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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TARsASAG 
ÖTVEN ÉVE 
(1924-1974) 

Dr. Zalai Károly 

Előzmények, alapítás 

Ötven évvel ezelőtt, 1924 szeptember 20-án hagyta jóvá 
az akkori belügyminiszter a Magyar Gyógyszerésztudomá-· 
nyi Társaság alapszabályát, ettől az időtől fogva működik 
- kétízbeni jelentős átszervezéssel - társaságunk, a Ma
gyar Gyógyszerészeti Tá1saság P..z első alapszabály a Tár
saság működésének célját az alábbiakban határozta meg: 
„A magyar gyógyszerészi erkölcsök öregbítése érdekében 
a természettudományok szeretetének ápolása, a gyógysze
részeti tudományok művelése, a hazai gyó~Jszerészet tör
ténetének tanulmányozása, a gyógyszerészi gyakorlatnak 
tudományos alapon való kiépítése és a gyógyszerészifjú
ságnak támogatása mindazon törekvéseiben, melyek a ha
za és a hivatás iránt való odaadó szeretet növelésé1e al
kalmasak" (1). 

A célkitűzések mélyebb megismeréséhez idézem az ala
pításban kezdeményező szerepet játszó dT„ Deér Endre al
elnök szavait: „Elsőben csak néhányan, azután mind töb
ben verődtünk össze a nagy vihar (első világháború) után, 
hogy professzorainkkal egyeten1ben, vezérünk, dr. Mágo-· 
csy-Dietz Sándor köré csoportosulva megteren1tsük azt a 
szervezetet, melynek célja, hogy tömören adjuk vissza 
alapszabályaink hatodik szakaszának tartalmát: a n1últ
ban való elmélyedéssel, a természettudományok szereteté
nek ápolásával, a gyógyszerészeti tudományok művelésé
vel öregbítsük a magyar gyógyszerészet erkölcseit. S ehhez 
a nagy munkánkhoz segítségül hívjuk mindazokat, akik 
nemzetünk és hivatásunk iránti törhetetlen és odaadó sze-
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retetben egyek vagyunk s akik velünk együtt vallják, hogy 
a magyaI gyógysrerészet hivatását csak: akkor töltheti be 
teljesen, ha a Lángok, Rozsnyayak, Scherfelek nyomdokai.n 
halad előre Éppen ezért nem vagyunk „kaszt-szervezet", 
a sekélyes és kicsinyes ún. „kari politika" körünkből ki 
van zárva s minden gyógyszerész, ha velünk érez - bár
hova is állította sorsa - nekünk barátunk és fegyvertár-· 
sunk. De mi a távol jövőbe is tekintünk s amikor főisko
lai ifjúságunk életét figyelemmel kísérjük és szíves kész
::;éggel nyújtunk segédkezet a nélkülözőknek, olyan magot 
hintünk az ifjiíság lelkébe, mely egykor talán dúsan fog 
teremni - nem nekünk, hanem a nemzetnelr és hivatá
sunknak 

1922. november 24-én jöttünk össze először huszonné
gyen, hogy megalapítsuk a Gyógysze1é.szet Barátainak Kö
rét és e címen folytattuk működésünket, míg az 1924. szep
tember 20-án véglegesen jóváhagyott alapszabályaink ér-· 
telmében Magyar Gyógysze1é.sztudományi Tár.saság-gá ala
kultunk át" (2) 

DL Horváth Jenő jegyző, a Társaság krónikása így em
lékezik az alapítás körülményeiről: „Nyugtalanító, majd 
megdöbbentő jelenséggé vált már régebbi idő óta, hogy 
pályánkon lábrakapó merkantilizmus mind nagyobb rést 
ütött a gyógyszerészetet egykor körülvevő és védő tudo
mányosság és ethika bástyáján és e mindjobban bővülő 
résen át tűnőben volt kari tekintélyünk. E dekadencia ag
gódással töltötte el karunk több nemesen érző tagját és 
összejöveteleinken megszomorodott szívvel meditáltunk az 
így elkerülhetetlenül bekövetkezendők felett 

Dr„ Deér Endre vetette fel egy tudományos egyesület 
alapításának eszméjét, a:nely egyesület volna hivatva, hogy 
a gyógyszerészetben egyre nagyobb tért foglaló merkanti
lizmust a legszükségesebb mértél\:re csökkentse és helyébe 
hivatásunk tudományos felfogását állítsa, amelyből ren
dünk megbecsülése fakad. A gondolat, hála egyetemi pro
fesszoraink lelkes támogatásának és az alapítók buzgó agi-
tációjának, valóra is vált. , 

Az alig 25-30 tagból álló kis lelkes csapat azutan 1922 
november 24-én megalapította a Gyógyszerészet Barátai
nak Körét„ Ez az egyesülés eleinte alapszabályok nélkül 
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n1űködött, s pusztán a megértő kartársak barátságára tá
maszkodott Ezzel egyidejűleg megkezdődött a toborzás 
munkája s a tudományos előadások sorozata. 

1923 márciusában egy belügyminiszteri rendelet bennün
ket is alapszabályok alkotására kötelezett. A rövidesen 
elkészült és felterjesztett alapszabályainkban egyúttal n1eg
változtattuk egyesülésünk címét_ is Az edd!igi cím, a 
Gyógysze1'é.szek Ba1·átainak Köre ugyanis nem dombori
totta ki eléggé a magyar és tudományos jelleget, ezért vál
toztattuk meg az elnevezést Magyar Gyógy.sze1é<;ztudomá
nyi Tár saság-ra" (3) 

Az eddigiekből is kitűnik, de külön kívánom felhívni a 
figyelmet, hogy a Társaság hivatalosan az alapszabályok 
jóváhagyásával, tehát 1924. IX. 20-án alakult meg, de már 
l(özel két év óta a Gyógyszerér;zet Barátainak Köre elne
vezéssel előadóüléseket rendezett, amelyeken 18 előadó 33 
előadást tartott a gyógyszerismeret, a toxikológia, a far
makológia, a kö~egésZJségtan, a kémia, a fizika-kémia és a 
gyógyszerészet köréből Ez a körülmény azt mutatja, hogy 
szükség volt a gyógyszerészeti tudományokkal foglalkozó 
szervezet megalapítására 

Ennek szükségét az eddigiekben említett, nagyobbrészt 
már korosabb, vezető állásokban lévő személyeken kívül 
érezte a korabeli fiatal gyógyszerész-orvos generáció is, 
l"Cözülük különösen az egyetem fiatal tanársegédei, aa
junktusai. Erről tanúskodik dr. Lipták Pálna1c, a Gyógy-· 
szerismereti Intézet akkori tanársegédének kézzel írt -
eddig ismeretlen naplója: „A háború befejezése után 
mindnyájan éreztük, hogy az utóbbi években sokat mu
lasztottunk, ismét felébredt bennünk a tudomány iránti 
vágy és szükségét éreztük annak, hogy tudásunkat fejlesz·· 
szük Ezt olyképpen véltük elérhetőnek, hogy néhányan, 
akik a gyógyszerészeti tudományokkal foglalkoztunk, ösz
szeálltunk, egymást tanítjuk és egymásnak isn1ereteit kie
gészítjük Miután ebben dL Belák Sándorral, a Gyógyszer
tani Intézet adjunktusával - a későbbi professzorral -
és d1· l\!Iozsonyi Sándofral, az Egyeten1i Gyógyszertár volt 
tanársegédével - a későbbi professzorral - megállapod
tam, bevontuk a mozgalomba az Egyetemi Gyógyszertár 
tagjait is, nevezetesen dr. Mikó Gyulát (a Debreceni Egye-
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temi Gyógyszertár későbbi vezetőjét), Székely .Jenő Já
nost, Kis.s .Józsefet, Tankó Bélát, ViTeinberge1· Henryt, Póka 
Jenőt és Réthy Gézát" ( 4) 

A napló további adatai szerint dL Lipták Pál által ala
pított GyógySzerész Oktatók Ba1·áti Kö1e 24 alapítóhól ál-· 
lott, közülük 19 gyógyszerész, illetve gyógyszerészdoktor 
és 5 orvosdoktor. A baráti kör tagjai intenzív szellemi te
vékenységet fejtettek ki, 1921-től a Magyar Gyógyszeré-· 
szcti Társaság hivatalos megalakulásáig 83 előadást, 1925. 
április 15-ig még további 10 előadást tartottak, de ettől 
kezdve már csak baráti asztaltársaságként jöttek össze A 
Gyógyszerész Oktatók Baráti Körének előadói tevékenysé
ge is hozzájárult a Gyógyszerésztudományi Társaság meg-· 
alakulásához, alátámasztotta a szer vezet felállításának 
szükségességét, sőt ez utóbbi ügyeinek vitelében egyesek 
már a megalakuláskor, mások hamarosan vezető szerepet 
töltöttek be (Andriska, Csipke, Fritz, Fridli, .Jakabházy, 
Lipták, Mozsonyi, Miksa, Schulek Vilébe1· Zalay D Zbo-
1ay stb ). ' ' ' 

A gyógyszerészek tudományos társasága megalakulását 
- 10 év távlatából - legtalálóbban dr„ Lipták Pál a Ma
gyar Gyógyszerészeti Tár.saság első jegyzője így j~llemez
te: „Mindnyájunk lelkét elfogta az alkotás vágya, sőt azok 
is, kik nem voltak hivatásos művelői a tudománynak, ha
nem csak csendes szemlélői az e téren folyó munkának, 
szükségét érezték annak, hogy az évek alatt elhanyagolt 
ismerettárukat új tudományos kincsekkel kiegészítsék Al
talános és őszinte volt a vágy újabb ismeretek után, és me
leg érdeklődés nyilvánult meg a tudományos kutatások 
iránt ízzott a parázs a hamu alatt, s csak egy szikrára volt 
szükség, hogy a tudomány lángja fellobbanjon„ Ezt a szik
rát pedig Deér Endre pattantotta ki" (5) 

A Társaság 1924. évi megalakulását tehát 3 előzmény 
segítette elő: a) dr. Deé1· Endre felhívása; b) az általa életw· 
rehívott Gyógyszerészet Barátainak Köre előadótársaság; 
e) d1· Liptál<: Pál egyetemi tanársegéd által nagyrészt az 
egyetemi fiatal tanársegédekből szervezett Gyógysze1'é.sz 
Oktatók Baráti Köre. 

Ezen alapokból kiindulva a Társaság első tisztikara 1924-
ben az alábbi személyekből állt (6): 
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Elnök: 
d1« Mágócsy Dietz Sándor egyet ny r. tanár 

Elnökhelyettes : 
dr. Deér Endre gyógyszerész 

Jegyzők (titkárok): 
dr. I-Iorváth Jenő gyógyszerész 
dr„ Lipták Pál egyet. magántanár 

Kincstárnok (pénztáros): 
Pe1'CS E'J nő gyógyszerész 

Ellenőr: 
Vör·ös Gyula gyógyszerész 

A vezető-testület tagjai: 
dr. Winkler Lajos egyet. ny. r. tanár 
dr Ja.kabházy Zsigmond egyet. ny. r. tanár 
dr. Matolcsy Miklós egyet e. rk. tanár 
d-i· Vl e.szel.szky Gyula egyet magántanár 
Baye1· Antal gyógyszerész 
d~. '\-Vébe1' Dezső gyógyszerész 
Radanovics Kozma gyógyszerész 
d1· Fauser Géza gyógyszerész 

A számvizsgáló bizottság tagjai: 
Szabady János gyógyszerész 
dr„ Filó .János gyógyszerész 
Szüts Ernő gyógyszerész 

A Társaság alapítása - 50 év távlatából teljes tárgyila
gossággal leszögezhető ·- határkövet jelentett a magyar 
gyógyszerészeti tudomány fejlődésének történetében Az 
al~pítás jelentőségét már az is mutatja, hogy Magyaror
szagon ez volt az első, kifejezetten a gyógyszerészeti tu
dományok művelését célul tűző társulás Ezt megelőzőle<l' 
a gyógyszerészek tudományuk művelését az 1837-ben ala~ 
pított Budapesti Ki1'ályi 01·vosegye.sületben, a Természet
tudományi Társulatban (1841), a Magyar Orvosok é.s Ter
mészetvizsgálók Vándorgyűlé.sein (1841-1933-ig) folytat
hatták. Fontos szerepe volt továbbá az orvosi-gyógyszeré
szi helyi jellegű egyesületeknek is; pl Szatmár-Márama
ro_s-Ugoc.sa _vá1·megyék Orvos-Gyógyszerész Egylete (1862), 
Bacs-Bánsagi 01'vo.s-Gyógyszerész Egylet (1863), Békés-
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megyei Orvos-Gyógyszerész Egylet (1866), Kassai Orvo.s
Gyógy.szerész Egylet (1863-66 között), Szepesi Orvos
Gyógysze1·é.sz Egylet (1863-66 között), Temes·-megye Or
vos-Gyógyszeré.sz Egylete (1863-66) között stb. (7). ,_~z 
önálló gyógyszerészi társulások, így a Budapesti G_yógysze-· 
rész Testület (1809), a Debreceni Gyógy.sze1·ész Testület 
(1861), a Debrecen Bihar-megyei Gyógyszerész Testület 
(1866), a Magyarországi Gyógyszerész Egylet (1872) inkább 
grémiális szervezkedések voltak, amelyek elsősorban a 
gyógyszerészi _kar anyagi jólétét, érdekvédelmét tűzték ki 
célul és csak ezen belül a tudományos színvonal emelését 
Ez utóbbi érdekében támogatták a gyakornokképzést, a to
vábbképzést és a szakk:önyvkiadást is A Magya1 Gyógy
.szerésztudományi Tár.saság tehát első, s ez ideig egyetlen 
tudományos egyesület a magyar gyógyszerészet történeté
ben 

Sze1·vezeti é.s tartalmi változások 

A Társaság 50 éves működése arra a történelmi kor
szakra esik, amikor az ország társadalmi, kulturális, gaz
dasági életében mélyreható változások részesei voltunk 
A tőkés társadalmi és gazdasági rendet felváltó szocialista 
forma egyre erősebb hatással volt az egészsegugyre, 
s azon belül a gyógyszerészetre, a gyógyszerellátásra. Nem 
sokkal a felszabadulás után elérkezett az az időpont, ami
kor a gyógyszerészi tudományokat, azok művelésével fog
lalkozó egyesületeket is a szocialista egészségügy szolgála
tába állíthattuk. :Élesen mutatott erre rá dr. Végh Antal 
főtitkár az 1949 szeptemberében megtartott rendkívüli l{ÖZ
gyűlésen: „A népi demokráciánkban, népi köztársaságunk
ban, amely a szocialista társadalmi rend felé halad, az ún. 
„egyesületi élet" idejétmúlt társulási forma. Az „egye
sületben" egymás mellett foglalnak helyet a munkavál
laló és 1nunkáltató, viszont ezt a két osztályt a szocialista 
állam élesen inegkülönbözteti és elválasztja egymástól, 
még a tudományos célkitűzéssel alakult és dolgozó tömö
r üléseknél is. 

A forradalmi átalakulás, amely lépésről lépésre alakít
ja az életünket a szocialista életformára, az állami és gaz-
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dasági téren végrehajtott változások után elérkezett a 
szellemi élet terén is. Már ennek folyományaként mondat-· 
ta ki a tavaszi tisztújító közgyűlésünk, hogy a Gyógysze
résztudományi Társaság önként csatlakozik a Tudományos 
Tanács alá szervezett nagy összefogó szervhez, az 01·vos
Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez. Ezzel 
ugyanakkor elvileg kimondottul{ azt is, hogy a Társaság 
jövőjét illetően az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet or
ganizációjához tartozunk. Társaságunk, amelynek meg
alakulása a rendszeres magyar gyógyszerészi tudomá
nyos életnek adott keretet és ezt a feladatát a körülmé
nyekhez képest sikerrel látta el, a maga, a múltban gyö
kerező szervezeti formájában, az új, a szocialista irányba 
be nem illeszthető. A jövő, a fejlődés vonala a szakszer
vezeti élethez simul s ezért a legreálisabb és legkívánato
sabb, hogy az Orvo.s-Egész.ségügyi Szakszervezet támoga
tásával, az általa nyújtandó keretben folytassuk tovább a 
gyógyszerészi tudornán:QOk művelését 

Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezetben a gyógysze
részek a közeljövőben létrehozzák a külön Gyógyszerészi 
Szakcsopo_rtot. Ennek döntő módon és elsősorban tudo
mányos feladata lesz, de ezentúl foglalkozni fog a tovább
képzéssel is és különleges gyógyszerészi problémákban hi
vatalosan állást foglal. A szakcsoport tagjai azok a mun
kavállalók lehetnek, akik valamely szakszervezet tagjai és 
a gyógyszerészettel kapcsolatban állnak. 

. Tisztelt Rendkívüli Közgyűlés! Az el őr e bocsátottak 
után tisztelettel teI jesztem a Rendkívüli Közgyűlés elé a 
vezető testület e hó elsején hozott ama határozatát, amely 
szerint javasolja, hogy a Gyógyszerésztudornányi Tár.saság 
mondja ki, hogy amint az Orvos-Egészségügyi Szaksze1·
vezet 1-rebelén belül a Gyógy.szerész Szakcsoport megala-· 
kult, feloszlik és jogutódjának mind szellemi, mind anya
gi téren ezt a Szakcsoportot tekinti .. " (8) 

A Gyógy.sze1·ész Szakcsoport megalakulása még két évig, 
1951. május 17-ig váratott magára Az erre a napra ösz
szehivott közgyűlés alakította meg a Gyógyszeré.sz Szak
csoportot A felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint: „A 
Gyógysz€·1é.sz Szakcsoport jelenlegi megalakulását minden 
egészségügyi fórum várta és mindenütt megállapították, 
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hogy a szakmai továbbképzés, az általános gyógyszerész
képzés, s'őt a középkáderek nevelése is, jól átgondolt terv
szerűséggel csak most fog elkezdődrü. Végre megvalósult 
az a tudományos fórum, amelynek hatóereje nemcsak a 
vezetőség, ha;nem végső fokon az egész tagság lelkes, tu
dását gyarapító és továbbadó munkáján múlik" (9). 

A megválasztott széles körű vezetőség tagjai között ott 
találjuk a Magyar Gyógy.szerésztudományi Társaság volt 
vezetőségének több tagját, köztük dr„ Schulek Elemért, a 
Társaság volt elnökét és dr„ Végh Antalt, a Társaság volt 
főtitkárát. A Gyógyszerész Szakcsoport Szakszervezetünk 
19. sz.akcsoportjaként alakult meg 

A közgyűlés elnöki megnyitó beszédében Kun Ferenc 
többek között a következőket mondta: „. úgy érzem, 
hogy szakcsoportunk mai megalakulásával a gyógyszeré
szet szocialista fejlődése egy újabb és magasabb fejlődési 
szakaszba lép, a megalakulás egybeesik a gyógyszeré
szet szocialista fejlődésének szakaszával, és ennek megál
lapítása egyben ki is jelöli a szakcsoport legközelebbi út
ját" (10) 

A célokat és feladatokat d1'. Végh Antal felszólalása 
már részletesebben tartalmazza: ,,Az előkészítő bizottság 
abban látja a megalakítandó Gyógysze1·ész Szakcsopmt el
ső és legfontosabb célkitűzését, hogy az ország gyógysze
részeinek továbbképzését országos mértékben megszervez
ze és megindítsa. Az e téren reánk váró feladatok a jövő
ben nem oldhatók meg az eddig tartott továbbképző tan
folyamok inintájára. Minden tisztelet és elismerés mellett, 
amivel az ezeken résztvevő hallgatóknak és nem kevésbé 
az előadóknak adózunk, meg kell állapítanunk, hogy az 
előttünk álló konkrét feladat megoldására csak szigo
rúan kidolgozott és didaktikailag kellően felépített prog
r amrnal állhatunk nyilvánosság elé, ha azt akarjuk, hogy 
fáradozásaink csak legcsekélyebb e1edménnyel is járja
nak Csak egy minden szempontból l{iegyensúlyozott mun
katervvel állhatunk I{.ormányzatunk és Szakszervezetünk 
elé, hogy annak megvalósításához támogatásukat kérjük 
E továbbképző tanfolyamon nem egy helyen vastag porré
teget kell az évtizedekkel ezelőtt .szerzett ismeretekről el
távolítanunk, hogy azután az alaphiányosságokat feltöltve 
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kartársainkkal az új gyógyszerkönyv szellemét és részle
teiben az egészét is megismertessük Azt kell elérnünk, hogy 
az V Magyar Gyógyszerkönyv elsősorban a gyógyszerké
szítési, de kellő mértékben a gyógyszervizsgálati vonatko
zásaiban is, a gyakorló gyógyszerész részéről ne szakács
ltönyvszerűen alkalmazott előírás-gyűjtemény legyen, ha
nem a benne lefektetett irányelveket tudatosan és önálló
an gondolkozó szakemberként használja Az adott körül
ményeknek megfelelően tudja majd alkalmazni ezeket az 
irányelveket és ami a leglényegesebb, azok eredrnényét 
helyesen is tudja megítélni. Feladatunk nagyságát csak 
növeli az a körülmény, hogy mindezt nemcsak Budapesten, 
hanem országos viszonylatban kell végrehajtanunk" (11) 

Nem sokkal a Gyógysze1·é.sz Szakcsoport közgyűlése után 
a vezetőség az alábbi személyeket választotta meg tiszt
ségviselőknek: Ligeti Viktor (elnök), dr„ Kedves.sy György 
és Kondor Béla (alelnök), dr„ Végh Antal (főtitkár). Ligeti 
Viktor a következő szavakkal vette át a megbízást: „Kö
szönöm a bizalmat, amely engem talált méltóna1c arra, 
hogy a hatalmas feladattal útjára induló Gyógyszeré.sz 
Szakc.sopo1·t elnöke legyek. Ezen a helyen sincs más cé
lom, csak hogy tevékenyen részt vegyek az egész Gyógy
szerész Szakcsopo1·t reánk váró feladatainak megoldásá·· 
ban Meg vagyok győződve, hogy szakcsoportunk szoci
alista közegészségügyünk területén csak akkor fogja igazi 
szerepét betölteni, ha valan1ennyien egyre fejlődő szoci
alista öntudattal munkálkodunk szakmánk és szakmai tu·
dásunk színvonalának em.elésén. Éppen ezért kövessünk el 
nlindent, hogy a szaksajtó útján és egyéni felvilágosítással 
az egész szalrmát mellénk és mögénk tudjuk állítani Ha 
ezt elérjük, ak,kor a Gyógyszeré.sz Szakcsoport előtt ner.1 
lesz megoldhatatlan feladat" (12) 

A Szakcsoport már az első években fejlődésnek indult, 
egyik legnagyobb eredmény volt, hogy megalakultak a 
n1egyei szervezetelt. Ezek megindították a helyi tovább
képzést, s szakmai irányító szerepet kaptak a fiatal me
gyei gyógyszertári központok életében A fővárosi helyi 
szervezet megalakulására Kun Fe1'enc kezden1ényezésére 
1961-ben került sor, mivel az ugyanitt működő országos 
szervezet addig egyben összefogta a főváros területén dal-
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gozó gyógyszerészeket is. Ugyanebben az évben alakult 
meg a Tolna megyei szervezet, s utolsónak, 1964-ben - a 
fővárosi szervezetnél említett ok miatt - a Pest megyei 
szervezet 

A tudományos és továbbképző munka nagyfokú fejlő
dése hamarosan maga után vonta új szervezeti forma ki
alakításának szükségességét 1964-ben vált időszerűvé a 
Szakcsoporton belül a tudományos továbbképzés tudo
mányáganként, szakosztályonként való továbbvitele Erre 
vonatkozó javaslatát az 1964 június 14-i közgyűlésen dr. 
Végh Antal elnök így fejtette ki: „Az ország egész terü
letére kiterjedő eleven szakcsoporti élet egyúttal azt is 
eredményezte - a gyógyszerészi műveltség sokrétűségé
nek velejárójaként - hogy az egyes tudományszakok 
iránti érdeklődés elmélyült. A szakcsoporti működés 
mennyiségi növekedése azonban ma már elérte azt a ha
tárt, hogy annak - véleményünk szerint - legalább is or
szágos vezetési szinten, minőségi változásba kell átcsap
nia. Minőségi változásnak gondolnám helyesen megfogal
mazni azt a célkitűzést, hogy a Sz<ikcsoport további mun-· 
kássága egyes tudományszakonként tagozódva folytatód
jék. Figyelembe véve azoknak a konferenciáinknak, szim
pozionjainknak sikerét, akár vidéken, akár a fővárosban 
tartottuk is azokat, amelyek egy-egy szűkebb témakör köré 
csoportosultak, érettnek látszik a helyzet arra, hogy ilyen 
tagozódást ne csak az egyes szűkebb körű rendezvények 
tartására, hanem állandóan is fenntartsunk. Az elmúlt 5 
év eredményeit vizsgálva, nem látszik túlzásnak azt mon
dani, hogy megvan az erőnk arra, hogy az ezzel a tagolt-· 
sággal bővített kereteket eredményes munkával kitöltsük. 
Nagygyűléseink, eddigi szimpozionjaink, konferenciáink, 
nem utolsósorban azonban egyes vidéki szervezeteink 
hasonló kezdeményezéseinek sikerességét figyelembe vé
ve, javasolja a lelépő vezetőség, hogy szakcsoportunk mun
káját a továbbiakban öt szakosztályba tagoltan folytathas
sák. A szakosztályok nevei: analitikai kémiai, gyógyszer
techno1ógiai, gyógynövényi, gyógyszerkutatási, szervezési 
Az egyes szakosztályok élén elnökök és titkárok állnak, 
akik úgy véljük, célszerű, ha mindannyian tagjai a szű
kebb körű vezetőségnek A javaslat másik része, hogy az 
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-egyes szakosztályok 3-3 szekciót öle_ljenek magukba. El-, 
képzelés szerint egy ilyen rétegeződés még eredményeseb-· 
bé tenné a munkát és nagyban elősegítené a szakosztály
vezető' elnök munkáját" (13). 

A közgyűlés az elnöki javaslatot elfogadta és a megala
kult öt szakosztály munkája új lendületet és színt adott a 
tudományos életnek Az egyes szakosztályok szinte egy-· 
mással versenyezve, egymás munkáját túlszárnyalva vé
gezték feladataikat 

A Gyógyszeré.sz Szakcsoport szervezeti forma keretei 
között - a későbbiekben részletezésre kerülő eredmé
nyekkel - 15 éven keresztül fejtette ki Tár sas águnk szé
les körű tudományos tevékenységét. A tudományos élet 
fejlődése, a társasági feladatok differenciálódása, a nem
zetközi kapcsolatok széles körű kialakulása új szervezeti 
for·mát igényelt. Ennek megvalósítására 1966-ban került 
sor, amikor az Egészségügyi Minisztérium, a Magyar Tu-., 
dományos Akadémia és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete elnökségével egyetértésben hozzájárult az 
önálló orvostudományi társaságok és egyesületek megala
kításához, ill ezek önkéntes társulásán alapuló szövetsé
gének„ a ·Magyar 01·vostudományi Társaságok és Egyesü
letek Szövetségének (MOTESZ) létrehozásához A MO
TESZ célja, hogy társadalmi úton előrevigye az orvos- és 
gyógyszerésztudomány fejlesztését, az egészségügy színvo
nalának emelését 

Fentiek alapján Szakcsoportunk vezetőségének 1966 III. 
10-i ülése kimondotta az eddigi szervezeti forma megszű
nését, a Magyar Gyógyszerészeti Tár.saság megalakulását, 
megjegyezve, hogy már 1965-ben engedélyt kapott a Ma
gyar Gyógysze1észeti Tár.saság elnevezés felvételére és 
használatára (14). 

A Tár saság megalakulásával egyidejűleg kidolgozott új 
alapszabályt az egészségügyi miniszter 1966 április 25-én 
jóváhagyta, a Társaság működését engedélyezte 

Az új és jelenleg is hatályos alapszabály tartahnában 
alig, legfeljebb megfogalmazásáhan változtatta ineg a 
Társaság működésének eredeti célját és feladatait: „elő
segíti a gyógyszerészeti tudományoknak, a gyógyszerészeti 
oktatásnak, a gyógyszerellátásnak, a gyógynövényügynek 
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és a gyógyszeriparnak a fejlesztését, a tagok tudományos 
ismereteirtek a bővítését és a gyógyszerészetikai nevelést. 
A Társaság felad.tata, hogy a g-_yógyszerészeti tudományok 
szocialista szemléletét és módszertanát terjessze a g-vógy~· 

sze!'észet haza,i és külföldi eredményeit ismertesse „ elő
segítsi: a gyógys~e;é~zeti tudományok eredményeinel~ gya
korlati felhasznalasat, szakmai folyóiratok szerkesztésével 
is előmozdítsa a magyar kutatási ered1nények minél szé
lesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egy
aránt" (15). 

Az újjáalakult lvlagya1· Gyógyszerészeti Tár.saság 1966. 

szept 13-i közgyűlésén dJ. Végh Antal elnök a szervezeti 
forma változása következn1ényeként a többi között az 
alábbiakban jellemezte a feladatokat: „„ . Szeretnén1 to
v~bbá azt is hangsúlyozni, hogy a Magyar Gyógyszei·észeti 
Tar sas~g ~egalakulásával merőben új helyzet alakult 
szakmank erdekvédelme terén. A Társaság célkitűzése el
sősorban a tudományos élet megindítása, fenntartása és 
ezen keresztül a szakmánk életfontosságú elvi kérdései
nek védelme. Ezen a té1en kezdeményezhet javaslatokat 
dolgozhat ki és felkérheti aZ érdekvédelem:Ue1 hivatásá-· 
~ál fogva foglalkozó ,szakszervezet támogatását úgy gon
oolom, hogy szervezesi szakosztályunknak még igen sok 
és szép összekötő feladata lesz e téren„ Az individuális ér
dekvédelmi kérdésekben - véleményem szerint - a 
szakszervezeti élet keretében kell orvoslást keresni. A 

pr_ofilok ilyen tisztázása csak erősíti mind a Társaságot, 
mind a szakszervezetet saját feladatai elvégzésében" (16). 
, . A társasági élet fejlődése hamarosan megkövetelte 

UJabb szervezetek felállítását: 1968-ban a soproni patika
múzeun1 felavatása kapcsán rendezett gyóo·yszerésztörté
neti ülésszakon n1egalakult a Társaság hatodik Gyógy

.s:zerésztöJ"téneti Szakosztálya, Ugyanebben az évb~n alakult 
n1e~ a Gyógyszerípa1í Szervezet is. A szervezet célja a 
gyogysze11par területén dolgozó szakemberek, gyógyszeré
szek, orvosok, mérnökök, vegyészek, biológusok stb szá
mára fóru1not adni a mindennapi munkában felmerülő 
sz~kmai problémát: megvitatására, lehetőséget nyújtani a 
gyo,gyszeripari kutatások publikálására, összességében elő
segiteni a gyógyszeripari termelés vonalán a tudomány és 
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gyakorlat egységét. A szervezet felállításával megindult a 
gyógyszertári és gyógyszeripari gyógyszerészet, s azzal a 
gyógyszertári és intézeti gyógyszerészek és a gyógyszer
ipar területén különböző diplomával működő szakemberek 
munkájának összehangolása. 

Még egy szervezet megalakításáról kell szólni, ami a kö-· 
zelmúlt eseménye: 1973-ban kimondta a közgyűlés Kórhó.

zi Gyógyszerészeti Szervezet felállítását 
Ezzel a Tár saság szervezeteinek száma 28-ra en1elke

dett (6 szakosztály; 19 megyei szervezet; Fővárosi Gyógy
szertári Központi Szervezet; Gyógyszeripari Szervezet; 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet). 

A leírt adatok azt mutatják, hogy a Társaság 50 éves 
történetében a szervezeti formában 1951-ben és 1966-ban 
történt jelentős változás A:z 50 év alatt a Társaság négy 
ízben adta ki a módosított alapszabályokat nyomtatott 
formában: 1924-, 1929-, 1938- és 1966-ban 

A Társaság taglétszámának alakulását az alábbi számok 
jelzik: 1924~120; 1944~1000; 1946~431; 1949~537; 1966~ 
~493; 1968~2213; 1974~2980 tag 

A Tár.saság vezetése 

Az 50 év alatt a Tár saság működésének, a fejlesztés ten
denciáinak, s azok gyakorlati megvalósításának meghatá
rozója a közgyűlés volt. Az egyes közgyűlések között a ve-· 
zetés feladatát az országos vezetőség, ill. ennek elnöksége 
látta el Az 50 év krónikájából fennmaradt írásos adatol;: 
szerint ezen idő alatt Társaságunk összesen 34 alkalon1-
mal hívott össze és tartott közgyűlést. Ezek időpontját -· 
megjelölve az egyes kiemelkedő eseményeket - az I táb
lázat tartallnazza. 

Gyógyszerésztörténeti szempontból érdeldődés1e tart 
számot a Társaság elnökségének 50 év alatti alakulása, 
amire vonatkozó adatokat a II. táblázat tartalmazza 

A folyamatos tudományos és továbbképző tevékenysé
gei az ehnúlt 10 év alatt a Társaság gyakorlatilag a szak
osztályaiban végzi A szakosztályi munka jelentősége így 
nagyon megnövekedett. A szakosztályok elnökségénelr 10 
év alatti alakulását a III táblázat tartalmazza„ A területi 

13 



"""""""""""""""""""""""" _______________________ ......... „ ............ ,,..,,,,.,,,,.,.,,,,.,,,,,_m*•· ····-"""'"'w,i'ifa\füiB'SV:ti''''?l'D-Hfc~Xit:&;!M•LN.tiéfil-

A köz-
gyűlés 

1 Időpontja 
száma ---

L 1925. IV. 24. 
II. 1926, III. 26. 

III, 1927. III. 18. 
IV. 19213. IV. 27. 

V, 1929. IV, 27. 
VL 1930. lII. 14. 

vu. 1931. UI. 13. 
VIII. 1932. III. 11. 

IX. 19J3. III. 10. 
X. 1934, III. 9, 

XL 1935. III. 3, 
XII. 1936. III. 13. 

XIII. 1937. III. 12, 
XIV. 1933. III. 11. 
xv. 1939. III. 10. 

XVI. 19·40. !II. 8, 

XVII. 1941. III. 14. 

A köz-

1 

-, gyűlés Időpontja 
száma 

' 1 
XVIII. HH2. III. 13. 

XIX. 1943. III. 12. 

xx. 1944. IH. Hl. 
XXL 1947. III. 11. 

XXII. 1943. IV. 9, 
XXIII. 1949. IV. 8, 
XXIV. llH9. IX. -

XXV. 1D51. v. 17. 

XXVI. Hl52. XI. 3, 
XXVII. HlJ4. X, 8, 

XXVIII. 1959. x. 11. 

XXIX. 19G4. VI. 1'1. 

xxx. 1966. JX, 13. 
XXXI. HJ68. IX. 27, 

XXXII. 1970. IX. 18. 
XXXIII. HJ72. x. 20. 
XXXIV. 1073. XII. 12. 

A közgyülések adatai 

Jelentősebb eseménye 

Dr. Deer Enctre ünneplése 60. születésnapján 
Adományokból pénzaiap létesítése 

Dr. Jakabházy professzor ünneplése 60. születés· 
napja alkalmából 
Alapszabálymódositás 
A gyógyszereszKépzés re:i'ormjánaK megindítása 

A FIP e1nökseg budapesti látogatásunaK 
előkészítése 
Deer-emlékp1a1:1:ett a1apítása 
A gyogyszcrészKépzes re.form.iánaK tárgyalása 
es sürgetése 
Dr. Jakabházy Zsigmond e1nökké választása 
Kapcso1at fejlesztése orvosi és gyógyszereszi 
egyesületekke1 
Külföldi tudományos Rapcso1atoK f<:?jlesztése 
Jakabházy-emléli::érem kiadása nz a1apftó tag0Rna1i:: 
Dr. széki Tibor és dr. Mozsonyi Sándor aie1nökké 
választása 
Könyvkiadási a1ap megvalósítása és a gyógysze
részKépzes reformjánaR méltatása 
újabb külföldi kapcsoiatoK 

Jelentősebb eseménye 

Dr. széki Tibor c1nökké választása, a ve;,etőseg 
szároát 12-ről 20-ra emelték 
Dr. Seitz Ottó-pályázat kitüzese 
Dr. Liptáli:: Pál e1nökkC választása 

Dr. SchuleK Elemér elnökké választása 
A Magyar Gyogyszeresztuctomanyi Tl:i.Jsasag 
eddigi szervezeti formában való felosz1atása 
A Gyogy:szerc:;z Sza.Kcsoport mega1a1>:ulása, 
Ligeti Viktor etnökké választása 
Első főtitkári tájékoztató a Sza1i::csoi;.ort inun1«iiáról 
Dr. Végh Antal etnökké választása az I. q.yogy
szeresz Nagygyülés 1i::eretében 
Dr. Végh Anta1 ismételten e1nökké választása a 
III. Gy'ógyszerész Nagygyülés keretében 
l-Iatározat a tuctomanyos Cs továbbl;::•~P.ző munH:a 
szaKosztálYOH: keretében való folytat:'isára 
Magyar Gyogyszereszeti Társaság megaiakulása 
Dr. Kectvessy György e1nökke választt.sa a 
Kecs.1reméten n1egtart0tt közgyűlésen 
Közgyűlés Veszprémben 
Dr. Clauder Otta e1nökkC választása 
AlapszaJJálymódositó közgyűlés 

l/1, táblázat 

Irocta1om 

:!!;. 1925. 77. 
:€. 1926. 136. 
g, 1927' 161. 
E. 1928. 163. 

J!;, 1929. 34fi. 
:€. 1930. 197. 
E. 1931. 181. 
:€. 1932. 171. 

E. 1933. 185. 
J!:, 1934. 314. 

E. 1935. 323. 403. 
E. 1936. 298. 

E. 1937. 133. 702 
E. 1938. 171. 
l!:. 1939. 261. 

E. 1940. 231. 

:E;, 1941. 247. 

1/2, táb.Záza.t 

Iroda1on1 

E. 1942. 155. 
J!;. 19·±3. 217' 

É. 1944. 171. 
Jt. 1947. 160. 
É. 1948. 27. 
Gy. lf.149. 186. 
Vé~n es Ligeti 
közlése 
r;y, 1951. 97. 

Gy. l!J5:l. 7. 21. 
Gy. 1954. 201. 213. 

Gyt. 1959. 4:ll. 

Gyt. 1964. 312. 

Gyt. 1966. 401. 
Gyt, 1968. 441. 

Gyt. 1970. 441. 
Gyt. 1972. 441. 
Gyt. 1974. 72. 



A választás 
idöpontia 

1924. IX. 20. 

----
l!J35, III. B. 

1943. III. 12. 

1947. IV. 11. 

Hl49. IV. 8. 

l!J51. v. 24. 

--

A választás 
időpontja 

1954. X, 8. 

l!J68. lX. 27. 

Elnöli: 

rlr. Mágocsy-
Dietz Sándor 

ur. JA.Kabházy 
Zs1gn1ond 

dr. Szélö Tibor 

dr. Lipták Pái 

----
dr. SchU!eK 
Eletner 

Ligeti Vili:tor 

Elnöli: 

dr. Vég11 Antal 

ar. Kedvessy 
György 
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Az országos elnökség adatai' 

Ale1nök 

1 

' dr. Deer Endre 

1 
1 dr. Deer Endre (1938-ig) 

dr, i::izéli:i Tibor 
dr. Mozsonyi Sándor 

dr. Mozsonyi Sándor 
dr. SchtueK Elemer 

dr. Mozsonyi Sándor 
ctr. Schu1eK Elemér 

dr. Mozsonyi Sándor 
dr. Losonczy GYörgy 

dr. I<cavessy György 
E:onctor Béla 

1 

Alelnök 

dr. HR1ma1 János l 
c1r: Kectvessy György J 
dr. Vértes Ilnre 

dr. Horváth Dénes 
rtr. Kectvessy György 
Kun Ferenc 
dr. Vértes I1nre 

dr. Horv::ith Dénes 

1 

} (1933-
tól) 

(1959-
-64) 

(1964-
-től) 

dr. Pandula Egon (1970-lg) 
Pilli~l1 LaJOS 
Rázso István 

-

II/1. táblázat 

Főtitkár 

dl'. Horváth Jen0 
dt'. Lipták Pál 

dr. Lipták Pál 

dr, Lipták Pál 

dr. Végh Anta1 

ur. Végh Antal 

dr. Végh Anta1 (19S3-ig) 
dr. Andriska József (1953-tól) 

-'1 
--

11/2. táblázat 

Főtitltár 

dr. Andriska Józsei (1959-ig) 
dr. Bayer István (1959-64) 
dr. ZaJai Ká'!.'OIY (1964-től) 

dr. Za1ai KÚ~'OJY 

----1 1 1 -----------
1972. x. 20. dr. Cl<Jucter Ottói Horváth Gyula 

dr. Nikolics Kúroly 
Rázsó István 
or. StenszKy Ernő 

i:tr. Zruai Ká:-01Y 
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szervek megalakulásának évére, továbbá az első és a je
lenlegi elnök, titkár nevére vonatkozó -adatokat a IV. táb
lázat tartalmazza. (A továbbiakban a „Társaság" szó al
kalmazásán az 1924-től folyamatosan működő I\1.agyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógyszerész Szakcso
pott és IVIagyar Gyógyszerészeti Tá1·.saság értendő.) 

Tudoniányos és továbbképző előadóülések 

A Társaság működésének legfőbb célja mindig a gyógy
szerészeti tudományok 1nűvelése és a továbbl~épzés volt 
Ezt a célt szolgálták a tudományos és továbbképző előadó
ülések. Ezek tartását a Társaság már megalakulásakor 
egyik legfontosabb feladatának tekintette. Az előadóülése
ken, amelyeket az első években minden hónap utolsó pén
tekén tartottak, a gyógyszerészeti tudományok legkiválóbb 
képviselői szerepeltek Az előadások legnagyobbrészt a 
gyógyszerismeret, a gyógyszerészi kémia, gyógyszertan, 
gyógyszerészet és a gyógyszerésztörténelem területére es
tek és a Társaság Értesítője azokat fenti bontásban közöl
te vagy legalább referálta. Az első évtized előadássoroza
tában kiemelkedő esemény volt dr H„ Thoms berlini pro
fesszor előadása 1931. október 27-én „A gyógyszerek ké
miai és biológiai vizsgálatáról". 

A Társaság rendszeres tudományos előadásai nemcsa~ 
gyógyszerészi körökben, hanem más szakterületen dÜlgo
zók, így orvosok, vegyészek körében is érdeklődést váltot
tak ki. Sokan felfigyeltek a gyógyszerészeti tudományok 
eredményeinek önálló gyógyszerészeti társaság keretei kö
zött való publikálására 

A gyógyszerész-továbbképzés sem váratott magára so
káig, már az 1930-as években a Tár saság vezetősége fel
ismerte ennek fontosságát az egész gyógyszerészet szem
pontjából. A vezetőség a IV Magya1 Gyógysze1könyv 
megjelenése után elérkezettnek tartotta az időt tanfolya
n1ok rendezésére, s azokat a II. világháború okozta nehéz
ségek súlyosbodásáig csaknem minden évben megtartot
ta A továbbképző tanfolyamokra vonatkozó adatokat 83 

V. táblázat tartalmazza 
A továbbképző tevékenységéről dT Széki Tibo1, a Tár

saság akkori elnöl{e 1947-ben az alábbi összefoglaló érté-
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1 
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1942-ben a ,,Gyógyszerésztovábbicépzés Központi Bi 
zottságá''-nak felállításával a továbbképzést intéz 
1nényesítették 

195:i. 

1 
1 

1 Gy, 
rr-vr hó 110 13 63 -

1 
68 !!?51. 51„ 

1952. 

1 1 1 

Gy, 
rr-v. hó !GO 9 12 66 78 1952 '!10 

1~61-ben az „Orvostovábbkép:::ő :.ntézet' felállításával 
a tO\ ábbkép:>:Ps szerve~ése, írán yíttisa és lebonyolítása 
álla1ni feladat lett 

kelést adta: „A Magyar Gyógy.szeré.sztudományi Társaság 
1934-1940-ig 14 továbbképző előadássorozatot rendezett, 
amelyen részt vett 1038 gyógyszerész„ Részükre 657 óra 
elméleti, ill. gyakorlati oktatást nyújtott 123 előadó A 
továbbképző tanfolyamok iránt megnyilvánult állandó ér
deklődés a 30-as évek vége felé arra indította a Gyógysze
résztudományi Tá1·.saságot, hogy a tanfolyamok állandósí
tásának és folyamatosságának biztosítása, nemkülönben 
azok jelentőségének növelése céljából a vallás és közok
tatásügyi miniszterhez forduljon a továbbkép7.és ügyének 
intézményessé tétele végett. A magyar gyógyszerészképzés 
megreformálásának terén halhatatlan érdemeket szerzett 
Mozsonyi Sándor professzor, fáradhatatlan agilitása és 
szervezőképessége ezen a téren is döntően befolyásolta az 
események gyors és sikeres kifejlődését. Az 1939. év má
jus havában megjelent az a miniszteri rendelet, amely 
Budapest székhellyel felállította a hivatalos jellegű 

Gyógyszerészi Továbbképzési Központi Bizottságot. „ A 
Bizottság immár önálló hatáskörrel és megnövekedett er
kölcsi súlyával a Gyógyszerésztudományi Tár.saság által 
megkezdett utat igyekezett kibővíteni és az orvosi tovább
képzés mintájára szélesebb alapokra helyezni Az ered
ményes múlt tapasztalatai magukban rejtik a jövő fejlő

désének irányát. Az ország újjáépítésének örvendetes elő
rehaladtával, pénzünk stabilitásával, az utazási lehetősé
gek megjavulásával, a viszonyok annyira normalizálód
tak, hogy az eddigi kényszerűségből elmaradt tanfolya
mokat újból megindíthatjuk" (17). 

A II világháború, s a felszabadulás után 1946. október 
29-én jöttek először össze az akkori vezetők, hogy a Tá1-
saság inunkáját, köztük elsősorban a tudományos és to
vábbképző előadásokat folytassák Két évi szünet után, 
1946. november 8-án tartották az első előadóülést. Az ün
nepélyes alkalomra igen sokan jelentek meg: a Társaság 
vezetői, vendégek, egyetemi hallgatók. Dr. Széki Tibor, a 
Tár saság elnöke megnyitó beszédében a többi között az 
alábbiakat mondta: „A vesztett háború, a rombadőlt or
szág feltámadása után, a demokratiku~ újjáépítés után a 
Társaság is megkezdi működését. Az új magyar gyógysze „ 
részet és a gyógyszerészi tudományok fellegváraihoz 
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igyekszik a Tá1 saság minden jelenlegi és jövendő tagja 
egy-egy szerény téglával hozzájárulni. Bízom benne és hi
szem, hogy ebben a meggyőződésemben mielőbb sikerülni 
fog azt az elismerésre méltó munkát folytatni, sőt túlszár
nyalni, amit a Tár saság a múltban nemcsak itthon, hanem 
külföldön is, végzett." Az első előadóülés előadója d1. Mo
zsonyi Sándor professzor volt (18) 

Az első előadást továbbiak. követték, bár az ország új
jáépítésére összpontosított erő az előadások számának és 
látogatottságának csökkenését vonta maga után 

1948 októberében jelentős esemény volt a Centenáris 
Gyógyszerész- Hét, amelyen élenjáró tudósaink, egyetemi 
oktatóink számoltak be tudományáguk legújabb eredmé
nyéről.. A Centenáris Gyógyszerész Hét megnyitásán Olt 
Ká1oly népjóléti miniszter szavai rámutattak a gyógysze
rész-továbbképzés jelentőségére: „ . A felszabadulás óta 
a gyógyszerész-továbbképzés terén csak néhány kezdemé
nyező lépés történt. A Centenáris Gyógyszerész Hét kere
tében összegyűlt gyógyszerészeknek most lesz először a1kal
muk a felszabadulás óta, hogy tudományos előadások és 
viták .során a gyógyszerészi tudomány újabb eredmé
nyeivel megismerkedhessenek. Meg vagyok győződve ar
ról, hogy a Gyógyszerész Hét előadásai méltóképpen egé
szítik majd ki az 01'vosi Centenáris Hét tudományos mun
káját és megnyitják az egész magyar gyógyszerészeti kar 
tervszerű továbbképzésének az útját, hogy éppen azok
nak a nagy feladatoknak és célkitűzéseknek szolgálatában 
amelyek minden magyar dolgozó számára a gyógyszerei~ 
látást n1inőségileg is biztosítani akarják, megfelelhesse-
nek " (19). 

Az 1949. évi közgyűlésen dr Végh Antal főtitkár a tu
dományos ülésekről és továbbképző előadásokról az aláb
biakban számolt be: „Mindössze 9 előadást tartottunk az 
elmúlt évad folyamán, a tizedikért azonban bőségesen 
kárpótolt a nagysikerű Centenáris Hét előadássorozata 

. Az egész magyar gyógyszerész-társadalom összefogásá
nak ünnepélyes megnyilvánulása volt ez, amelyben a 
Gyógyszerésztudományi Társaság eredményesen közremű
ködött, nemcsak az előkészítésében és lebonyolításában, 
hanem elsősorban az előadássorozat megszervezésével és 

24 

tagjai előadásaival 18 előadás hangzott el, amelyek közül 
kettőt felkért hozzászólókkal vitává szélesítettünk ki Az 
előadások fő témája a gyakorló gyógyszerészet volt 

Beszámolóm nem lenne teljes, ha nem emlékeznék meg 
az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben rendszeresen tar
tott „Gyógyszerészi l\Tapok"-róI, amelyek célja agilis alelnö
künk (dr. Mozsonyi Sándor) vezetésével ugyancsak a 
gyógyszerész társadalom érdeklődésének aktivizálása. Elő
adói mind Társaságunk tagjai voltak, részben a gyakorló 
gyógyszerészek köréből, részben az egyetemi tanárok és 
oktatók köréből" (20) 

A Gyógyszeré.sz Szakcsoport 1951 évi megalakulását 
li::övetően a tudományos és továbbképző előadások tartása 
szélesebb alapot kapott, kiterjedt a fővároson kívül egyre 
több megye területére. Az 1954. évi közgyűlésen dr. And-
1·iska József főtitkár arról számolt be, hogy vidéken 10 
megyei szakcsoport alakult meg és működik A vidéki 
szakcsoportok munkájáról az alábbi kritikát adta: „Ahol 
a szakcsoportok megalakultak, ott komoly fellendülés volt 
észlelhető, elsősorban a továbbképzés területén. Megszer
vezték továbbképző és ismeretterjesztő előadásaikat, vita
estéiket és gyakorlati recepturai napokat tartottak„ Leg
képzettebb gyógyszerészeinken kívül kiváló orvosokat is 
felkértek egy-egy előadás megtartására." A főtitkár a to
vábbiakban kiemelte, - „szakcsoportunk munkatervet 
dolgozott ki a gyógyszerész továbbl'Cépzés tárgyában, ame
lyet mint javaslatot a minisztérium illetékes osztálya tár
gyalási alapul elfogadott és csekély módosítással meg is 
valósított az intézményesen megindult továbbképző tan
folyammal. Megvalósította a minisztérium két elvileg fon
tos javaslatunkat, hogy a továbbképzést laboratóriumi 
gyakorlattal egybekötve rendezte meg, továbbá, hogy le
hetőséget teremtett a tanfolyamok anyagának brosúra 
alakjában való megjelenésére Ezzel lehetővé tette a to
vábbképzés országosan egységes keresztülvitelét" (21). 

Az országszerte kiterebélyesedő gyógyszerész-tovább
képzés adataival dr. Bayer István is foglalkozott, 1961.. évi 
főtitkári beszámolójában rámutat, hogy 1951 évi 12 tovább
képző előadással szemben 1960-ban 210 előadást tartottak 
(22). Az előadói tevékenység további fejlődéséről számol 
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1 
be dr Zalai Károly 1962 évi főtitkári beszámolója: „Két 
év alatt területi szervezeteink összesen 689 publikációs, 
továbbképző előadást és 3179 egészségügyi felvilágosító 
előadást tartottak A megadott számokban az egyes me
gyei központokban tartott országos konferenciák és a bu-· 
dapesti szakosit_ályi publikációs ülések előadásai nincse-· 
nek benne'' (23). 

Az 1964„ évtől kezdve a Társaság a tudományos és t:i
vábbképző előadásokat szakosztályi irányítással szervezte 
és rendezte Ettől az időponttól kezdve a szakosztályok 
önállóan szervezik publikációs és továbbképző előadásai
kat„ A két előadástípus között a megoszlás a tudományos 
előadások javára tolódott el az utóbbi 8-10 évben, ami 
egyenes következménye az Orvostovábbképző Intézet 1956. 
évi felállításának, tevékenysége kiszélesedésének. A Tár-· 
saság szakosztályai az előadóülések keretében évente át
lagosan 8-10 előadást tartanak. A Társaság keretében -
50 éves működése alatt - kb 8000 tudományos és tovább
képző előadást szerveztek és tartottak meg. 

Tudományos kongresszusok, konfe1·enciák, szimpozionok 

A Társaság többrétű célkitűzéseinek megvalósításában 
másik megfelelő eszköz és egyben szakmai esemény: a tu
dományos kongresszus, konferencia, szimpozion és kollok
vium. 

A kongresszusok legmagasabb szinten lehetőséget biz
tosítanak kutatóin1';::nak tudományos eredményeik bemuta
tására, nemzetközi kapcsolatok felvételére és továbbfej
lesztésére. A kongresszusok a Társaság részére a tudomá
nyos értéken túlmenően erkölcsi sikert és elismerést is je
lenthetnek„ 

A felszabadulás előtti két évtizedben a Tár.saság hely
zete még nem érett meg arra, hogy országos tudományos 
kongresszust rendezzen Erre először a felszabadulást kö
vetőleg 1954 októberében került sor.. Az azóta eltelt 20 év 
alatt Társaságunk összesen 5 országos nagygyűlést, Hl 
kongresszust rendezett és az 50 éves jubiieuma alkalmá
ból rendezi meg a Congressu.s Pharmaceuticu.s Hungaricus 
VI-ot A kongresszusok adatait a VI. táblázat tartalmazza. 
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MegJegyzés: a táblázat összeállításánál nem törekedhettem teliesscgre, csupán a rendelkezésre 
álló irodalmi adatoK a1apján a tudománytörténeti és továbbképzési szempontból 
fontosabb renctezvényeK aaatait tüntettem fel. 



A táblázat adatait értékelve megállapíthatjuk, hogy 
kongresszusaink iránt az érdeklődés egyre inkább fokozó
dott. Növekedett a megtartott előadások száma, a részt
vevők száma, , s mindezek következményeként nőtt a kül
földiek részvételi aránya, a kongresszusok tudományos -ér
téke és erkölcsi siker e. Kongr esszusaink nemcsak hazai 
f;udományos körökben, hanem nemzetközileg is elismer
tek 

A kongresSZ\lSOkon kívül tudományos szempontból egy
re nagyobb jelentősége van Társaságunk országos konfe-· 
renciáinak, szimpozionjainak, kollokviumainak Az első 
ilyen j~llegű rendezvény 1960-ban volt, amikor Budapes
ten Gyogysze1·ellenőrzé.si Szimpoziont rendeztünk 

Egy-egy tudományággal, szűkebb témakörrel foglalkozó 
k~nferenciák, szimpozionok, kollokviumok száma egyr~ 
novek:?,ett, és katalizálólag hatott a Társaság tudományos 
munka1anak szakosztályonként, tudományszakonként va
ló szervezésére .. Az 1964. évtől kezdve ezeket a rendezvé„ 
nyeket is az egyes szakosztályok irányítják és bonyolítják 
le. Az :960 óta megrenciezett konferenciák, szimpozionok, 
kollok.v1umok adatait a VII táblázat tartalmazza. 

Szaklapok kiadása 

Társaságunk 50 éves tudományos szaklapkiadási tevé
kenysé,gét v~zs_gá~va: a végzett munka mennyiségét és 
er.ecti;:i.eny,esseget ertekelve -· úgy érzem - elsősorban dr 
Liptak Pal tevékenységére és szavaira kell utalni: A tu
domány műveléséhez nem elegendő az, hogy Iegye~~k la
boratóriumaink és képzett tudósaink, kik dolgozni tudnak 
hanem szükséges az is, hogy legyen egy illetékes fórum' 
mely elé a kutató munkájának eredményét viszi, legyen er;:J 
szerv, egy megfelelő tudományos folyóirat melynek út
ján kutatásait közli nemcsak hazai, hanem ~ k:ülföldi nagy 
1:Yilvánossággal is. Munkája csak akkor lesz eredményes, 
es :sak, akkor fogja a tudományt előbbre vinni, ha kiállja 
az 1lletekes szaktényezők bírálatát, a tudománnyal és gya
korlattal foglalkozók nagy tábora pedig tudo1nást szerez
ve róla, fel tudja használni az emberiség javára" (5). 
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Ez az alapgondolat vezethette dr. Lipták Pál főtitkárt 

akkor is, amikor fáradhatatlan munkával megindította a 
Társaság tudományos lapját. Az eseményről dr„ Horváth 
Jenő az alábbiakban számolt be: „Csak 1925 májusában 
sikerült a külvilággal kapcsolatot létesítő tudományos fo
lyóiratunkat, a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár saság 
S1tesítójét megindítani.. Első évfolyamunk mindössze 142 
oldalra terjed és szerényen 200 példányban jelent meg 
Ennek megjelenhetése elé is hányszor gördültek leküzdhe
tetlennek mutatkozó anyagi akadályok. De hála a megértő 
tagtársak. ügyszeretetének és áldozatkészségének: győze

delmeskedett az akarat, s tehetősebb tagtársaink megala .. 
pították a 2000 pengős Dr„ Mágóc.sy-Dietz Sándor Érte.sí
tő-alapot, amely kamatai révén hivatva van szükség ese
tén a hiányzó költségeket fedezni Ez az '.Értesítő vezetett 
bennünket azután a nagyvilágba, Jóleső és méltán büsz
keséggel hangoztatható tény, hogy dr Lipták Pál tanár úr 
pompás szerkesztésében megjelenő Értesítő, ugyancsak az 
ő páratlanul lelkes buzgalmából, ma már ott díszlik min
den nevesebb hazai és számottevő külföldi szakbeli tudós
nak asztalán, intézetnek és egyesületnek könyvtárában, s 
hirdeti a Magyar Gyógy.szerésztudományi Társaság életre
valóságát és dicsőségét.. Ezen kívül 26 különféle tudomá
nyos folyóirattal és szaklappal cserepéldány viszonylatban 
állunk" (3). 

Az elismerésre a tudományos publikációs munka továb
bi kiszélesítése következményeképp a lap a továbbiakban 
még jobban rászolgált. Az :Értesítőben publikáltak a Tár
saság tagjai, a gyógyszerészi tudományok legkiválóbb ha
zai, sőt külföldi művelői is, aminek eredményeként a lap 
iránti érdeklődés fokozódott. Az 1931-i évtől kezdve a lap 
már 800, később 1000 példányban jelent meg Az érdek
lődés fokozódását elősegítette a „Kérdés-felelet" rovat 
1934 évi bevezetése. A recepturai tárgyú rovatot dr. Zala:y 
Dezső vezette és töltötte meg ötletgazdag, kísérletesen el
lenőrzött anyaggal. Hasonló volt a hatása az „új gyógy
szerek" címmel 1940-ben indított rovatnak, amely napja
ink széles körű gyógyszerismertetési publikációinak csí
rája 

A Társaság lapja 1944 szeptemberétől 1947 áprilisáig a 
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háborús események miatt nem jelenhetett meg. A nehéz .. 
ségekről d1. Végh Antal főtitkár az alábbiakat írta: „Hogy 
mekkora erőfeszítésünkbe került a Társaság Értesítőjének 
megjelentetése 1947„ április l-én (XXI évf. 1-2„ szám) és 
üzemeltetése a Társaság átszervezéséig (1949 szeptember) 
a XXIII éVf. 1. számáig, azt kevesen tudják Ez a szám 
az, ahol már fel volt tüntetve, mint alcím, az Acta Phar
niaceutica Hunga1ica és ennek köszönhető, hogy a főcím
ként használhatjuk, amióta a Szakcsoport - dr .. Bayer Ist
ván kitartó agitációjaként - újból megjelentethette most 
már az Acfa Pha1maceutica Hunga1ica-t 1953-ban, foly
tatólagosan, mint XXIV. évfolyamot" (24)„ 

Nem sokkal a lap 1947. évi újraindítását követőleg a 
megjelentetést az illetékes hatóságokkal újból engedélyez
tetni kellett. A Társaság 1948. április 5-én miniszterelnöki 
engedélyt kapott tudományos időszaki, kéthavonként meg .. 
jelenő lap kiadására (Az engedélyokirat száma: 60 837 
(1948. M. E V.) Az okirat fontosabb adatai: „A lap címe 
Gyógy.szerésztudoniányi E:rte.sítő„ Esetleges alcíme: Acta 
Pharmaceutica Hungarica. A felelős kiadó neve: dr„ Végh 
Antal, a felelős szerkesztő neve: dr. Végh Antal.." 

Az Értesítő főszerkesztői feladatát dr„ Lipták Pál látta 
el. Erről a tisztségéről 1948. szeptember 24-én mondott le, 
mindössze néhány hónappal halála· előtt„ Közel negyed év
századon keresztül viselte szívén a Társaság tudomány::is 
lapjának ügyét, és fáradhatatlanul dolgozott annak érde
kében. Munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
magyar gyógyszerészeti tudományoknak 

Az 1949. XXIII.. évfolyam első szám megjelenése után 
négy év telt el, amíg a lap következő, XXIV. évfolyama 
megindulhatott. 1953 augusztusában dr Bayer István 
szerkesztőségi titkár jelentette be a szal\::lap megjelenését: 
„A gyógyszerészet tudományos hivatásának elismeréséért 
és megbecsüléséért folytatott küzdelemben jelentős előre
haladás az Acta Pha1maceutica Hungaríca n1egjelenése .. 
Az utolsó évtizedekben a gyógyszerészet képe nagymér
tékben megváltozott ugyan, de ez annak az ugrásszerű fej
lődésnek a következménye, amely a gyógyszerészet profil
ját erősen kiszélesítette Ezt a kibővített keretet a magyar 
gyógyszerészetnek kell új tartalommal megtöltenie E 
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munka regisztrálását és bemutatását szakmán belül és 
szakmán kívül az Acta Pharmaceutica· Hungaríca-nak kell 
elvégeznie Ezt a hivatást a folyóirat természetesen csak 
akkor tudja kielégítően teljesíteni, ha a gyógyszerészet 
különböző területein dolgozó minden gyógyszei-ész és nem 
gyógyszerész, tudományos gyógyszerészi munkát végző 
kartársunk magáénak érzi ezt a lapot és közleményeivel, 
bírálatával, közvetlen és közvetett támogatásával erősíti 
segíti" (25) 

Az 1954 évi közgyűlés főtitkári jelentésében dr„ And
riska József a következőkr·ől számolt be: „A Szakcsoport 
vezetősége 50 példány Acta Pharmaceutica Hungarica-t 
bocsátott a szerkesztőbizottság rendelkezésére abból a cél
ból, hogy ki tudja építeni kapcsolatait a külföldi gyógy
szerészettel. A legtöbb országból csaknem postafordultá
val küldték a megfelelő gyógyszerészi lapok szerkesztősé
gei a cserepéldányokat Ezért 1955„ január l-től 64 ol
dal terjedelemben és kéthavonta fog tudományos lapunk 
megjelenni.. Ezzel lehetővé válik, hogy az önálló publiká
ciók mellett a referáló rovatok is megindulhassanak" (26). 
Ettől az időponttól kezdve egészen napjainkig az Acta 
Pharmaceutica Hungarica kiadása zavartalan, itthon és 
külföldön egyaránt bemutatja a magyar gyógyszerészeti 
tudományok eredményeit, állandó fejlődését és referálja 
a külföld legújabb eredményeit 

A Magyar Gyógyszerésztud.ományí Társa.ság E;rtesítője. 
a Gyógyszeré.szt.udományi E:rtesítő és ezek folytatásaként 
az Acta Pha1·maceutica Hungarica 50 éven át a Társaság 
magas szintű, elsődlegesen tudományos lapja volt. A Tár
saság életében, ezen kívül különösen a Gyógy.szerész Szak
co;oport működési korszakában, jelentős szerepet töltött 
be a A Gyógyszerész című szaklap is. A lap első száma 
1946. október 16-án jelent meg a Magyar Magánalkalma·
zottak Szakszervezete Gyógyszerész Szakosztálya hivata
los lapjaként Harangi Sándor gyógyszerész felelős szer
kesztésében. Az új szaklap és a Magyar Gyógyszeré.sztu
dományi Társaság közötti kapcsolatra mutatott rá a Tár
saság 1946. október 29-i vezetőségi ülésén dr„ Mozsonyi 
Sándor alelnök állásfoglalása, ill bejelentése: „Szükséges
nek látja az értekezlet a Magyar Gyógyszeré.sztudományi 



Jtrtesítő kiadását. Addig is, amíg ez lehetővé válik, a 
Gyóg:efszerészi SzakszeT"vezet hivatalos lapja, A Gyógysze-· 
rész készséggel fogja közölni az elhangzott előadásokat és 
a Társaság egyéb közleményeinek is szívesen ad helyet" 
(27) 

Valóban, € bejelentésnek megfelelően, a lap sok elő
adást és a Társaság életének szinte minden eseményét kö
zölte az ezt követő években„ Ezen túlmenőleg, amikor az 
Értesítő kiadásának anyagi nehézségei voltak, A Gyógy
szerész egy száma nem jelent meg, s az így megtakarított 
költségeket aZ :Értesítő megjelentetésére fordították„ Ezzel 
A Gyógyszeré.sz ·szerkesztő bizottsága valóban tanubizony-· 
ságát adta annak, hogy nem látott versenytársat a Gyógy„ 
szerésztudományi Értesítőben, s annak megjelenését meny-· 
nyire fontosnak tartotta. 

A Gyógyszerész c„ lap. az 1949-53-ig terjedő időszak-· 
ban a gyógyszerészet egyetlen magyar nyelvű folyóirata 
volt„ így rendkívül fontos szerepet töltött be a tudomá
nyos eredmények publikálása, a továbbképzés és a szak-· 
mát érintő események ismertté tétele terén, A lap szer
kesztői munkájának oroszlánrészét Székely .lenő gyógy-· 
szerész látta el 1957 februárjában való nyugalomba vo-· 
nulásáig„ A gyógyszerész szaksajtó terén kifejtett munkás
ságának, évtizedes szerkesztői tevékenységének tanulsá
gait levonva és tapasztalatain okulva kezdte meg 1957 ta
vaszán dr„ Végh Antal, dr„ Láng Béla és dr„ Kovács László 
egy új havi szaklapnak a Gyógyszerészetnek a szerl\:esz
téséú és kiadását 

A Gyógyszerész Szakcsoport vezetősége az új lap leg
fontosabb feladatául „a gyógyszerész továbbképzés követ
l\:ezetes szolgálatát, a gyógyszerészi kar korszerű szakmai 
tájékoztatását jelölte meg. Feladata ezen kívül a folyóirat
nak szakmai és közérdekű személyi húek kö2flése is" (28), 
A lap a hozzáfűződő reményeket beváltotta, célkitűzéseit 
nemcsak megvalósította, hanem azokat a lehetőségekhez 

képest tovább is fejlesztette. 
A fentiekben ismertetett lapkiadási tevékenységeken 

kívül a Társaság részt vesz a Gyógyszerészeti és Gyógy
szerterápiás Dokumentációs Szemle szerkesztésében is. J-\ 
kiadvány első kötete 1963 szeptemberében jelent meg. A 
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negyedévenként kiadásra kerülő folyóirat célkitűzéseit dr„ 
Bayer I.stván főtitkár a következőképp foglalta össze: „A 
Gyógyszerészeti é.s Gyógyszerte1ápiá.s Dokumentációs 
Szemlének célja az, hogy a szakfolyóiratok témakörök 
szerint rendezett cínianyagának közreadásával a gyógy
szerrel foglalkozó szal(emberek számára a szakirodalom 
áttekintésében segítséget nyújtson A rendszerezett címjegy
zék - amely már az induláskor 127 folyóiratra terjedt ki 
- nemcsak a kutatóknak könnyíti meg a szakirodalmi tá
jékozódást, hanem azoknak a szakembereknek is, akik al
kalomszerűen kívánnak egy-egy témakör irodalmáról át
tekintést nyerni" (29) A Szemle megjelenését dr „ Szász 
György így méltatja: „A Gyógyszeré.szeti és Gyógyszerte~ 
1apias Dokumentációs Szemle megjelenését a magyar 
gyógyszerészet fejlesztésében nagy jelentőségű esemény
nek tekintjük, mert eddig hiányzó értékes eszközt nyújt
hat a gyógyszerészeti kutatómunka további fellendítésé
hez illetve jelentős támogatást adhat a hazai gyógysze
rés~képzést és továbbképzést irányító munkához is" (29) 

Folyamatosan megjelenő lapjainkon kívül a Társaság
nak idősZiakos ·kiadványai is vannak: a Gyógyszerésztörté
neti Diárium, amely a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály 
kezde1nényezésére és annak gondozásában jelenik meg 
1972 óta d1 Hegedüs La.jo.s szerl\:esztésében. A lap külön
böző jubileumok, konferenciák alkalmából lehetőséget ad 
kisebb gyógyszerésztörténeti publikációk közlésére 

Hasonlóan időszakos jellegű kiadványok a különböző 
megyei szervezetek hiradói is. Céljuk: egy-egy megye t~-· 
rületén a gyógyszerészek tájékoztatása helyi vagy orsza
gos jellegű szakmai eseményekről. Ez idő szerint megyei 
szervezeteinknel\: több mint a fele rendszer·esen ad ki h'lr
adót. 

A Társaság életének utóbbi évtizedében egyre inkább 
bebizonyosodott, hogy szaklapjai az adott szűk terjedelem 
miatt nem tudnak lépést tartani a gyógyszerészeti tudo
mányok eredményeinek minőségi és mennyiségi fejlődésé
vel. Ezért dr. Kedvessy Gyö1gy elnöl\: vezetésével lépése
ket tettek, hogy a Gyógyszerészetet hetilappá .alakíthassák 
át. Sajnos, ez több nehézség miatt, nem valósulhato~t meg 
Dr Claude1· Ottó, Társaságunk jelenlegi elnöke egyik leg-

37 



r 
1 
1: 

[ 
1 

r 

fontosabb feladatának tekinti, hogy a kongresszusainkon 
konferenciáinkon elhangzó előadásokat publikáljuk. Ezt 
eddig csak egyes kiadványok terjedelmének bővítéiével 
tudtuk részben megoldani. 

A Társaság 50 éves Szaklapkiadói tevékenységét a VIII. 
táblázat foglalja össze, megadva szaklapjaink első és je
lenlegi főszerkesztőinek, felelős szerkesztőinek, szerkesztő
bizottsági titkárainak neveit 

Könyvek é.s b1'o.súrák kiadása 

A gyógyszerészeti tudományok eredményei publikálásá-· 
nak, továbbá a gyógyszerész-továbbképzés hatékonysága 
növelésének egyik eszköze a könyv és a brosúra. Társasá
gunk 50 éves fennállása alatt ilyen vonatkozásban sokat 
tett: 14 gyógyszerészeti szakkönyvet és 28 brosúrát jelen
tetett meg 

A szakkönyvek kiadását azért kell különösen értékelni, 
mert a felszabadulás előtt a gyógyszerészeti tudományok 
egyes szakterületén egyáltalán nem, vagy csak alig voltak 
tudományos igényű, magyar nyelvű szakkönyvek így a 
Társaság kezdeményezésére, anyagi támogatásával megje
lent l\:önyvek nagy hiányt pótoltak A kiadott könyvekre 
vonatkozó adatokat a IX. táblázat tartalmazza 

A brosúrakiadás terén legkiemelkedőbb esemény a 
„Gyógyszerész-továbbképzés" sorozat megjelentetése volt, 
amit a Gyógyszeré.sz Szakcsoport Zachár·né Hangay Kató 
kezdeményezésére, dr. Végh Antal szerkesztésében 1952-
ben indított el A kiadott füzetek jelentősége kettős: egy
részt lehetőséget biztosított az V Magyar Gyógyszerkönyv 
fokozott követelményeinek a megismerésére, másrészt a 
gyógyszerész-továbbképzést országos alapokra helyezte„ A 
brosúrákat az egyes szakterületek legkiválóbb művelői ír
ták, így magas szintű továbbképzés indulhatott meg az 
egész ország területén A kiadott brosúrákra vonatkozó 
adatokat a X. táblázat tartalmazza 
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X/1. táblázr;t 
A brostira-kiadás adatai 

A mű elme 

Az oltóanyagoK etmélete és gyaJ-tor1ati alka1mazása 
Ga1enusi keszitn1enyelt tájékoztató gyr.rsvizsgálata 
Az egyszerű szervetlen kómiai analizis áttekintése 
'l'itr1metriai a1apfoga1n1aK 
Gy.ogyszernatástan 

GyaKor1ati matematika es fizika vizsgáló eljárásoK gyógy-
;;,-,er~szeK sza1nára 

V. GyogyszerkönyvilnK a1ape1ve1 é.'l fütalános tudnivalói 

A gyogyszereK eltartása és felhaszná~hatéságun: határideje 
Szemeszeti oldatoK 

MÉ'rés, oldás, szűres 

Emuiziólt, szuszpenziók, Kenőcsök KUpoK 
Fontosabb gyógyszereK az állatorvoslásban 
InJeKciós Készítn1enyeK 

Szinonilna v1sszaKereső szótár az v. n.ragyar Gyogyszer-
könyv hivatatos (vezető) gyógyszerneveihez 
Főzet es forrázat 
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Tudományos pályázatok 

A Társaság megalakulását követő első évtizedben netn 
írt ki pályázatokat. A rendelkezésre álló szerény anyagi 
erőket inkább a tehetséges és nehéz anyagi körülmények 
között élő gyógyszerészhallgatók támogatására fordította 
Az 1944. évi közgyűlésen kiírt d1. Seitz Ottó pályázat meg
valósítására a háborús események miatt nem kerülhetett 
sor. A MOTESZ megalakulása és a szakcsoportnak társa
sággá való átszervezése után kerülhetett sor pénzösszeggel 
is díjazott pályázatok kiírására 

A MOTESZ 1968. évi közgyűlésén tudományos pályadíj 
alapítását határozta el. Ezzel a Szövetség ösztönzést kí
vánt gyakorolni a tagegyesületeiben, így a Társaságunkban 
is folyó tudományos munkára, az orvos- és gyógyszerész
tudomány fejlesztésére és ezen keresztül az egészségügy 
színvonalának emelésére. A MOTESZ a benyújtott pálya
munkákat évente egyszer bítálja el és 1973-ban Társasá
gunlt alelnöke, dr. Nikolics Ká1oly „Szerves vegyületek 
krisztallográfiai vizsgálata" című munkája harmadik dí
jat nyert.el 

A Társaság a gyógyszerészeti tudományok művelésének 
ösztönzésére és a gyógyszerészeti múlt emlékeinek feldol-· 
gozására először 1969-ben írt ki pályázatot. A pályázat ki
írásának célja a Magyar Tanácsköztársaság gyógyszerésze
ti emlékeinek összegyűjtése és feldolgozása volt. A beér-· 
kezett pályázatok közül az első díjat Heneráry László 
gyógyszerész nyerte el.. Az elnökség továbbiakban egy má
sodik és két harmadik díjat osztott ki, két pályamunka 
pedig írásbeli dícséretben részesült (30) 

Az 1972. évben a Társaság elnöksége - a szakosztályi 
tagozódást figyelembe véve - hét témakörben tudomá
nyos pályázatot írt ki. A beérkezett 21 pályamű közül 
megosztott második díjban részesültek: d1· Varró Mihály, 
Lóránd Nándor és Lipták .József munkái. Harmadik díjat 
nyert további 6 pályamunka (31) 

Ugyancsak 1973-ban a Gyógysze1·eUenőrzési Szakosztály 
a gyógyszeranalitikai munka és kutatás támogatására 
„Schulek Elemér pályázatot" írt ki Ezzel egyidejűleg a 
Társaság elnöksége az 50 éves jubileumra az összes gyógy-
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szerészeti tudományág területére tudományos pályázatot 
hirdetett A kiírás nagy érdeklődést váltott ki, mivel 44 
pályamunka érkezett be„ A 6 díjazott pályamunka közül az 
első díjat dr. Stájer Géza, dr. Vinkler Elemér, d1„ Szabó 
A. Enikő gyÓgy.szeranalitikai munkája kapta 

Rozsnyay Mátyás előadói ve1' seny 

Az előadói verseny dr. Ragettli .János főgyógyszerész 
kezdeményezésére 1965-ben indult el, először Békés megye 
rendezte meg három megye bevonásával A résztvevő me
gyék száma egyre szaporodott és 1972-ben a versenyt már 
a 19 megye és a főváros részvételével tartottuk meg, így 
az országos mozgalommá terebélyesedett ki Ez annál is 
inkább örvendetes, mert a Rozsnyay Mátyás előadói ver
seny a fiatal gyógyszerészek fóruma, ahol előadhatják a 
gyógyszertári munka kapcsán végzett kísérletes munkáju
kat, elért eredményeiket. A tíz év óta megtartott előadói 
versenyek előadásainak egyre emelkedő színvonala, a ver
senyeknek: a kutató munlcára való serkentő hatása azt bi-· 
zonyítják, hogy dr„ Ragettli János kezdeményezése helyes 
volt, a gyógyszertárakban dolgozó fiatal gyógyszerészek 
nagy érdeklődéssel kapcsolódnaik be a kutatómunkába és 
jelentős tudományos eredményeket érnek el 

Az eddig megrendezett emlékversenyeken összesen 221 
előadás hangzott el, amelyek közül 13 munka került ki
emelt díjazásra. Ha ezekhez a számokhoz hozzávesszük, 
hogy a versenyre minden megye csak két előadót küld
het, akiknek a kiválasztása az egyes megyékben lebonyolí
tott megyei szintű házi előadói versenyeken történik, ak
kor megállapíthatjuk, hogy a mozgalon1 valóban széles 
körben mozgósította a fiatal gyógyszerészeket. (Hajdú-Bi
har megyében 1971-ben 16, 1972-ben 14 gyógyszerész vett 
részt az előzetes háziversenyen) A részletes adatokat a 
XI táblázat tartallnazza. 
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Tiszteletbeli tagok, le-z;elező tagok 

Századunkban a tudományok művelése nem szorítkoz
hat csupán az egyes országok határai közé. A kutatómun·· 
ka nem nélkülözheti a külföldi kapcsolatokat, eredménye
ket, amelyek nagymértékben növelhetik a hazai kutatások 
hatékonyságát. Ez a felismerés vezette Társaságunkat is 
már közvetlen a megalakulást követő években és a szakla
pokon kívül igyekeztek személyes külföldi kapcsolatokat 
is kiépíteni. A kölcsönös látogatásokon és ennek keretében 
előadások tartásán kívül a társasági tiszteletbeli és leve
lező taggá választás tette a kapcsolatokat tartalmasabbá 
és szorosabbá 

A Társaság elsőnek 1926-ban dr. Alexander T.schirch 
berni professzort választotta tiszteletbeli taggá, második·· 
nak 1929-ben dr„ Hermann Thom.s berlini professzort. A 
két világhírű tudós tiszteletbeli tagsága növelte Társasá
gunk nemzetközi tekintélyét 

A felszabadulásig a Társaság összesen 7 tiszteletbeli ta
got és 4 levelező tagot iktatott be, a Magyar Gyógyszeré
szeti Társasággá való átalakulást követőleg pedig összesen 
16 tiszteletbeli tagot. A tiszteletbeli és levelező tagok sze
n1élyére vonatkozó adatokat a XII.. táblázat tartalmazz3 

Emlék- é.s jutalomérmek és plakettek 

A tudományos és társasági munka elismerését szolgál
ják a Társaság által 50 év alatt alapított emlék- és juta
lomér mek és plakettek„ Ezek a kisplasztikai alkotások -
müvészi értékükön túl - különösen alkalmasak arra, hogy 
egyrészt tartósan megörökítsék a legkiemelkedőbb gyóg:;
szerészkutatóink, tudósaink e1nlékét, másrészt adományo
zásukkal maradandó elismerést jelentsenek a megjutalma
zott számára 

Társaságunk 50 év alatt összesen 12 emlékérmet alapí
tott Az első emlékérem alapítására 1930-ban került sor: 
az arany és bronz kivitelben kiadott érem, bár dr„ Lengyel 
Béla professzor portréját nem ábrázolja, de mivel az ő 
tiszteletére bocsátották ki, a „Lengyel Béla emlékérem" 
elnevezést viseli Az érmet „a magyar gyógyszerészi kar 
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és tudomány érde!'(ében kifejtett tevékenységéért" mind-· 
össze csak 5 személy kapta meg 

Ugyancsak emlékérem jellege van bár a tudományos 
murllca elismeréseképpen jutalomként kiosztásra is kerül
tek - az alábbi érmeknek: .Jakabházy Zsigmond emlék
érem, Deé1 Endre emlékplakett, Than Károly jubileumi 
éJ·em, Richter Gedeon emlékérem. Jutalomé-nnéínk, ame
lyek ez idő szerint is adományozásra kerülnek: Kazay End-
1 e ére'ln, Rozsnyay Mátyás érem, Schulek Elemér érem, 
Ernyey József érem Külön kiemelten kívánom megemlí
teni a Magyar Gyógyszerészeti Tár.saság 50 éves jubileumi 
érmét, amely az Iparművészeti Múzeumban elhelyezett kő
szegi gyógyszertár officináját ibrázolja, az alábbi felirat
tal: Apotheca fundata in Hungaria anno 1744, az éiecn 
másik oldalán: ln memoriam fundatíonis Societatis Pha1-
maceuticae Hungaricae 1924-1974. Az ezer példányban ki
bocsájtott bronzérmen kívül a Társaság kis példányszám
ban, két különböző felirattal eeüst érmeket is készíttetett 
és adományozott 

Az érmekre és plakettekre vonatkozó részletes adatokat, 
feltüntetve -az adományozottak neveit is, a XIII táblázat 
tartalmazza 

Javaslatok a gyógysze1·é.szképzés fe,jlesztésé1"e 

A gyógyszerészképzés hazánkban 1769 óta állami fel
adat A képzés csak akkor áll hivatása magaslatán, ha lé
pést ta1 t a tudományos is1neretek és módszerek fejlődé
sével, illetve a gyakorlat által támasztott igényekkel, a 
társadalmi szükséglettel A l{.épzés fejlesztése ma már ál
lami feladat, de ennek megvalósításában a társadalmi sze1-
vek sok segítséget nyújthatnak. Ez a meggondolás vezet
hette a Társaság mindenkori elnökségét, ine1t az 50 év 
alatt szinte állandóan foglalkozott a gyógyszerészképzés 
fejlesztésével, továbbképzéssel, és végül a fejlődés megfe
lelő szakaszában a gyógyszerész szakképzés megvalósításá
nak kérdésével 

A Társaság megalakulásakor, 1924-ben, a gyógyszerész
képzés 2 éves egyetemi oktatásból és 2 éves gyógyszertá1i 
gyakorlatból állt, illetve a gyógyszertárvezetésre felj::igo-
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Az emlék- és jutalomermek, plakettek adatai XIII/1. táblázat 
1 '~~ 
~ N'Az érem 
"'·1 1 

Az cremH:é-
neve szltő 

inüvész neve 
1 

A' awpüá< 1 
cve, 0Ka, célja 

1. Lengyet Madarassy A magyar 
Bélc-cmiék- Walter gyog.vszerész1 
érem H.:ar es tucto-

n1any erde.K:e-
!Jen kLfeitett 
ievé!~enysegert 

2_ Deer Enare- 1932 50 eves gyogy-
emlékpla- Szántó szercsz1 műkö-
~ett Gergely dése all{a1mából 
Ja1~abházy 1937 ·-1(l. születé'S:Oap-3. 
Zsigmond- Szantó .ia alkaunából 
emlékérem Gergc1y 

1930 

' 81 A' e"emK•-1 Az alapítás 

1 

. ~ 
O N Az erem neve SZítŐ eve, oRa, e élj a "'. roűvész neve 

'· Rozsnyay 1968 A Rozsnyay 
Mlit!)áS- !VIladonyicz- elöaö.óverseny 
e1niéké1·em RY Béla eisö he1yezett-

jéneK ]uta1ma-
zasara 

A kitünletcttcK neve> ~awm 
Dietz ""-S-:-:-ct;.--":L·en- 1 ------D,, IVrágocs) 

gye1 B-ne„ 
Clr •. J;lH:abház 

alla s., 1 É. 1931.230 
Zs. E. 1932.482 

dr. Deer E. E. Hl35.30ll 

- ---------;---------
ctr. Deer E. 
dr. Horváth 

""· Mo?:sony 

<Jr. Andrisk;: 
B„ id. Bay( 
dr. Ekkert 
Fáczanyi J., 
Kas?.tner s„ 
dr. Lipták J 

s., dr. Moz.: 
dr.Sci1ULCH: J 

Sperlagn A. 

J., dr, Lipták P„ 
S„ dr. Wéber D. 

V„ dr. Augusztin 
A„ dr. Deér E., 

, Ernyey J., id. 
ctr. Horváth J., 
dr. Légrády E„ 
, dr, Mágócsy-Dietz 
nyi S., Pandurn J„ 
, Spcrg:e1y B„ 
Schütz E„ dr. Wé

oer D„ dr. Wesze1szl{Y Gy„ dr. 
ZahoránszR~ 

i:tr. A. Tsch 
KY, dL H. 
1cr, dr. A. 

E„ dr. H. Heger, 
cn, dr. R. Wasic

örnig, dr. L. Kof
rgo/5 

A kitüntetetteK nevet 

dr. CsipRe z„ dr. Dávid L„ dr. 
Fritz G„ Györffy G„ "'· Ha1-
ma1 J„ Koritsanszn:y o„ dL 
Mikó Gy., dr. 'Némedy I„ Sper-
ge1y B„ dr, S7,eDellédy L., dr, 
Szeki T., dr. za1ay D„ dr. Mo-
zs0ny1 s. 
Weltler J., Papy L. 1965. 
Darida E. 1966. 
Husziir G.-ne., 1967. 
Weltler J. 
Bodor F.-nc„ 1968. 
\.Veltler ,J.-né. 
Mándy I. 19B9. 
scno1tz E. 1970. 
Mersich G-ne. 1971. 
Stumpf T.-né. 1972. 
l\/Iurányi A. 1973. 
Tatai Blan.Ka 1974. 
dr. R1.1gettli J. 

Boros I. 

l!;. 1932.478 

E. 193!l.372 

l!:. 1938.59 

XIII/2. táblázat 

1 
Iroda1om 

É, 1939.374 

Gyt. 1968.446 
Gyt. 1!169.361 
Gyt. 1970.353. 
Gyt. 1971.431 
Gyt. 1972.388 
Gyt, 1073.305 
Gyt. 1974.385. 
& verseny 
életrehívásáért 
Rozsnyay 
kutatásaiért 
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XIII/3. táblázat 

~·~'Az "'_''J 
erein 

.,--::;, é~e;,,Ke-1 
neve szí tő Az <llapítás 

éve, oKa, célja A kitilntetetteK nevei 
1 

Irodalom 

5, 

6. 

művesz ne~~-

Kaza11 --,-~B----· J{ie1nelkedő tu- J dr. Végh A. 
Endr12- :V.Cladonyicz- domanyos _ 1 dr. Mozson~ 
emié~érem 1;::1,- Béla vagy társasági Lázár J„ dr 

mun.Ka elisme- dr. Vastagh 
reserc dr. Horvátl1 

c:tr. Ragettli 
dr. Zboray 

i S., I<un F, 
Fritz G. 

G„ 
D. 
J, 

B., 

(1968) 

(l!J~9) 

(1970) 

(1972) 

(1974) 
-

Than U.171. Az r. Magyar dr. Végn A . dr. Kedvessy Gy. 
r. Zalai IC, dr. 

Gyt. 19G8.1:i3 

Gyt. l!l70.44G 
Gyt. 1!}-72.448 

Gyl:. UJ72A42 

Gyt. 1974. 415. 

Gyt. 107?...23 
Károcy Renner Gyóg:yszer- Lázár J., e 

1· _ntbUeumi K8.In1án könyv centená- Claucter O„ dr Horváth D„ Pil
só I., dr. Kemp1er K., 

1 

emlel\'.érem numara Ik11 L., Re\· 
dr. I{ilttel r: 
Szász Gy., 
Kolícs K., l 

tagn G„ 

dr. Zboray B., tlr. 
dr. Dános B„ dr. Ni
.osonczy B„ dr. Vas-

dr, Ragettli 
Erdei T., d 
ar. P. Port 

J„ Tarján T.-ne, 
r. Lling B. 
han 

Gyt. 1972,150 
Gyt. 1972,391 
Gyt. 1972.475 

Hichter HJ72 SzületéseneK di:. BrucK er Gy„ dr. Clauder 
-ne, Erdei T„ c!r. 
r. Fritz G., Hoi

[{orvúth Gy., dr. Is-

Gedeon- JVI:-i.darassy 100. éves évior- O., Cze1e 
eJn/é.l;;ere1n \~altei,: dulóia alka1- Fiiller K., 

mából mann M. 

1 1 1 ~~~~=SS~,, 
[{úldor I.-né, clr. 

Gy„ dr. Knoll J„ 

E' 
l,'<11 
o [;:i Az 1

-"- ecemKé-1 
creni. neve szitő 

<n 1 

8. Schuielc 
Elemer

emlékérem 

f ú1űvesz neve 

1973 
Sós József 

Az a1ap1tás 
éve, oKa, célja 

SzületéséneK 
80. evl'orduló

Jara. 
A Gy·5gyszer
analitikai SzaK
osztály 1uta-
1omérme 

A kitüntetettcK nevet 

Láng M., Lázár J„ dr. Mozso
nyi 5„ dr. Nádor K., dr. No
vák I., Szusz E.-ne, dr, Toldi 
L., dr. Vastagh G., dr. Végn A„ 
Za1otay I{. és a Kőbányai 

_9-:Vó_gyszerárug:Y~r- 9'.t" dolgozója 

Rádóczy Gy„ dr. W. Arnold, 
Rázso I., dr. Váradt .T., Po1gax 
s„ dr. Nádler V., dr. Vetró L„ 
VasKó T.·né, Józsa A„ dr. Cse1-
tey I., Vég11 M., Dia1nant B„ dr. 
Hegyi A., Knoc11 A„ Szaoó P., 
Szaoo I., Gáli M., dr. Bartha I3„ 
dr. Ostoros Gy„ dr. Pa1ovits 
Gy., dr. Fogarasi F„ Gutil I., 
di:. László V„ dr. Kemp1er K. 

dr. Vastagh Gábor 
dr. Rózsa Pál 
dr. Végn Anta1 

XIII/4. táblázo.t 

Iroda1om 

Gyt. 1973.153 

Tv1GyT. 
iratto'lr 

Gyt. 1g73,325 

Gyt. 1!374.445 



sító approbációs vizsgához tnég további 3 évi gyógyszertar1 
gyakorlatot kellett igazolni Ez a képzés mind az egyetemi 
oktatás időtartamában, mind a szaktárgyak kevés száma 
miatt nemzetközileg rendkívül elmaradott volt. A Társa-· 
ság ezért 1930. január 10-én bizottságot küldött ki a 
gyógyszerészképzés megreformálásának előkészítésére (32) 

A bizottság munkája alapján a Társaság javaslatot tett 
és a következő években többször sürgette a reform végre
hajtását. Elsősorban dr. Mozsonyi Sándor alelnöl;;: érdeme 
volt, hogy a kultusz1ninisztérium 1940 tavaszán azt az ér
tesítést küldte, hogy az 1940-41 tanévtől kezdve életbe
lépteti az új gyógyszerészképzést, amely 4 év egyetemi ok
tatásra és 2 év gyógyszertári gyakorlatra épült (33)., Az új 

képzési rendszer mind időtartamában, mind az új szak
tárgyak felvétele folytán tartalmában teljesen korszerű 

volt, sőt európai viszonylatban az élvonalban állt. Ez nyil
vánvalóan elsősorban a Társaság életében vezető szerepet 
betöltő egyetemi oktatók érdeme volt, akiket a tagság e 
törekvésükben egy emberként támogatott. 

A gyógyszerészképzés mellett fejlődött a gyógyszerész
doktor-képzés is. A Társaság megalakulásakor a gyógysze
részdoktori fokozatot kémiából, gyógyszerismeretbó1 és 
l;;:özegészségtanból lehetett megszerezni, s csak dr Matol
csy Miklós professzor, az Egyetemi Gyógyszertár igazga
tója oktatói munkájának eredményeképpen vált lehetővé 
a gyógyszerészetet is fő tantárgyként választani, s abból 
doktorálni. Ez a maga korában nagy eredmény volt Az 
önálló Gyógyszerésztudományi Kar 1955. évi megalakulá
sa után a fő tantárgyak száma növekedett Az 1960-as 
években a Társaság vezetősége több ízben foglalkozott a 
gyógyszerészdoktori fokozat kérdésével Többen javasolták 
annak hivatalos felvetését, illetve elintézését, hogy a gyógy
szerészek, hasonlóan az orvosokhoz, fogorvosokhoz, állat
orvosokhoz és jogászokhoz, a doktori címet tanulmányaik 
befejezésekor automatikusan kapják meg. A Társaság ve
zetősége végül is úgy döntött, hogy a gyógyszerészdoktori 
cün megszerzése feltételeinek módosítására nem kíván ja. 
vaslatot tenni, viszont állást foglalt amellett, hogy lehetővé 
kell tenni minél több gyógyszerész részére a doktori foko
zat megszerzését (23) 



A szakgyógyszerész-képesítésre való törekvés csnaJa
ban di. Kádár Tibor főgyógyszerésztől indult ki amikor 
az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetén belül 
mozgalmat indított előbb a gyógyszerismertető aktívák, 
inajd csaknem egy évtizeddel később a mezőgazdasági
toxikológus gyógyszerészek munkakörének megvalósítása 
iránt. Ezt a kezdeményezést a Szakcsoport, majd a Társa
ság felkarolta és a szakgyógyszerészi területek számát -
a társadalmi igényeknek megfelelő mértékben - kibőví
tette Az 1960-as években a szakgyógyszerészképzés ügyé
ben a Társaság két ízben is írásbeli megkereséssel élt az 
Egészségügyi Minisztériumhoz, amelyben állást foglaltunk 
már kidolgozott javaslatunk 1nellett és kértük a környező 
országokban általában már megoldott szakgyógyszerész
képzés ni.ielőbbi bevezetését (23) 

Dr Kedves.sy György, a Társaság akkori elnöke és dr 
Zalai Károly főtitkára 1969 szeptemberében meglátogat
ták dJ. Szabó Zoltán egészségügyi minisztert és eszmecse"· 
rét folytattak vele a gyógyszerészképzés, a szakgyóg:y-sze
részképzés reformjának feladatairól és kifejtették a Tár
saság kialakult állásfoglalását A Társaság álláspontját 
írásban is n1egküldte az egészségügyi miniszternek, az 
Egészségügyi Minisztérium Oktatási és Gyógyszerészeti 
Főosztályai vezetőinek és a két gyógyszerésztudományi kar 
dékánjának is 

Hasonlóan nagy je:entőségű a vezetőség 1969-ben tett 
javaslata arra vonatkozólag, hogy az OTKI keretén belül 
működő Orvosi Oktatási Bizottság mellett Gyógyszerészeti 
Oktatási Bizottságot is létesítsenek. Ugyanakkor szorgal
maZituk a gyógyszerész-továbbképzés érdekében a Gyógy
szerészeti Tanszékek felállítását.. Összesen három tanszék: 
Gyógyszerészeti Tanszék, Gyógyszerészi Kémiai Tanszék, 
Farmakológiai Tanszék felállítására tettünk javaslatot. 
Ezek közül az első tanszék megvalósítása 1970. január 1-vel 
megtörtént (23). 

Végül is a szakgyógyszer észképzés rendelettervezetét 
1972-ben kapta meg és tárgyalta Társaságunk Végleges ál
lúspontunk anyagában 7 gyógyi;zerészeti szakágazat beve
zetésére tettünk javaslatot (34). A szakgyógyszerészképzés 
és szakgyógyszerészi fokozat megvalósulásában - a fenti-
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ek alapján úgy véljük - a Társaság jelentős szerepet ját
szott 

Hazai tudományos kapc.solatok 

A Magyar Gyógyszerészeti Tá,rsaság működését 50 év 
alatt nem elszigetelten fejtette ki, hanem kapcsolatot te
remtett és együttműködött más határtudományok társasá
gaival, egyesületeivel 

A XIX. században a gyógyszerészek egyik legkedveltebb 
publikációs fóruma volt a Magyar 01vosok és Te1mészet
vizsgálók Vándorgyűlése. A Társaság megalakulása nem 
jelentette a gyógyszerészek elmaradását a vándorgyűlések
ről, sőt, az elnökség legmesszebbmenőleg szorgalmazta a 
vándorgyűléseken való aktív részvételt, előadások tartá
sát Ennek köszönhető, hogy a Pécsett 1927-ben tartott 39 
vándorgyűlésen Társaságunk tagjaitól 20 előadás hangzott 
el (35) 

A Sopronban 1929-ben tartott 40. vándorgyűlésen a Tár
saságot dr Matolcsy Miklós és Bayer Antal képviselte és 
dr. IY1atolcsy Miklós elnöklete alatt megalakult a Gyógy
szeré.sztudományi Szakosztály (36) A Budapesten 1933-ban 
megtartott 41., s egyben utolsó vándorgyűlésen a Gyógy
szerésztudományi Szakosztály elnökévé dr. Deér Endrét, 
elnökhelyettesévé dr. Mozsonyi SándoJt választották (37) 
A szakosztály szerepét a továbbiakban a Társaság vette 
át, hasonlóan mint ahogy az orvosi tudományok művelé
sét a különböző orvosi egyesületek, társaságok. 

'Iár.saságunk egyes tagjai az elmúlt 50 év alatt bekap
csolódtak a inagyar tudományos élet legmagasabb szintű 
intézményének, a Magyar Tudományos Akadémiának 
inunkájába is Al;;:adémikusaink adatait a XIV. táblázat 
tartalmazza 

Társaságunk egyes tagjai bekapcsolódtak az Akadémia 
Kémiai, illetve Orvosi Osztálya különböző bizottságainak 
munkájába is. így dr. Schulek Elemér professzor vezető 
szerepet töltött be az 1950-es években a Kémiai Osztályon 
belül alakult Gyógyszerészeti Bizottságban. Később ugyan
csak a Kémiai Osztályon belül megalakult dr„ Erdey Lász
ló professzor közreműködésével a Gyógyszeranalitikai 
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Munkabizottság, majd dr. Pungor Ernő professzor a Szer

ves-analitikai Munkabizottságba és a Kromatográfiás 

Munkabizottságba is behívott gyógyszerészeket, akik Tár-· 

saságunk életében vezető szerepet töltenek be„ A Ko1np

lexkémiai Munkabizottságban dr. BurgeT Kálinán profesz-· 
szor alelnöki tisztséget tölt be. Dr. Clauder Ottó profesz

szor hosszú évek óta tagja a Szerve.skémiai Bizottságnak. 

A Magyar Tudományos Akadémia és az Egészségügyi 

Tudományos Tanács közös bizottságai között tudo1nány
águnk művelése szempontjából legjelentősebb a „Gyógy

szerészeti é.s Gyógyszerkönyvi Bizottság'', amely 1954 óta 

folyamatosan működik dr Végh Antal, utóbb dr. Bayer 

István professzor elnökletével A másik MTA-ETT kö
zös bizottság: a „Gyógyszerkutatási Bizottság" d1·. Knoll 

József professzor elnökletével. E bizottságok tagjai ugyan-· 

csak jelentős szer·epet töltenek be Társaságunk életében. 
A felsorolt fontosabb adatok is indokolják, hogy a Ma

gyar Tudományos Akadémia és a Társaság tudományos 

kapcsolata minél intézményesebb legyen Ezért Társasá

gunk elnöksége több ízben foglalkozott a gyógyszer-észeti 

tudományok akadémiai szintű művelésének és képvisele
tének kétdésével Több kezdeményező lépést tettünk, de 

mivel önálló gyógyszerészeti osztály felállítása - az egyéb

ként is csökkentési törekvések miatt - nem lehetséges, 
ezért a gyógyszerészeti tudományok eddiginél jelentősebb, 

megfelelőbb képviseletének biztosítását továbbiakban is 

csak egyidejüleg két osztályban, az Orvosi Osztályon és a 
Kémiai Osztályon belül, látjuk kivihetőnek. (34) 

Kapcsolatunk az Egészségügyi Minisztériummal ugyan·

csal~ folyan~atos. Ennek köszönhető, hogy Társaságunk 

1971-ben, a többi között, megkapta az egészségügyről szó

ló törvénytervezetet tanulmányozás és véleményezés cél
jából A Társaság véleménye és javaslata minden bizony-· 

nyal hozzájárult a nagy jelentőségű 1972 II. tv. gyógysze

részeti vonatkozású részeinek megfogalmazásához (34) 

Folyamatos kapcsolata van a Társaságnak az oktató in
tézményekkel, a Se1nmelwei.s Orvostudományi Egyete1n 

és a Szegedi Olvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudo

mányi Ka1·ával, valamint az Orvostovábbképző Intézettel; 

k:apcsolatot építettünk ki az Allatolvostudományi Egye-
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temmel az állatgyógyászati szabványos vényminták (FO-·· 
No-Vet) szerkesztése és kiadása ügyében„ A Semrrielweis 
Orvostörténeti Múzeummal kiépített kapcsolat gyümölcse 
a több vidéki városban (Sopron, Kőszeg, Győr, Székesfe
hérvár stb.) felállított helytörténeti patikamúzeum továb-· 
bá a nem r€g.en megnyitott budai vári, Tárnok utcai' Gyógy
sze1·tár Múzeum úgy véljük, hogy a megvalósult gyóQr
szerésztörténeti múzeumrészlegek méltán reprezentálják a 
magyar gyógyszerészet múltját (23) 

A fentiekben megjelölt álla.mi szerveken, intézményeken 
kívül álland6 kapcsolatot tartunk fenn a MOTESZ és 
METESZ egyes tudományos egyesületeivel és a TIT-tel is. 

Külföldi tudománya.s kapcsolatok 

A hazai tudományos kapcsolatokon kívül a Társaság 
mindig nagy súlyt helyezett nemzetközi kapcsolatok ápo
lására is„ Ennek egyik kezdeti bizonyítéka, hogy már a 
megalakulást követő években külföldi neves gyógyszerész
tudósok évfordulóiról megemlékeztek, munkásságukról tu
dományos előadásokat tartottak Ismertették a többi között 
Bala1d, Seertürner, Pelletie1·, Caventou, Tschirch, Böttger, 
Flückiger stb„ munkásságát. 

A Társaság első nemzetközi kapcsolatai összefüggésben 
vannak Koritsánszky Ottó működésével, aki az Országos 
Gyóg11szerész Egyesület képviseletében már 1912-ben te
hát 12 évvel a Társaság alapítása előtt részt vett a Nem-· 
zetközi Gyógyszeré.sz Szövetség (Fédération International:? 
Phar1naceutique) megalapításában, s azt követőleg is egy
re jobban bekapcsolódott a gyógyszerészet nemzetközi éle
tébe. ő képviselte a magyar gyógyszerészetet a FIP 1923-
ban Párizsban és 1930-ban Stockholmban megtartott ülé
sén Ez utóbbi különösen jelentős a magyar gyógyszerészet 
.szempontjából, mert Koritsánszky Ottót titkos szavazás
sal itt a Szövetség egyilr alelnökének választották meg a 
gyógyszerészet fejlesztése és a pálya nemzetközi é1dek~Í
nek emelése körül kifejtett munkásságáért" (38). Hogy e 
tényt értékelni tudjuk, meg kell említeni a FIP akkor meg
választott elnökségének összetételét: elnök: dr. J. J. Hof
man (Hága); alelnökök: Koritsánszky Ottó (Budapest), dr„ 
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H. Thoms (Berlin), G Ba'i thet (Párizs), E Savüie Peeh. 
(Cambridge) és d1 E„ Höst-Madsen (Koppenhága); főtit
kár: T Potjewijd (Leiden); titkár: 0. von Schoor (Ansver) 
(39). 

Koritsánszky Ottó a FIP alelnöki tisztségét 9 éven át, 
1930-39-ig töltötte be, amely idő alatt, de azt követőleg is, 
szárntalanszor képviselte külföldön a magyar gyógyszeré
szetet. A nemzetközi kapcsolatok terén szerzett érdemeiért 
a Társaság már 1031-bcn vezetőségi tagjai sorába vál8.SZ
totta 

Koritsánszky Ottó nemzetközi tisztségének és kapcsola
tainak volt köszönhető, hogy a FIP 1931-ben elnökségi 
ülését Budapesten tartotta, ennek keretében a Társaság 
előadóülésén H„ Thoms professzor előadást tartott Ez je
lentős esemény volt a fiatal Társaság életében 

A II. világháború előtti nemzetközi kapcsolatok további 
eredménye volt, hogy 1932-ben Koritsánszky Ottót a Né-
1net Gyógyszerész Egyesület, 1934-ben dr. Mágocsy Dietz 
Sándor professzort, 1935-ben pedig d1 Lipták Pál pro
fesszort az O.szt1'ák Gyógy.szerész Egyesület levelező tag
jává választotta Ugyancsak 1935-ben kapta meg dr 
Augusztin Béla a Francia Becsületrend kitüntetést 

A felszabadulás utáni években - szinte az egész Euró
pát ért háborús gazdasági károk miatt- a nemzetközi kap· 
csolatok lassan indultak. m,eg 1947-bena FIP zürichi kong
resszusán d1. Schulek Elemér professzor, a Társaság alel
nöke vett r észt„ Tudományos munkásságának és nemzet
l{ÖZi elismerésének köszönhető, hogy a FIP kiadásában 
megjelenő nemzetközi gyóg-1szerészeti lap szerkesztő bizott
ságába 1948-ban beválasztották 

Az 1950-es években először csak a környező baráti 01-

szágokkal, majd Európa többi országaival sikerült kap
csolatot l{iépíteni. Az 1964. évi főtitkári beszámolóban 
dr. Bayer István így foglalta össze az al{kori helyzetet: 
„1959-63 között kiszélesedtek mind a baráti, mind anyu
gati országok vonatkozásában kapcsolataink. Lengyel, NDIZ 
kongresszusokra csoportos utazásol{at szerveztek Hiány-, 
hocry Magyarország ne1n tagja a FIP-nek, ez nehezíti a 
m;nkát A Szakcsoport elnevezés nem inegfelelő ahhoz, 
hogy a külföldi partnerek ez alatt egy tudományos társa-
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ságot értsenek. Magyarország a FIP munkájában részt kí·· 
ván venni" (40) 

,A, FIP :964 évi amszterdami kongresszusán résztvevő 
L_aza1 ·:eno, dT. Bayer István és dr. Nikolic.s Károly max 
targyalasokat fDlytatott a Szövetség elnökével az újbóli 
tagfelvé~el lehetőségéről. Erre a inadridi XXL közgyűlé
sen kerult sor, ahol Társaságunkat dr Végh Antal elnök 
és dr„ Baye1· István képviselte Ezzel kívánságunk me~va
lósult: „Társaságunkat a Fédération InteTnationale PhaT
maceutique 1966. évi madridi közgyűlésén felvette rendes 
!a~jai .köz.é A,z az.óta eltelt két év alatt egyrészt a FIP 
u~sbeh kiadvanya1, n1egkeresései alapján, másrészt sze
~elyes kapcsolatok kiépítése révén közelebbről megismer
t~k a szervezet működését és az azzal kapcsolatos prob
lemákat Ennek eredményeképpen világosabban látjuk 
az?kat _a fe~adatokat, ar.ielyeket a magyar gyógyszerészet 
f~?lesztese es nemzetközi megismertetése érdekében ten
nunk kell" (23) 

Dr. Zalai Károly főtitkár 1972. évi beszámolója további 
er_;,dm~ny~kről tanúskodik: „Jelentősen nőtt a befolyásunk 
a .t<IP eleteben, annak különböző szervezeteiben. Elnökünk 
(dr„ Kedvessy György) felkérést kapott és részt vett a n1ost 
~~g~lakuló Akadémiai Szekció kialakításában. A Gyógy
n_ovenykutatási Szekció 1972-ben d?'„ Tétényi Péter igazga .. 
t?t ~ szakosztály alelnökévé választotta, Társaságunk fő
ti tk_ar a (d;, Zalai Károly) 1970 óta tagja a Gyakorló 
Gyogyszereszi Szekció héttagú elnökségének Ennek kö
szönhető, hogy az ez évben megalakított öt inunkabizott
ság közül háron1ba magyar gyógyszerészt (dr„ Nikolics Ká-
1·oly, dr„ Ragettli János, dr Tamáska Lőrinc) beválasztot
tak. J?r. Laszlovszky József a Gyógyszerstandardizálási Bi" 
zottsagban, dr. Kerényi István pedig a Hatósági Ellenőrző 
Laboratóriumok Igazgatóinak Bizottságában képviseli Tár
s~sá~un~~t és hazánkat. A felsorolt adatok Társaságunk 
l~~pv1s~elo1nek a nemzetközi gyógyszerészet fórumán jelen·· 
to~ elor_ehaladását bizonyítják, ami világviszonylatban _ 
S7,amaranyunkhoz képest - igen jelentős" (34) 

, A .~r:-ei: kívül Társaságunk, illetve annak Gyógysze. 
reszt.~1:eneti, Szakosztálya 1969 júliusa óta tagja a Nem
zetkozi Gyogyszerésztörténeti Társaságnak (Internatio .. 
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nale Gesellschaft für Ge.schichte der Pharmazie) is. A 
nemzetközi szervezet 1969. évi luxemburgi közgyűlésén 

határ()zta el kérésünkre Társaságunk felvételét, s ugyan
akkor a szervezet vezetőségébe dr, Halmai János profesz
szor t beválasztották (30) 

A nemzetközi szervezetekben való működésen kívül Tár
saságunk vezetősége szorosabb kapcsolatot épített ki a ba
ráti szocialista országok gyógyszerészeti társaságaival. A 
kapcsolatok felvétele az Orvostudományi Társaságok Szö
vetségeinek potsdami tanácskozásán hozott megállapodá
sair a épült Ennek alapján az NDK Gyógyszerészeti Tár-· 
sasága első ízben 1970-ben hívta össze a szocialista orszá
gok g--.,rógyszerészeti társaságainak képviselőit A nemzet
közi tanácskozás szükségesnek tartotta, hogy a szocialista 
országok gyógyszerészeti társaságai között az eddiginél 
szorosabb együttműködés alakuljon ki a kongresszusok, 
szilnpózionok koordinálására, a tapasztalatcserékre, a lap
cserére és a tanulmányutakra (30). A második tanácsko·· 
zásra 1972-ben Pozsonyban került sor, ahol 7 ország gyógy
szerészeti társaságainak képviselői egyezményt írtak alá 
a kölcsönös együttműködésre, és egymás munkájának tá
mogatására (34). 

A Magyar Gyógysze1·észeti Tá1.sa.ság nemzetközi kapcso
latai a legmélyebbek Csehszlovákiával és az ND_K-val 
Dr. Kedvessy György elnök kezdeményezésére 1972-ben 
mindkét ország gyógyszerészeti társaságával együttműkö
dési szerződést kötöttünk, amely kiterjed folyamatos in
formációkra, kongresszusokon való részvételre és tapasz
talatcserére (34) 

A Társaság nemzetközi munkájának egyik elismerését 
jelenti dr. Végh Antal professzor tiszteletbeli tagsága az 
NDK Gyógyszerészeti Tá1sa.ságában és dr. Kedves.sy 
György professzor·é a Cseh.szlovák és Lengyel Gyógysze1e ·· 
szeti Társaságban, 

A gyógyszerészeti tudományok, tudorn.ányos intézmények 
fe.jlődése 

Az előző fejezetek összefoglaló, átfogó képet kívántak 
adni a Magyar Gyógyszerészeti Tár.saság 50 éves működé-
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séről, elért eredrnényeilől A jubileu1n ner.acsak visszate
kintést jelent, az események történelmi áttekintését és 
összefoglalását, hane1n a végzett munka kritikáját, értéke
lését is Képet kell alkotnunk a leírtak alapján tehát arról, 
l1ogy a 1'1Iagya1 Gyógyszerészeti Tá1 saság 50 éves műkö
désével elérte-e vagy legalább megközelítette-e kitű
zött célját, feladatait milyen mértékben teljesítette'? 

P .... z értékeléshez még egyszer idéznünk kell az 1924. évi 
alapszabályban leírt célokat: „A magyar gyógyszerésze-· 
ti erkölcsök öregbítése érdekében a természettudo1ná
nyok szeretetének ápolása, a gyógyszerészeti tudományok 
művelése, a hazai gyógyszerészet történetének tanulmá
nyozása, a gyógyszerészeti gyakorlatnak tudományos ala
pon való kiépítése és a gyógyszerészífjúságnak támogatá
sa n~indazon törekvéseiben, amelyek a haza és a hivatás 
iránt való odaadó szeretet növelésére alkalmasak" (1). 

Az alapszabályban lefektetett célkitűzések ismeretében, 
a feltárt és leírt adatok értékelésénél akkor járunk el leg
helyesebben, ha egymás mellé állítjuk a gyógyszerészeti tu
dományok művelésének, az oktatás, továbbképzés gyakor
latának, a gyógyszerészifjúság támogatásának, továbbá a 
gyógyszerészeti intéz1nények működésének 1924. évi és je
lenlegi helyzetét A kettő közötti különbség: a változás, a 
fejlődés vagy visszaesés megmutatja az eredményeket, il
letve a hiányosságokat Szükséges továbbá, hogy a fentiek 
- s különösen a gyógyszerészeti tudományok változásának 
értékelése - mellett különös figyelemmel legyünk a 
gyógyszerészeti, a gyógyszerellátási, a gyógyszerterápiás 
gyak:::>rlat alakulására is A tudomány és a gyakorlat egy
sége különösen fontos a szocialista egészségügy alapelveire 
épülő közegészségügy, gyógyító-megelőző ellátás és gyóg~ -
szerellátás minél szélesebb körű gyakorlati megvalósításá
ban 

A gyógyszerészeti tudományok alakulásának vizsgálatá
nál abból kell kiindulni, hogy a vizsgált kor szak kezdete, 
a Társaság megalakulásának az éve mindössze csak fél év
századnyira van az oszt1ák befolyástól elszal~adó, önálló
suló n1agya1 tudományos és gyakorlati gyógyszerészet lda
lakulásának alapvetően fontos eseményeitől. 1871-ben je
lent meg az l.. Magyar Gyógyszerkönyv. 1876-ban lépett 
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hatályba a gyógyszerészet helyét és feladatait alapjaiban 
meghatározó első, igazán a magyar adottságokat figyelem
bevevő jogszabály, az 1876 XIV. közegészségügyi tö1vény 
1872-ben alakult meg a gyógyszerészek első országos ér
dekvédelmi szervezete, a Magyarországi Gyógyszerészet~ 
Egyesület, amely a többi között ugyancsak célul tűz:e ln 
a gyógyszerészet megbecsülésének és tudományos sz1nvo
nalának emelését is (41) A Társaság megalakulásának 
korszakában még csak be sem fejeződött teljesen a gyógy
szerészeti tudományoknak, azok művelésének az orvosi tu
dományoktól és gyakorlattól való teljes különválása. Az. 
oktatás, közigazgatás, szakfelügyelet stb„ ter~letén ~zéle~ 
körben még orvosok végeztek elsősorban gyogyszereszeti 
képesítést igénylő feladatokat 

Ilyen körülmények között indult útjára 1924-ben a Ma
gyar Gyógyszeré.szeti Társaság céltudatos és tervszerű gon
dozásában, művelésében a magyar gyógyszerészeti tudo
mány, amely akkor még aránylag kevés önálló eredmény
nyel rendelkezett és tulajdonképpen mind?ssze gy?gy_s~e-· 
részi kémiából, gyógyszerismeretből és gyogyszerkeszltes
tanból (gyógyszerészet) állt Ma, 50 év elteltével, mint ön
álló gyógyszerészeti szaktudományokat ismerjük el a 
gyógyszerkémiát, a gyógyszeranalitikát, a receptu1ai, gale
nusi és ipari gyógyszertechnológiát, a biológiai gyógysze
részetet a gyóovszerészeti fa1makokinetikát, a gyógyszer
hatásta~t a g;Ógynövény- és drogismeretet, a klinikai 
gyógysze;észetet, a gyógyszer ügyi szervezést, a gyógysz:
részet történetét, hogy csak a legfontosabb szaktudoma
nyokat említsem Napjainkban a gyógyszerészeti tudo
mány, mint alkalmazott tudomány mélye?ben és szé~;seb~ 
alapoli;:on felhasználja a természettudomanyok, a muszaki 
és a társadalomtudományok eredményeit, hogy azok se
o-ítsécrével - a társadalmi szükségletnek megfelelően -
~ováb'bi önálló gyógyszerészeti szaktudományokat alakít
son ki E fejlődési folyamat eredményeképpen kiteljese
désben van a gyógyszerészeti tudományok szakosodásának 
korszaka (4?.) 

A tudományok művelésével elsősorban mindig az egye
temi intézetek illetve azok oktatói foglalkoztali;:. Egyete
mi intézeteink' munkája ilyen vonatkozásban az elmúlt 50 
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év al<_ltt hatalmas fejlődésen ment át. 1924-ben a budapes
ti egyetemnek mindössze két, kifejezetten csak gyógysze
részképzéssel foglalkozó intézete volt: az 1907-ben alapí
tott Egyetemi Gyógyszertá1 és az 1914-ben Gyógy.szeri.s
mereti Intézet„ így a gyógyszerészek oktatásában nagyobb
részt a bölcsészek és orvosok képzésére felállított bölcsész
kari és orvoskari intézetek vettek részt A Kolozsvárról 
Szegedre költözött egyetem pedig rendkívül nehéz tárgyi 
körülmények között, alig hogy elkezdte oktató munkáját 
Ma mindk~t egyetemen önálló Gyógyszeré.sztudományi Kar 
irányítja a 9 kari intézet (Budapesten 5, Szegeden 
4) oktatási és tudományos munkáját A gyógyszerészkép
zés nemcsak időtartamában növekedett (2 év helyett 4 év 
egyetemi képzés és fél év gyógyszerellátási gyakorlat), ha
nem tartalmában is: jelentősen gyarapodott a szaktárgyak 
száma, növekedett a biológiai-orvosi tárgyak oktatásának 
részaránya. 

Fejlődött a gyógyszerészdoktor-képzés: növekedett a vá
lasztható fő tárgyak száma (3-ról 15-re), s a doktori foka-· 
zatot szerzett gyógyszerészek száma is (1921-30 között 57 
fő, 1961-70 között 139 fő) (43, 44, 45). 

Az oktatásunk egyik legnagyobb eredménye, hogy meg-· 
valósult a szakgyógyszerészképzés, amely 8 tudományág
ban 6 féle gyógyszerészi szakképesítés megszerzését teszi 
lehetővé (46) 

A gyógyszerészeti tudományok művelése és fejlesztése 
az 1924. évi gyakorlattal szemben ma már nemcsak az 
egyetemi intézetek feladata A felszabadulás után megin
dult a kutatóintézetek tervszerű felállítása. Ennek ered
ményeként a gyógyszerésztudományok, a gyógyszerkincs 
fejlesztése érdekében hazánkban 3 jelentős kutatóintézet 
van: Gyógyszerkutató Intézet, Gyógynövény Kutató Inté
zet, Human Oltóanyagtermelő és Kutatóintézet. 

Napjainkban a kutatás nincs kizárólag egyetemi és ku
tatóintézeti keretekhez kötve„ A gyakorlati egészségügyi, 
gyógyszergyártási, gyógyszerellátási feladatokat végző kü
lönböző intézmények is; kis;ehh-nagyobb mértékben bekap„ 
csolódtak a kutatómunkába, a gyakorlat által felvetett 
problémák tudományos megoldásába Ennek legragyogóbb 
példája a Rozsnyay Mátyás előadói verseny, amellyel a 
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Társaság nemcsak a tára mellett dolgozó gyógyszerészifjú
ságot támogatja, hanem egyben neveli őket a tudomány 
szeretetére és művelésére is. 

A Társaság alapításakor a magyar gyógyszerészetnek, a 
gyógyszerellátásnak központi országos gyógyszerellenőrző 
intézete nem volt. A hatósági gyógyszerellenőrzést évszá
zadok óta a megyei tisztiorvosok végezték Napjainkban 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet széles körű hatósági 
gyógyszerellenőrző, a gyógyszerellátást szervező és irányí
tó feladatokat lát el: irányító szerepet tölt be a hazai 
gyógyszerkutatás, gyógyszergyártás, gyógyszerellenőrzés, 
gyógyszerismertetés, gyógyszerellátás és felhasználás rend
kívül szerteágazó és felelősségteljes munkájában (41) 

A tudomány-ok fejlődésében elért eredménynek, a min·-· 
dennapi gyakorlatra való hatásának kell elkönyvelni fej
lett gyógyszeriparunkat, annak jelentős számú gyógyszer
készítményét, továbbá jól kiépített és korszerűen beren
dezett, felszerelt gyógyszertári hálózatunkat, beleértve a 
megyei galenusi és szakfelügyelői laboratóriumokat is. A 
vizsgált időszak elején hazánkban csak 3 nagyobb gyógy
szergyár volt, azok is a korszak színvonalától elmaradott 
módon működtek, ma 6 gyógyszergyárunk világviszony
latban is az élvonalban áll. A magyar gyógyszerek kiváló 
minősége és a termelés mennyisége lehetővé teszi, ho_gy a 
hazai gyógyszerszükségleten túl mintegy 70 országban, 
közel 100 millió ember gyógyszerellátásában vegyünk részt. 
A gyógyszerekkel szemben támasztott igények egyre foko
zódnak, ami végső soron a fejlődés mozgató rugója és a 
gyógyszeres terápia hatékonyságának állandó fokozatos nö
vekedését eredményezi.. Az orvostudománynak és az orvo
si gyakorlatnak napjainkban alig van olyan szakága, ami 
a korszerű inegelőzésben, diagnosztikában és terápiában a 
gyógyszereket nélkülözni tudná. 

A gyógyszergyár akhoz hasonlóan jelentős fejlődés mu·
tatható ki - gyógyszerügyi szervezéstudományi kutatások 
eredményei alapján - gyógyszertári hálózatunkban mind 
a gyógyszertárak elosztásában, mind korszerűségiikben Az 
ország 1400 lcözforgalmú gyógyszertára a 10 millió lakos 
gyógyszerigényét magas szinten elégíti ki, Még jelentősebb, 
szinte ugrásszerű fejlődés tapasztalható a fekvőbeteg-ín-



tézetek gyógyszerellátásában, ahol a gyógyszertárak száma 
18-ról '60-r a emelkedett, a munka tartalmában jelentősen 
kiszélesedett, differenciálódott 

A gyógyszer és a gyógyszerellátás intézményein kívül 
leginkább szólni kell a gyógyszerellátási munkát szervező, 
irányító és végző emberekről: gyógyszerészekről, orvosok
ról, vegyészekről, mérnökökről, akik az elért tudományos 
és gyakorlati eredmények tényleges megvalósítói. A gyógy
szerkincs, a gyógyszerkészítő üzemek, a gyógyszerellenőr
ző intéz1néuyek, a gyógyszerelosztó gyógyszertári hálózat 
mellett az 5ó év alatt legtöbbet fejlődött szakembereik tu
dása, elméleti és gyakorlati felkészültsége az egyre diffe
renciáltabb feladatok ellátásában, a felmerülő problémák 
megoldásában. Ez többek között az oktatás, szakképzés, 
továbbképzés eredményének, s a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság több évtizedes fáradhatatlan munkájának kö
szönhető„ A gyógyszerészek, orvosok, vegyészek, mérnökölt: 
stb. tudásuk legjavát és teljesítőképességük maximumát 
igyekeztek adni a magyar nép egészségének megóvása és 
helyreállítása érdekében. Megnövekedett a gyógyszerészek, 
a gyógyszerellátási szakemberek megbecsülése is„ Ennek 
további következménye, hogy a gyógyszerészeti tudomá
nyos és gyakorlati tevékenységről alkotott kép a valóság
nak, a társadalmi jelentőségének megfelelőbben rajzoló-· 
dott ki 

Hiba lenne azonban a fentiekben felsorolt eredménye
ket úgy értékelni, hogy azok elsősorban Társaságunk mun
kájának köszönhetők. Azokban nemcsak részesek, hanem 
sokszor vezető szerepet töltöttek be a vezető szervek 
(Akadémia, minisztériumok, egyetemek, különböző intéze
tek) 

Az örvendetes előrehaladásnak azonban a Magyar 
Gyógyszerészeti Tár.saság, mint társadalmi intézmény sok 
esetben nemcsak elindítója, hanem folyamatos mozgatója, 
kovásza volt Végsősoron nem a végzett munka részará
nyának nagysága, hanem az elért eredmény a fontos, mert 
ez vitte előre a gyógyszerészeti tudományt és a gyakorla
tot.. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éves fennállása 
alatt többször elhangzott a kérdés „Quo vadis pharma-
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· ?" (<J..,.7 48 49) úgy vélem, hogy a Társaság alapítói álcia. ' ' l 't'k k l' dultak t 1 lefektetett helyes úton az a ap1 o nemcsa e in . , h~nem az őket követő~ előre is ~aladtak, gazdag. ered
ményeket értek el. Az o nyomdokaikon haladva m1, nap_: 
· ·nk letéteményesei kötelezve vagyunk a megkezdet. Jal , , t' t d 'nyo 't n tovább vinni a magyar gyogyszeresze i u oma -~a~ és gyakorlatot. A magyar tudományos élet fe.il?.dés~ 
lehetőségeiről szólott a közelmúltban d'J'. Szent~Gyor~~1. 
Albert Nobel-díjas biokémikus orvos: „Egy ~rszag nagy~ 
sága attól függ, hogy mennyiben járul hozz': a szellemi 
élet fejlődéséhez." Kívánja, hogy Magyarorszag ·- amely 
eddig is sok szellemi kiválósággal ajándékozt~ ,meg az 
emberiséget - szellemi nagyhatalom legyen, hod1tsa meg 
a világot (50) 

szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk, hogy a ma
gyar gyógyszertudomány és gyógys~erészeti gyakorla_t~ s 
ennek eredményeként a magyar gyogyszer ezen az u~on 
elindult Az elkövetkezendő évtizedekben fel~datu~k a 
gyógyszerészeti tudon1ányok és a ,gyakorl:it .tovabbfe]lesz
tésével követni dr Schulek Eleme1· akadem1kus pr~gr~m
ját és nekünk adott útmutatását (5~~: „megv':lo~1tai:~ ~ 
gyógyszerészet szellemi és ezzel egyutt anyagi Java1nah. 
fejlesztését'' 
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DR KÁROLY ZALAI: 
50 yea1s of the activities of the 

Hungarian Pha1·maceutical Society 

·-Summary-

It was fifty years ago on September 20 of 1924 v • .rhen the 
statute of the „Hunga1ian Society of Pha1maceutical Sci
ences" \Vas <ipproved by the Minister of the lnterior This 
had been the starting point of the activities of the pre
sent „Hungarian Pharmaceutical Society", in the c:::iurse 
of \Vhich substantial organisatory changes were carried 
out by t\VO occasions. The founders outlined the program
me of activities of the Society as follows: „To promote 
interest in natural sciences, the study of pharmaceutical 
sciences, investigations into the history of Hungarian phar
macy, the establishment of the scientific fundaments of 
pharmacy practice in order to raise the moral status of 
Hungarian pharmacy as well as to support young phar-
1nacists in their ambitions aiming at the advance of pa-· 
trioti:sm and of professional devotion." 

The foundation of the Society and the establishing of 
the above programme had been largely promoted by the 
activities of Dr„ Endre Deér \Vho was the firts to suggest 
the idea of setting up a scientific society of pharmacy and 
who established the „Circle of Lecturers in Pharmacy" 

Looking back upon that fifty years it is without over
statement to say that the foundation of the Society \vas a 
milestone in the progress in pharmaceutical sciences in 
Hungary. This was the first association which set as an 
object to promote scientific work 

The n1ain organ to decide upon its policy has been the 
generally assembly of the Society„ The body responsible 
for the inanagement between the gener al assemblies is 
the National Board anci its presidency. According to data 
emerging fro1n the history of the Society, 34 general as
semblies were held and the National Boards elected by 
the general assemblies appointed the 9 presidents as fol-

72 

lo\Vs: Dr. Sándor Mágócsy-Dietz (1924), Dr. Zsigmond Ja
kabházy (1935), Dr Tibor Széki (1943), Dr. Pál Lipták 
(1947), Dr Elemér Schulek (1949), Mg ph. Viktor Ligetl 
(1951), Dr. Antal Végh (1954), Dr György Kedvessy (1968), 
Dr Ottó Clauder (1972). 

The main objects of the activities of the Society have 
been to encourage scientific work and to promote post
graduate education To fulfil this prograrnme scientific 
and postgraduate lectures, various courses, cong1·esses, 
conferences, symposiums, have been regularly or,ganized. 
In addition to these. the Society has been concerned with 
the edition of profesSional journals, the publishing of pro
fessional books. I,,ast but not least its important task is 
to invite professional tenders and lecturers competitions 

In the course of the last 50 years about 8000 scientific 
and refresher lectures were sponsored by the Society. 
These had been of high importance particularly before 
the creation of the Central Commission of Pharmacy 
Postgraduate Training (1939) and before the regular acti
vities of the Institute for the Postgraduate Training of 
Doctors started (1956) 

Prior to World War II the position of the Society did 
not allow yet to organize scientific congresses. The first 
congress was held in 1954„ During the last twenty yea1s 
six further largescale scientific congresses were orgaíli
zed by the Society. The number of conferences and sym
posiums, taking place since 1960 is more than 100. The 
initiation of publishing a scientific pr ofessional paper is 
due to Dr. Pál Lipták. He was the originator and the edi
tor of the first scientific periodical „Communications of 
the Hungarian Society of Pharmaceutical Sciences" The 
successor of it has been „Acta Pharmaceutica Hungarica" 
ln the period from 1946 to 1956 another professional paper 
„A Gyógyszerész" (The Pharmacist), achieved particular 
importance. ln 1957 it v.ras followed by „Gyógyszerészet" 
(Pharmacy) which has been particularly concerned with 
postgraduate education and with iecording of professio
nal social events. A serial publication appears under th(~ 

title „Diary for Pharmacy History". Out of its own pub-
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lications the Society supports the issue of „Documentation 
Review for Pharmacy and Pharmacother apy" 

An important field of the Society's activities lies ln the 
publication of professional books. 14 books and 28 pam
phlets wer-e J!>Ublished as yet. The importance of this is 
stressed by the fact that before World W:aa:· II professional 
books of scientific value had been issued in Hungary in ~ 
rather low nwnber. 

In order to encourage scientific work the Society un
dertakes regulfn appointments for competition and the 
awarding of the most valuable works. With a similar in
tention the Society has initiated since 1965 every year the 
appointment for the lecturer's competition named after 
Mátyás Roz.snyay. The aim of this speci3.l competitíon has 
been to give impetus to young practising pharmacists to 
enter· into research work. On Dr„ Ragettli's initiative this 
special type of competition has taken on a nation-\vide 
character for the last 10 years 

For an operative scientific work international contacts 
are indiispensable. Recogniztng the impor;tanes of this fact 
the Society appointed during the Last 50 years 23 foreign
ers as honor:ary member s and 4 ones as corresponding 
members 

The appreciation of the scientific and social activities 
of Hungarian colleagues has been provided by awarding 
of commemorative medals, prize medals and plaquettes 
In the course of 50 years the Society originated 12 com
memorative medals and plaquettes„ Medals devoted to the 
commemoration of Béla Lengyel, Endre Deér, Zsigmond 
Jakabházy, Mátyás Rozsnyay, Endre Kazay, Károly Than, 
Gedeon Richter, Eliemér Schulek, József Ernyey, Commem
oration Medals for the 50th Anniversary. As a total about 
300 persons were rewarded or honoured v.rith these me
dals and plaquettes respectively 

During its 50 years activities the Society was alvrays 
seeking to create contacts v.rith state organs and with so
cieties of allied sciences A close contact is maintained 
with the Hungarian Academy of Sciences, with various 
working committees of its departme:nts, with the Medical 
Universities, with the Institute of Postgraduate Educa-
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tion of Doctors, the Veterinary University, with the Sem
melweis Museum of Medical History and with the various 
member unions of the Association of Hungarian Societies 
and Unions of Medical Sciences as well as the Association 
of Hungarian Societies and Unions of Technical Sciences 

On the level of international .scientific relations numer
ous contacts have been built up with foreign pharm-aceu
tical societies and their representatives. 

The most important of them is the relation established 
with the International Pharmaceutical Federation by ta
king actively part in the work of the Federation. The So
ciety is also member of International Society for the His
tory of Pharmacy. The cooperation with the pharmaceu
tical societies of some of the friendly countries is based 
on special convention 

The above outline was intended to give a general vie\líl 
of the 50 years activities of the Hungarian Pharmaceuti
cal Society On the hasis of an unbiased evaluation of the 
foregoing facts one concluded that activities of the Society 
\Vere successfull in the promotion of the development of 
pharmaceutical sciences and in converting their results 
into the practice of pharmacy as well as in raising the 
prestige of Hungarian pharmacy. The task for the next 
decades will be to comply '\Vith the programme laid down 
by Dr. Elemér Schulek member of the Hungarian Acad
emy of Sciences „to accomplish the expansion of the
spiritual and material values of pharmacy" 
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LICENC KÉS ZÍTMENYEK 

COTAZYM FORTER 
emé.sztőenzim-ké.szítmény 

GESTANONR 
sárgatestho-r1non-hatású 

é.s placenta-aktiváló anyag 

LINOLACR 
csecsemőtáp.szer 

BRINALDIXR 
salureticum 

INTESTOPANR 
enterodesinficiens 

M:ELLERJ:LR 
neurolepticum 

TAVEGYLR 

EGYT - ORGANON 

EGYT - ORGANON 

EGYT - LIDANO 

EGYT - SANDOZ 

EGYT - SANDOZ 

EGYr - SANDOZ 

antihistaniinicurn, antiaUe1gicum EGYT - SANDOZ 

TORECANR 
antienieticum 

'VISKENR 
í3-recepto'i' blokkoló 

EGYT - SANDOZ 

EGYT - SANDOZ 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár 
Budapest 

EREDETI EGYT KESZÍTMENYEK 

GAPONAR parasympa1lhicolyticum, 
spasmolyticum-combinatum 

GASTRIXQNR parasympathicolyticum 

HALIDORR vasoactiv spasmolyticum 

FRENOLQNR neurolepticum 

TARDYLR kétfázisú, potenciált hypnoticum 

TRIOXAZINR tranquillisans minor 

ZITOSTOPR cytostaticum 

Korszerű gyermektápszerek 

ROBEBIR A gyógytápszer 

ROBEBIR B gyógytápszer 

ROBOLACT gyógytápszer 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár 
Budapest 



1973-BAN FORGALOMBA KERÜLT 
EG YT KESZ!TMENYEK 

DOPAFLEXR antiparkinsonicum 
VIREGYT"-K antiparkinsonicum 
MILURITR hyperurikaemia-gátló, xanthino-

xidáz-bénító 

QUESILR intestino-desinficiens 
SUMETROLJMR chemotherapeuticum 
DESOPIMONR anorexigenicum 
LIDOCAIN spray 10%; localanaestheticum 
LIDOCAIN kenőcs 5%; localanaestheticum 
PERITOLR antiallergicum 
GERMICIDR-C végbélkúp; antipyreticum 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár 
Budapest 
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Di, Deér Endre a Társaság 
3Japításának kezdeményezője 

alelnök 1924-1938-ig 

P1of Dr Mágócsy-Dietz 
Sándor 

a I á1 saság első elnöke 
rn24-1935-ig 
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Gyogyszeresz oKtatók b.aráti köréneK összeiövete1e 1921-ben a Hud'.lpe3ti Egyelem1 
Gyögyszertárb.an Ülő sor: dr. Mozsonyi Sán.ctor, dr. Andriska Viktor, dr. Lipták 
Pál. dr Bc'ál<1 ,Jfinos, dr. Miko Gyu1.a. Alló sor: Csernatony Zoltán, Balló La.ios, 
Pólla Jenő. We1nberger H·2'nry. I·luzli I1nre.Réthy Gé7,a, Siegwr .János, Kiss .Józsei, 

Gy.ann.::iti Tmr·e, Szélle1y Jenő ,János. 

A T<i.rsasag üszlil{ara es vezetőtestülete l!J.12-ben Ülő sor: Cir. LiptáK Pál, 
Bayer Anta1, dr. Deer Enc!re Cir. Mágocsy-Dietz Sándor, dr. .Tal{abha7:Y 
Zsigmond. dr. Horv~llh .Jenő, dr. Wéber Dezsö Alló sori dr. Sch·UICJ{ Elemer. 
dr. Andris·K.a Viktor. dr. Zalay .Dezső. Konisánsz1ty Olto. dr. W.esze:SZKY 
Gyuw. dr. Augus7.tin Bcia. dr. C~iPKC Zoltan. dr. Mozsonyi Sándor, Ernyey 

.Józs·er. 



'f 

Prof Dr .Jakabházy Zsign101:i 
a 'I ársaság elnöke 

1SS·3-194:l-ig 
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Mg Ph Ho1 yjth .Je;iő 
a rársaság titkára, 

5.Jl jegyzője 1924-19H-ig 

Prof. Dr. lVIozsonyi Sándor 
a Társaság alelnöke 

19:18-1949-ig 

Mg. Ph. I<-or itsánszky Ottó 
a Társaság vezetőségi tagja 
a Fédération Internationale 

Pllarn1aceutique alelnöke 
19:10-1939-ig 

P1of Di. széki I1bor 
a 'Iftrsasig elDök:·::C 

19i·3-19~7-ig 
(alelnök 1938-1943-ig} 

Proí. Dr Scllulelc ElenH~r 
a Tát saság elnöke 1949-b::n 

{alelnök UH3-1949-ig) 

Prof. Dr. Lipták Pál 
a Iársaság e!nök2 

1947-1949-ig 
(főtitkár 1924-1947-ig) 

Mg, Pll Ligeti Viktor 
a rár·saság elnöke 

H/51-1954-ig 
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Prof Dr. Végh Ar.ta1 
a I ársaság elnöke 

Hf54-1968-ig 
(főtitlci.r 1947-1954-ig) 

Mg. Ph Kun F e:·enc 
a 'I ársaság alelnöke 

1964-1968-íg 
(a Budapesti Gyógyszertári 

Szervezet elnöke 
1S61-llHO-ig) 

A III Gyógyszerész Nagygyűlés megnyitása 
a Magy.ar Iudon1ányos Akadémia épületében 1960-ban 

Prof Dr Kedvessy György 
a Társaság elnöke 

1SS8-1972-ig 
(alelnök 1951-194·5-ig 

és 1939-1968-ig) 

Dipl Ing, Pillich Lajos 
a Iársaság alelnöke 

1968-1912-ig 

A Fédération Internati:Jna1e Pharmaceutiq,1·2 tag:ág megújítását 
követőleg a nemzetközi szervezet tanác3ülé-,én a Társaság 

először 1963-ban. Ham,burgban vett részt: B. Brus (BeJgiun1) és 
G Petrus (Ausztria) és h3zánk képvisclelébEn dr Zalai K3.rol;,' 

főtitkár 



A Iársaság tiszteletbeli tagságáról szóló oli:levelet 
Dr Ladislav Zathureczky-nek (Csehszlo\ álüa) dr 

György elnök 1968-ban 

ad át Dac 
Kedvessy 

A Congressus Pharinaceuticus Hunga1icus V n1egnyltása 1969-
ben. Dr. Király Kálmán professzo1 a MOIESZ f'őtitli:á1a 
üdvözlő beszédét tartja. tőle jobbra dr Szabó Zoltán 

egészségügyi miniszter. d1 Kedvessy György elnök balra 
dr Zalai Károly főtitkár 
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1 Magyar Gy·ógyszerkönyv Cent2nárluma 1971 _elnökség·2r:· h 
dr Gond.a· Pál. dr. Zoltán Imre dr ~engye1 Bel.a. ~~ :_eg 

Antal LázáÍ .Jenő dr Kejves3y Gyorgy dr Ret1 E,111"' 

Prof Dt. Claudct Ottó 
a 'Társaság elnöke 1972-től 
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A Társasag e1nöl{scge 1974-ben. Ülő sor: dr. IsseJtutz LívJ.a, ct.r. Végh Antai, dr. CJ.au.der Ottó, dr. KedvessY György, dr. Nikolics Káro1y. Alló sor: d.r. Váradi József Rázsó István. dr. Stensz.Ky Ernő. dr Zal.ai Káro1y dr. KütteJ. Dezső, ctr. Lasz1ovszKy József. HiányoznaK: Horváth Gyu1.a es ar. Vinkler Elemcr. 

Deer Enctnc cn11dn11aKct1 KazFt.V Endre en1lékcrc111 



Ihan Károly jubileumi emlékérem Richter Gejcon en1lékérem 
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Rozsnyai Mátyás emlék ér 2m 

Schulek Elemér emlékér en1 
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