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A magyar szocialista gyógyszerész- újságüás
úttörőjétől búcsúzunk
Békéscsabán születött, IVIa1 osvásárhely ntJvelte, és
egyeteini éveitől kezdve Budapesten élt : a vidéki nép
sze1etete a nagyvá1osi en1be1 öntudatosságá'\a l szerencsésen ötvöződött benne, az elvhű kommunistában
1914-ben gyógyszerészi tanulmánya félbeszakadt, f1ontszolgálat1a vonult be, és 1916-ban mint 75 %-os hadirokkant szerelt le. Ettől kezdve isn1ét budapesti gyógyszertárakban dolgozik, de érintkezésbe jut modern
irányzatú irodaln1i körökkel is„ Csakhamar kapcsolatba
kerül az első világhábo1ú utolsó szakaszában egJ·lf;
e1ősbödő munkásmozgalo rnrnal. Mái· az 1919-es for1adalom előtt részt vesz a gyógyszerészek szaksze1·ve,,;etének megalakításában . A Tanácsköztársas ág lelkes hívei
között mint lapsze1k8sztő („Gyógysz8l'tári l\lunkások
Lapja") küzd a megindult forradalmi átalakulás sikeres
kifejlődéséért. A húszas években ezért igen sok és hoszszantartó üldözésben volt része: n1ásfél évre bebörtönzik és egyben „ö1ök id_ő1e" letiltják a gyógJBze1észi
pályáról. A felszabadulásig eltelt negyed évszázadban
nehéz volt sora: rcndő1i felügyelet, egymást kö\·ető elő
állítások s egyéni boldogulásának n1indt'n áron n1cgakadályozása. Ebben az időben tollával kereste kE:1nve1ét mint újságíró és mint tudó.sító Írt regény0ket,
színdarabokat, kritikát, l'iportot I1ásai jelentek rneg a.z
„Erdélyi Helikon"-ban, szoros baráti kapcsolat fű?.te
a haladó szellemlí -írókhoz, költ.őkhöz, így többek között
József Attilához, Nagy Lajoshoz, valamint a ma1osvásárhelyi Molter Károlyhoz.
Tizenkilences múltja rniatt a hatóságok olyan élénk
figyelemmel kísérték élete folyását, hogy az illegálts
kom1nunista mozgalomba aktívan nen1 kapcsolódhatott
be. !\iihelJ-t azonban Óbuda - a.hol lakott - felszabadult, az elsők közt volt, akik a pá1téletet n1egindították.
I\-Iég folyt a vár ostroma, mikor 6 rnár az ~iKP Ill. ker..
szervf;zetének vezetőségi tagja s élete végéig aktív
munkása a Pártnak, harcosa a fo1 J adaln1i eszn1éknek.
Az „örökre" letiltott gyógyszerész csakhan1aJ visszatalál első, választott hivatásához, a gyógyszcrészeth ez :
megkezdi a gyógyszerészek között a kommunista csoport szervezését, részt vesz a 1fagánalkalmaz ottak
Szakszervezetéb en a Gyógyszerész Szakosztály felállításában 1946 októberétől „A Gyóg.·yszerész" címmel
lapot indít és szerkeszt„ Ez a lap, mint szakszel VEZfti
organum, a gyógyszerészek szemlélet:ének átalakításáért küzdött. E feladatában őt írói és újságú·ói múltja
nagyban segítették, Szenvedélyes nosztalgiával fCn·

dult a gyógyszc1észi hivatás belső, sajátos pr·oblémái
felé, újra és újra \-isszatért ar1a a nagy ,,ké1désre:
merre is \-·ezcthet a gyógyszE11 észet útja. Igy talált
csakhamar kapcsolatot az egyeterni körökkel, lett egy
ideig fE-;lelős szerkesztője az Acta Pha1maceutica
liungariCJa-nak is. A fordulat éve után az „egészségügy
egysége" jelszavával 1ninden agitációs erejével az
egységf~S szaksze1 vezetünkért küzdött, s lapja h-(íségesen
tük1özt0 vissza azon esztendők fejlődési nányát.
Nyngalo1nba \:onulása (1957) után is meg1na1adt
az újonnan megindult „Gyógys:lel észet" szerkesztő
ségében, sőt lelkes ta,nítója, irányítója lett az újságszerkesztés csínját-bínját nem isrne16, lelkes, de tapasztalatlan új szerkesztő gárdának„ Májusi számunk végső
ko1rektúráját aznap aka1ta elvégezni, rnikol' a halál
elragadta tőlünk.

magyar nyelvérzéke volt Szerkesztői
teremtett rendet a magyar gyógyszerészi szaknyelv dzsungeljében, irtotta ki ebből
a tudon1ányosko dó, fűntoskodó és erőse11 magya1tala11 írásmódot .\z egyszerű, é1tl1ető, világos
fügalrnazásra az ő piros ceruzája ta11ított n1eg
minket, s neki köszönhetjük, hogy a többi magyar
szaklappal e téten összehasonlítv a, megálljnk
helyünket Szóalkotó kedve sikenel birkózott meg
szakirodalmun kban ma már teljes polgárjogot
nyert: szennyezésmé rték-oldat, színmérték-old at
elnevezések megalkotásáva l, hogy csak a legjobbakról emlékezzem meg.
Gyógyszerészú jságüó volt velejéig Gondja az
volt, miként tudja átplántálni a fiatal szerkesztőkbe nagy tapasztalatát. a szép magyar nyelv
tisztaságának harcos védelmét, egyben az elvhű
helytállást a gyógyszerésze t szocialista átalakításáért
Székely Jenő emlékét úgy tudja a „Gyógyszerészet" szerkesztősége leghívebben megőrizni, ha a
szocializmus és a szakma iránti szeretetet megőrzi, s a kezéből kihullott tollat ug;·anazzal a
lelkes, meg nem alkuvó becsületességg el ragadjuk
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fel, mint ahogy ő dolgozott.
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