A GYÓGYSZERES Z
F611zerke~ztö:

Szerkesztők: DR

IÁNG Bf:IA,

SZAKCSOPOR I
DR

DR SZÁSZ GYÖRGY felelós szerke11ztö,

SZENIMIKIÓSI PÁI, DR VÁRADI JÓZSEF

Technikai szerkesztő: LÁNG MIKÍÓS

S. évfolyam

LAPJA

Vl!:GH ANIAI

október

.------ -----1 0. S Z Á M - - - - - - - - - - 1964.

DR . SCHULEK ELEMÉR
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Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók &akszei vezele Gyógyszeiész Szakcsoportja
országos vezetősége és szervezetei mély nieg1endüléssel tudatják, hogy dr Schulek
Elen1,ér akadéniikus, kitsze1'es Koss11th-d-íjas, egyetemi ia11á1, a Szakcsoport tiszteletbeli elnökségének tagja 1964. okóber 14-én, életének 72. évében váratlanul elhunyt

Schulek Elemér 1893-ban Késmárkon született
A Bndapesti Tudományegyetem en gyógyszerészi
diplomájának megszerzése után Winkler Lajos
prnfosszor hhta meg munkatársának Rövid idő
alatt megozerezte a doktori fokozatot, majd egymás után jelentek meg analitikai tárgyú önálló
tudományos közleményei Hosszabb külföldi tanulmányút után az újonnan felállított Országos
Közegészségügyi Intézet kémiai osztályának megsze1 \ ezésével és "ezciésé\ e.l bízták i11eg; az ott
eltöltött 18 év alatt sok új módszenel gazdagította
a gyógyszeranalitiká t és ezzel a hazai gyógyszer-

ellenőrzést

ne1nzctközileg is elismert szín-vonalra.

emelte
1932-ben a Tudományegyetem magántanárává
habilitálta, majd 1944-ben az egyetem tanácsa
n1eghÍ\·ta a szer\:·etlen és analitika.i kémia profeszszorának A háborús pusztítások miatt 1945-ben
az intézet szervezését igen nehéz körülmények
között, de hihetetlen akaraterővel és munkabúással kezdte meg. Az egyetemek fejlesztése,
az Akadémia támogatása uj lehetőségeket biztosított kutatómunkájához A kezdetben csak néhány
munkatárssal dolgozó és gyengén felszerelt tan-
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széket külföldön is elismert és nagy kutatógárdával
rendelkező egyetemi intézetté fejlesztette
rrudo1nán:yos n1unkássága az analitika rendkívül
szerteágazó problémáinak megoldása mellett, föként a haiogén- és az oxigéncsopo1t elemeinek
analitikájára, a kémiai indikátorokra és a. gázanalitikára terjedt ki Mint gyógyszeranalitikus
és gyógyszerszakértií, nemzetközi szaktekintélynek számított Élete Yégéig elnöke volt a Magyar
Gyógyszerköny' szerkesztií bizottságának Rendkhül tevékeny tudományos munkásságáról több
száz, hazai és külföldi szaklapokban megjelent
közleménye tanűskodik
Kutatómunkája mellett ugyanolyan lelkesedéssel tartotta meg élete végéig élményszerű egyetemi előadásait; keze alatt az idők folyamán
egészen űj analitikai iskola ni5tt fel Éveken át
a Tudományos Minősítő Bizottság elnöke 'olt
Yl:unkásságának elismeiéséül a Magyar Tudományos Akadémia 1941-ben levelezö taggá, 1945ben rendes tagjává választotta. 1949-ben és 1951ben Kossuth-díjat, \alamint két ízben más magas
állami kitüntetést kapott. Élete utolsó óráiban
is egész addigi munkásságát össr,efoglaló analitikai
kémiai tanköny\e megírásán dolgozott Halála a
inagyar ké1nikus- és gyógysze1észtá1sadalon1 és
az egész n1agya1 tudornányos élet pót.olhatatlan
vesztesége

*

Dr Sdmlek Eleméit október 19-én a Farkasréti
temetőben helyezték örök nyugalomra A ravatalnál 'h L e n g y e 1 Béla egy ete mi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia levelezi5 tagja, az MTA
Ké1niai osztályának titkára, az M]~~I\. és a kémikus
társadalom, dr Nagy Ká1 oly az Eöhös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karának
dékánja, az egy ete1n és a ka1 nevében hucsUzta.tta
megható szarnkkal az elhunytat és méltatta
érdemeit
L.\ mag-yar egészségügyi sze1 ,,ek és dolgozók
V é g h _'.\ntal eg·yetemi tanár,
nevéb'en dr
a ()yóg_yszerész Szakcsopo1t elnöke mondott emlékbeszédet, amelyet az alábbiakban közlünk:
A magyar egészségügy nevében, búcsúzo'ln Tőled
fajó szfovel
Az. egészségügy·i }Ji iniszter, a Minisztériil1n, az
Egészségügyi T·udO'rnányos Tanács, a Budapesti
Orvostudornányi Egyetern Rektma és Tanácsa, a
Gyógyszerésztudo1nányi Kar Tanát,.sa és dolgozói,
nemkülönben az Orvos-Egészségügyi Suikszeri•ezet,
valamint az egész niagya'f gyógyl::ize1f:1Szet búc.súsza?:át tolrnácsolon1
Sorsszerű küldetésed volt, s ezt betöltötted Tudo-

8. évfolyam 10. szám

niányos arnblcióid nen1zetközi tekintélyű. tudóssá
fejlesztettek, de életed 1>égéig rnegmaradt Benned a
törekvés annak irdézinériyes biztosításála, hogy a
betegek jó gyógyszert kapjanak Ez a fontos egészségügyi szenipont a mi szocialista egészségügyünkön
belül niég hangsúlyosabb, 11iint a nem-szocialista
világrendben Ez a szakrnai becsületesség családi tradícióként maradt Rád és azt életed folyamán szakadatlan ápoltad, t11do1ná·nyosan 1nind1' nkább alátárnasztottad és egyief~jlődő tekintélyeddel mind magasabb és rnindinkább iránytrnutató feladatkörben
gondoztad Mint gyógyszerészgyakornok egyfelvidéki
kis falusi patikában s0:játítottad el a szakmai
ismeretek alapjait, hogy midőn Winkler La7os
rnellett kutatóvá fejlődtél, a nernzetközi gyúgyszerellenőrzési 1nódsze1·ek tanubnányozása utá1i, rnegalkosd az Országos Közegészségügyi Intézetben a
magyai gyógyszeiellenőrzés akkori fellegiárát a
Ké1niai Osztályt Te mál ekkor -- csakneni négy
évtizede -- felisrnerted a gyógyszerellátás kettősségét
s ennek rnegjelelően dolgoztad ki egyrészt a gyógyszertárakban késziilt, 1násJ"észt a gyógyszergyárahban
előállított gyógyszerek minőségi ellenőrzését JJ1unlásságod ezen a télen úttÖ1'Ő volt, nem sok előző ke.zdenuL
nyezésre tánzaszkodhatott A mindennapi élet által
f'eh>etődő problémákat legtöbbször önnwgadra hagyatkozva kellett ·megválaszolnod Szet encsés szellt1n1:
alkatod képessé tett eire Széles tárgyi tudás mellett
oly nagysze1 ű intuícióval lendelkeztél\ hogy a Jnoblémák kornplexicitásában is f'ellelted a lényeget
Ezért találtál sok nehéz kérdésben gyakorlatilag is
végreha)tható megoldást, melyet ugyanakkor a ter1nészettu.dós szigorú lcTitiká,jával és önlc1 itikájátal
tudományosan is niegalapozottá tettél. Elméleti tudásod, az analitikai kéniia elvi ké1 dése ÍJ ánt 1Jalrí
nagyfokú érdeklődésed úgy tették szabatossá a gyógy.szer'vizsgálat gyakorlati jelentőségű ké1dései'?en i:aló
_ állásfoglalásod, hogy rrnnak határozottságát és gyorsaságát nilgse1n gátolták Ez a niagya1 ázata annak,
hogy nenicsak olszágunkban., haneni túl annak. határain a gyógysze1 ellenőrzés klédésénelc ne1nzetközileg
elismei t szakértő tekintélye lettél A modern yyógyszei es te> ápia hallatlan nagy f~jlődése során felmerült
egy1'e 1~jabb és újabb rninőségi szem.zJontok kapcsán
kialakult véleniényedet a nenz.zetközi gyógyszerész
szakkörök állandó érdeklődéssel figyelték és rá> ták
Felszabadulásunk után, az analitikai tudományokban k~f~jtett nagyszabású 1nűködésed a niaga te~jes
ségében kibontakozhatott Ezzel egyid~jűleg egészségügyi kor1nányzatunk is Be1ined találta 1neg azt a
legalkalnza'3abb szake111be1't, akire az Olszág gyógy·
sze:rellátásának 1nin.őségét előhú szabrány, u yy6gyszerkönyv szerkesztői tisztségét rábízha~ja Örönzniel
és nemes ambicióval vállaltad ezt a feladatot, és a
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várakozásriak 11z.egfelelően teljes sikerrel végre is
lw;)tottad
A gyógyszer könyv-sze·1 kesztés volt végső sol ban
az a komplex pi obléma, mely lehetőséget adott
Neked, hogy tudományos egyéniséged soki hűségét
a maga teljes skálájában kibontakoztasd Az Or szágos Közegészségügyi 1 ntézetben kutató orvosok közt
dolgozván, niár gyógyszerellenőrző mu1ikásságod kezdetén felismerted és kellően értékelted, hogy a gyógyszer1ninősítésben, 1negítélésben a .far1nakológiai J3Zeni1Jontoknak niekkora a jelentősége. liJzért tudtad kérriikus létedre i~ oly élesen 1negvdn-ni azt a hatá1t,
hogy az a tisztasági kívánal?nak terén t·úlzú követelinényeket nem állított, de ugyanakkor a libei ális
engedékenységtől is megóvott A gyógy,zer kérdést
fölényesen átfogó isinereteidnek köszönhettük_ hogy
gyógyszerkönyvünk aránylag iövid idő alatt elkészült és hogy niessze előreniutatóan oly szem11ontokat hozott magá-1_ al) 1nelyeket n külj'öld megisnrelve,
lassanként kezd átvenni Az ú.,j gyógyszer könyv
elsőnek a világo1i kettéválasztotta a qyógyszertári
és gyógyszei gyári i>izsgálati feladatköröket s ez flZ
általad kezdeményezett kettősdeg, mint a jövő egyetlen Jár ható útja, jellemzi a készülőfélben levő V I
Gyógyszerkönyret is
Jr.l e1ncsak az egészségügyi lcornzányzatnak tett f'elbecsülhetetlen szolgálatot az 1954-Uert 'tnegjelent,
majd az 1958-ban Addendummal bővített új gyógyszerkönyv azzal, hoqy a tudo1nány 1nai szin~jén
JJontosan körvonalazta, 1nik a jó gyógyszer niinőségi
kr itériu1nai, hane111 a 1nagya1 né1Jgazdaságnak is
gyógyszeigyárainknak biztos alapot adott a gyógyszer11iinőség javítására irányú.ló törekvéseik szá1nára
Gyógyszer köny·u-szer kesztői j'eladatodon túlrnenően Jni.:nt az JJ,,'gészségügyi T?1domán-yos Tanács
Gyógysze1 könyvi és Gyógyszerészeti Bizottságának
elnöke, szán-io8 rir1pi probllrnában i'> elősegítetted a
helyes elvi állá,'ifoylalást, és ői ködtél a gyógyszerészi
kutató niunkán, harcoltál igényessége és színvonalassága érdekében !J-[int oktató, gazdag tudásod kincseit, értékes tapasztalataidat két kézzel nyújtottad,
de ne·mcsak hi1)atásszeríl.en az egyetern.i előadáI•,ok
ban, hane1n a gyógyszerésztársadalo1n szelle1ni 1negmozdulásain is
1

Gyógyszetészeti tudoniányos 1nűködésedhez a publicitást kezdetben a Magyar Gyógyszerésztudoinányi
Társaság és annak Él'tesít~je ny·1~jtotta, nzo.st pedig
az Acta Pha11naceut-ica H·unga1ica f'őszerkesztőjét
gyászolju le Benned
Az egykori falusi gyógyszerészgyakomokból Kossuth-d~J:Jal kétsze1 esen kitüntetett tudós kéniikus,
akadé1nikus és ezerz:feltil az O'lszág gyógyszerellátásának.1ninőségéé1·t e1 ed1nényesen ha; coló, ne1nzetközi
téren elisrnert egészségügyi szakentber is lettél Halálod a nwgyar egészségügy szá1nára és külö1iösen
nekünk gyógyszerészeknek nagyon nagy reszte<:;ég
és nagyon nagy szo1no1 úság Ernléked ne1nc <:Jak a
szívünkbe zá1tan, haneni az általad megkezdett
i.:rányzatokban is toi'ribb él, é'! azzal a kevés e?nbe1 nek kijáró tudattal hagyhattál itt minket, hogy
nem éltél hi'ába rnert a nzagyar ni?p, -valamint
annak korrnányzata 1észé1ől ny1~jtott anyagi és
eJ kölcsi tá1nogatá8t a köz javára használtad, a Rád
bízott feladatokat sikeri el megoldottad
Munkás és e1edrnényes élet után - nyugodj
békében 1
1

*

a,-ataltól a munkatársak, tanítványok, barátok és tisztel(Jli.: száza] kísérték utolsó útjára
az elhunytat. A sírnál dr T ö r ö k Tibor egye-,
tomi tanár az ELTE Szor -votlon ós '.\nalitikai
Ké1niai Tanszéké.nek InáRodprofCRszora intézeti
inunkatársai nt>;vében, di
\Tast a g h (.iábo1
OKI igazgató az ÜrRzágos Közegészségügyi Intézet és annak Ké1niai osztálya neYében, dr
Pun go 1 J~rnő a Veszpré111i Nehéz,;egyipari
Egyetem tanáia és dr
Vitéz Ishán OKI
tudo1nányos n1unkatárs az eg·ykori tanít\'ányok
ne,. ében mondottak búc;sllheszédet P á 1 'l'amás
TII é; es gyógyszerészhallgató a gyógyszer észhallgatóság, Kar á e s o ny i G:'.Lhor IY éYes
Hegyószhallgató a wgyészhallgatóság bucsusza' ait
tolmácsolta
_!\.

1

*
A Gyógyszert sz e t szerkeszt(} bizottsága
osztozik a niagya1 gyógysze1ész társadaloin rlngy
gyászában és nemes feladatának tekínti az elhu.nyt
enzlékének 1negőrzését, ta,nításainak tolmácsolását

