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DR. KOVÁCS LASZLÓ

Ez év október 16-20-án rendezi meg a Magyar
Gyógyszerészeti Társaság a Nemzetkö zi Gyógyszer észeti Szövetség (FIP) védnökség ével, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai és Orvosi Osztálya támogatásával soron következő VIII. Kongresszusát. A hazai
gyógyszerészet kiemelkedő eseményér e készülve érden1esnek látszik visszatekinteni az eddigi nagyobb) ill.
országos rendezvén yekre.
A Társaság célkittízései között kezdettől fogva szerepel a gyógy'Szcrészeti tudomány ok támogatá5'1, az elért eredménye k bemutatás a. A célok elérése érdekében biztosított ak megfelelő fórumokat mind a továbbképzésnek , mind a tlidon1ányos eredménye ket bemutató előadásoknak [ IJ. A két háború közötti időszak
ban a helyi rendezvén yek szolgálták ezt a célt, és nen1
került sor országos jelentőségű kongresszu s n1egrendezésére.
A háborút követően a szabadság harc százéves évfordulója alkalmábó l rendezett oÍ.i;;zágos ünnepsége k
n1ozgósítólag hatottak a gyógyszeré sz társadalom ra is.
Dl: lv!ozsonyi Sándor professzor kezdemény ezésére
Centenáriu mi Bizottság alakult, amely feladatána k tekintette az év sonin folyamato san szervezett szakn1ai
rendezvén yek koordinálá sát. A Bizottság munkájába n
részt vettek a különböző érdekképv iseleti szervek és
testületek, a budapesti és szegedi egyeten1 gyógyszerész tanárai, az egyetemek gyógyszerész hallgatói, valan1int a IV1agyar Gyógyszer észtudon1á nyi Társaság képviselői is. A Centenáriu n1i rendezvén yek szellemébe n
tartották n1eg a különböző továbbképző előadásokat,
an1elyek lehetőséget nyújtottak a szakn1ai tapasztalatok megvitatúsára. A rendezvén yek az október hónapban sorra került Centenáris Hét tudománv os előadás
sorozatába n teljesedtek ki. Az előadásokfral párhuzan1osan a Budapesti Egyeten1 Gyógyszer észeti Intézetében a gyógyszerészeti emlékekből kiállítást is rendeztek [2].
A Centenáris !-lét ünnepélye s n1egnyitásakor Iviozsonyi professzor elnöki megnyitój át követően Olt J(d1vfy népjóléti miniszter tartott előadást. Rárnutato tt
azokra a nehézsége kre, an1elyek a háborút követően a
patikák munkájána k újra indítását nehezítetté k. Utalt
a gyógyszerészet jövőjét meghatáro zó új törvényre.
Hangoztat ta: „A felszabadulás után sokan nem voltak
tisztában azzal, hogy a gyógyszerészet fejlődése tnilyen
irünyban haladhat. Szán1unkra ncn1 volt kétséges és a
haladó gyógyszerészek részéről se1n volt kétséges az,
hogy előbb-utóbb érvényt kell szerezni annak, hogy az
ország lakosságán ak gyógyszerellátása nen1 lehet rnagánérdck, hanern közszüksé gletról lévén szó, közösségi szen1ponto knak kell itt is els6sorban érvényesül niük ... Szükség van arra, hogy n1inél nagyobb, jól képzett, a tuclornányos haladás újabb eredménye ivel isn1erós gyógyszerészgür<la álljon közegészsé gügyünk és a

dolgozó magyar nép rendelkezé sére. Fokoznun k kell a
gyógyszerészképzés minőségét, de különösen súlyt kell
helyeznün k a gyógyszeré szgárda továbbkép zésére, tudásának felfrissítésére" [3].
Beszéde további részében a miniszter a továbbkép zés lehetőségével és jelentőségével foglalkozva mond-

ta: „Tvleg vagyok győződve arról, hogy a Gyógyszerész
I-Iét előadásai tnéltóképpen egészítik majd ki az Orvosi

Centenáris Hét tudon1ányos n1unkáját és n1egnyitják
az egész n1agyar gyógyszerészeti kar tervszerű továbbképzéséne k az útját" [4].
A beszédet követően eb: Schulek Elemér professzor
fejtette ki nézeteit a gyógyszerészet tudornány os jellegéről és fejl6désén ek lehetséges títjáról. Beszélt a
gyógyszerészi tevékenysé g jellegének alakulásár ól:
,,Bármenn yire is egyszerűnek tarthatjuk a gyógysze-

rész 111anuális tevékenységét, nem szabad lebecsülnünk, n1ert e~ős hatású szerek esetén - n1árpedig a leg-

több gyógyszer ünk ilyen - felelőssége igen nagy.
A felelősség érzete csak akkor válik tudatossá. akkor
válik vérünkké, ha az előidézhető bajunknak tudatában vagyunk. Ezt a tudatot a szakmai tudás és n1úveltség adja:· Ivlegemlékezett arról is, hogy szárnos új
gyógyszer bevezetése , a gyári készítmény ek elterjedése, a gyógyszeré sz tevékenysé gét az előállításról a készítmények ellenőrzésére irányította [3].
A 111egnyitó útmutató két előadást jól egészítetté k ki
a további előadások, átfogó képet ny~jtva a gyógyszerészet csaknern n1inden területéről. Osszesen 18 el6adás hangzott el. Ki kell emelni közülük a „Gyógynö vény-gazd álkodásun k és a gyógyszerész'', előadó Varró Aladár Béla gyógyszerész, valan1int ,ir\ gyógyszerészgyakor noki idő tananyaga '' cín1ú előadásokat elő
adó Spergely Béla gyógyszerész, amelyeket felkért
hozzászóló k vélen1ényének n1eghall~atása után élénk
vita követett. Az elóadássor oz,lt és 'á Centenüris 1-lét
sikerét, előre rnutató tartalmát az is rnutatja, hogy
a következő évek szaksajtójá ban több utalást is tahílunk erre [4].
A Centenáris cl6adássor ozat folvtatásár a azonban
hat évet kellett várni. A várakozás ol~a a Gvóuyszcr észtuclon1ünyi Társaság szervezeté ben beköv*etkezett változás volt. 1949 szepte111berében ugyanis a rendkívüli
közgyülés kimondta, ,, ... hogy arnint az Orvos-Egé szségügyi Szakszerve zet keretén belül a Gyógyszer ész
Szakcsopo rt n1egalakult, a Gyógyszcrésztuclományi
1~ársaság feloszlik, és jogutódján ak rnind szellen1i,
111incl anyagi téren ezt a Szakcsopo rtot tekinti ...'· [ 1]. A
Gyógyszer ész Szakcsopo rt 1951 n1ájusában alakult
n1eg. a szervezeti kérdések rendezését követ6en. elsórcn(I'ú célkitűzésének n1eufelelóen 1954 októberéb en
Budapeste n n1egrendezte ~1z J. Gyógyszer ész 1\iagygyzTlést [5], amely egy sorozatot indított cl. Ennek néhúny
adatát összegzi a tábiázat.
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r'\z I. Gyógyszerész i'!agygyúlést ! 954 októberéb en
dr. Andriska József a szakcsopo rt fótitkára nyitotta
meg. A résztvevőket dr. Takó József egészségügyi 111iniszterhclyettes és J-fnri'áth Afihály, az Orvos-Egé szségügyi Dolgozók Szakszerve zetének titkára üdvözölte.
Az cls6 el6adást dr. Schulek Elemér professzor tartotta, aki örömének adott kifejezést, hogy a Szakcspor t
I. Nagygyűlésének ilyen komoly tudon1ányos programja van. I-Iangsúlyozra, hogy a tudon1án:y „a gyógyszerész lelke'', ennek fejlódését n1indenkor figyelemmel kell kísérni. Vázolta a gyógyszerészi tudomány ok
fejlődését és annak a rcn1ényének adott hangot, hogy
na gyógyszerészet a legn1agasabb tuclotnányos fórun10kon is képviseletet fog kapni" 15].
A incgnyitót követ6cn 12 e őa<lás hangzott el. /\z
előadások zön1e gyógvszeranalirikai kérdéseke t tárgyalt, de a gyó!!y~-;-zcl-k:utatással, a gyógyszerkészítés
egyes kérdései,:OI is foglalkoztak. Az cÍ6aciók között
f(tln Ferencés dr. !Vikolics l\.dro(vkép viselrék a gyógy-

szertárban dolgozóka t. a gyógyszertárak idószcrú kérdéseit - így receptÍ.írcJ- n~Í1é7_-;égek nlegoldásá nak
módjait - tárgyalták [5].
A nagygyűléshcz kapcsolód ott a befejező napon a
sznkcsopo rt vezetőségválasztó közgyíilésc. Ekkor határozták el houy a következő I\laoyoyúlést etry év utún
Szegeden ;end';,zik meg [5 J.
e- e
e
f\ II. JVagygyiílés rendezését az Egészségügyi ?viinisztériun1 és a Gyógyszerész Szakcsopo rt közösen vüllalta, a házigazdcík pedig a Szegedi Orvostuclon1ányi
Egyetem Gyógyszerész Intézetei, a Csongrád N1egyei
Gyógyszer tár \'állalat és a szegedi gyógyszerészek voltak. A szervezó bizottscíg a n1inél színvonalasabb és
ered1nényesebb rendezvé'ily érdekében előre n1cghatározta a nagygyűlés célkitűzéseit és fő tén1áit.
,iA I'1agygyúlés célja, hogy a gyógyszerészet egy év
alatt elért tudománv os erecln1énvei közül be1nutassa
azokat, arnelyekne l; gyakorlati lÚkalrnazúsi lchet6ségük is van, továbbá, hogy ezek niegvitatásra kcri.Hjenek. A nagygyúlés n1ásiJ;;: célja, hogy a szaknHl legjobb
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évente egyszer tudományos eredn1ényeiket
és gyakorlati tapasztalataikat közvetlenül kicserélhessék". Az előadásokhoz irányt mutatóul három fő témakört jelöltek meg. Ezek: I. A receptúra aktuális tudon1ányos és gyakorlati problémái. - II. A gyógyszervizsgálati eljárások hazai fejlődése az V. Gyógyszerkönyv alapján. - III. A gyógyszerészett el kapcsolatos
hazai farmakognóziai , farmakológiai és higiénes kutatások eredményei [6].
1955. október 7-én a hazai gyógyszerészet minden
rétegét képviselő nagyszámú résztvevő gyúlt össze Szegeden. Az ünnepélyes n1egnyitón eb: Ronuín József·
egészségügyi miniszter élénk figyelemn1el kísért beszédben nen1csak a nagygyűlés kérdésével 1 hanern az
egészségügy egészét is érintő általcínos problén1ákkal is
foglalkozott, ezen belül a gyógyszerészet jövőjét is érintette. I-Iáron1 évtized után is érclen1es néhány gondolatot idézni beszédéhúL an1ely képet ad az addig elért
erecln1énvekr6L
„ÜnnCpi nagygyűlésre gyllltek össze a nuti napon a
n1agyar gyógyszerészet legkiválóbb képvise16i. Azért
jöttek össze. hogy isrnertessék és 111egvitassák a gyógyszerészet tuclornányának és a gyógyszerészi gyakorlatnak az cln1últ év során elért credn1ényeit f\ gyógyszerészi tuclon1ány szerves része az egészségtuclom ánynak. ;\ haladó egészségtudon1 ány pedig a fejl6dés, a
béke tudon1ánya. an1ely az ernber jólétét 1 boldogulását
szolgálja a szocializn1ust építő népek életében ... A n1agyar gyógyszerészet és a rnagyar gyógyszerészi tudon1úny fejlődését híven tükrözi a nen1;;:etközi viszonylatban is elis111erésre talált \/. IVlagyar Gyógyszerkönyv~
a ni elvnek n1tH!as tudománvos színvonala n1éltán hirdeti a n1agyar g)1 ógyszerészc~ti tudornány eredn1ényeit.
Ezekhez a tudornúnyos eredrnényekhez kapcsolódik az f-\cta Pharn1aceutica I-Iungarica tudornánvos
szakfolvóirat niegindítüsa és a FÜrn1ulae I'lorn1Úles
1negjc\Cnésc, továbbá az Egészségügyi 1V1inisztériurn
l\1lüszaki Fe.ilesztési Osztülyünak létesi'tése, an1ely alapi<it kell hogy képezze a jöv6ben az Országos Gyógyszerészeti Intézet és a Gvógvszerellenőrző Intézet 111egva...
· ._.
lcísítüsának...
Évtizedes kívúnsüga valósult 1neg a n1agyar gyógy.'izcrészctnck a Budapesti Orvostuclon1ün yi Egyeten1en
az önülló evcíevszcrészi kar közeln1últban történt létcsltésévcl""
/\ 111inisztcr beszédében a evögvszercllütüs szervezési
kérdéseivel is foglalkozott ._f\Jlliokkal rnutatott rá a
!!VÚu.vszcrtúr vüll71latok által n1cgtctt útra, niéltatta a
g),óg~'szcrész szakfelügyelők I11ur~kájának jelentőségét,
a fúgyúgyszerészck crechnényes szcrvczó tevékenységét.
H.on1ün József n1inisztcr az egyes 1ncgrillapításaival
rnéu n1a is elgondolkodtat ó beszédét követően a „I(ívülö'."és ,,Ér<lernes ~vc.ígvszerész'· kitüntetéseket <:Ídta üt.
Az ünnepélyes...~1eiinyitö után az első napon 4. rnajcl
a következő két napon n1ég tovúbbi 19 clúadüs hangzott eL
/\ Nagygyúlés eb: l,,.églz .Antal. a gyógyszerész szakcsoport elnökének beszédével zúru!t:
„Nagvgvúlésün k végére érvén úgv érzeni. vissza kell
en11ékc...Zn1ink a n1iniSzter n1egnVYtó szav,aira, azok
egyik fontos kitételére: a tudon1?in~.' és gyakorlat helyes
összekapcsohísá ra. f\ gyógyszerészi hivatás keretén belül ~nnck rncgvalósftása nen1 könnyű feladat, n1erl nen1
artlnvát. a kett() cgvkönnylÍ n1cgtahílni a kett6 hclvcs
...,.
„
•
~
.:;o,,,,t~
képviselői
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Túl rövid 111ég az az idő, an1i a gyógyszerészetb en a
rnerkantiljelleg ffiegszúnése óta ellelt.Ttíl n1élyrc nyúlnak azok a gyökerek. n1elyek a szűk prakticista szemléletből táplálkoznak. Gyógyszerészi tradíciónk a kiegyensúlyozott szemlélethez vajn1i kevés. tele vagyunk
próbálgatásokk al, de e téren n1ég nagyon sok 1nindent
kell csinálnunk, sót visszacsinálnun k a legjobb szándékú akarat mellett is, n1íg a helyes aninyt 1neg fogjuk: találni.
És pontosan ehhez a próbálkozúshoz hívok minden
gyógyszerészt, mert ezek a kérdések csak úgy vezethetnek az egyedül harn1oniku.~ n1egoldáshoz. ha egyn1ás
kölcsönös rneggyűzésén és n1egbecsülésén alapulnak''

17].

;\ nagygyűlés crcdn1énycsség ét sokban segítették a
gondos kísérő progran1ok. an1elyek igen jö fórurnot terein tettek a résztvev6knck !!<Hldolataik kicsi.::r~lésérc. a
['cln1erült kérdések kötetlerl 111egvitatására. Szerencsés
volt. hogy az előadásokat küvc. .t6en rendezték n1eg a
szakfelü'iyel6 gyógyszerészek orszügos értekezletét
1\ nagygyűlésröl szóló beszárnolcí - trtékelvc annak
~redn1é71-y~-it - joggal állapítja n1cg. hogy .. f-\ szakcsoport szegedi szervezetté a dicsóség. hogy az első nagyobb an:ínvú gyógvszerészi nagygy(ilést sikeresen
-- -·
n1cgrcnclezt~„16T -Ernlúésre 1néltö az is. hogv a hazánkban rendezett
gyc.ígyszcrészi kongresszuso1Z közül ez az egyetlen.
an1clynek elúadüsi anyaga külön kiadványban n1egjelent. D1: Bavcr Isivdn és S:,ékel\' ./en(TszcrkL:sztésében
a lVIúvelt N6p 10 ív tc1~jcdelcn1ben. 57 ábníval ízléses
fornu.íban adta ki a nagygy(í!ésen elhangzott valan1ennyi elóadás anyagát.-T~i·tahnazza a n1Cgnyitó beszéd és zárszó szövegét is [71.
r\ szegedi Nagygyúlés sikere 111uzglísúcian hatott a
hazai gyögyszerészctre~ és ez az 1956-ban Budapestre
tervezett újabb nagygyűlés szervezésekor éreztette is
hatását. Az ered1nénves elvek rnegtartüsával hirdették
n1cg a prograinot. !lárorn fó t(•n~1.'.Ít jelöltek nicg: L
Civóuvszerészct i technológia korszerű kérdései ( 18
eJ()aJ(tstjclente ttek be) II. Gyógyszervizsg álat újúbb
hazai erccln1ényci (bejelentett c16adúsok szúnu1 23) III. Gycígyszcn.~szctll'.l kapcsolatos hazai gycígyszcrkéniiai. fannaknunc1ziai. fannakl1l<Juiai és higienés kutat<Ísok Ci\.:J111ér1yci (hcje!cntctt efdadúsok~ szün1a 23 ).
1-\ rendez6k ezeken felül plenüris el6adús tart;ísúra kérték fel Sc!zulek. i\lo::.sun~vi és 1-f(l/nuli prnfc:-;szorokat.
Elsú alkalon1 volt. houv kü\löldrcí"l - Pozsonvbdl és
lvlarosvásúrhelvről - iS-jclcntkeztek elöadússai.
/,\ nagygyüi0s ic!élporltjáu! 1956 októberét jelölték
rncg. dc a politikai esen1ények 111iatt ezt el6sz()r dccernbcrn„' halasztották. kés6bb véglcgesL'!l cln1aradt [S].
;\ III. G_vdgyszerés::. 1\iagygytilés1 ezek utún háron1
évvel kés6bben. 1959 októberében rendezték n1eg Budapesten [9]. ;-\ renclei:6 Egészségügyi [VIinisztérí~rn és
CTycígyszcrész Szakcsoport rnunküjút ez alka!on11nal a
lviauvar ·rudo1nánvos 1\kadé1nia tán1ogatta. ;\ ·rudon1úil\1os .:\kadétni~~ díszterrnében az Eu'eszsé!.!üuvi iviiniszÚ'.'.riurn. a Pürt. az Akndén1ia. a SziJzszer\;ez'é.t és az
l~gyeten1ek 111agas szintíi képviscl<iinekj elenlétébcn ch:
I-'égh /.l.!lUt/. a Szakcsoport eln(_\kc nyitotta 111eg a [II.
Cl-vógvszcrész I'-lagvgvűlést. E111lékt'ztctett <trra. hogy
ai c!Óbbi két nagVQVllléscn csak bclfökli i!VÖgvsze1~-
szck vettek részt~-c'Z' volt az cbú alkalorn.1ÍcH!\~ barúti
nCpi den1okratikus országok képviscl6i is 111cgJC1entek.
A Nagygyülést clsúnek d1: Doleschall Frigyes egész-
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ségügyi miniszter üdvözölte, n1ajd a Párt az Akadémia,
az Orvos-Egészség ügyi Szakszervezet és az Egyetemek
Gyógyszerésztu dományi Karainak dékánjai. Ugyancsak üdvözölték a tanácskozást a külföldi küldöttségek
vezetői is [9].
Az első előadó d1: Vilmon G yu/a egészségügyi
miniszterhelyet tes volt. „A gyógyszerészet a magyar
egészségügy szerves része\' című előadásában átfogóan
elemezte az egészségügy eredményeit. Rámutatott arra, hogy a „gyógyszerésze t az elmúlt 15 év alatt szervezetében, tartalmában és módszereiben mélyreható változásokon ment át:' A gyógyszerészet nek állami feladattá válásával az egészségügy szerves részévé vált.
Az új követeln1ények~1ek nleg. .felelóen
.
a gyógyszerészeknek is meg kellett változnia. Vázolta azokat a követelményeket; an1elyekre a gyógyszerészetn ek a jövő
feladatainak cllütásához szüksége van:
- a gyógyszertárhál ózat továT1bi kiszélesúésére, fejlesztésére, a felszerelés korszerúbbé tételére. üj közforgaln1lÍ gyógyszertárak létesítésére elsósorban az új lakótelepüléseken : - a gyógyszerészek szakn1ai képzésének és továbbképzésén ek rnegjavítüsára;
gyógyszerészeti kutatóintézet felállítására; - a gyógyszerészeti tudományos kutatómunka fokozására, hogy a
gyógyításban az orvos és beteg igényeit rninél eredn1ényesebben és hatásosabban lehessen kielégíteni; - az
orvos-gyógysz erész együttműködés n1élyítésére; a
gyógyszerész legyen az orvos tanácsadója a gyógyszerkincs alkahnazása terén; - az egészségügyi felvilágosító munkának nlint a gyógyszerész hivatásbeli tevékenységének értékelésére; - a gyógyszerészek nek a
társadaln1i nlunküban való erőteljesebb részvételére''

[10].
.
A gyógyszerészet szocialista fejlödésének credn1é-

nyivel és feladataival Ldzdr Jenő az Egészségügyi fVlinisztérium Gyógyszerészet i és IVIúszerügyi Főigazgató
ságának a vezetője foglalkozott. Adatokat felsorakoztatva 1nutatott rá az egészségügyi ellútúson belül a
gyógyszerészet által rnegtctt úlra~ /\ két szak1napolitikai tárgyú el6adás után háron1 szakn1ai plenáris elő
adás hangzott el: dr. Haln1ai János:.!\ n1agyar gyógyszerészet hauvornányai; dr. Jssekut:_ Béla: A gyógyszerkutatás Cfvi prohlén1ái. és dr: Schulek E/enTér:''(Jj
szcn1pontok a gyógyszerek vizsgálatában [ l l].
A plenáris előadásokat követően öt szekcióban, párhuzarnos üléseken 89 hazai és 7 külföldi elóadás hangzott el. Sajnálatos, hogy az e16adások gyújternényéne k
kiadása csupún terv 111aradt.
i\ Nagygyűlés tudornányos prograrnját igen hasznosan egészítették ki a kísérő rendezvények. A húrorn
nagy gyógyszergyúr kiállítása, a gyógyszergyára k,
egyctcn1i intézetek, valan1int a gyógyszerellátó hálózat
intézményeinek n1cglütogatása pedig jó alkaln1at adtak
az elért erecln1ények bcn1utatüsára. A türsadaln1i rendezvények küzül n1c!! kell ernlíteni a F6városi Gvógvszertár Vüllalat gyógYszerész klubjának rnegnyitá:sátJs
a külföldi küldöttek tiszteletére adott vacsorát [ 12].
Befejezéskor méltün állapítottük n1eg, hogy a Nagygyűlés a hazai gyógyszerészet összefog,isának credn1ényes n1egnyilvánulúsa volt [ 121. Ezt fejezte ki a f\fagygyúlést követ6cn :-.orra került szakcsoporti küklöttgyü!ésen az elnöki heszúrnolö is.
1963 tavaszán cn1I.:kczett nlt:!! a nu1!!yar gvöu.yszerészet nagy tanítójünak. iYink.!er Lajos Profe~<szÜr születésének 100 éves évfordulöjáról [ 14]. Erre készülve

1

J 988. novc1nht.:r

döntött úgy a Szakcsoport elnöksége, hogy a IV.
Gyógyszerész Nagygyűlést a centenárium ünnepségeihez kapcsolva rendezi meg [ 15]. A döntés helyességét a
iVink!er Centenárilun-nak. a határokon túlra is kiterjedő visszhangja igazolta.
A centenüriurni ünnepségeket a I\!1agyar Tudományos Akadén1ia támogatásával az Egészségügyi fVlinisztérium, a Gyógyszerész Szakcsoport és a Ivlagyar
l(én1ikusok Egyesülete közösen szervezte. A centenáriumm megnyitó ünnepélyes ülést Winkler professzor
en1lékének szentelték. Az iránta való megbecsülés
n1egnyilatkozús át jelezték a n1egjelent személyiségek
is. Az ünnepséget nlegnyitö eb: f/églz .4ntal, a Szakcsoport elnöke először Winkler Lajosnét. a néhai profeszszor özvegyét köszöntötte, nlajcl az iV1SZIV1P J(özponli
Bizottsüga tudon1únyos és kulturális osztülya vezet6jét,
az egészségügvi minisztert, a íV1agyar Tuclo111ánvos
1\.ka(lén1ia ~e1n'ökét, a F6városi Tanti.cs végrehajtó \1iZl1ttsági elnükheivettesé t. az Orvos-Euészség ügvi Doleozók~Szakszerv~zetének fótitkürát. Ü IV1ag\,af.l(émiTzusok Euvesületének elnökét. az rv{r.A. l(é'í-i'1iai Tudo1nányuk ~1~-;ztülyúnak képvisc\Ójét. az EI.:rE, a BO"fE. a
SZC)l~E képviseletében rnegjelcnt rektorhelyettese ket.
az ELl~E Tern1észcttudor nányi l(arának dékánjüL a
I'ichézipari lVIinisztériun1 részér61 nlegjelenteket: a n1inisztcr cls6 helyettesét. a nliniszterhclyet test és a
Gyógyszerészet i Főosztüly vezetőjét. E felsorolüsból is
látható a \\1inkler professzor emléke iránti tisztelet és
1negbecsülés nlegnyilatkozás a ..A.. hazai üdvözlésekhez
kapcsolódva a külföldi delegációk vezetói is hangot adtak a inagyar gyógyszerész 'tudós rnunküsságánclk clisn1erésér6l. Az üdvözlések utún \Vinkler öt volt tanítványa tartott clúadást. n1ee:c1nlékezve a tudósról, a fizikai
kCrnia. a súlvanalitika é~ a térfof!atos analízis területén
v~gzett r11u1-lküsságún:il. valan1ir1t a gyc)gvszcrészkén1ikli,ról [Ili J.
-· '·
f\ kongresszus rnásodik része a gy<Jgvszcrészeti tudon1únyc;.-; ülésszak volt. arnclyre ,t;~ c!6készítés sorún
(i! :yan nagyszán1tí clc5adást jelentettek be. hogy a korlátozott idő 1niatt azoknak csak C!!V részét foc:adhattük el.
/\ vülogatáskor biztosították. 11ogy a gy(5gyszcrészcti
tudo111únvokkal foglalkozó összes t~rület k~pviselői
sz6t kaph-assanak. I\ 77 clőadüst 5 szekcióban bonyolítottük le. 1\ nt.~n1zctküzi kérniai életnek a n1agvar analitika crcdrnénvci lrúnt tanüsított érdckl6clésÓi bizon\'Íl()ita a 7(1/a11io cirnú ncrnzctközi analitikai folvóirat-figvcl!ncsségc: a résztvcvúk tiszteletére rcndeÍett hanE~ttcn ivtfson professzor (A_nglia) pohárköszön1ó ke1c1l:bcn ;:ítnylijtotta Schulek professzornak a folyóirat
lTrc az alkalornra kiadott els6 pélclányüt. .i\ folyóirat a
n1agvar analitika eredrnénveit is1nerte16 tartalrnúra
utaTVa piros-fehér-zöld szín-ne! díszftett cúnlappal jelent 1ncg f15].
l969. fchruúrhan a C.JyögyszerésZt'.t szaklapban a
Ivl(JTT:sz kerctébt:n inegalakult Ivlagvar fJv(Jgvszer~
szt.:ti ~rársasüg felhívást tCtt közzé, a711elybCn T;cjclentcttc. hogy .,noven1ber 3-5 között a gyógyszertári központok és a gyógyszeripari vüllalatok t{unogatásával
Cyrígys::.ereszeíi ~[udon1dnyos f(onfcrencicif rendez B udapesten nen1zctközi részvétellel. /\ kongresszus
clóadüsai a g_;..1ögyszerkutatüs, a gyógyszcrtcchnológia.
a u.vógvszcrcllenórzés és <l gyógyszerészeti szervezés
üjclt)h ~f::jlődését kívünjúk tü!~-föZiii'" [ 17J.
J':\ rendez6bizottsú g figveln1ess6uére utal az a köszöntés is, an1it a szakSajtÓ[Jan a kon'grcsszus előestéjén
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tettek közzé. A köszöntő címében találkozunk első alkalommal a Congress1ts PharnzaceutictlS Hungaricus
J< megnevezéssel.
„ Ötödízben rendezzük meg immár a magyar gyógyszerészek tudo1nányos kongn.:sszusát. Ez az évente
rendezett helyi szimpoziono k mellett - a magyar
gyógyszerész ek nagy seregszemléj e) ahol az utolsó évek
munkájáról, a tudományos haladásról és az eredményeinkről számolnak be a különböző szakterületek
művelői:' l(öszönetet mondanak mindazokna k, akik
tán1ogatták a rendezés munkáját. Kiemelik a gyógyszertári központok, valan1int a b1)'Ógyszeripari és -kereskedelmi vállalatok megértő segítését [ 18].
r\ kongresszus megnyitásak or a Tudományo s Akadémia épületében Dr. Kedvcssy György, a Gyógyszerészeti 1'ársaság elnöke üdvözölte a 1negjelentek et, megcn1lúette. hogy négy világrészb61 l 9 országból érkeztek
delegációk. f\z üdvözlést követően cl!: Szabó Zoltán
egésZségügyi n1iniszter nyitotta n1eg a kongresszust .
Beszélt arról, hogy „a lakosság, a rászorultak rnagas
szintű, korszerű gyógyszerell átása sokrétű összetett tevékenység... Gyógyszerel látásunk sokrétű teendőit
rnegolclottna k ítélnünk és tekintenünk épp úgy nem
lenne helvtá\ló, mint az. ha a még előttünk úlló teendők
elfednék: ncn1 láttatnitk velünk a már elért jelentős
crcd111ényeket, rnegoldott és n1egvalósult céljainkat"
[ 19]. A miniszter megnyitó beszédét követően dr: Ked1'cssy György a Gyógyszerés zeti Társaság, dr. Issekutz
Béla az IVITf\ Orvostudom ányi osztálya, dr. !(irály J(d/nuin a rv10TESZ nevében üdvözölte a kongresszust .
Kedl'essy professzor azokkal a változásokka l foglalkozott. amelyeken a gyógyszerész et világszerte át111ent.
iViegüllapította: „Ivlondhatju k, hogy a gyógyszerész et
áltahíban nuír átjutott a vúltozások okozta krízisen ...
r\z egves országokban , de társadaln1i és gazdasági
rendszerekből aclöc!óan többféle úton kerestÓk a fejlildés títját, sokféle képzés szerepel a gyógyszerész i oklevél alapjáuL és sokféle a gyógyszerell átás rendszerer
f 19]. Ezt követóen az egyetcn1i képzés kérdéseivel foglalkozott.
/\. kongresszuso n több n1inl 160 el6adás szerepelt,
rnelyek közül kien1elkeclik dr. C~lauder Ottó professzor
plenáris el6adüsa, ainelyct Fannakológiai adatok kénliai s::enzlélete cín1cn tartott. f\z elóadás a vegctatÍY
idegrendszer kén1iai n1ediátoraiva l foglalkozott. [ 18].
r\ kongresszuso n első alkalon1n1al szerepelt. mint
önálló szekció a s:::ervezésitén1akör. Az e tén1ából bejelentett 21 előadás a gyógyszerell átás szán1os területének szervezési kérdéseit dolgozta fel. A többi szekcióban is sok külföldi és a külöl1böz6 hazai n1unkahelyc kcn készült elóadús hangzott el. Dr: Zalai J(drofv főtit
kár a kon~resszus zárós;avüba n joggal állapított.a 111eg:
„Túl nag)~i szinte lehetetlen fclada!fénnc n1aradéktalfínul értékelni. összefoglaló t adni a I(ongresszus tudornünyos crcdn1ényeir6L" Sajnúlatos~ ho'gy értékelésre
n1ost sen1 kerülhetett sor. n1crt az előadásokról nvon1tatásban csak a rövid összefoglaló k jelentek n1eg,"és ez
sem teljes [ lil].
1974 szepten1beré ben volt félévszázado s fordulója a
n1agyarországi gyógyszerész ek tuclon1ányos társasága
111egalakulásának. "fcrnvi:szetes volt, hogy a soron következő kongresszust ennek jegyében, n1egfelelő ünnepélyes keretek között rendezzék rneg. A JfJ. 1'lagyar
Clydgys::;ertudonzdnyi Kongress::us ünnepélyes n1egnyitására a fV1agyar 1\1<lornányos Akadémia dísztcr-

n1ében került sor. A 111egjelent állan1i, párt-, szakszervezeti vezetól\:. vala111int a tudon1ányos élet képviselői
és a gyógyszerész ek vezetöi bizonyították a gyógyszerészet n1unkásságá nak elis111crését.
D1: C'!ander Ott(J. a Társaság elnöke az üdvözlések után
a jubileumra utalt: „50 évvel ezelőtt Társaságunk mű
ködésének célját a következőkben határozta n1eg: A
1nagyar gyógyszerész i erkölcsök öregbítése érdekében
a tern1észettud omünyok szeretetének ápolása, a
gyógyszerész i tudományok n1úvelése, a hazai gyógyszerészet történetének tanuln1ányoz ása, a gyógyszerészi gyakorlatnak tuclon1ányos alapon való kiépítése és a
gyógyszerész ifjúságnak tán1ogatása, 111indazon törekvéseiben, n1elyek a ... hivatás iránti odaadó szeretet növelésére alkaln1asak." Utalt arra, hogv'.,a Társaság célkitúzései n1egüjított alapszabülyuniCEan elvében ·~ncg1naradtak. csupán korunk sze!\e1nének rncgfelc16cn
h6vítcttük és te1jcsztettük ki a gyógyszerész i tudon1ányok fejlesztéséne k rninden területére'· [20J.
f\z üdvözlések közül érdcn1cs felidézni ch: .1-»cfzulrheisz. Enzil egészségüuv i 111inisztcr és dr. E·rdcv Cirtiz.
Tihor a [Vhuzvllr -rud(ln~{invos ;\kadérnia elnöké beszédének egv-Cú.v részlt.'tét: Schultheisz En1il a kongresz:-,zus jele~lt6~0gére utalt: ,.I-Ia az e111ber egy pillllntást
Yet a progran1füze tbe. akkor azt látja. hogy a kutatón1unk;ító! a gvakorlati2. a le!!elvontabb elinéleti kérdésekt6l a tC.)rt'C"nclenúg lnil:.v·eíl széles skálát tűzött progran1ként n1aga elé ez a kongresszus. an1elv hivatott arra.
hogy a gyögYszerészet n1indcn ágút n1űvelve együttal az
orvostudon1 ány javára is váljék" [20J.
Í::rdcv Grú:. 7'ibo1: aki n1aga is rendelkezett gvc)gvszerész-oklev éllel. és éveken Űt oktatta a gvógvSZeréSz
hailuatókat, a gyógvsZL'részek fcle16sségé\_.eL~L~ !..!VÖgvszcr'Z:szcl fcjIJdé;Jnck lehctöségeiv e! foglalk;1zc~ft.
„/~ gyögyszCrészct bizonyos értefcn1hcn tDzéphelyct
l·oglal cl az Orvostudon1 ány és a [(érniai tudoruányok
közütt. ezért 1nűvelésc sokoldalü tevékcnvség et kívan ... !(1\únorn, hogy sok ()sztönzést kapjanŰk clÍTa vonatkozólag. hogy n1ilycn irányban kell a jövúhen to;,.-;:íhbfcjl6dnie a gyógyszerész etnek. rnik .:1 lcgaktuúlisabh tecncléík .. [20].
/\. konurcsszust ezt k(1vctócn külföldr61 és be1földr61
is szárnns~i.n köszöntötték . ;\ juhilcu111 alkaln1ából több
•. .'listni.:rö oklevél, kitúntet0s ,úadüsüra került sor. l::kkor
l)Sztották ki a jubilcun1i pályázat dfjait is.
;\ n1cgnvitó ülés n1~isodik részében dr. ("!uuder ()!U.Í
profes.'izZH· "és dr: Znlai f.:droly docens plenáris cl6adásai hnnuzottak cl. Az uuíhhi t:lőadás az chnült 50 év
crcd1né~1vcivcl foulall.::(lZOtt. Az. cl6ad<1 hc<>zédét Schulek profc.sszcir eg~' n1e~nvilatkozásának idézésével fejezte he :„ ... felaCú1tun1Z n1cgvalósítani a gyógyszerészet
szellerni l;S ezzel eu:vütt anvagi javainak fejlesztését'.
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J\ kongrcsszusu n 3 külföldi \'Cndég plcn1iris cl6ad2-

sút kúvet6cn
i 2(11

(1

szckcltihan 26) cléíadri:; hangzott cl

/.\z 1()79. év szcptcn1berébcn került sur a C·( 1ngress11s
JJhannaceuticus flu1a?,aricus Vl !. rcndczvénve irc.
<unclycknek helye l'Z ~~lkalon1111al a St~rnrnel\veiS Or\'t)studon1á11vi Eu:vcten1 Elrnélcti 'í"ön1bjc volt ..A 34
orszíighcil .iútt cs,71Zncn1 !OOO vcnd~g kliZ(itt üd\'Özöl-

hettük - töhhek küzött -- a FíP f6titkártít. az európai
sz.cicialista orszúgok gyógysz<..'.niszeti túrsaság:ainak elnökeit és fótitkáraiL .fe\ent0.'-l sze1nélyis6gekkcl képviscitették 111agukat f\us:ztria, Svújc, ()!aszország, i\ngli;:1
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gyógyszerészei, de vendégek et köszönth ettünk Ázsiából, Afrikábó l és Ameriká ból is [22].
D1: Zalai Kámly, a Gyógyszerészeti Társaság elnöke
n1egnyitó beszédéb en arra utalt, hogy „a VI. i\!Iagyar
Gyógysze részeti Tudomán yos I<ongresszus megrend ezése óta 5 év telt el, mely idő alatt szakosztályaink folyamatos an rendeztek konferen ciákat, kollokviumokat, szinpozio nokat, évente megrend ezték a fiatal
gyógyszerészek tudomán yos előadóversenyét. Ezek a
színvonalas rendezvé nyek mintegy előkészítői a n1ár
hagyomá nyosnak tekinthető, mindig jelentős számú
érdeklődőt vonzó Gyógysz erésztudo mányi Kongresz szusoknak. Az elnöki megnyitó ezt követően a kongresszus progran1júnak elen1zésével foglalkoz ott. i\tlegállapított a: .,„. hazánkba n a gyógyszerészet klasszikus
tudomán yos tevékenysége, a1nely előzőleg elsősorban
a fizika, kén1ia és botanika alaptudon 1únyára épült,
egyre inkább kiegészül a biológia, orvosi és múszaki tud'ómányok isn1c~etanyagáva1,"' a gyógyszerészet egyre
jobban integráló dik az or\'ostud ornánnya l, an1elyből
évszázad okkal ezelótt szakadt le és önállósul t" [22].
J.\z egészségügyi n1iniszternek, a FIP főtitkárának,
valan1inl a külföldi küldöttsé gek vezetőinek üdvözló
szavai után en1lékénnek. tiszteletbeli tagsági oklevelek
átadására került sor. r\ kongresszus tudÜrn?1nyos programját két plcnári:; el6adás vezette be: D1: Bayer Isrvdn, az Országos Gyógysz erészeti Intézet igazgatój a
„Gyógyszerregisztrálás és ellenőrzés IVIagyarországon", (/,:Speiser P., a zürichi Gyógyszerészeti Intézet
igazgatója „Pharn1azcutische Sorgfalt bei Parantera lia'' címn1el tartott el6adüst. Ezt követően 6 szekciób an
15 plenáris és 283 szekció előadás hangzott el.
A régebbi konu.resszusoktöl eltérően ez alknlominal
áltahinÜs gyógySzerészeti, kórházi gyógyszerészeti,
ipari gyógyszerészeti, egycterni oktatói, valamint szaksajtó konferenciát is rendeztek . Ezek a kerekasztal
konferen ciák igen hasznos fórun1ok voltak, a vélernények, álhispo;t ok n1egvitatüsára és a nézetek jobb
n1egisn1erésére. Ugyancsak a kongresszus alkaln1ával
kerÜlt sor a szocialista országok g)~gyszerészeti társaságai elnökeine k és főtitkárainak n1egbeszélésére is,
an1elyet jegyzőkönyv alúín.ísa követett [22 J.
Az általános elisrnerést kivültó, tartaln1cíban és küls6ségeiben is gazdai! kongresszust, rnostanáig nern követtC üjabb ÍÍycn fcncleZvény. Ennek rnagyarázata,
hogy 1984-ben a IVIagyar Gyógyszerészeti Társaság
volt a házigazdája a Federation lnternarional Plzarnzaceutique44. 1\1en1zetközi G.vógyszerészcti Tttdonzdnyos
J(ongressz1tsdnak. A több n1ínt 2000 résztvevővel
n1egrendezett kongresszuson a csaknen1 200 el6adás
közÖtt lehetőség vc3li a hazai gvógvszerészetet és tudornányos ercd111lnyeit is hcrntit~itfíí. A kongresszusról a
világ gyógyszerészeti sajtójüban is clisrneró értékelés ek
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jelentek n1eg. Ne111 lehet feladata ennek a visszaen1iékezésnek, hogv FIP kongresszust a hazai rendezvé nyekkel együtt értékelje. A kongresszusról való megemlékezés azonban teljessé teszi a Gyógyszerészeti
~fársaságnak a negyven év folyan1án kifejtett ezininytí
tevékenységét [24].
\légigkísé rve az 1948-ban megkezd ett út egyes állornüsait - úgy vélen1 - nen1csak egy·-egy kongresszus
esen1ényeire kell figyelnünk. A hét koi'igresszlíson elhangzott megnyila tkozások képet adnak a gyógyszerészet fejlődésének egyes lépéseiről. Felidézhetjük, melyek voltak azok a célkitűzések, amelyek segítségéve! a
társadalm i változásokkal párhuzan1osan, a gyógyszerészettel szen1b~ni követelm ények 111egvalósítását kívünták elérni. Erzékelh etjük. hogy az els6 nagygyűlé
seken központi feladatké nt kezelt tov;:lbbképzés, az isn1l.'.1\:tck felfrissítése n1a is ic16szerli kérdés. 111int ahogy
a gycígyszerészck n1unkájának n1egbccsülésc is, a111elyre negyven évvel ezel6tt Schulek professzor rnutatott
rá. f\ soron következéi kongresszusra készülve bütran
tekinthet ünk Yissza a rnegtc'tt lÍt ercd111ényeirc. Legyenek ezek - a sokszor csak részerccln1énvnek tekinthet ó
1_•\6relépések - ösztönz6 ek szán1unkra~ hogy az általános folyan1atba bekapcso lódva eredn1ényesen júrulhassunk hozzc.i a gyógyszerészet inegüjhodüsához. \'czcsscnck hennünk ct Schulek professzo rnak azok a fiQvchnezletó szavai. a111clveket. 1959. október 11-én
\Íégh professzo r a GycígySzcrész Szakcsop ort külclöttgyúlésén elnöki beszá111olójúban idézett [23 J:
.. .:-\ gyágys;,erés:.er csak akkor .Fog nzegtUhodni, ha u
gyúgys~erés::.ek /elisn1 erik
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