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lVi.egemlékezés Széki Tibon·ól '
'! 1ha11 !(ároly, a ntagyar tudo1núnyos ké1üia rneg~
alapítója, jú!lehet doktori disszertúc:iújút szerves
ké1niai térnakörblíl (platinciúnctil 1~;.; krizofúnsa;;
viz:-;gcílata) kc;szítettc Bi}cshen Jlcdtenbacher profe.-,szornúl. az organikus ké111ia jeles n1íível6jénr'.·l.
tanul111únyai to\·úh\)fnlytatúst'tra ka1iott ü::;ztöndíjcl\·al rnégis a heidelln:rµ:i }Jnn.sen professzorhoz
1nent, az últalúnos, :-;zur\·ct!en és ant1lítikai k(~nlia
knrabeli nagyn1esten."hez. :T/i((n a JJesti Pg_rPh~inrn
tiirtént kincYezr~sc t~s az cls<'í 1nag~var korszeríi
ké1niai intézet 1neu;.;zcrvezésc snrún t:o\·úl1!1ra is
az últalltnns -és a :;z·c:rvctlcn ké1nia irúnt tanúsított
(:rclckliiclé.st. ter01ntet:t e L:ren Jllnradandót. az
volt vis;;;ont az elk(~pzeh"se. hogy a szerves ké1nía
oktatúsa <"s iníiveh;sc az lK72Mhcn fe!úllítntt. kolozsvári eg:vctc1nen talúljn11 ottl1nnra. 1'anítvúnyai
közül tanár;:;C)!!)cljót f?fci.':Whrr .•1 ntult sze1neltc ki
erre a feladat11i-. .
l 1'lcischcr gyúgyszerészi uklevelét .Bécsben szet'c•zt:e 111eg, de l~udapci:iten 1808-han '1 1han .l(úroly
rnellett tette le uvóuvszert~szi doktorútnsút és lett
tanársegéd._ J'.:rc~l;1u.';í{ycs tudon1únyo.'i n1unkássága
e!is1neré:;éül az 1872-lien létesült kolozsvári eu:ve~
tcqn felállítandó ké1niai tanszékén ef1:yete1ni'-··ta11ární neYc>ztl:k ki. :\z 1872-i:L tar~-l;vckct kiilfüldi lal)Ol'ttl:óriunu>k. tanuluuÍ.n}'Ozc'ts<ivaJ tült:ütte,
els{)sorlJan a bonni eu:vetcn1c1l; .f(c!.:uléral ki.izü:-;
dolgozata is jelent 1nc'g·_ 1-[azatért:e utún nagy lclkcscdéssc! és hozzáértéssel lútott hozzú az új
eu:vct:e1n kc~n1iai nktatúsúnak n1cgszcrvezéséhez és
ir'ífézct:c fclállításúl1nz. ~~\ gyógysz'Cn~i:izkéj)ZÓ:-i terén
c.~lért ercdn1énvci elis1ner(:séül a ::\:Tau :arnr.:..;zú!!i
(.~yógyszerl:sz. .i~gylct tisztelctlleli tagjií~-ú \-ú!a~~
totta. 1R77-hen. n1ég ntiel6tt intézctl' elkészült
\·olna, tragikus hirtelenségµcl elhunyt.
Ut:éJdául F'nbinyi Rudolfot, a l>nda1~c;;ti .Józ;;ef
111ücgyctcn1 scgéc1tanúnít ncvcztl~k ki.() ercclctile.!.?"
a t-ndornún;·cu:yeterncn v6!!zetf:.. s ntt kf\s(íhh a .. Szc•r1
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Bai·an\·a u{cu\·ei Szcr·veZet\· N°"_\:tlg(iíjns k!nbjúnnk !\JSO.
HHíj11s 'O·i ü:.-;Si.ejiivei.r;\f~!l.

\·e:-; \·cgvt.a 11" -h(.>l n1auún t:a 1uí.rrá ha! dl itúltúk. .Ezt
n1egeltí;(:;en 1núr két <~~:·cn keresztül kü!föl(liin kc'.•pezto 1na.u:út. elstí:-;orlJan a szcr\·es k(:111ia területén.
JVisli('cni·u.s c'.·s „:idolf IJaeycr 1nel!ett·, dc lJunscn11él
Cou:la!kozott általúnos l's analitikai ké1niúval is.
A. kolozsvúri e!!vcte1nen Ji'lci8thcr kezde1nénveZ(!s<'>t célszcrlic1~ · berendezett. 1noclern intéze'tt:é
i'cjle;.;ztette. 1nely 188~~-ban 1neg ii:i nyílt. ~rudo111án \·os (~'rdek!Dclf'.•:;,;e ek'int:e szerves l.::f;lll iai vnlt:
tnlafdonképpcn (i tekinthet(í a 111agyar szerves
ké1niai kutatú:-; 1ncgtercn1téíjé11ek.
Snkirúnvú tudon1ú11vns c~rdekl{íc.léi:ie a kutaüí.sait
a kt~n1ia inás terillctl:re Vl'Z{!tte, de egv évtizedn;·i kit(•n') után újhúl fc!lolJIJant: a s,ze1:ves ké1nia
irúnti· l~rcleklé.idt~:;e, a1nikor a fri~s diplo1nás 1S;~1.;ki
'.T'ihort 1na!!a nu:llt'.' \"ette tanúrsc!!(.dnek, akivel
azntún NzúTnns kiiziii:i dolgo;;,at:a jel~nt 1ncg. 19,:éki
rr ibor lt~nyegc:-;en közre111 ü kiidütt ab l.ian' hogy a
koloz;.;\·iíri tudo1ná11\·cuyel:e1ne11 a :;zervc:-; kén1iai
okt:atús t;s kut:atús kire'jilídöt.t:.
()rsz;Ígunk ehhpn a n11Í:-;ndik t'U\'Cte1ni vúrosúl1a11 . .l\.~llnzs\·árott sziill'tet-t 107\1: üprilis 18-(1n
h';~(;J..~i '1 1 illor. (~yóµyszeréi:iz csalúclb('i! szár1nazott.
u

Sziilúvún1sn euvet:e11u.~n szerzett lllUU-l1an .uvúuv:-;zerészi nldev'e·!et, inaj( l 1no1-l1en g_vt'1µysZ(..rt;';zi
dokt:orút:ust. Ne111 1nunt \·issza clolu:ozni a csalúcli
~yúgyszertúrlnl, hanc111 ]<1((hinyi 1;1··t1ff:sszcir nH.'ghívús(u·a annak inl:í;zett'.l.ien 111aradt, ahnl l ~!U2-1icn
a veuvCszdoktnri nklc\·(;]ct is clnvert.c. r['aniírseu:éd,
nutjd. adjunktus lett: í.~;:; 1\107-li~n 1núr 1nagá'űta
nárr[Í ltabi!itúltúk a .. I~enzolu\·(írüs \·eu:viilctek
kó1niúja'' túrg;·kiirl.l6!. I~_uy t;\·e't''tiiltiit:t. k1\'fatússal
eg\·}iekütiitt tanu!111ú1111val 1-ierlinhrn [{arl .Liebcr1/1,an.11 charlnttcnhurgi n~ííeu;'etcnli professzor pzcri,·cs kt>1niai intézetélJen.
Fabinyi 1ncllctt 1núr korún l1cka11csnl<'1clott a
n1agyar kó1niai küzélcthc. „A. professzora kczcle1nénvczésére 1007-hcn IllC!!tllakult ,.}fagya!' (.~he
llliki'1sok Egvesülct/' -önek ~·!;:;{) tisztikarúGan a titkúri tisztet -:t'ü!tütte Lic i~::; Uf.!vancsak {j lett az euvik
felcllJs ::;zerkeszt{Jje az eg~\,~e;;Ulet 1\)10-be11 1'í-;eginclnlt snjtóorgún11n1únak, a .,}fagyar ('.ho1nikusok.
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2-!. évfolyntn D. sztí1n

vúnos rendes tanárt't vú. :Jfogbb:túk. az új egycte1n
kétniai intézetének 1ncgszcrvczésévcl és a kén1iai
oktatá~ rncgindítús;Í. val.' _~\ feladat n<qry;.,úgút jcllcrnezze, hogy akkor n1ég csak ez vult az új egycte111
egyetlen kérniai intézete: bölcsé:;z-vcg;i.·ész, orvosé.s gyógyszerészhallga tók (1ktat:ásaszúnuíra. l~gya11akkor ehhez 1nindössze az állan1i uin1náziun1 inúaz
át, 1ncl\·
részét enu(·c!'fék
sodik cn1cletének ccrv
•
v
cJ
átalakítás dacára e célra legnagyobb 1nértékl.Jen
alkahnatlan 10 szobából állott. Ekkor inutatkozntt n1eg először 1.9::él;i. Tibor hallatlan oncrgiúja és
szervezőkészsége ..J ófor1nún a sc111111iből intézetet
tererntctt és l 02:2-l_1en 1negintlulhatott az oktat{u; .
..-\ szegedi cgycten1 kifcjlés2tése ::;orán a ké1niai
intézetet kettéosztnttúk: az I-es ve~ytani intézetli(•n a szerves és gyóg;·szcrészi kÓ1{iia, valaniint
a ;.I.YÓ_!.!vszcrészhall.Qatók analitikai nktatúsa folvt,
i!k:{t;i(:U a II-es szÍí1nú \'t:gytani intézet feladt~t:a
lt·tt az últalú1H1." (;;..; szt'rvetlen kl·niia oktatúsa.
J{i"l\"ÜlesPn sor kerii[t a ,c.;ze;.redi t·i..::vet:l. n1 ])ún1 tc;ri
t;pillet:ein0k n1egépítésl~re is. /{:;5/.-it l'llnek :-;orán
1~!~7-\;en az I~es intt~zct 111egépítésénl•k il'r\·ezt:si
vkí1nunkálatai\·al és a szervezésével híztúk 1ne!.! .
.L\z építkezés ] ~!20-lian kezdéídütt, í!s 1030 nyarún
IJe is fcjez6clött. _4. szegedi inoclcrn organikus intézet létrejöttében ,Széki Tibor nagy encrgi{tjúnak,
fáraclhatatlansúgún ak 611pen ú~;.', n1ínt h.c1zzú~
értésének és tapnszt:alatúnak nro:-;zlúnrésze volt.
.Az cgyetcrn közösségéért ezen .feliil is 1nindcnt
vállalt, közben dékán l's prodékún, 1najcl az í.'.~pít
kezés befejeztével 1n:-~:J-84-hcn rektor is volt.
1

J_ ábra

.Lapjá"-nak is. (Ez Ynlt az előtörténete, hogy
háro1n évtized 1núlva, lHc.tl-bcn az akkori igen
nehéz körühnények között vállalta az egyesület
elnökségét.)
Egycterni rendkívüli tanári cín1n1cl 1017-ben
tiintct.t{:k ki. A harn1incnvolc éves fiatal tudós
szépen ívcllí cgycte111i pá1yÜfutúsa azonban az e1s6
világháború befejeztével I\.olozsvárott 1negszakadt, s ekkor út1nenet:ilcg két évig a családi gyógyszertúrban dolgozott. _i\. trianoni békeszerződést
követ6en a ll1orcnc József tuclotnányegyeten1 1nű
köclése I\.olozsváron n1egszíínt és 1H21-ben a 1nagyar kor1nány ellu1túrozta, hogy Szegeden állít
fel jogutódaként tudon1ún:vcgyete1net. l?abinyi
professzor azonban l\J20-ban rneghalt, s így 1Szél.:i
T-iborl hívták n1eg és nevezték ki a kén1iu ny-ilBEVEZETÉS

A TÉRFOGATOS CHEMIAI
ANAL YSIS MÓDSZEREIBE

2. ábra

~·\

;.;aját clkúpzelé:;e Hzoriut ké;:;zült vuclnnatúj

intézetében a n1unkússúgát: azonban é-ppen csak.
hogy 1ncgkezrlhett:e, n1crt 103-!-hen egy újah\J és
a rnagyar tudornúny, de rnég inkább a 1nag:;ar
gyógyszcr(_;szet sze1n11nntj1í.hól nagyon fontns fordulat következett be életében. Winkler Lajos
professzor, az analit-ika (~;:; g~vógyszcrészi kó1nia
európai hírü n1ü\·el<:íje, a buclcqJest:i tudo111únycg;.·etc1ncn az I-es szú1nú ke1niai intézl't igazgat-úja
1.DB-l-ben nyugdíjba \·onult:. ..:\budapesti kar ekkor
1'5zélci '1. 1ibort hív la incg utód{uil azzal a inegUízatússal. houy szervezze 111eu e!.!vetc111ünkön a szerycs
ké1.nia ~~i-:tatúsút. 11ndcq~st~;1 ugyanis a tudon1únyugycto1nen a. h<ilesészkaron csak 1nauúntanúri
s}1Cciálknlléginn1nk keretén belül lcheteLi:, szer\·es
kérniát tantÍlni. inert a kénliai fö k0Ilr:uiun1okl1a11,
1nind a veu:yés,z-, inind az orvostan- ~~ a !!YÓL;\'szerészhal1grltók oktatúsúlJa11 az eh;() tatH:v'-~·t:ú6n
alig egy hónap jutott a szerves kl!Inia fiktatú:-;úra.
i:;.enc1Szeres szcr\-Ci-.l kétniai elinélcti <:s laburatóriurni kiképzésben csak. a 1nücgyctc1n vegyészhalluatói részesültek, do itt is csak 1DJ2 óta,
Zcn1}Jlén Cféza profcsszornúL (Zcn1plén a tuclo1nán)·egyetc1nen nu1gúnt:anúrkl;11t c-s:tk spcch'dk0lll•gi1trnot- tartott a Szl:nbidrútnk, fehérjék 0s enzi111ck
kén1iájúr61.)
...e\ budapesti tudon1únyegyete1nne~.;: ezt az el111arac1nttságát volt hi vatot.t fclsz{unolui 1);:ék·i
'1.1-ibor nagy tudása és hozzáértése. 'Tapasztalata
í:::-> v{dtozatlanul töret.len energiája ezt a feladat.nt
sikerrel 111egolc.lotta. 1néupcclig úgy, ltngy zökken(i1nentescn i.l.lakít:otta út, íVinklcr l>1jos utún, az
addig annlitikai {}.-.; gyú,e:y.c;zerészi kér11lai intézetet

1!)80. szcptcrnbcr

:-:;zcrYes és gyóg~vszerészi kén1iai intézetté, átadván
az analitika oktatását az akkor n1úr intézeti tanúr

Szebellédy Lászlónak.
1\ ini nagy szerencsénkre Széki. T-ibor 1nindezek
során nen1 feledkezett 1neg gyógyszerész voltáról.
.A. szerves ké1nia rendszeres hallgatását 1035-től
a budapesti gyógyszerészhallgatók szán1ára is kötelezővé tette. Ezzel ugyan önhataln1lilag átlépte
kötött tanter\·ünk 1nercv kereteit, viszont a gyógyszerészképzésnek négy évre e1nelése előtt 111ár öt
évvel 111eginclította az oktatás reformját e részünkre oly különösen fontos tudon1ányágban.
Ezzel egyúttal 1l Mozsonyi Sándor professzor által
kiharcolt 1\1,10. évi reform életbeléptetése után a
szerves ké1nia Iaboratóriu111i kiképzésére is
megteremtette a feltételeket.
~"\ sors künv\·ében azonban úav volt 1nc.uírva,
houv 15'zéki. '.C-i!Jorra a 1ncgza vart lCOlozsvári kCzclet,
a f-:~cgecli kétszeres int:éz~t:szervezés és a budapesti
egyete111en a szor\·cs ké1nia oktatásának n1cgte~
rc1ntc~.se után 1nég eg>· intézet újjáépítési feladata
i::i vúrt. _:\. II. vilúghúlinrú végén, Budapest ostro1naknr bo1nlHLkúrnsoclús 1i:.ryan nern érte az intézetet, de épülete eléggé rn~-grongálóclntt, s a 1aboratórituni felszcrel(~sek zön1c elpusztult. 1\z akkor
1nár (i(j éve:-:; professzor változatlan energiával
vette ki részét a rendbehozatal n1unkájából, dc
jószerével 111ire ezzel elkészültünk, 19·!9 úprilisúban
átlépte a nyugdíjkorhatár kih~züliét és rnég az t!v
júliuscí.han nyugdíjba is ;;onult. (Int:ézctc ekkor
v{dt ketté: a szerves ké1niai rész Bruckner GyőzO
akaclé1nikus igazgatúsa 1ncllett az akkor 111ár ter1né::;zettuclo111ú.nvi karnak s;.:;crvczct:t karon. de
eredeti helyén n;araclt, a gyógyszerészi ké1niai· rész
pedig az orvoskarra, 1najcl az ebből az 105l~ben
kialakult orvostudon1únyi egycte1nre kerlilt.) /3zéki
professzor alig élvezhette életének végén a pihe1H\st: 1násfél é\· 1núlvat 1950. dcce1nbcr •!-én Budapesten 1neghalt.
1S;~él,:i.
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I\:.ét könyve jelent 111cg. A„z elsö inég I(olozsvárott lUlS-ban ,,13evczctés a térfoi..ratos chcn1iai
analízis ele111cibe" cín1cn. . .:-\. 1násocliknak sajnos
csak az első fele került nyon1clába. ,:-\. „C~yógy
szcrészi I\:.én1iá''-júnak ugyanis csak a. szervetlen
részt tárgyaló első kötete jelent n1eg lU-1:!-ben,
pedig régen dédelgetett kecl vcs terve volt a szerves
rész 1negírása is. Erre sajnos rnúr ncin került sor.
Ez legfőképp azért sajnálatos, inert így nen1
rnaraclt nvon1tatúsban en1Iéke, hizonyítéka annak,
hogy 1nil,Ven kiváló didaktikával okt~tta a szerves
ké1niát. Pedig oktatói n1üköclésének fehnérhctetlen
volt az alapozó értéke előbb a szegedi, n1ajd a budapesti gyógyszerészképzésben is.
Ez utóbhit szerotnén1 pár szóval 1néltatni.
!\ gyóg~7 szerészi ké111ia oktabísúnak szerves
ké1niai része az {; fclléptéig, 1 D3;3~ig J3uclapesten
jószerint kin1ertilt az JDl 1-hen 1ncgjclcnt III.
(iyóg\·szcrkönyviink oru;anikn:-: vcgvillct:einek c:sak
ni~g\;·ált:alúno~súu:lntn tt-lrtnt:t isn1ei·tetéséből. }fogy
ez ,~;alójúhan n1e~1nyiro szük terület vnlt, azt rüVl-

r-vo·
rc_-y-C''717DFS7T
'V l.
,__; _ ,:) Li .C, 1\. _,_,
"--' -

K~IV!.IA
L KÖTET

SZERVETLEN VEGYCLETEK
CSOPORTJÁBA TARTOZÓ
GY ÓG YSZERK ESZ{ T:\\ ENYEK

'1 1ibor

(~lete Hzinte ki1nerült a tuclo1nánvegyete1n('k szerve;-; kö1niai oktatúsának újra- n1C~g
újraszer\·ezéséhen, de 1négis tudott időt, erőt
fnrdítani t:uclo111cin>·n;.: 111nnkálkodásra. 42 publikációja tanúsítja ezt:. l~Js{j közlen1ényo n1ég 1D01lien I\:.olozsvúrott jelent: rneg a cli-orto-ku1narketons?.ár1naztq.;:nkróL l(ésübb elsé)sorban a propenil-oldallú11c·ú fenol-éterek cli1ncr 111óclosulatainak szcrkezotvizsg:álatá\·aJ foglalkozott. E vizsr.rálatok képeztt~k alilpjút annak 'a nagy jclentős<~Úíi té1nakiirnck. 11u:lyet azután JFüllcr iS'ándor fejezett hc,
felderít:Y(~n a c1i1nerizúció rnecha11iz1nu;::át 6s a
sztereniznn1crck térszcrkct::cf:ét is. EU\' 1núsik <:rdPkc:-: \·izsuálatsornzattal az acilr1n{inok c·13íp6s
izc t·:-: 1nnlekulaszerkezete ki.izti iisszefii~.!)!t;ssel
fog!alknzott. ('sak itt .Budapesten :-3;) szerves kén1iai
és 7 _uyógyszerészi ké1niai tárgyú doktori disszert{tcir'l ké>::-zlill: az ií.ltala Yczct:ett; intézetben. A ~fa~
u\·ar ·rudnrnúnvos „:\kadén1ia 1\J~iö-bcn levelező
t·ilujúvú v{tlaszlott:a, é-s l~l-15-ben lett akaclénliai
rende.'-' ta~. f-falúláig rt:szt ·i/ctt n1int liiznttsúgi tag
az
\'. C~ \"Ó.U\"SZPrl\iin \" \" SZC'!'kCSZ Í (;fiél'e, 1)r.f111[ck
f;/1 itii'.r f/;:-:zp;·k\'SZtJ; .in'1n.\·ÍLÍ.síÍv:tJ ;dnkífotf Jii-

;;,nftsÚ!..'. 111n11k;i_júl1a11.

,). <ibra

dpn csak azzal jell<:'llH_~:;;!H~Jn. hogy 1nindüs;.;ze az
l n:i-! -hen rnegjc lent l\''. Ci-yé)gyszerkünyviink Yette
fel cU.iszür a dict:ilharhitursa\-, fenilet:ilbarllitursa\·,
anc:-:;zt:czin, ncn.c;alvan-;au, aclalin, Lirninural, kiniclin, no\·okaiu, cfcdrin, urntrnpin, nútriu1nknkndilút, pap1·crin. nnvatnfan, fcnnlftalt,in, arniclopirin,
Ci--szt:rofantin. tcnhrn111in, tenfillin Rzcrvcs }!vén::v~zerveuvülef:c:kct. \·a!atnint oldailian. illetfil~g '!~1~
jekcióiJ~1n az adrenalint, inzulint. a hipnfízishátsólelic'nv horinnnkívnnai:nt. rncu a vaselinun1
cholcfif'eriilatnn1-ot. {:S eu:vetlen ;:it:anlinként az
()!eun1 ant:irachitictun-oL ·
.-\z \"olt a. szcrcn('sénk. hnr.r\· /3::.d/,:i a 1\.-. ()vógv;.,zcrkön y\· 1negjelt:.~n{'s(;\'c'! eg:v.i< lt'.i lile~ kerii 1t i1t1(l~t
pestre~ í'.'; rii.~tön hev,::zette ,~l ~zc,~·\·c~ kéinia e!i,n(:letí
nktat:asat. f~y kel!n1•11 el{lkc:;z1t:c-tt alapra ep1tvc
inoclern fejezetekkel híJvít:ett:e tl .uyógyRzerészi
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ké1nia oktatását, l'.>s azt a felsorolt hivatalos gyógyszereken kívül 1nin(len 1nás inár akkor használatos
gyógyszerre kiterjesztette, úllandóan
~zcrves
a gyógyszerkinc s fejllldésével.
haladva
együtt
1':l:él:i Tibor fellépésére 1U35-ben :Budapesten
n1úr nagyon nag_y szükség volt. Elsősorban a. gyógy1:-:)Zerészi kén1ia. stúdiunut érdekében, hiszen például
nz (lrszúgos J(özegészségüg yi Intézet kérniai osztúlvó.ról

l 9:27.

óta

n11ír

rneu:indultak

l:Jclutleh~

El~1nér igazgató vala1nint n1unklltársai, köztük első
innnkatúrsa, Jlastagh C!ábor tollából a. 1noclern
szerves n10Iekulúk vizs!!álatá val foglalkozó közlc-

._,
rnén·yek.
l~Zcn túhncnéíen ne1n volt szorosan vett szük1nai
(lktaUísunknak olyan tc1natikája, n1e1y 1nár I'<~gúta
ne igényelt volna szerves kén1iai isn1creteket.

/{:·rJki :!1ibor kla.s.szikus szerves ké1niai oktatása
:-:z<i!gúltalta a faru1ako.unóziú nknak az alapot
ahhoz. hou\- annak az addiui rnorfolóuiai HZl'tnl('k~tl·t !.ssc!.:llf:: ]Jéla profess;,~1r, inajd '.Liptúk JJúl
r:rlisen h/Jvíthcth'.~k fitnkö1niai clen1ckkel. Nen1
1naraclt hatústalan az nr!!anikus anvauok n1euis1nerése a !!\·óuvszerk<~szít<;s·.. a uale1111sl u~:{1uvsz~;;.t~:-:zet
. ' .. „
.
nktahi.:S2d.Jtt!1 se1n.
}1ikor 1S';;l/;i '1 1 ihor ezt a naµy szeniléleti vúlt:oz(u:..;t
n ~rhan-\\"inldt'l'-f(:]C' analitikai iNkola ti~ztelutlien
h1rtúsa nu:l!ett vl:grehajtotta. a gy<'Jgyszcrészi .szakisn1cretck kürében n1ind nauvn!J\J erlível kezeltek
jelentkezni a uyógvcizerhaií:~stani cle111ek. cls().
~orban }r~ril:: C!i°(·.~::td{· el{iad;í.sai nyo111ún. fg:Y azutún, a1nikor a uvlJu\·szcrhatú stan az 1D-10-cs re·
forn1képzé:-;ünklie.n 'tiivatalosan is helyet. kapotL
hallgat(1inJ.;: 1núr l1iztn::; .~zcr;;c;.; könliai alapra tá1n:t.;..;zkndhath1k. I~z /3:::éki Tibor úttörlí 1nnnkú~s{1!!a
'
Il(~!kiil 11c1n valúsnlhatott:. volna n1cg.
;.\z l \l~!.O-es kt:pz<:si refnrn1u11k elött. a gyé>gyt-5zcr(~szkt~pz0s ügye 1nintcgy gazllút:lanul hányódott a hülcs<:;-;z- és az orvoskar k<iziitf:.. ~I\ilajclon
kí'.·ppen kialakult h~n1atikúja";o.;e1n volt; az cUiacló
tanúrok a 1nindenknri µ\·/igvszcrkünv v által kürYnnalaznt-t: anvauot. ilf.- az' annak '1nc!„u:rtés{hez
sziikséue;.; i::.:u1~·n.:h.'kl't adtúk lcgjnlil) . liclútá;.;uk
szprint. .~\z old.at-{1:-; ntiµv l'vrc e1nelí::-;c ft~lszínrc
hozta i·nnt'k a \·i~;-;zú:-: Jí(:l\·zctnt•k a tarU1at:at!anHÚUÚL s a rl'for1n l~letlieléjH:sövel _egyídejíílcg fel·
úllít(itlúk a ,/.iyi'iµ:y;-;zen'::.;zkí~pz(::-i :.\llandó f\:.arküzi
l)izot:t;.;;iu~)-út. e.u;:el('ire n~yan csak java~lati joggal - hoµ:y legyen felcltíse és aki unndj1it vh;elje
a gyúL!:::szeré~zképzé;;;nt'k. 1~ bizott.;;cíg- 1nindki~'t
kar rl;sz(·rfíl a gv(\~\·szerészballs.r:atóknak cl6acló
eg,veto111i tanúrokl.iúl, '1nagúntanú~·c)kl1úl, 1ncgbízntt
el6adókl.iól ú!Iott, é,'-' lcgftílil.1 i'eladata az üj kikópzési rend ar1ta kereteknek kcllli tarta!n1n111al val<'1
kitöltése Jet:t. ri)\·iden a gyógyszeré ...;zképzl>s te1naiikúj{u1ak kidolgoz;i.:1t. .:\ hiz(lttsúµ t'lnükekt':nt
1negbízott, gyógyszerészkt'.-jJZ<:ssel foglalknzú cµ:yetenli nvilvúnos tanúr felvúltva került ki. kétéves
rnc;.rbíz'atússal. a bülcsC:.;;zctkarról. illet\-e az orvoska1;Í·ól. Szcrencs<;nkne k 1nondhaijnk, hn~y a liiznttsúu elsli el11ökc, akire az üttöré:.> na;.rv fr..>ladnt.'t
vúrt, 8::c'./~·t 'l. 1ibor lett. 8zc1n1~lviséu:c, ;:;~{:te:-; lúb'iköre, s ncn1különhcn az últala k~p,,I8c!t tudo1nú11y~zak. a ;.;zc·r\·e:; ké1niúnak t(~rnatikúnk ~zcn1pn11t
.iúliól ki.1:-:ponti helyzete-. na,!:!yLan 1ncL:ki.innyít.ct:te

n. s:r,tin1

a nern uvc'n!vszerész vö~zettsl~f!ÍÍ el6aclókkal a
f!,VÓg,vsze~Jsz'ó'ktabís szen1{";nntjúb,ól fontos n101ne11tu1nok incgértefését. éppen úg.:·: a gyógy:-;zcrész vCgzettsé!!Üekkcl a n1nclern tcrni<!szctt:udo1núnvok kí\"<Í.nalI~1ainak érvényesítését. J\Tég,v évtized. tá \·latúból 1nár 1nc!.dtélhctD. houv ez a bizottság, 1nelv
S'zéki Tibor elnükleté,:cl 1~,~zdtc 111eg 1nlíl~ödé:.;l:f.
fcjlGdött az id{;J\: fol,varnún gyögyszcrésztu clo1nún.vi karrú.
inég inkúiJh történeti húsög
~reijeBség. de
kedvéért az is 1ncue1nlítcndú, horrv a hivatalos jeHcggel els(í fZbcn l ~JB~~-\Jen e.rncgalakult
„Ciyógyszerész -tovúbbképzés J(özpnnti ])izottságán-nak is 1Széki professzor lett az cls{) elnöke.
búr a bizottság ruunkúja a ll. vilúgháhorú küzlicjöttével 110111 tudott kilJnntakozni: rnindüssze e_u.v
tanfolya1not rendeztek a lt~gnltalo1nhoz szilks(tÚ.\"
e!st'iseµ:t;l~v11yújt:úsi (~;:: _uftz,-t;(1cl1ni tc111atikú\·a\.
1
.:\"fau:útúl í~l'Í:l't·fíd('ív<; lc::-:z s~:1;ki 1 i1Jnr szc1nélvl;i1l'k

küzpc~Í1ti jelenb'Jsé_ue a har1ninca:-:;-ncgyvene;.; -{~vek
l1e11, ha a gyógys.zert~sz-tánuH1al(1tnn1al kialakult
;-;zoros kapesolat:út is fiµ:yelc1nl)e \·esszük . .:\ :\Ta!!Var ()vóuvszert~szturlnn1ánví 1'úri:iasúuban 1\1:31
'f ['l vaszúi1 l<.~rt:ott 1lClll utat k( ;z('1 el/íadúst~": , , Ftc~szle
tck az érzéstelcnít6sz erek f'hetniúja" c·[n1en akkoriban 1ncr6ben üj ha11~ot iitiltt 111eg a k<;iniai szerkezet l~S a hat:í:-: kiizti iisszefiiguc'·s fejteget6.•if'.·veL
I\:ezdcnH'.-nyezt:e. h(lµy a rrúr;-;asúg k6t:napos \"Útlrendezzen n1éu uu\·anazon évben :-:;ze!!cdéi1. 1nely alka!nnuna!· 1Je1'1{utatta az t~ppen C'lkt'~sziilt euvet:C'lll tn(lc1ern intézeteit. k<iztiik aznkat

dnru\·(í](~St

is, ahol 1~"'gyl'igyszer6:-;zkt"pz(~s folyt.
T~ndapc:-:tre kerülvén prnfes.sznrnak, 1nég szorosabbú flizte a ]~<i.rsas{tf!Sf:Hl való kapcsolatát. :\Ie.!!
is vála::;ztott:úk 1 n:3:J-b~l!1 a "rúr.'"lasúg vc:zeb'.Jsé.ui
t:ngjúvú, l~1:1S-han alelni!kk(", ntaj(l - l~)-J:3-l~l-t7
küzül:t elnökké. i\ 'fúrsasúg lapjún:~k, a „Jlagyar

(; VÚgv:;zer0szf:udo1nÚ11 vi rJ.'ÚrsasÚU ]~rtesítií'' -j l>!lL'k
.
1Ü38·-töl vrdt szerke:-::zt'r'i hizottsilÚi tagja.
je!ent.«ídii11t(í
,-6le111('>11vé11ek
szak\"rt{ii
l:Hn'is(u~i
;-;ége volt~ alil.ian, hn,uv a:;..; „/\.Jka!oida" g\·{1r 111eg11yertc ~za!)adaltni pei·t~I.. 1neJ:·l1e11 kiilfiih'ii !!"yúral;;
a l\:al1ay-f~'.Je 1norfin!!.\-/trtú.-.:. si'.aliadalinút t;'unadt{d~.
;)!j t;Vl'~

kon\h'd i~HH:rtein: akkur

,ii)tt

ll.i11/:lcr

professzor ut('ldúul. l;) ("\·ig dulg(1zhat tant \·ezett"se

alatt. t11e!!is111erhPLten1 nen1c:-:ak 1nillt fríni'd-:üt. dt'
1ninl ernliert is. I~eu.:.;zch\.i L'!llll~kei1n kiizé tartoznak a vele tiilti'fi·t {:\·ek. ] nh:zct.(~liL·11 c·:-:alúdia;-; h:ukiir urn!kndntt. ez tettt' lelieb'í\·i:·. houv súrlúd{Ls1ncnte:-:011 t:ndtuk teljesíteni ne111 k°<innyií. t'.'.s
f()le!! 11P11t 11tn\;-;('isnrl1an a hnll!!al:r')k 11a_uv lt>tszú1núli/il küvctkez{í. elf'.>u terhe:-: ol~tatúsi fe!iidat:ainkat.
:\ 1t u1 ka l1ínísa. 111 u nkakt>d \'í.' n1a.L'.<Í val rauad<'i \·o\ t
a:;: {dsi:t'l"\'l'Zl; .. , (;;: újjút"píl("" n1:ht'-~ niq1jailian is.
;-)zenvcdt:!ve:-; oktatt:i \"(dt. l~vckiu heti lll- l:.!
r'irLLt ís adott cUí. holott a felére :-:e;n \·olt kiitele-

zett. l!~!l.íaclúsaira iuen f!P!Hlo;-;an kt'~~zíilt. azokat
tovúlJhfí.'jleszt ctte. -Jl.iu(:Iig szaliad(JJl adnt t t:l(-i.
(ll.'/Hll :-::cliL':·ist'.~gµ:vl ra.iz(llta ;t t<ildúra a kt"pleleít
<'\-; Plvan lianµen'Jvc! ntondta li(!ZZ<ijuk a !ogiku;:;an
fr,lóu.ített szüveget. hogy jf'1f(1nnú~1 az eu:é·:-:z ('1r11
a!att a hal!unh'lsrt~n<tk hútt<tl úl!vn is l1t'h'·jlik tudta
:-;zili.!i!t'r{tlni.

houy kiivc•;-;st:k 111ntHlanh·al\'1jút. l_'..!c.11

1

:J25

júl lehetett jegyzetelni eli_iadúsait. a1ni i.!!ell
vol:

alili;ui

na,!.!~

ta11kün,\"\';~zc·.!!l·ny

i·il<í.ulin11.
E!iíadú:-;ait l·:Í:-;("·rletekkc! ,-:zcrf'( te dc·1n1111:-:trúlni <::-;

:-;zl'1

a

! 1('.•ldúul iL:.;1.h:.·rcoki:1niai kt-~rd(::-;ekL•t i..; saját készítc:·slí
111odellel il!usztrúlta. 1-!.!ell nauv :;Ld\·t 11L'lvczett
a JaiJuratt'.1riu11ti (tktatúSra. /\.z '1i'júsúÚ ::;zcn:{te {ít,
Liúr sziuorú, dc iucu iu:azsÚ!!(IS \·nlt. rtJindiu kic~rzett
a ji'ú11((~1lata, nH.:i··t nc;uyon···JHí:lcgszÍ\·(í en'l.!ter volt.
.\la úgv 111u11danúk. küzü:-:séui cinlJel' vrdt. J~h;('.í
:-;url1an ;{ ki_izii;.;s(~_!.! (·~1:dekélH_•n .,dolgoznlt, aniit: fl·nyesc11 !Jizu11yít isnl<.~telt: intézetszer\'ezési és újraszer\·czc'.·si 111üki_idc'>sc, éppen úgy, nlint n kütelessí:Uen fcllil vúl!n!t nktat(')i, c!{)a(h'ii l!ttLnkússús..:a.
a1ni\·el a :20-a:-;, :{U-as c;vcklicn l>izh1s alapot tert;J,n~
t:c t t: i 11 d( )1nú11 \·l·!! \·e t: e 1ne i n kell az Ol'!..:<t ni k n:-: k 1'.· 1ni a
\1ktat(t:-;únak. · .EZ 111inkct !..:V/1gvszert~szckct t'S
uv<'1u\·::;zen'.;-;zi n1t'i \·e]t::-;{·uiink 1~1od~·n1izúLi:-;úi kiiz\·~_·tlc~·ulil t;rinicttc: a ::;z~:!'V(:S k{'.~iniai ::;zc·1nlc~lct hc1
vezch~::;e karunkon ,');_;1'.ki :1 it1or !ic\·c~hr:z f'íiz(i1 lik.

}Jélv

nH.'U!!\·{jz()désc

a

::-;;;e1"'i.·cs

kén1iai

is111erc~tck

fn11i~n:-::-.ú~~-,t·!~(\! l 'S ezzel ka1H:solatlla11 kifejtett -:-:za0

had azt". a :-:z<°Jt-· !ta:-.znúlni -- au:ihd i\· tv\·c;kr:u\·:-;é!:.!:e.
hizton n1n1Hlhatjuk, hatúrkii\·-et jc·lentctt: ('.~:-; 'jt·Ié-nt
a 1uagyar µ:y('.1uyNzc•részk:c~!p;;,és és -f:ovúl il 1kt~pz(;S
t: iirf: Öl H: t () !Jt! 1J.
'favalv volt szúz !'.·Ye. lHl!!\" született, s az id('n
le~z hariuine, hou\· llte.!..;lial( . ..:\ kiizlJell t·ltelt het\.l'fll'!!V n1unkú:c-, ~,i·edni;~nye:~ ("\' e111J!:k{;t idt~·zzl:k t::-;
<'írizz.i'.·i;: e :-;nJ'()k.
Dr. Viyh Antal
Fl'llin:;znúll adniuk:

[lr.

l~nieknt·r

(;\'(iz(i

c·1n!t'.·kt·zl'.,.;1·

Llr.

nk1Ldr'·1nik1t!4

(B11d1qlt',.;tJ 1n;·:_!-

·

lz:oák ;-;Úl!llt\·l pn1fr·:-::-:zur (C!tij-:\<lflO\'H) nd:tlni

~l'1~rgr·ly. H(:li: ( L'.u'.,l1q11':-:t ). k~i.zli'~:-:f·

:--z11!11td\·a1·\· t·,.; :->zo!-:1·fnlv1- .\H'.!\' :\ k"·u1in ri'1ri1··1H·L1·
:\1 a:!\"H l'\J!':'>_Ü~(1/l ( ;\ ka1lf··f11i<t i t;j·;!l \ \'L i:~c k1, ! '.l 7:2.)
:\ ;\(11 :..eva r ()\·1'1uv:-:Z('l"-":-:z1l!i1( Hl ui 11\·i T1lt·:-:11:-:ii~ ''kn.'11 !k:i" -ja .n z l::i·lr·:-0íit1 JD'.\!-l!J-!-!. ,_:~·['(.Jynnutil,·ar1

>.; b.\l !'!:UBLi(\L\.\! E:\'rl':.-.;l•:h.
;\ l-\'.<..lNT:\l'\TLf·~0:-C;-;1;;1\_

1:._f. · I'b.
e\

Zi~.

!:.'-! (-!7), :2-!:lu

konU.tktlr~n.._:,.;(~k

(!~17:1;.

kiújlt·,.;ztÚ::it: t._:rt'·u 1:lúrt ;;yor:-0 fvjh.J-

dú:-; f'llc11(:•t'\' ,.;z!_lrnus 1tlnpvctú prol1l('.•1na a tllHÍ napig i;;
ru1_'~(ildndan. Jgy fl•r;;a!fJ111!1a kci·tHt(•k [II. ig\.'!l l{t~y
anyagb(1l k(:,.;zült ún. „!11iron1li( !!111po:' lt•U(':'('·k", d(• (•z•~k
0

kel knpc;;o]nt hau .-ozv111ol'\'(1Suk nz ut(.dJ!Ji idölicn !!H'J!·
iillnpít(Jtt1ik, huµy 1•s:yr:,.; 1:,.;t.•t1ddn·n ,.;úlyo,.; L:i1nr:ll1'(i·]Ü
:-:zii-.·(-id1n{:ny1·k lú1•1l1·k fii!. a1Hv11nyih;:11 az ilyen h·nc;.:úk(:t
!1uz1111111;.:ald, id(•r! 1i; t1l\':l:'ZHkí11\;; 11\'-!kiil \·i;.:(•lik. :\ ;.:\·1ij<·i
c!;I:>cit:111i k(.>l'llÚt, :-:1.f•111(:„,z._:1(·1t ti"1h!1 t'.::Ot·i.t>l l::::i'J(•lt1:k, 111cly1:k111:l :l :-:zandHirtya l!lC',!!l'\'!l\'dl. Ezt'.rt ~v<ij(•l1an újabban i!\·1·1J [,_,ru':'l'.L c·:-:nk :-;zak()r\·u:+i n·n{lcJ(;,.;r„ ;.:zab11<l kia•lni. ·~\.nil>1Ír ('i'.t-·k a !:ÍU\' H!!Vn:..d,(Jl kl'.·,.;'/.iilt i(:lH::'l·k
\'i;.:\•liíjük ;.:t./uniirn k()Hy(·i'!1'i1·:--;,:l~; 1;urúzu:--;. \·izvt. fiH;:;:.--.iv(1
anyaut1k c~:znHinyi l1lptalaj !inktl·ri11111ok ;_'.;.: '.!Olllhtík
:--;;:1ÍlH1ini. .\li11d ('.Z idt·i:.;: !lí·rii titl1i!111k 11 h•u<·:·H'·k Ú];oli'i;;;irn
ll]\-li!l

ttll\.1l.U(I!,

l~lll('j\·

(l/'.(ik

fe1•t(it]1•nÍ!\'~,.;('.['!•

:\z nu,.;ztl'.ili1tí Canberra t'U\"C'i(:lnt"nvk kutatúi n. uap
1:JH't'!!i:í.jiinak r1n:.;\· JlH)l\n\·j,.;,.:,~·1„_,11 ti-1rt1'.n{i uin,\!i;;iir:1 ;.,..,

f(Jlh1~:::ziull1í:-0:ira i~lkaln111,.: 'rllÚ\.l:iz\'rt d(ll:_!uzLnk ki. :\ ko1·1111i11y tü1nnu1t1ja a ldilünii;;,:t1 :\u,.:zt.nili;t gy0r lakn;-;;.:ri:.:ú.
dt~ unp;.:(i.t(~,.;l.it'll lJi"'1v,Jkt~d(í tií.jnin k·t1::::ítcnd(·; Lt>lt'JH:k fii!·
1íllit<i~1it. _.\z új 1·ljiini,.: :-;z;·rint· n nnp ('!lf·r:.:i1ij1í\·1tl HZ
1!1111n1-'1ningú·1.t liidro;;l:nre 1i:-> uilr11i;1~ll!'\' IH1ntj:ik. Ez 1t
Yt:'...;-,,-i i'ulyntllllt Ji(j l)lnyclé;,;(:\Tl jilr eµ-,: iiu . .·\. nii ru::;\;!ll
1:·:-; ;t lii(!ru:..cr'.nt hiiti'itt c:oi.ivt·kr·n kt>n·:-:ztl.il \'_'...".,\" pontlui
v1·Z•'i ik, abul azn!dH.11 újrn_ tll!l!!l!'1nia kt'.~pzlidik. !'\.iá,\1,~11
en(·n.:i1t ,.;z,dntdul fii!. n11H·ll\·vl turliinlik VHUY _!It'!lt'nlHJr(Jk
l!li'::..duti11í:-.:1i!'a nlkali11a,: _L::lízi. iil!itnnak 1·lt1. l:u\· .nl!':-'! H1
11·n1i•.'li. \·ill1H1u•;.: :inun!H1z j1111n1k ('·,.: /. 1·lj1.tnÍ;1 !;t:til júr n
ki"1n1y1·z1·t ::>i'.t:11ny1::.r.(1d0:-:(i\-\'l (-l'.-i).
fi'.];'_
0

u]k11J111n;.:

\"1.ilnn 1ult'.!ki'il, liU,'2:\" n. :--;::.;·J!w! izc;ntn1't. :\ kP1itnkt!1:1H'.;.:f•
1Ulandt'1 filnnhHó!'\·á~a t,"'.-'.\'llkívi'll HkH(!:ilvt•ZZll ;l :!ÚZl'OH:n'.·t
a kí_J1·n,\-(:Zt·\tel~- f.:;'. uy1t!~nu1 n szrtrt th1lrty11 '1.:(11t1plt·x
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