbra is tevékenykedik.
1936 iiprilisától - a lap n1egszünéséig - 1938 decemberig Mikó Gyula a lap felelős szerkesztője. A kilenc éven út tr.inden hónapban rendszeresen n1egjelcnő
f'olyóiratban az orvosoknak és gyógyszerészeknek szóló cikkek 111egCclclő arányt képviselnek. a1ni a föszerkcsztö 1nunkájút dicséri.
Alikú professzor - 1nint a Gyógyszertani Intézet
n1unkatúrsa - rendszeresen. több évtizeden át oktatott a
Debreceni Egyeten1 Orvos l(arún. Két egy éves tárgyat
adott elö az ötödéves orvostanhallgatóknak. A
„Gyógyszerrendelés„ stúdiun1ot heti 2 órában. a
„Gyógyszerek értékrneghatározása„ tárgyat heti 3 órában. Ez utóbbi előadásának a cín1ét ,.Gyógyszerek hatilsértékének rncghatározásá ··-ra 111ódositotta [ 14].
f\ iv1agyar Gyógyszcrésztudon1ányi "fársasúg ncn1
tartja rncgfelclönek a gyógyszerészek képzését. a1nit
továbbképzések szervezésével kívánnak pótolni. ;\.
vallús és közoktatúsügyi 1ninisztcrhcz e tárgyban 193 7
novcEnberében benyújtott javaslataik alátúrnasztására a
következö n1egúllapítás olvasható: .,Gyógyszerészképzésünk, sajnos igen hiányos és rnúr régen nen1 fClel
n1cg a kor küvctehnényeinek" .. „A gyógyszerészi tovúbbképzés központi bizottságának szervezeti szabályzata'' elfogadásra kerül. /\ szervezetben húro1n vidéki
egyetcrn képviselője kap helyet: Debrecenből 1liikó
Grnla professzor [51 ].
/'.\. 1negbízús alapján a Debreceni Egyeterni Gyógyszertárban Alikó professzor vezetésével 1nár 1938 januú1:iában n1egtartják az .::lső gyógyszerész továbbképzést. Ettől kezdődően évente két alkalonunaL tavasz:-zal és össze\ gyógyszerész továbbképzés folyik Debrecenben egészen a háború kezdetéig. Érderncs felidézni. hogy az első továbbképzésen 42 fő. a n1ásodikon
pedig 38 fö gyógyszerész vett részt. clsüsorban Debre-

cenből, Hajdú megyéből és a környező megyékből, dc
dunántúli hallgatók is voltak. A szervezőnek kiváló
előadókat sikerült 111egnyerni a továbbképzés ügyének.
így Törő Imre professzort, Jeney Endre professzort,
Soó Rezső akadémikust. Mikó Gyula minden alkalommal több előadással is szerepelt. A továbbképzéseknek
szerves részét képezték a laborgyakorlatok, amelyek az
Egyeten1i Gyógyszertár speciális laboratóriurnaiban
folytak néhány fös csoportokban [2, 52. 53].

.4 közéleti e111ber

Aiiká professzor közéleti tevékenységéről részben
szó esett. Több tudon1ányos társaság vezetőségi tagjává n1egvúlasztottúk. Így tagja lett a lviagyar Gyógyszerésztudon1ányi Társaság vezetőségének [54].
i\z Országos J(özegészségügyi Egyesület Debreceni Osztályának főtitkára. tagja a Debreceni Tisza István
Tudo1nányos Társaság Orvos- Tennészettudon1ányi
Osztályának. A tudo1nányos társaságokon kívül közéleti szereplést vúllalt egyházában a Debreceni Unitúrius Gyülekezetben is. ahol fögondnoki tisztséget töltött be [ 11].

()szinte küszünete1net ti.:jezen1 ki d1: K1111 .·lndrúsnak. a Debreceni Egyetcn1 J(önyvtára tudon1ányos fürnunkatársának. aki
a té1na fontossúgúra fígycltncrnct l'clhívta és a szakiroda!orn
üsszcgyüjtésébcn scgítségct nyújtott.
Húlúsan köszünön1 Baktic:i fsri·á1111,; ,\Jiká .!11di1nak. hogy
édesapjáról Alikú Gy11/órá! családi dokun1cntun1okat rendclkczéscn1rc bocsátott és a cikk 111cgír<isúhoz segítséget nyújtott.
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Meglliívó
A !Vlagyar Gyógyszerészeti Túrsaság Györ-!v1oson-Sopron Megyei Szervezete

NikoJics l(ároly halálának hannadik évfordulóján En1!Ckülést rendez
2003. szcptc111bcr 19-én
Sopronban a Pannónia i'vlcd I-lotcl konferencia tcnnébcn.

/\z c1nlékü!Cs felkérl elöadói a tanítványok.
Elözetes progra111: 1negnyitó szcpten1ber 19-én 10 óra.
12 óráig elöadúsok. 12-14 óra között túrsas-ebéd.
14--17 óráig előadások, 17 órakor Nikolics I(ároly süjának 1ncgkoszorúzúsa.
A rendezvény keretében vetítésre kerül Nikolics Károlyról készült film.
Je/eutke=ési határicfii: 2003. július 31.
Jelentkezési cí111: Segítö Ivlária Gyógyszertár, 9400 Sopron, BCkc u. 13.
Részvételi díj: 5000 Ft/fö, melyet az MGYT 11708001-20530530 folyószámlájára, Nikolics Emlékülés megnevezéssel ké1jük átutalni.

1-lívjuk és vú1juk a !(ollcganök. I(ollégúk és a

Tisztelők

jelcntkezésél.
Aliilzl 1Vá11dor11C
rnegyci szervezet elnöke

