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ELŐSZÓ 

Dr. Zalai Károly professzor a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság volt elnöke három kö
tetben, mindeme kiterjedő precizitással dolgozta fel a I ár saság történetének háromne
gyed évszázadát Miután tehát a I ársaság elnöksége iigy határozott, hogy a nyolcvan 
éves évfordulós ünnepség siilyát egy kiadvány megjelentetésével is növelni szeretné és 
felkérte e kiadvány szerkesztőit, Zalai professzor úr könyve mentesített attól, hogy a 
klasszikus történetírás szabályai szerinti szerkesztési elvek mentén készítsük el a 
„Nyolcvan év a magyar gyógyszerészet szolgálatában" című könyvet 

A nagyobb műfaji szabadság azonban annak kockázatát hordozta, hogy - egyrészt 
az ünnepi hangulat miatt, másrészt saját személyes élményeink „fogságában" - kevés
bé figyelünk az események különböző súlyára, a történések kontextusaira, a változó, 
időnként kedvezőbb, máskor pedig igencsak mostoha körülmények szabta mozgástérre 
Munkánk során ezeket a csapdákat szerettűk volna elkerűlni, miként azt is, hogy két
ségkívül meglévő személyes elfogultságaink uralják el munkánkat 

Minden szervezetben lényeges, hogy kik, milyen felkészűltséggel, milyen célok ér
dekében, mekkora elszántsággal vesznek részt a munkában és milyen szervezeti struk
tiirát alakítanak ki a működés során. I udja-e a szervezet befolyásolni a környezetét, 
akar-e illeszkedni a világ utalkodó trenc[jeihez s ha kell, képes-e alkalmazkodni a kör
nyezeti kihívásokhoz? A személyiségek szerepe mindig is meghatározó, különösen egy 
olyan társaságban, amelyik időről időre kimagasló intellektusii tudóso)<at állít legföbb 
tisztségeibe, akik „társadalmi munkában" vállalják a közösség képviseletét 

A Társaság nyolcvan éve hű tükre a magyarországi gyógyszerészet történetének Ta
lán nem is volt olyan, a gyógyszerészet f~jlődése szempontjából meghatározó gondolat, 
kezdeményezés, javaslat, ami ez idő alatt ne a I ár saság műhelyeiben született volna .. A 
szakmai és tudományos érdekvédelemben, a gyógyszertárak ellenőrzésének szakmaisá
gában, a képzés szükségessé váló refom\jaiban, a továbbképzések megszervezésében és 
rendszeres megújításában, a szakképzés kialakításában, a nemzetközi kapcsolatok épí
tésében, a gyógyszerészeti tudomány eredményeinek közkinccsé tételében, a tudomá
nyos eredmények gyakorlatba ültetésében, a gyógyszerészi szemlélet formálásában a 
Társaság mindig is elsőrendű szerepet játszott 

Az elmiilt nyolcvan év más szempontból is sok tanulságot hordoz. Míg egy gondo
latból kiforrott javaslat, a javaslatból döntés, abból pedig napi gyakorlat lesz, évekre, 
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esetenként évtizedek kitartó és szívós munkájára van szükség Ez viszont nem lett volna 
megvalósítható, ha a I ársaság sze1vezeti kultÚiájában nem a felelősség, a folyamatos
ság és az egymás iiánti tisztelet érvényesült volna 

A könyv, amelyet kezében tart a kedves olvasó, tiszteletadás a Magyai Gyógysze
résztudományi I ársaság vezetőinek és tagjainak, akik az elmúlt nyolcvan évben a 
gyógyszerészet hivatásának teljesítését tekintették elsődleges feladatuknak 

A szerkesztők 
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NÉVSOR 
AZOKRÓL A TAGTÁRSAINKRÓL, AKIK JELEN VOLTAK 

AZ ELSŐ ÜLÉSÜNKÖN (1924. XI„ 24.) 
ÉS ÍGY ALAPÍTÓKÉNT TEKINTETNEK 

D1: Andriska Viktor, dr. Augusztin Béla, id Bayer Antal, dr. Deér Endre, dr. Ekkert Ládó, 
Éllő lstván, Ernyey József, id Fáczányi István, Filó János, dr. Fridli Rezső, 
dr. Horváth Jenő, id Jakabházy Zsigmond, Kasztner Sándor, id Káposztássy Géza, 
Kosch-Görgényi Artur, dr. Légrády Erzsébet, dr. Lipták Pál, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 
dr. Magyary Kossa Gusztáv, dr. Mozsonyi Sándor, Pandula Ödön, dr. Schulek Elemér, 
Spergely Béla, dr. Sper lágh Aladár, Szüts Ernő, id Terná1gó József, Tóth József, 
dr. Wéber Dezső, dr. Weszelszky Gyula, dr. Zahoránszky Ervin (Dr. Horváth Jenő írá
sos feljegyzése alapján közzétette dr. Hegedüs Lajo,s, Gyógyszerészet, 1982., 70.) 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
ALAPÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

Dr. Lipták Pál 

Ha majd egyszer valaki meg akarja írni Társaságunk történetét, minden adatot meg fog 
találni példásan vezetett jegyzőkönyveinkben és irattárunkban, csak arra vonatkozólag 
nem fog felvilágosítást kapni, hogy mi előzte meg az alapítást és kinek, hogyan támadt 
az a gondolata, hogy a magyar gyógyszerészi tudomány művelésére összegyűjtse az ar
ra hivatott erőket s felélessze azt a lángot, mely a magyar tudományos gyógyszerészet 
dicsőségét hirdesse Sokan emlékszünk a Mágóc'y professzor intézetében tartott alaku
ló ülésre, melyen egyhangú lelkesedéssel megalakítottuk a „Gyógyszerészek baráti kö
rét", az ezt megelőző részletekre azonban kevesen emlékeznek, sokan egyáltalán nem 
is tudnak róluk, az pedig, aki felvilágosítást adhatna, szerényen hallgat. Pedig múlnak 
az évek s mint Madách mondja, csak „vékony porréteg marad, egy évben e por csak 
néhány vonalnyi, egy századévben már néhány könyök" s akkor nehéz lesz már a vas
tag porréteg alatt megtalálni az igazságot Ezért kötelességemnek tartom megörökíteni 
Társaságunk alapításának történetét, szolgáljon kútforrásul a történetírónak s világító 
például a késő utókornak 

1922. szeptember havában Deér Endre egyik vidéki városunkban járva, nem akarta 
elmulasztani az alkalmat, hogy meg ne látogassa azt a gyógyszertárat, melynek egyko
ri tulajdonosa valamikor atyai jóbarátja volt Ott a helyszínen akart kegyeletes gondo
latokkal áldozni emlékezetének, de sajnos a legszomorúbb meglepetés várt reá! Emlé
kezetében úgy élt ennek a háznak és ennek a patikának a képe, ahogyan azt régen látta. 
A ház és annak virágoskertje egy műveltlelkű, minden szépet és jót szerető ember ott
hona volt A példás rendben tartott, kitűnően felszerelt gyógyszert~r pedig egy szakkép
zett, lelkiismeretes és becsületes tulajdonos mellett tanúskodott. Es mit talált ennek he
lyén? A patikában egy szomorú embert, az új tulajdonost, aki tele volt panasszal, hogy 
patikája jó hírnevét elődei tönkretették Deér dr.-nak arra a kérdésre, hogy szeretné a la
boratóriumot és a kertet látni, keserűen mosolygott és azt mondta: tessék, de nincs azo
kon már semmi látnivaló, mert a laboratórium értékes felszerelését eladogatták, a ker
tet pedig feldiilták Az, amit ezek után látott, még szomoriibb volt, mint amennyit az (\j 
tulajdonos szavai szerint várhatott volna Ez a szomorii kép foglalkoztatta visszatérte 
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után mert ennek a háznak és gyógyszertárnak a pusztulásában kicsiben látta végbemen
ni ~a folyamatot, mely az utóbbi évtizedekben a magyar gyógyszerészet régi szintjét 
alásüllyesztette. Quo vadis Pharmacia hungarica? - írja egyik levelében - és a kérdés
re válaszképpen felkereste Winkler, Mágóc'y, Jakabházy és Matolcsy professzorokat és 
elmondván szomorii gondolatait, arra kérte őket, álljanak egy olyan alakulat élére, mely 
alkalmas volna erkölcsi eszközökkel véghez vinni azt a csodát, hogy nemcsak a süllye
désnek vessünk gátat, hanem az emelkedést is lehetővé tegyük A gondolat első fogal
mazásában egy szabad egyesülésre gondolt, innen a cím: Gyógyszerészet barátainak 
köre, amelyben tagdíj korlátozás nélkül önkéntes hozzájárulásával minden pályáját sze
rető gyógyszerész részt vehet Hogy azután mi történt, az ismeretes, Deér Endre önzet
len és lelkes fáradozása folytán megalakult a Gyógyszerészek baráti köre, mely később 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággá nőtte ki magát 

Deér Endre érdeme tehát, hogy társaságunk megalakult s az ő buzgó közreműködé
sének is köszönhetjük, hogy céljainkat sikerült eddig megvalósítani.. Mi mindnyájan, 
kik vele dolgozunk, büszkék és boldogok vagyunk, hogy munkatársai lehetünk, a régi 
nagy magyar gyógyszerészek alakjai elevenednek meg előttünk, ha Deér Endrére gon
dolunk Látjuk azt a féltő, szeretetteljes aggodalmat, mellyel a magyar gyógyszerészi 
tudomány fejlődésének minden mozzanatát kíséri s azt az önzetlen és fáradhatatlan 
munkásságot, melyet a gyógyszerészet érdekében évtizedek óta kifejt Csodáljuk azt a 
mélyreható tudományos képzettséget . és bölcs ítélőképességet, mely írásaiban, 
előadásaiban és felszólalásaiban megnyilvánul, az pedig Isten adta tehetség, hogy azt a 
rengeteg szellemi kincset, melyet egy életen át magában felhalmozott, a legfényesebb 
ékesszólással tudja ontani, magával ragadja a hallgatóságot s a tudomány iránti lelkese
dést, mely az ő szívében ég, lángra tudja lobbantani hallgatói lelkében is. 

Deér Endrének hervadhatatlan érdemei vannak a magyar gyógyszerészi tudomány 
f~jlesztése terén. Érdemei elismeréséül nem régen a legfelsőbb helyről kitüntetésben ré
szesült úgy érezzük, hogy ez a kitüntetés a magyar gyógyszerészi tudományra is fényt 
áraszt, mert annak legkiválóbb képviselőjét érte. Amikor őt kitüntetése alkalmából e he
lyen is köszön\jük, egyiittal „Quo vadis Pharmacia hungarica" kérdésére azzal felelünk, 
hogy addig, amíg oly tudományosan képzett, nemesen gondolkodó és puritán jellemű 
gyógyszerészeink lesznek, mint Deér Endre, nem kell féltenünk a magyar gyógyszeré
szet jövőjét (Értesítő, 1930., 3.) 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
TÖRTÉNETE 

1924-2004 

Dr. Vincze Zoltán 

A krónikás számos lehetőség közül választhat, amikor egy szervezet, egy társaság, 
hosszabb vagy rövidebb ideig tartó fennállásának történetét kívánja megörökíteni .. Így 
van ez a jelen esetben is .. A legkézenfekvőbb megoldást a kronológiai sorrend kínálja, 
de ebben az esetben a rögzítendő időszak történései tematikailag elkülönülnek egymás
tól, ami jelentősen megnehezít(het)i az egyes részterületek iránt érdeklődők és azt mé
lyebben elememi kívánó szakemberek dolgát Követhető megoldásnak kínálkozik a 
Társaság életében meghatározó személyekhez rendelt történések elemzés nélküli leírá
sa, vagy igényesebb esetben a megtörtént gyógyszerész-szakmai eseményeknek az 
adott társadalomtörténeti viszonyok közé helyezése és az összefüggések feltárásával 
történő elemzése Természetesen figyelembe vehető szempont, bogy az összefoglaló 
milyen alkalomból készül, valamint az, hogy milyen előzményekkel, milyen - a Társa
ság működését érintő - korábbi munkákkal, elemzésekkel rendelkezünk 

A lehetséges változatok közül a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elműlt 
80 évének (az 1924-ben történt megalapítás és a 2004-ben megrendezendő tisztűjító 
küldöttközgyűlés közötti időszak) történetét űgy kívánom összefoglalni, hogy az a Tár
saság alapvető tevékenységeit a történések időrendjében tartalmazza. E dolgozat a Ma
gyar Gyógyszerésztudományi Tár saság 80 .. éves fennállása alkalmából rendezendő ün
nepi megemlékezésre készül, így nem célja a működés részletes elemzése, az összefüg
gések vizsgálata, mint ahogy nem célja a minden részletre kiterjedő teljességre való tö
rekvés sem Ez utóbbi már csak azért sem lehet cél, mert a I ársaság történetét három 
kötetben („A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság története 1924-1974, 1975-1989, 
1990-1999 között" címmel) dr. Zalai Károly, a I ársaság korábbi elnöke megírta, vala
mint a Társaság mindenkori lapja(i) (jelenleg a „Gyógyszerészet"), részletes tájékozta
tást adtak és adnak a Társaságban zajló eseményektől.. Többek között e munkák alapján 
készítettem el az itt olvasható dolgozatot 

Itt, elöljáróban említem, hogy a dolgozatban a Társaság megnevezésére végig a Ma
gyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnevezést alkalmazom, függet.Jenül attól, hogy 
az adott időszakban más elnevezéssel szerepelt Természetesen egyértelmű, hogy az 
egyes korokban I ársaságunk milyen hivatalos elnevezéssel szerepelt, a névváltozások 
okairól pedig beszámolok 
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Előzmények, a Társaság megalakulása 

Az I Világháborűt követően, más-más kiindulópontból, többen érezték szükséges
ségét egy, a gyógyszerészet egészét összefogó egyesület megalakitásának Dr. Horváth 
Jenő jegyző az okot a következőképpen fogalmazza meg: „Nyugtalanító, ma;d meg
döbbentőjelenséggé vált már régebbi idő óta, hogy a pályánkon lábrakapó merkanti
lizmus mind nagyobb rést ütött a gyógyszerészetet egykor körülvevő és védő tudomá
nyosság és ethika bástyáján és e mindjobban bővülő résen áttűnőben volt kari tekinté
lyünk " Dr. Lipták Pál a tudomány gyakorlását tartotta kiemelendőnek: a háborút kö
vetően „ mindnyá;an éreztük, hogy az utóbbi években sokat mulasztottunk, ismét fel
ébredt bennünk a tudomány iránti vágy és szükségét éreztük annak, hogy tudásunkat fej
lesszük Ezt olyképpen véltük elérhetőnek, hogy néhányan, akik a gyógyszerészeti tudo
mányokkal foglalkoztunk, összeálltunk, egymást tanítjuk és egymásnak ismereteit kiegé
szítjük " Dr. Lipták Pál e cél érdekében 1921-ben megalapította a Gyógyszerész Okta
tók Baráti Köré-t, amely kör tagjai a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság meg
alakulásáig több mint 80 előadást tartottak 

Végül is dr. Deér Endre vetette fel egy tudományos egyesület alapításának eszmé
jét, amely „ egyesület volna hivatva, hogy a gyógyszerészetben egyre nagyobb tért fog
laló merkantilizmust a legszükségesebb mértékre csökkentse és helyébe hivatásunk tu
dományos felfogását állítsa, amelyből rendünk megbecsülése fakad" Ezt követően a 
25-30 főből álló társaság 1922 november 24-én megalapította a Gyógyszerészet Bará
ti Köré-t 

1923-ban egy belügyminiszteri rendelet a Gyógyszerészet Baráti Körének is kö
telezővé tette alapszabály megalkotását, amely alapszabályban (a magyar és a tudo
mányos jelleg hangsúlyozására) a Baráti Kör neve Magyar Gyógyszerésztudomá11yi 
Társaság elnevezésre változott Az alapszabályt 1924. szeptember 20-án hagyta jó
vá a belügyminiszter, így ezt az időpontot tekintjük I ársaságunk hivatalos megala
kulásának 

Az alapszabály a Társaság működésének célját az alábbiakban határozza meg: „A 
magyar gyógyszerészi erkölcsök öregbítése érdekében a természettudományok szerete
tének ápolása, a gyógyszerészeti tudományok művelése, a hazai gyógyszerészet történe
tének tanulmá11yozása, a gyógyszerészi gyakorlatnak tudományos alapon való kiépíté
se és a gyógyszerészijjúságnak támogatása mindazon törekvéseiben, melyek a haza és 
a hivatás iránt való odaadó szeretet növelésére alkalmasak " 

A I ársaság megalakulását tehát három előzmény segítette elő: 
1 Dr. Deér Endre felhívása, 
2. a dr. Deér Endre által életre hívott Gyógyszerészek Baráti Köre, 
3 a dr. Lipták Pál által szervezett Gyógyszerész Oktatók Baráti Köre 
A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság hivatalosan az alapszabály jóváhagyá

sával megalakult és első elnöke dr. Mágóny-Dietz Sándor ny r. tanár lett .. A I ár saság 
alapítása határkövet jelentett a magyar gyógyszerészet, a magyar gyógyszerészeti tudo
mány történetében, hiszen ez volt az első, kifejezetten a gyógyszerészeti tudományok 
művelését célul tűző társulás 
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A Társaság szervezetében tö1tént változások 

A II Világháborút követően történt jelentős politikai, társadalmi, kulturális és gaz
dasági változások a gyógyszerészetet sem kímélték A gyógyszeripart, gyógyszer-nagy
kereskedelmet, majd 1950-ben a gyógyszertárakat is államosították, merőben uj és igen 
nehéz helyzetet teremtve a magyar gyógyszerészetben A változások a Magyar Gyógy
szerésztudományi I ársaságot sem hagyták érintetlenül. Annak ellenére, hogy a I ársa
ság 1949-ben megtartott rendkívüli közgyűlésén elhangzott, hogy „a népi demokráci
ánkban, népi köztársaságunkban, amely a szociali.sta tár.sadalmi rend felé halad, az un 
'egyesületi élet' idejét múlt társadalmi forma", a szakma vezetőinek többsége számára 
nyilvánvalók voltak a változásokat kierőszakoló igazi okok 

Az események folyományaként az 1949-es tisztűjító közgyűlés kimondta, hogy a 
Gyógyszerésztudományi I ársaság önként csatlakozik az Orvos- Természettudományi 
Egyesületek Szövetségéhez Ezzel elvileg kimondták azt is, hogy a I ár saság a jövőt il
letően az Orvos-Egészségügyi Szakszervezethez tartozik, amelynek keretében a közel
jövőben létrehozzák a Gyógyszerészi Szakcsoportot 

Az előzőeket dr. Végh Antal a Társaság főtitkára a következőkben terjesztette a köz
gyűlés elé: „ Tisztelt Rendkívüli Közgyűlési tisztelettel terjesztem a Rendkívüli Köz
gyűlés elé a vezető testület határozatát, amely szerint;avasolja, hogy a Gyógyszerész
tudományi Társaság mondja ki, hogy amint az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet kebe
lén belül a (Iyógyszerész Szakcsoport megalakult, feloszlik és jogutódjának mind szelle
mi, mind anyagi téren ezt a Szakcsoportot tekinti " Végül a Gyógyszerész Szakcsoport 
1951 május 17-én - két évvel a megalakulás kimondását követően -jött létre A Szak
csoport elnöke Ligeti Viktor lett. 1954-ben dr. Végh Antalt választották meg elnökké. 

A megalakult Szakcsoport - a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság céljait kö
vetve - első és legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy az ország gyógyszerészei
nek továbbképzését országos mértékben megszervezze és megindítsa. A Szakcsoport 
egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy megalakultak a megyei szervezetek, majd 
1961-ben a fővárosi, 1964-ben a Pest Megyei Szervezet, azért nem korábban, mivel a 
Budapesten működő országos szervezet egyben összefogta a főváros és Pest megye te
rületén dolgozó gyógyszerészeket is 

J 964-ben vált időszerűvé a továbbképzés tudományáganként, szakosztályonként va
ló továbbvitele. Dr. Végh Antal elnök öt szakosztály (analitikai kémiai, gyógyszer-tech
nológiai, gyógynövény, gyógyszerkutatási és szervezési) megalakítását javasolja a köz
gyűlés küldötteinek, amit el is fogadnak. A Szakcsoport a továbbiakban az előzőekben 
említett 5 szakosztályba tagoltan végezte munkáját (A hatodik szakosztály, a Gyógy
szerésztörténeti Szakosztály, 1968-ban a soproni patikamúzeum felavatása kapcsán ren
dezett gyógyszerésztörténeti ülésszakon alakult meg. Ugyanebben az évben alakult meg 
a Gyógyszeripari Szervezet, majd 1973-ban a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet, 
1988-ban az Ifjúsági Szervezet) 

A tudományos élet fejlődése, a társasági kapcsolatok széleskörű kialakulása uj szer
vezeti formát igényelt A szervezeti forma változtatását indokolta az a tény is, hogy ki
szélesedtek nemzetközi kapcsolataink. Dr. Bayer István főtitkár az 1964-es főtitkári be-
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számolójában megemlíti, hogy miközben kiszélesedtek nemzetközi kapcsolataink, hi
ány, hogy Magyarország nem tagja a FIP-nek és ez nehezíti a munkát: „A Szakcsoport 
elnevezés nem megfelelő ahhoz, hogy a külfoldi partnerek ez alatt egy tudományos tár
saságot értsenek Magyarország a FIP munkájában részt !dván venni " 

Az új szervezeti forma megvalósítására 1966-ban került sor, amikor az Egészség
ügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia és az Orvos-Egészségügyi Dol
gozók Szakszervezete elnökségével egyetértésben hozzájárult az önálló orvostudomá
nyi társaságok és egyesületek megalakításához, ilL ezek önkéntes társulásán alapuló 
szövetségének, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének 
(MO TESZ) létrehozásához. A MO TESZ célja, hogy előrevigye az orvos- és gyógysze
résztudomány fejlesztését, az egészségügy színvonalának emelését A Szakcsoport ve
zetőségének 1966 márciusában tartott ülése kimondta az eddigi szervezeti forma meg
szűnését, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság megalakulását A Társaság megalakulá
sával egyidejüleg kidolgozott alapszabályát az egészségügyi miniszter 1966 áprilisában 
fogadta el 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság, a maga több mint 4700 fős tagságával, a 
MOTESZ legnagyobb taglétszámú szervezete volt (A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság taglétszámának változását az Lábra szemlélteti.) 

Társaságunk, a vezetőség 1993. júniusi határozata értelmében, 1994. január els~jei 
hatállyal kilépett a MOTESZ kötelékéből. Elhatározásunkat a MOTESZ elnöke 
Berentey György professzor 1993 októberében jelentette a MOTESZ Szövetségi Taná
csának azzal, hogy megértve az indítékainkat, a jövőre nézve együttműködést ajánl fel 
Társaságunknak Az elválás mindkét fél számára sok előnyt nyújtott. A MO TESZ egy
séges, az orvosi szakokat képviselő jelentős szervezetként, a nemzetközi szervezetek
hez jobban illeszkedő módon működhet, az MGYT pedig önálló, a MOTESZ-szel 
egyemangu szervezetként képviselheti itthon és külföldön a gyógyszerészi érdekeket A 
két szervezet elnöke együttműködési megállapodást Ílt alá 
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L ábra.: A Társaság taglétszámának alakulása 1924-2004 között 
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság a 2003. november 29-i küldöttközgyűlésén, 
dr. Vincze Zoltán, Társaságunk elnökének javaslatára, az elnökség és a küldöttközgyű
lés egyhangú támogatásával, alapszabály módosítással visszavette az 1924-es alapítás
kor kapott megnevezését, így 2004 .. január l-től ismét Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság néven, de lényegét tekintve változatlan célkitűzéssel folyta\ja munkáját En
nek bizonyítékául álljon itt az új alapszabályban megfogalmazott cél: „Elősegíti a 
gyógyszerészet, ezen belül különösen a tudomány, az oktatás, a továbbképzés és az 
egészségügyi ellátás szakmai feltételrendszerének fejlesztését, szorgalmazza a tagok tu
dományos ismereteinek bővítését, közreműködik a gyógy.szerészet szakmai és etikai ér
dekvédelmében, előmozdítja a gyógyszerészek társadalmi megbecsülését, hozzájárul a 
gyógyszerészeti tudományok, gyakorlat és a képzés összhangjának fejlesztéséhez és 
együttműködik a szakma tudománypolitikai céljainak megvalósításában " 

A Társaság elnöksége 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár saság elmúlt 80 év alatti tisztségviselőit (el
nökök, alelnökök és fötitkárok) az l táblázat tartalmazza 

1 táblázat 
A Magyar G,yógyszerésztudományi T'ársaság tisztségviselöi 

Válasz- Elnök -Alelnök Főtitkár 

tás éve 

1924 dr Mágócsy-Dietz Sándor dr. Deér Endre dr Horváth Jenő jegyző (1924-35) 
dr.. Lipták Pál jegyző 1924-29; 
titkár 1929-35 

1935 dr Jakabházy Zsigmond dr Deér Endre (1938-ig) dr 1 ipták Pál 
dr Mozsonyi Sándor 
dr. Széki Tibor 

1943 dr Széki Tibor dr Mozsonyi Sándor dr 1 ipták Pál 
dr. Schulek Elemér 

1947 dr. 1 ipták Pál dr. Mozsonyi Sándor dr Végh Antal 
dr. Schulek Elemér 

1949 dr Schulek Elemér dr. Mozsonyi Sándor dr Végh Antal 
dr. Losonczy György 

--··· 
1951 Ligeti Viktor dr Kedvessy György dr Végh Antal (1953-ig) 

Kondor Béla dr. Andriska József 

1954 dr Végh Antal dr Halmai János (1959---04) dr Andriska József (1959-ig) 
dr Kedvessy György (1959--04) dr Bayer István (1959---04) 
dr. Vértes Imre (1959--M) dr Zalai Károly (1964-) 
dr. Horváth Dénes (1964-) 
dr. Kedvessy György (1964--) 
Kun Ferenc (1964-) 
dr. Vértes Imre (1964-) 

A táblázat folytatását lá~d a következő oldalon 
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4 táblázat folytatása az előző oldalról 

Válasz- Elnök Alelnök Főtitkár 

tás éve 

1968 dr Kedvessy György dr. Horváth Dénes dr. Zalai Károly 
dr.. Pandula Egon (1970-ig) 

1 Pillich Lajos 
Rázsó István 

1972 dr. Clauder Ottó Horváth Gyula dr Zalai Károly 
dr. Nikolics Károly 
Rázsó István 
dr. Stenszky Ernő 

1975 dr. Zalai Károly Horváth Gyula dr Láng Béla 
Rázsó István 
dr. Stenszky Ernő 

1978 dr Zalai Károly dr Küttel Dezső dr Stenszky Emő 
dr láng I'ibor 
dr Minker Emil 
dr. Váradi József 

1982 dr. Nikolics Károly dr. Burger Kálmán dr Stenszky Emő 
(dr Zalai Kár.oly dr Láng Tibor 
társelnök) dr Minker Emil 

dr. Váradi József 

1986 dr. Nikolics Károly dr. Burger Kálmán dr. Vincze Zoltán 
dr. láng Tibor 
dr Stenszky Ernő 
dr. Váradi József 

1991 dr Szász György dr. Écsy Zoltán dr Vincze Zoltán 
dr. Görög Sándor 
dr Mezey Géza 
dr. Stenszky Ernő 

1996 dr Vincze Zoltán dr Kraszkó Károly dr Lipták József 
dr Mezey Géza 
dr. Simon Lajos 
dr Stájer Géza 
dr. Tarjányi Sándor 

2000 dr Vincze Zoltán dr Trestyánszky Zoltán (2002-ig) dr Nyiredy Szabolcs 
dr. Botz Lajos 2002-
Kissné dr Csikós Emőke 
dr. Kraszkó Károly 
dr Lipták József 
dr. Simon Lajos 

Illdományos és továbbképző tevékenység 

A Társaság alapszabályából adódó legfőbb célja mindig a gyógyszerészeti tudomá
nyok művelése és a továbbképzés szervezése, lebonyolítása volt Ezt a célt szolgálták a 
különböző tudományos és továbbképző előadóülések 
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A dr. Lipták Pál által alapított Gyógyszerész Oktatók Baráti Köré-nek (amely, mint 
láttuk igen jelentős szerepet játszott a Társaság megalakulásában) éppen ez, a tudomány 
iránti vágy, a meglévő tudás előadóüléseken történő fejlesztése volt alapvető célja 

A I ársaság megalakulását követően az előadások a gyógyszerismeret, a gyógyszeré
szi kémia, gyógyszertan, gyógyszerészet és a gyógyszerésztörténelem témakörökben 
hangzottak el A szakosztályok megalakulását követően ezek a továbbképző előadások 
tűlnyomó részben a szakosztályok rendezésében zajlottak igen jelentős részvétellel és ma
gas tudományos színvonalon 1947-ben a Társaság akkori elnöke dr. Széki flbor a tovább
képzésekről a következőképpen számolt be: „A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár:sa
ság 1934-1940 között 14 továbbképző előadássorozatot rendezett, amelyen részt vett 1038 
gyógysze1ész Részühe 657 óra elméleti, ill gyakorlati oktatást nyújtott 123 előadó A to
vábbképző tanfolyamok iránt megnyilvánult állandó érdeklődés a 30-as évek vége felé ar
ra inditotta a Gyógyszerésztudományi Társaságot, hogy a tanfolyamok állandósításának 
és folyamatosságának biztosítása, nemkülönben azok jelentőségének növelése céljából a 
vallás és közoktatásügyi miniszterhez forduljon a továbbképzés ügyének intézményessé té
tele végett A magym gyógyszerészképzés megreformálásának terén halhatatlan érdeme
ket szerzett Mozsonyi Sándor professzor, fáradhatatlan agilitása és szervezőképessége 
ezen a téren is döntően befolyásolta az események gyor:s és sikeres kifejlődését Az 1939 
év május havában megjelent az a miniszteri rendelet, amely Budapest székhellyel felállí
totta a hivata/osjel/egű Gyógyszerészi Továbbképzési Központi Bizottságot" 

A II Világháborút követően a tudományos és továbbképző előadások két évig szü
neteltek, de 1946-ban újult erővel és igen nagy lelkesedéssel indította útjára a Társaság 
elnöksége. Széki elnök az ujrakezdés első előadóülésén abbéli reményének adott han
got, hogy a Társaságnak a tudományos és továbbképző előadások terén sikerülni fog azt 
az elismerésre méltó munkát folytatni, amit a múltban végzett Jelentős esemény volt az 
1948 októberében rendezett Centenáiis Gyógyszerész Hét, amely a gyógyszerészet há
borut követő első jelentős tudományos megjelenése volt Dr. Végh Antal a Társaság ak
kori főtitkára az eseményt a következő szavakkal értékelte a Társaság 1949-ben tartott 
közgyűlésén: „Mindössze 9 előadást tmtottunk az elmúlt évad folyamán, a tizedikért 
azonban bőségesen kárpótolt a nagysikerű Centenáris Hét előadássorozata az egész 
magyar gyógysze1ész-társadalom összefogásának ünnepélyes megnyilvánulása volt ez, 
amelyben a Gyógyszerésztudományi Társaság eredményesen működött közre " 

A Gyógyszerész Szakcsoport 195L évi megalakulását követően a tudományos és to
vábbképző előadások a fővároson kívül egyre több megyére terjedtek ki, 1954-ben már 
10 megyei szakcsoport alakult és rendez továbbképző előadóüléseket Az országszerte 
kiterebélyesedő gyógyszerész-továbbképzés adatai igen meggyőzően mutatják a fejlő
dést Míg 1951-ben 12 továbbképző előadást tartottak, addig ez a szám 1961-ben 210-re 
módosult, 1967 és 1968-ban, két év alatt, pedig már 689 publikációs továbbképző elő
adásról számolt be a szaksajtó. 1982-85 között megyei szervezeteink 977, 1991-1996 
között 1123 továbbképző előadást tartottak 2001-2004 között a I ár saság által szerve
zett pontszerző továbbképző előadások száma: 240 (97 helyszínen), a résztvevők szá
ma pedig 5871 fő volt (A megyei szervezeteink által önállóan rendezett tudományos és 
továbbképző előadóülések száma több százra tehető ) 
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Szakosztályok 
megnevetése 

Gógyszerkutatási 
szakosztály 

Gyógyszertechnológiai 
szakosztály 

Gyógyszeranalitikai 
szakosztály 

Gyógynövény 
szakosztály 

Gyógyszerügyi 
szervezési szakosztály 

Gyógyszerésztörténeti 
szakosztály 

IL táblázat 
A szakosztályok vezetOlnek adatai 

Szakosztály eloökök Szakosztály titkárok 

Clauder Ottó 1964-1972 l osonczy Béla 1964--1968 
Vinkler Elemér 1972-1975 Gesztes l ajosné 1968-1971 
Issekutz Lívia 1975-1982 Szabó László 1971-1972 
Szabó László 1982-1986 Böjthe Gáborné 1972-1978 
Minker Emil 1986--1991 Sátory Éva 1978-1986 
Gergely Judith 1991-2000 Tekes Kornélia 1986--
Mátyus Péter 200()--
Pandula Egon 1964-1970 Hortobágyi Győző 1964--1968 
Küttel Dezső 1970-1978 Rácz István 1968-1975 
Rácz István 1978-1991 Stampf György 1975-1987 
Dávid Ágoston 1991-2003 Kovács Béla 1975-1982 
Erős István 2003- Küttel Sándor 1982-1996 

Marton Sylvia 1987-1991 
Antal István 1991-1996 
Farkas Edit 
Sz.abóné Révész Piroska 
Zelkó Romána 1996-

Bayer István 1964-1968 Szász György 1964--1972 
Burger Kálmán 1968-1973 Takács Mihály 1972-1977 
Laszlovszky József 1973-1975 Józan Miklós 1978-1985 
Görög Sándor 1975-1986 Takácsné Novák Krisztina 1986-1996 
Szepesi Gábor 1986-1991 Gyimesiné Forrás 1996-
Paál Tamás 1991-1996 Krisztina 
Török Ilona 1996--
Halmai János 1964-1968 Váradi József 1964--1968 
Novák István 1968-1975 Dános Béla 1968-1975 
Dános Béla 1975-1982 Szabó László Gy 1975-1976 
Szendrei Kálmán 1983-1991 Incze István 1976-1980 
Máthé Imre 1991- Kaposy Pál 1981-1982 

Máthé Imre 1983-1986 
Kéry Ágnes 1986--1996 
Hohmarrn Judit 1996-

Kempler Kurt 1964-1972 Vidovszky Kálmán 1964-1972 
Váradi József 1972-1975 Mohr Tamás 1972-1975 
Kurucz Tibor 1975-1978 Vincze Zoltán 1975-1982 
Kempler Kurt 1978-1988 Kubinyi András 1982-1996 
F elföldy Sándor 1989-1996 Hetényi László 1996--2000 
Simon Kis Gábor 1996-- Hankó Zoltán 2000-
Halmai János 1968-1970 Szentgyörgyi István 1968-1970 
Zboray Bertalan 1970-1972 Blázy Árpád 1970-1982 
Végh Antal 1972-1975 Rádóczy Gyula 1982-1992 
Szigetváry Ferenc 1975-1992 Pozsonyiné Gyüre Ágnes l 996--
Grabarits István 1992-2000 
Ferentzi Mónika 2000-
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Jelentős, komoly tudományos értékkel bíró kongresszus rendezésére a I ársaság el
ső ízben csak 1954-ben (!. Gyógyszerész Nagygyűlés, résztvevők száma 300, előadá
sok száma 12) vállalkozhatott, de ezt követően 3-5 évenként egyre sikeresebb, nemzet
közi érdeklődést is kiváltó kongresszusokkal jelentkezett Az 1963-ban rendezett IV 
Gyógyszerész Nagygyűlés és Winkler Centenáriumon már 81 előadás hangzott el 800 
résztvevő előtt A Gyógyszerész Nagygyűlések 1969-től Congressus Pharmaceuticus 
Hungaricus elnevezéssel jelentkeztek Az 1974-ben rendezett VL Congressus Pharma
ceuticus Hungaricus résztvevőinek száma 1200 fö, az elhangzott előadások száma pe
dig meghaladta a 250-et Az 1988-ban FIP védnökséggel rendezett VIII Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus rendezvényünkön a magyar kollégák mellett, 21 országból 
240 szakember vett részt .. Jelentős sikerrel zárult a 2003-ban nemzetközi részvétellel 
rendezett XII. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus is, amelyen az 1264 regisztrált 
résztvevő 18 szekcióban 82 előadást hallgathatott, illetve 122 posztert tekinthetett meg 

A kongresszusokon kívül tudományos szempontból igen jelentős szerepet játszanak 
az egyes szakosztályok az általuk meghatározott időközönként (általában két évenként) 
rendezett konferenciákkal, szirnpóziurnokkal, kollokviumokkal.. Az egy-egy tudomány
ággal foglalkozó rendezvények száma fokozatosan növekedett, amely rendezvényeket az 
egyes szakosztályok, szervezetek irányí\ják és bonyolítják le. Az utóbbi évben a szakosz
tályok konferencia-rendezéséhez a Társaság tikársága nyújt sokirányú segítséget 

Amerrnyiben csak a szakosztályok, valamint a Gyógyszeripari és a Kórházi Szer
vezet által önállóan szervezett országos tudományos rendezvényeket vesszük figye
lembe, ezek száma (a szakosztályok 1964-es megalakulása óta) több mint 350, ami 
éves átlagban 10 eseményt jelez, 2000 és 2004 között 59 rendezvényen közel 6000 
kolléga vett részt 

FIP Kongresszus Budape.sten 

Külön kell szólni az 1984-ben Budapesten rendezett FIP Kongresszusról, amely igen 
jelentős esemény volt Társaságunk életében A Magyar Gyógyszerésztudományi Társa
ság és a FIP kapcsolata hagyományosan jónak mondható Képviselőink, számos felada
tot kaptak és vállaltak a Szövetség életében Elsősorban Társaságunk vezetőinek aktivi
tása, a Társaság nemzetközileg is elismert tevékenysége tette lehetővé, hogy a FIP 1984 
évi kongresszusát Budapesten rendezze 

A FIP 44. Nemzetközi Tudományos Kongresszusát 1984. szeptember :l·7 között 
rendezték Budapesten Az öt világrész 53 országából több mint 2200 vendéget köszönt
hettünk Az ünnepi megnyitó ülésen a kormány magas szinten képviseltette magát 
Részt vettek: dr. Trautmann Rezső az Elnöki Tanács elnöke, dr. Schultheisz Emil egész
ségügyi miniszter, dr. Kapolyi László ipari miniszter, dr. Szentágothai János professzor 
az MTA elnöke és számos magas rangú személyiség. A megjelenteket Társaságunk el
nöke, dr. Nikolics Károly üdvözölte, majd Trautmann Rezső és André Bedat, a FIP el
nöke köszöntötte a kongresszusi résztvevőket 

A kongresszus nyitó plenáris előadását, nagy elismerést kiváltva, dr. Szentágothai 
János professzor tartotta „Az agyi peptidek" címmel 
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A kongresszus programjában kiemelkedő és nagy érdeklődést kiváltó esemény volt 
a „Gyógyszerész Nagygyűlés", amely előterjesztette a FIP elnöksége által jóváhagyott 
„deklarációt", amely a FIP és a világ gyógyszerészetének történetébe, mint a „Budapes
ti Deklaráció" vonult be 

A „Budapesti Deklaráció" többek között kimondja: 
„ - A gyógyszereket és gyógyászati termékeket ne tekintsék közönséges kere,skedelmi 

árunak, azok ennél sokkal komplexebbek, az egészségügy fonto,s részét képezik 
- Csak a szakemberek rendelkeznek a gyógyszerekre és gyógyászati termékekre, azok 

összetételére, elkészítésére, kezelésére, e/osztására, hatására, mellékhatásaira, a gyógy
szer-gyógyszer és gyógyszer-étel kölcsönhatásokra stb vonatkozó ismeretekkel Kizárólag 
i(yen szakemberek alkalmasak arra, hogy megfelelő információt és tanácsot adjanak a be
tegnek, aki a gyógyszereket receptre megkapja, vagy sa1át elképzelése szer int szerzi be 

-A gyógyszerészek azok a szakemberek, akik a szükséges ismeretek birtokában van
nak a gyógyszereket és gyógyászati termékeket illetően, tudásukat állandóan növelik 
szakmai gyakorlatukkal és ismereteik naprakészen tartásával 

Következésképpen a FIP emlékeztetni kívánja a kormányzati és nem kormányzati, 
nemzeti és nemzetközi szervezeteket, hogy saját érdekük és tár,sadalmi érdek volna egy
aránt, hogy - amennyiben felkérést kapnak gyógyszereket és gyógyászati termékeket 
érintő kérdések megoldására- vonják be a gyógyszerészeket, valamint szakmai szerve
zeteiket és konzultáljanak velük " 

A budapesti FIP Kongresszus, mind szakmai, tudományos, mind pedig a kiválóan 
szervezett kulturális programjaival méltán hagyott maradandó emléket a résztvevőkben 
Husz év távlatából még ma is sokan említik, hogy milyen jól érezték magukat a csodás 
Budapesten és az igen kiválóan szervezett kongresszuson. Köszönet ezért a dr. Nikolics 
Károly elnök irányította 22 tagű rendező bizottságnak 

Rozs~y°'y Mátyás Emlékverseny 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság egyik legféltettebb rendezvénye, a fia
tal gyakorló gyógyszerészek tudományos fóruma a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
Rozsnyay is gyakorló gyógyszerészként kezdte tudományos pályafutását, amelynek el
ső kiemelkedő jelentőségű eredménye az íztelen kinin előállítása volt A Magyar Orvo
sok és Természetvizsgálók 1869 évi Vándorgyűlésén ő nyerte el azt a pályázatot, ame
lyet az íztelen kinin előállítására írtak ki, Rozsnyay Mátyás a fiatal gyógyszerészek pél
daképe, aki megmutatta, hogyan lehet tudással és szorgalommal, a gyógyszertári adott
ságok mellett végzett kutatómunkával tudományos eredményeket elérni, A pályakezdő 
fiatalokat ösztönözte a gyógyszerészi pálya szeretetére, a tudományokban való elmé
lyülésre .. Bizonyítéka ennek az a 100 forintos pályadíj, amelyet a gyógyszerész-gyakor
nokok számára a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 1886, évi közgyűlésén tűzött 
ki, amely a Rozsnyay versenyek indulásának tekinthető, 

A Rozsnyay Emlékverseny - elsősorban a háborűk következményeként - többször 
is szünetelni kényszerült, de lelkes, hivatásunkat magas hőfokon végző kollégáink űjra 
és űjra életre keltették Az egyes űjrakezdések némi változást jelentettek az előzőekhez 
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képest, de alapeszméjét, nevezetesen, hogy ez a rendezvény elsősorban a gyakorló ifjű 
gyógyszerészek részére alapíttatott, soha nem veszítette el Ajelenleg működő és ez év
ben sorrendben XXXIX Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, dr. Ragettli Jáno,s főgyógy
szerész kezdeményezésére indult 1965-ben, három megye közreműködésével.. A részt
vevő megyék száma egyre növekedett és 1972-ben a versenyt már a 19 megye és a fü
város részvételével tartották meg. Később a versenybe bekapcsolódott a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet és az utóbbi években a határon tűli fiatal magyar gyógysze
részek is rendszeresen megjelennek versenyelőadásokkal, 

Az 1965 óta rendezett Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek adatait aIIL táblázat tar

talmazza 

Clauder Ottó Emlékver:se~y 

A Rozsnyay Mátyás nevét viselő emlékverseny elsősorban a közforgalmú gyógy
szertárban (később az intézeti gyógyszerészek is csatlakoztak) dolgozó fiatalok előadói 
fóruma, az 1992-ben elindított Clauder Ottó Emlékverseny pedig az egyetemeken, 
egyéb intézetekben és a gyógyszeriparban dolgozó fiatalok számára nyújt alkalmat tu
dományos tevékenységük, eredményeik ismertetésére .. Clauder Ottó professzor a Sem
melweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetének volt vezetője, gyógyszerész generáci
ók által tisztelt oktatója, a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság elnöke Mind az oktatás
ban, mind a kutatásban kiváló eredményeket ért el, széles tudással rendelkező, hivatás
szerető gyógyszerész volt Ez az előadóverseny méltán őrzi emlékét Az eddigi Clauder 
Ottó Emlékversenyeken több mint 130 fiatal előadó vett részt, a legjobbak (a verseny 
győztesei) Clauder Ottó Emlékérmet kapnak 

A Tár,saság nemzetközi aktivitása 

A Társaság első nemzetközi kapcsolatai összefüggésben vannak Koritsánszky Ottó 
működésével, aki az Országos Gyógyszerész Egyesület képviseletében már 1912-ben 
részt vett a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) megalapításában .. Ezt a munkáját 
azzal ismerték el, hogy a nemzetközi szervezet egyik alelnökévé választották A II, Vi
lágháborút követően FIP tagságunk megszünt, amelynek ismételt helyreállítását célzó 
tárgyalásokat kezdeményezett (a FIP 1964. évi amszterdami kongresszusán) a Szövetség 
elnökével lázár Jenő, dr. Bayer lstván és dr. Niko/ics Károly. Az újbóli tagfelvételre a 
madridi FIP kongresszuson került sor, ahol Társaságunkat dr. Végh Antal és dr. Bayer lst
ván képviselte A kívánságunk megvalósult, Társaságunkat a Federation Internationale 
Pharmaceutique 1966 .. évi madridi közgyűlésén felvette rendes tagjai közé, 

Ezt követően jelentős mértékben nőtt befolyásunk a FIP életében Számos kollégánk 
töltött és tölt be vezető posztot a FIP Végrehajtó Testületében (Bureau), a FIP egyes 
szekcióiban (többek között dr. Tétényi Péter, dr. Bernáth Jenő, d1: Nikolics Károly, 
dr. Kedvessy György, dr. Tamáska Lőrinc, dr. laszlovszky József, dr. Éc<y Zoltán, 
dr. Samu Antal és még sokan mások), valamint a FIP különböző munkacsoportjaiban 
Társaságunk tevékenységének, valamint a magyar gyógyszerészet jelentős elismerése 
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volt, amikor 1976-ban, majd 1980-ban űjabb 4 évre dr. Zalai Károlyt, illetve 1992-ben, 
majd 1996-ban újabb 4 évre dr. Vincze Zoltánt választották a FIP egyik alelnökévé. 

IIL táblázat 
A Rozsnyay Má(Yás Emlékversenyekfontosabb adatai 

Sorszám A verseny éve A verseny helye Előadások száma 

1 1965 Gyula 5 
lI 1966 Győr 10 

III 1967 Pécs 15 
IV 1968 Szombathely 20 
v 1969 Szekszárd 25 

VI 1970 Esztergom 24 
vu 1971 Miskolc 28 
vm 1972 Kecskemét 30 

IX 1973 Visegrád 32 
x 1974 Gyula 32 

XI 1975 Balassagyarmat 30 
XII 1976 Szeged 29 

XIII 1977 Sopron 27 
XIV 1978 Balatonföldvár 35 
xv 1979 Székesfehérvár 36 

XVl 1980 Eger 32 
XVII. 1981 Szolnok 33 

XVIII 1982 Budapest 30 
XIX 1983 Hajdúszoboszló 31 
xx 1985 Gyula 34 

XXI 1986 Csopak 34 
XXII 1987 Hévíz 28 
xxm 1988 Nyíregyháza 34 
XXIV 1989 Szombathely 27 
xxv 1990 Pécs 22 

XXVI. 1991 Miskolc-Lillafüred 21 
XXVIJ 1992 Budapest 20 
xxvm 1993 Dobogókő 19 

XXIX 1994 Mátraháza 15 
xxx 1995 Gyula 22 

XXXI 1996 Győr 16 
XXXII. 1997 Szombathely 22 

XXXIII 1998 Kecskemét 28 
XXXIV 1999 Debrecen 19 
xxxv 2000 Szeged 21 

XXXVI 2001 Székesfehérvár 21 
XXXVII 2002 Kaposvár 26 
xxxvm 2003 Budapest 22 

XXXIX. 2004 Miskolc-Lillafüred 27 
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A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság kétoldalú nemzetközi kapcsolatai kö
zül kiemelkedő volt a Csehszlovák, az NDK (később a Német), a Lengyel és az Oszt
rák Gyógyszerészeti I ársasággal meglévő együttműködés. Mind a 4 országgal együtt
müködési szerződést kötöttünk, amely folyamatos információcserére, kongresszusokon 
való részvételre és tapasztalatcserére terjedt ki. A volt szocialista országok gyógyszeré
szeti társaságainak kapcsolatát reprezentálta a kétévenkénti elnök-fütitkári találkozó 
Iársaságtmk mindenkori vezetése jó kapcsolatot ápolt más európai országok társaságai
val is, amelynek eredményeként számos szakembert választotttmk I ársaságunk tiszte
letbeli tagjává pi Svájcból, Ausztriából, Finnországból, Angliából stb. Ajó kétoldalú 
kapcsolatokat jelzi az is, hogy számos magyar szakembert választottak tiszteletbeli tag
jaik sorába az előbb említett országok gyógyszerészeti társaságai. 

AMagyar Gyógyszerésztudományi Társaság tiszteletbeli tagjait aJV. táblázat tartal

mazza 
IV. táblázat 

A Magyar Gyógy.szerésztudományi 1'ársaság tiszteletbeli tagjai 

A tagság éve 
1926 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1936 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1971 
1971 
1972 
1974 
1974 
1974 
1974 
1978 
1978 
1980 
1980 
1981 

A tiszteletbeli tagok adatai 
Alexander Tschirch 

Hermann Ihoms 
Hans Heger 

Richard Wasicky 
Heinrich Zörnig 

Karlovszky Geyza 
C Mannich 

Zora Blagqjevic 
1 A. Muravjev 
Georg Petrus 

Walter Poethke 
Ladislav Zathureczky 
Felix Modrzerjevsky 

Roland Pohloudek-Fabini 
K E Schulte 
Lothar Reppel 

leszek Krowczynszki 
Stanislaw Beinewsky 

Antonina Iencova 
Arnold H. Becket 

Rácz Gábor 
J Reisch 

G. Speiser 
lvan lsaev 

Helmuth Binder 
Hans RudolfFehlmann 

T akkoo Halmekoski 
E J. Shellard 

Ország 
Svájc 

Németország 
Ausztria -
Ausztria 

Svájc 
Magyarország 
Németország 
Jugoszlávia 
Szovjetunió 

Ausztria 
NDK 

Csehszlovákia 
Lengyelország 

NDK 
NSZK 
NDK 

Lengyelország 
Lengyelország 

Szovjetunió 
Anglia 

Románia 
NSZK 
Svájc 

Bulgária 
Ausztria 

Svájc 
Finnország 

Anglia 

A táblázat folytatását lásd a következő oldalon 
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A táblázat folytatá5a az előző oldalról 

A tagság éve A tiszteletbeli tagok adatai Qrszág 
1984 M Kuhnert, Brandsatter Ausztria 
1984 F Winkler Ausztria 
1984 0 Sticher Svájc 
1984 Csedő Károly Románia 
1984 J. Richter NDK 
1984 R M list NSZK 
1988 H Brauner Ausztria 
1988 Diether Ennet NDK 
1988 A E Fell Anglia 
1988 E„ Gueinzius NDK 
1988 W K wapiszevski Lengyelország 
1988 Diether Steinbach NSZK 
1991 Her bert Oelschlager Németország 
1992 Gerald Blunden Anglia 
1993 Mutschler Ernst Németország 
1993 Her bert Bartsch Ausztria 
1993 Jaques Crommen Belgium 
1993 Werner Fürtig Németország 
1993 Kovács Péter Szlovákia 
1998 Jörgen Vessman Svédország 
1999 Peter Kielgast Dánia 
2003 Bogsch Erik Magyarország 
2003 Orbán István Magyarország 
2003 Jozef Cizmárik Szlovákia 
2003 Dominique Duchene Franciaország 
2003 Günther Hanke Németország 
2003 Michal Umbreit Lengyelország 

Europharm Forum 

1992 januátjában a dániai Hillerndban rendezték meg első ízben az európai orszá
gok gyógyszerészeti társaságai és a WHO Európai Regionális Irodája közös fórumát A 
találkozón a szövetséget „Europharm Forum"-nak nevezték el. A Fórum megalakulásá
ban jelentős szerepet játszott Társaságunk is. Az előkészítő munkákban dr. Lipták Jó
zsef vett részt Az 1992-es alakuló ülésen megválasztották az elnökséget Elnökké az iz
landi dr. A/mar Grimsont, alelnökké dr. Vincze Zoltánt választották 

Iátsaságunkat az Europharm Forum rendezvényein dr. Samu Antal személyében a 
Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, mint a Magyar Gyógyszerésztudományi 
I át saság társult tagja képviselte. Az Europharm Forum tagja hazánkból jelenleg a Ma
gyar Gyógyszerész Kamara is 

EUFEPS 

1990-ben - a Magyar Gyógyszerésztudományi Tát saság aktív közreműködésével -
megalakult az Európai Gyógyszerész Iátsaságok Szövetsége. Hazánkat a Szövetség el-
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ső elnökségében dr. Nikolics Károly képviselte A Congressus Pharmaceuticus Hunga
ricus IX. keretében, 1993-ban Budapesten rendezte az EUFEPS vezetősége soron kö
vetkező ülését 

I ársaságunk mind az Europharm F ornm, mind pedig az EUFEPS munkájában jelen
tős tevékenységet kifejtve igen aktív, meghatátozó szerepet tölt be 

A Tár:saság kapcsolatai tudományos tár.aságokkal és az MTA-val 

A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság működését nem elszigetelten f~jtette 
ki, hanem kereste a kapcsolatot a hatáttudományok társaságaival, a Magyar Tudomá
nyos Akadémiával. A Társaság megalakulásáig a gyógyszerészek csaknem egyedüli 
publikációs fórnma a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése volt 
Megalakulásunkat követően I ársaságunk prominens képviselőin keresztül jelentős kap
csolatokat alakítottunk ki más tudományos társaságokkal, mint pi a MOIESZ-szel, a 
Magyar Kémikusok Egyesületével, a Tudományos Ismeretterjesztő I átsulattal, a Ma
gyar Általános Orvosok I udományos Egyesületével stb 

I ársaságunk egyes tagjai bekapcsolódtak a Magyar I udományos Akadémia munká
jába is, elsősorban armak Kémiai, ilL Orvosi Osztálya munkájába A Iátsaság vezetői a 
kezdetektől fogva szerették volna, ha a gyógyszerészeti tudományok önálló osztály 
megalakításával vannak jelen az Akadémián, de ez a próbálkozás 1998-ig csak részsi
kereket eredményezett (az Akadémia Kémiai Osztályán belül pl megalakult a 
Gyógyszeranalitikai Munkabizottság, vagy az MTA és az EIT közös Gyógyszerészeti 
és Gyógyszerkönyvi Bizottsága stb.) 

1998 márciusában a Magyar I udományos Akadémia Orvosi és Kémiai I udományok 
Osztálya együttes ülésén foglalkozott a magyru gyógyszerészet, gyógyszerészeti tudo
mány helyzetével, akadémiai megjelenésével. Az Akadémia Orvosi Tudományok Osz
tálya elnökének felkérésére dr. Magyar Kálmán akadémikus, az osztály alelnöke és 
dr. Rácz István egyetemi tanár (az általuk felkért szakértők közreműködésével) 
„A gyógyszerészeti tudomány helyzete" címmel vitaanyagot készített és juttatott el a 
két osztály valamennyi tagja részére Az ülésen ennek az anyagnak a megvitatására ke
rült sor Mindkét osztály pozitívan értékelte a gyógyszerészet tevékenységét, elért ered
ményeit és ennek alapján szükségesnek érezte reprezentációját a Magyar I udományos 
Akadémia szervezetében. A két osztály együttes javaslata: az Orvosi és a Kémiai Osz
tályok közös bizottságaként hozzák létre az Akadémia Gyógyszerészeti Bizottságát 
A Bizottság első elnöke dr. Rácz István egyetemi tanár lett Jelenleg az elnöki tisztet 
dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanát látja el 

A Magyar Tudományos Akadémiának voltak gyógyszerész végzettségű tagjai 
(Cholnoky László, Schulek Elemér, Burger Kálmán) és jelenleg is van dr. Tóth Klára és 
dr. Nyiredy Szabolcs személyében 

A külföldi tudományos tátsaságok közül a már említett Nemzetközi Gyógyszerész 
Szövetség-en, Europharm Forum-on, EUFEPS-en kívül, jó kapcsolatokkal rendelke
zünk a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti I ársasággal (IGGP) is, amelynek elnöki 
tisztét Zalai professzor 8 éven át töltötte be 
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság vezetőinek, vezetőségének pr'ogramjai 
(A Társaság elnökeinek, illetve elnökségének programjai) 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tevékenysége jelentős mértékben függ 
annak elnökétől, elnökségétől Ezért érdemes röviden áttekinteni az elmiilt 80 év elnök
ségi, ill. elnöki programjait azt remélve, hogy ezzel az adott kor, a gyógyszerészek leg
jelentősebb gondjaira, megoldásra váró feladataira kapunk választ 

A megalakulás 

Az induláskor, mint ahogyan ezt láttuk, a gyógyszerészeket az egyre inkább lábra ka
pó merkantilizmus veszélye izgatta, másrészt az a mindenki számára érezhető hiány, 
hogy nincs egy, a gyógyszerészeti tudományokkal foglalkozó szervezet A megalapítás
kor megfogalmazott cél alapjául tehát e kettősség szolgált Ez jelenik meg a Társaság el
ső alapszabályában is, kiegészítve néhány további fontos kérdéssel, mint a „, magyar 
gyógy,szerészi erkölcsök ápolása ", valamint „ a gyógyszerész ifjúság támogatása " 

1924-1949 között 

A célokban lényeges változás nem következett be, az alapszabályban megfogalma
zottak elsőbbséget élveztek Jelentős eredményként tarthatjuk számon azt a tényt, hogy 
a Társaság elnökségének (és dr. Mozsonyi Sándor professzornak) sikerült az addigi 
2 éves egyetemi oktatásból (és 2 éves gyógyszertári gyakorlatból) álló egyetemi gyógy
szerészképzést 4 évesre emeltetni 

1949-1954 között 

A IL Világháborut követő politikai átalakulás a szellemi életet sem hagyta érintetle
nül. Az 1949 szeptemberében tartott rendkívüli közgyűlésen dr. Végh Antal a Társaság 
főtitkára az iij célokról a következőképpen szólt: „ Társaságunk, amelynek megalakulá
sa a rendszeres magyar gyógyszerészi tudományos életnek adott keretet és ezt afelada
tát a körülményekhez képest sikerrel látta el A jövő, a fejlődés vonala a szakszerve
zethez simul s ezért a legreálisabb és legkívánatosabb, hogy az Orvos-Egészségügyi 
Szakszervezet támogatásával, az általa nyújtandó keretben folytassuk tovább a gyógy
szerészi tudományok művelését A közeljövőben létrehozzák a külön Gyógyszerészi 
Szakcsoportot Ennek döntő módon és elsiisorban tudományos feladata lesz, de ezentúl 
foglalkoznifog a továbbképzéssel is és különleges gyógyszerészi problémákban hivata
losan állást foglal" 

Ekkor jelenik meg tehát először a Társaság feladatainak felsorolásában a „ szakma
politikai kérdésekkel" való foglalkozás, amelyet az alapvető célokon túl vállalni kellett 
az ország egyedüli gyógyszerészi szervezeteként működő Társaságnak Ez a feladat a 
Magyar Gyógyszerész Kamara megalakulásáig a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár
saság fontos területe maradt 
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A Gyógyszerész Szakcsoport egyik legjelentősebb eredménye, hogy megalakultak a 
mai napig működő megyei szervezetek 

1954-1968 között 

A Társaság alapszabálya lényegét tekintve alig változott, célja és feladatai a tudo
mány ápolása, a továbbképzés fontossága és a szakmai érdekképviselet köré rende
ződtek 

Az egész országra kiterjedő jelentős társasági élet eredményeként az egyes tudo
mányszakok iránti érdeklődés elmélyült Az elnökség, a minőségi változás fontosságát 
hangsúlyozva, elfogadta az elnök javaslatát és öt szakosztály létrehozását határozta el 
1968-ban aztán megalakul a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály is, így válik teljessé a 
jelenleg is működő szervezeti struktúra Ekkor hozzák létre a Gyógyszeripaii Szerveze
tet Később csatlakozik a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet is, teljessé téve ezzel a 
Társaság szervezetenkénti tagozódását 

Ennek az időszaknak a legjelentősebb eseménye, hogy a Szakcsoportból létrejön a 
Magyai Gyógyszerészeti Társaság, egyelőre a MOTESZ keretén belül (1994-ben válik 
az MGYT önállóvá) 

A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság ismét a FIP tagja Nemzetközi kapcsolataink 
kiszélesednek 

1968-1975 között 

A Tár saság elnöksége komoly erőfeszítéseket tesz - az eredeti célok mellett - a 
gyógyszerészképzés fejlesztésére, a szakgyógyszerész-képzés bevezetésére, vala
mint a gyógyszerészeti tudományok önálló akadémiai osztályban megjelenő képvi
seletére 

1972-ben 7 szakágban megindul a szakgyógyszerész-képzés Akadémiai képvisele
tünket illetően is láthatók apró jelek, a gyógyszerészképzésben - nem kis mértékben a 
Társaság elnökségének hatékony közreműködése által - tartalmi változások történnek 
A Társaság kiadja a „Gyógyszerészeti Évkönyv" -et, amely sok hasznos adatot tartalmaz 
a gyógyszerészekről, egészségügyi intézményekről A kiadvány 6 kiadást élt meg, majd 
1998-tól a Magyar Gyógyszerész Kamarával és a Magángyógyszerészek Országos Szö
vetségével közösen „Gyógyszerészi Almanach" címmel jelenik meg, 

1975-1982 között 

A Társaság iij elnökségének általános célja volt a dr. Végh Antal, dr. Kedvessy 
György, dr. Clauder Ottó volt elnökök nevével fémjelzett korszak eredményeinek to
vábbfejlesztése Az új elnök, az elnökséggel és az országos vezetőséggel egyetértésben 
az alábbi tárgykörök vizsgálatát tűzte ki céljául 

1. A gyógyszerészeti tudomány helyzetének, képviseletének és f<:jlesztési lehetősé
geinek vizsgálata „Alapvető feladat, hogy a gyógyszerészeti tudományok szakosodásá-
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nak korában megvizsgáljuk és meghatározzuk a gyógyszerészeti tudományok fogal
mát, rendszerét és kapcsolatát a határ tudományokkal " 

2 A gyógyszerészeti gyakorlat helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 
E progrnmponton belül kiemelkedő helyet kapott a kórházi-klinikai gyógyszerészet 
helyzetének vizsgálata és fejlesztésének előmozdítása 

3 A gyógyszerész- és szakgyógyszerész-képzés helyzetének vizsgálata Ezt a munkát 
a két gyógyszerésztudományi kar dékánjával és professzoraival közösen kívánták végezni. 
A Társaság fontos állásfoglalása: „A Magyar Gyógyszerészeti Társaság halaszthatatlan
nak tartja a képzés reformját és azt már csak egy ötéves egyetemi képzés keretében tar/ja 
megvalósíthatónak" Erre azonban még 10 évig vámi kellett Felmerült az a kérdés, hogy 
az orvostudományi egyetemek különböző karain végzettek között időszerű lenne az egye
temi doktori cím adományozásánál meglévő megkülönböztetést (nevezetesen, hogy a 
gyógyszerészek nem kapnak automatikusan dr.-i címet) megszüntetni. Ebben az időszak
ban hívta életre a I ársaság az Ifjiisági Szervezetet, kífejezve az ifjiiság (gyógyszerészhall
gatók, pályakezdő gyógyszerészek) iránti megkülönböztetett figyehnet A I ársaság elnök
sége kimondta, hogy a közforgahnú és intézeti gyógyszertárak vezetése szakgyógyszerészi 
feladat (Megjegyzendő: mind a mai napig nem született hivatalos állásfoglalás arról, hogy 
mely gyógyszerészi posztok betöltéséhez szükséges szakgyógyszerészi képesítés!) 

1982-1991 között 

Két cikluson keresztül a Társaság elnöke dr. Niko/ics Károly c egyetemi tanár, aki 
programjának főbb vonásait az alábbiakban fejtette ki: „Munkánk során folytatni kíván
juk az előző vezetőségek haladó törekvéseit Területünknek tekinljük a gyógyszerészet 
egészét, a kutatástól a betegek gyógyszerellátásáig Foglalkozni kívánunk a tagság szé
les rétegeinek problémáival Állandó kapcsolatot kívánunk fenntartani a különböző in
tézményekkel, szervezetekkel " A célok között kiemelkedő szerepet szántak szakterüle
tünk képviseletének erősítésére a Magyar Tudományos Akadémián belül.. A gyógysze
részképzéssel kapcsolatban az 11j elnökség is fontos kérdésnek tartotta az 5 éves gyógy
szerészképzés bevezetését, ami l 989-ben meg is valósult A szakmapolitikai, érdekvé
delmi kérdések fontosságát jelzi, hogy az elnökség (a Gyógyszerügyi Szervezési Szak
osztályon belül) létrehozta a Szakmapolitikai Bizottságot 

Az elnökség, a gyógyszerész-továbbképzésekkel kapcsolatban fontos szerepet szánt 
az írásos anyagok minél nagyobb számban történő megjelentetésének E szempontot 
volt hivatott szolgálni az a tény is, hogy a Gyógyszerészet c lap oldalszám bővítési le
hetőségre kapott engedélyt, valamint, hogy megjelent ,,A gyógyszerészeti tudomány ak
tuális kérdései" c kiadvány első példánya (föszerkesztő: dr. Burger Kálmán, felelős 
szerkesztő: dr. Vincze Zoltán) 

A I ársaság elnöksége fontos feladatának tekintette a Magyar Gyógyszerész Kama
ra létrehozására tett előkészítő munkálatok megindítását A felállítandó Kamara céljá
nak és feladatainak meghatározására szervező bizottság alakult I ársaságunk közremű
ködött a magángyógyszertárak és a gyógyszerészi magántevékenységre vonatkozó jog
szabályok kidolgozásában Nem kis részben I ársaságunk munkájának köszönhetően, 
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1989 jűlius 15-én megalakult a Magyar Gyógyszerész Kamara, amelynek első elnöké
vé dr. Vincze Zoltánt, a I ársaság főtitkárát választották 

A megalakulást követően az elnökség a feladatok MGYI és MGYK közötti felosz
tásáról az alábbi állásfoglalást tette: „A jövőben az érdekképviseleti teendőket a Kama
ra látja el, a tudományos kérdések a Társaság feladatkörében maradnak Természete
sen a két testület szom.s együttműködése biztosíthatja csupán a magyar gyógyszerészet 
továbbifej/ődését " 

1991 novemberében megalakul a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (el
nök dr. Mikola Bálint), amely később Iársaságrmk társult tagja lett 

1991-1996 között 

A I ársaság 1991-ben megválasztott űj elnöke, dr. Szász György egyetemi tanár a vá
lasztást követő első vezetőségi ülésén azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amelyek 
meghatározóak a I ársaság további tevékenységét illetően. ,,AJelen vezetaség mandátu
ma olyan idaszakra esik, amidőn a magyar egészségügy, ezen belül a magyar gyógysze
részet olyan változásokon megy át, amelyek hosszú időre meghatározzák helyzetét, fej
lődési lehetőségeit Természetes, hogy az átmenetet, az új gyógyszertári és gyógyszeré
szeti berendezkedés kialakítását viták 1ellemzik Társaságunk/e/adata, kötelessé
ge, hogy ebben az átmeneti időszakban mégfokozottabban őrköcljék a magyar gyógy
szerészet tudományos pozícióinak megőrzésén és további fe;lesztésén Naivság lenne ré
szünkről, ha megpróbálnánk mereven szétválasztani a szakmát ériniő kérdéseket egy
mástól, mereven szétválasztani a tudományt és a gazdasági-szervezeti kérdéseket Ha a 
Társaság a magyar gyógyszerészet fejlesztését szolgáló szervezetnek vallja magát, ak
kor vállalnia kell az érdekeltséget valamennyi, a gyógyszerészetet érintő fontos kérdés
ben " Világosan megfogalmazott célok, amelyek az adott kor szelleméhez igazítják, 
egészítik ki az alapszabályból adódó feladatainkat 

Ebben a ciklusban lett I ársaságunk társult tagja a Magyar Gyógyszerészhallgatók 
Egyesülete. Az elnökség „ Gyógyszerészet az egészségért" alapítvány létrehozását hagyta 
jóvá és megkezdte tevékenységét a „Rozsnyay Alapítvány" is. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság kiválik a MO TESZ kötelékéből és gazdaságilag is önállóan folytatja munkáját 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság és a Magyar Gyógyszerész Kamara együttmű
ködési megállapodás keretében három témakörben dolgozik: (1) továbbképzés, (2) kór
házi gyógyszerészet, (3) gyógyszertörvény A négytagú bizottságokba 2-2 tagot delegál 
az MGYT és az MGYK. A bizottságok feladata, hogy közös állásfoglalást, javaslatokat 
dolgozzanak ki a három témakörben 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság aktív támogatásával létrehozott Magyar 
Gyógyszerész Kamara 1994-ben köztestületi rangot kapott. 

1996-2004 között 

A I ársaság 1996-ban megválasztott új elnöksége [elnök: dr. Vincze Zoltán egyetemi 
tanár, főtitkár: dr. LiptákJózsef(2000-ig), dr. Nyiredy Szabolcs (2000-től)] az alábbi el-
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nöki programot fogadta el: „ Társaságunk alapvető célja és feladata a gyógyszerészeti 
tudományok ápolása, fejlesztése, a tudomány és gyakorlat egy,ségének megteremtése, a 
képzés, továbbképzés és szakképzés területén jelentkező feladatok koordinálása E célok 
megvalósitása érdekében olyan programot dolgoztunk ki, amely továbbfejleszti a 
gyógyszerészet tudományos színvonalát, korszerű szemléletet ad hivatásunknak, segíti a 
fiatalok nevelését 

I Mindent meg kell tenni a gyógyszerészet társadalmi megbecsülésének és a gyógy
szerészi tudományok mind teljesebb elismertetésének érdekében 

2 Emelni kell a gyógyszerészet tudományos szinvonalát Közreműködünk az egye
temi képzés kurriculumának, a szakképzések és továbbképzések tartalmi részének kidol
gozásában Megkülönböztetettfigyelemmel kísérjük a PhD képzés tudományos vonat
kozásait 

3 Mindent megteszünk a megyei MGYI szervezetek, mint szakmai továbbképzési 
központok megújulásáért A különböző területen dolgozó gyógy,szerészekszámára meg
felelő tudományos fórumokat szervezünk 

4 Törekednifogunk 1obb szakmai informáltság elérésére, hogy a nemzetközi gyógy
szerészet elméleti problémáit kollégáink megismerhessék 

5. Előkészitjük a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetését 
6 Társaságunk közreműködik a gyógy,szerészetet, a gyógyszerészeket érintő jogsza

bály-tervezetek véleményezésében 
7 Elő kivánjuk mozdítani a szakmai elit fejlődését Ennek érdekében szorgalmaz

zuk, hogy a karokon tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy elsősorban gyógy
szerészek töltsék be a rendelkezésre álló tudományos gyakornoki helyeket Ha lehetsé
ges, még anyagilag is támogatni kell alkalmas személyeket (ö,sztöndlj, alapitvány stb) 

8 El kell érni, hogy a jelenlegi merev szabályozás mellett, minden arra alkalmas 
kutatóhelyen és munkahelyen lehessen a minősítéshez szükséges kis ér letes munkákat el
késziteni A kritérium ne csak a témavezető személye vagy a munkahely, hanem az elké
szített munka értéke és színvonala legyen " 

A Társaság segítséget ny\Jjtott a szakmai kollégiumok létrehozásában, annak törvé
nyi előkészítésében, az Egészségügyi Minisztérium felkérésére a WHO-val való kap
csolattartásban, a szakgyógyszerész-képzés \Jj rendszerének kidolgozásában, a „quali
fied person" képzés és minősítés magyarországi megszervezésében, a tematika kidolgo
zásában 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság hossz\J éveken át folytatott kitartó küz
delmének eredményeképpen az Akadémia Kémiai és Orvosi Osztályának közös bizott
ságaként megalakult a Gyógyszerészeti Bizottság. Köszönettel tartozunk ezért Társasá
gunk korábbi elnökeinek is (Kedvessy, Clauder, Zalai, Nikolics, Szász professzorok
nak), valamint az Akadémia Kémiai Osztálya elnökének dr. Görög Sándor akadémikus
nak (Társaságunk korábbi alelnökének) és dr. Magyar Kálmán akadémikusnak az Aka
démia Orvosi Osztálya elnökhelyettesének 

Társaságunk életében jelentős esemény volt, hogy 2000-ben a Magyar Gyógysze
résztudományi Társaság megvásárolta első, önálló bérleményét és ezzel hosszú évekre 
megoldotta fennállása óta meglévő és sok nehézséget okozó elhelyezési problémáit 
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Ebben a ciklusban indult a gyógyszerészek folyamatos kötelező továbbképzése, vala
mint az uj rendszerű szakgyógyszerész-képzés I ársaságunk mindkét területen kulcssze
repet játszott és játszik jelenleg is. A I ársaság 2003 novemberi kűldöttközgyűlésén, 
dr Vincze Zoltán elnök előterjesztésére, a kűldöttközgyűlés egyhangúlag megszavazta a 
I ársaság névváltoztatását, visszatérést az alapításkor használt névhez, nevezetesen a Ma
gyar Gyógy,szerésztudományi Társaság elnevezéshez Legörömtelibb eseményként kell 
megemlítenem, hogy megalakult a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság Szenátusa 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár:saság Szenátusa 

A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság 2001. j\Jniusi országos vezetőségi ülé
sén megalakult a Társaság szenátusa Dr. Vincze Zoltán elnök az alábbi szavakkal kö
szöntötte az érintetteket ,,A Magyar Gyógyszerészeti Tár.saság elnökségének több éves 
álma, hogy mindazokat a kollégáinkat, akik a magyar egészségügyért, a magyar gyógy
szerészetért, illetve a Magyar Gyógy,szerészeti Társaságért sokat fáradoztak, de az 
utóbbi években ki,ssé eltávolodtak tőlünk, valami(yen formában ismét Társaságunkhoz 
tartozóvá tegyük Elsősorban azért, mert Jelenlétük hiányzik, másodsorban pedig azért, 
mert a has szú dolgos évek soránfelhalmozódott tudásra, tapasztalatukra és bölc;sessé
gükre a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökségének, vezetőségének szüksége van 

Nagyon köszönjük munkájukat, azt, hogy munkájukat sokszor embert és tisztességet 
próbáló időkben is alázattal végezték, olyan időkben is, amikor a gyógyszerészi szolgá
latnak alig volt becsülete, de valamennyien töretlenül dolgoztak e becsület vissza<zer
zéséért Rendkívüli elszántsággal keresték azokat a lehetőségeket, amelyekkel a gyógy
szerészet talpon maradását, fejlődését el&segíthették "Az elnök a szenátusi tagságról 
díszes oklevelet nyújtott át a következőknek: 

A Szenátus elnöksége 

Dr. Aradi La;os, dr. Bayer István, dr. Écsy Zoltán, dr. Gábor Mikló,s, dr. Gergely 
Judith, dr. Görög Sándor, dr. Harangi György, dr. Horváth Dénes, dr. Kedvessy György, 
dr. Laszlovszky József, dr. Minker Emil, id dr. Nyiredy Szabolcs, dr. Petri Gizella, 
Pillich Lajo,s, dr. Selmeczi Béla, dr. Stenszky Ernő, dr. Szász György, dr. Szendrei 
Kálmán, dr. Váradi József, dr. Zalai Károly 

A Szenátus tagjai 

Dr. Andrásfalvy Andrásné, dr. Bacsa György, Barcsay István, d1: Brantner Antal, 
dr. Czipczer Ottó, dr. Dános Béla, dr. Fe/foldy Sándor, dr. Faller Károly, dr. Józ'a Alajos, 
Kéry István, dr. Kolos Ede, dr. Kovács László, dr. Kőhegyi Imréné, Losonczy Béla, 
dr. Matolcsy István, dr. Mohr Tamás, dr. Pauli Péter, dr. Pávics László, dr. Pogány 
János, Papp Károlyné, Posgayné dr. Kovács Edit, Rákas Gyula, dr. Regdon Géza, Ruby 
Ernő, dr. Takács Mihály, dr. Tóth Tamás, dr. Zajta Erik 

Szaklap.szerkesztői és -kiadói tevéke~ység 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalakulását követő évben, 1925 má
jusában indította első tudományos folyóiratát Magyar Gyógy,szerésztudományi Társaság 
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Értesítő;e címmel, 142 oldal terjedelemben és 200 példányban 1931-től a lap 800, majd 

1000 példányban jelent meg. Az Értesítőben publikáltak a Társaság tagjai, a gyógyszeré

szeti tudományok legkiválóbb hazai és külföldi képviselői A tudományos közlemények 

mellett megjelentek a gyakorlat számára fontos kérdések is. 1934-ben bevezették a 

„Kérdés-Felelet" rovatot, majd a Zalay Dezső által vezetett receptmai tárgyú rovatot. A lap 

a II Világháború miatt 1944 szeptembere és 1947 áprilisa között nemjelent meg. A lap is

mételt megjelenésénél már alcímként feltüntették az Acta Pharmaceutica Hungarica elne

vezést Ennek volt köszönhető, hogy föcímként használhattuk ezt az elnevezést, amióta a 

Szakcsoport újból megjelentethette - most már - az Acta Pharmaceutica Hungarica-t, 

1953-ban .. 1949 és 1953 között (a XXIII és XXIV évfolyam között) négy év telt el 

1954-ben 50 példány Acta-val indult a külföldi szaklapokkal folytatott csereakció, 

amely részben megismertette a világot a magyar gyógyszerészi tudomány eredményei

vel, részben ismertté tette a külföldi eredményeket a hazai szakemberek előtt. A Magyar 

Gyógyszerésztudományi Tár saság Értesítője, a Gyógyszerésztudományi Értesítő és 

ezek folytatásaként az Acta Pharmaceutica Hungarica a mai napig a Társaság magas 

szintű, elsősorban tudományos lapja 
A Társaság életében igen jelentős szerepet töltött be az A Gyógyszerész című szak

lap is. A lap első száma 1946-ban jelent meg A lap számos előadást, tudományos köz

leményt és a Társaság életének kiemelkedő eseményeit közölte. Az A Gyógyszerész c .. 

lap az 1949-től 1953-ig terjedő időszakban a gyógyszerészet egyetlen magyar nyelvű 

folyóirata volt Így rendkívül fontos szerepet töltött be a tudományos eredmények pub

likálása, a továbbképzés és a szakmát érintő események ismertté tétele terén. 

1957 tavaszán d1: Végh Antal, dr. Láng Béla és dr. Kovács László egy új havi szak

lap, a Gyógyszerészet szerkesztését és kiadását indították eL E lap legfontosabb felada

tául a gyógyszerész továbbképzés következetes szolgálatát, a gyógyszerészi kar korsze

rű szakmai tájékoztatását jelölték meg. A Társaság részes volt a Gyógyszerészeti és 

Gyógyszerterápiás Dokumentáciás Szemle szerkesztésében, amelynek célja a gyógyszer

rel foglalkozó szakembereknek való segítségnyújtás volt a szakirodalom áttekintésében 

A Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica lapok mind terjedelemben, 

mind a megjelentetett példányszámot tekintve, de tartalmukban is folyamatosan fejlőd

tek. A „Gyógyszerészet" elsődleges feladatának tekintette, hogy a gyógyszerésztudomá

nyok terén hazánkban elért eredményekről állandó tájékoztatást nyújtson, továbbá, hogy 

a különböző helyeken dolgozó gyógyszerészek között állandó eleven kapcsolatot bizto

sítson A lap - nem kis részben Hankó Zoltán felelős szerkesztőnek köszönhetően - je

lentős megújuláson ment keresztül, többek között pl. azzal, hogy különböző rovatokkal 

(Hírek, Fórum, Tallózó, Aktuális oldalak, Beszélgető sarok stb) tette színesebbé a lapot 

1979-től - néhány évig - a Gyógyszerészetben kiemelkedő közleményt benyújtó szerzőt 

a lap szerkesztősége „Nívódíjban" részesítette. A lap folyamatosan növekvő példány

számbanjelent meg, mára elérte a 3000-es példányszámot A lapot közel 2300-an fizetik 

elő, a szenátorok, a IV és V éves gyógyszerészhallgatók térítésmentesen kapják 

A Társaság magas szintű tudományos lapja az Acta Pharmaceutica Hungarica (elő

fizetők száma mintegy 700). A lap elsősorban eredeti kutatáson alapuló közlemények

nek ad helyet 
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. 1987-ben a Társaság új, évente két alkalommal megjelenő kiadván s . . 
JáraA gyógyoszerészeti tudomám' k kt •1. ké ·"' . , . Y orozatot mdrtott út-

, „Ja a ua z.s ruesez crmrnel S'\)nos a kiad , 13 . l 
nes utánjelenleg szünetelteti műk""d · 't A T, , · . . vany . megie e-
zakkö. , o ese . arsasag szaklapjai mellett föl ad ki 

s nyveket es brossillákat, amelyek elsődle es cél" , , yarnatosan 
szolgálata Az elm lt 80 · la .. · . . g Ja a gyogyszereszek továbbképzésének 

, · , . , u ev a tt osszesen 73 Jelent meg, ebből 33 szakk·· . . 
GY'.ogyszereszr Evkönyv, a Gyógyszerészi Kódex, val . t Gy, .. onyv, .4? ~rosura A 
nuahs hasznos kiadványai Tar' sasó~'"r,.,"'' . ah arnm a . ogyszereszr Kezikonyv, Ma

..,,~~""" mmt ogy nagy l t'' · " 
tott „Gyógyszerész továbbképzés" sorozat dJ: VéahAntalpr· fiJe en osegukaz 1952-ben indí-

. o· o esszor szer esztésében 

A Magyat Gyógyszeté<ztudomán.vi TáTSaság kitüntetései 

". Tár saság vezetősége mindig nagyon fontosnak tartotta ho a , . . 
szere~zet érdekében kiemelkedő tevékenységet végző k ll; '"nkgy Iunkars~s.ag, a gyo~
ben reszesítse · 0 egar m aJat ehsmeres-

I ársaságunk kitüntetései a következők (zárójelben az alapítás éve): 
A „Kazay Endre Emlékérem" kitüntetést (1968)- a T · , 1 . 

1 
„ . 

rését - a · . · , arsasag egie entosebb ehsme
tevékenysgy~g{szeTr~szet. egesz~ szempontjából fontos területeken kifejtett kiemelkedő 

eger ' a arsasag tagianak az MGYI elnöksége ad , 
A S b 11 'd 1 · 1 · omanyozza 

" ze e e Y asz 0 Emlékérem " kitüntetést (1991) · , . 
nyok területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért a T, , a 'gytaogy~zeakreszetr tudomá-
no .. k , d , . ' arsasag man az MGYI el sege a omanyozza OJ -

A„Koritsánszky Ottó Emlékérem" kitüntetést (1984) h · , „ • 

M
latGoky, illetve a. sajtóban kifejtett kiemelkedő tevékeny~:gé~~ e;~~:~egt~oz'. ~apiso-

I elnoksege adományozza agiana az 

A „Nikolics Károly Emlékérem" kitüntetést (2001) k""" . . 
alkalmaz tt · . · · ' a nemzet ozrleg is kiemelkedő 

"k , 0 gy?gyszereszetr kutatási tevékenységért a Társaság taa;ának MGYI 
1
' 

no sege adomanyozza °' ' az e -

A "Kütte! Dezső Emlékérem " kitüntetést (2001) . , . 
kifejtett kiemelkedő tevékenységért a T, , ta „ ,ak,a gyogyszereszet gyakorlati területein 

A " . arsasag gian az MGYI elnöksége adomán 0 „0oczetas Pharmaceutica Hunaarica E l 'k · „ k" .. , Y zza 
''k"d · , k "' m e erem rtuntetest (1984) a Iá. · 

mu o esene szervezésében kifejtett kiemelkedő t 'k , , , rsasag 
az MGYT elnökse'ge d , . eve enysegert a T arsaság tagjának 

a omanyozza 
A„Lengyel Béla Emlékérem" (1930) ;, kabh, . 

a D ' E d E . · ' a „. a azy Zszgmond Emlékérem' ( 19'7) 
" eer n re mlekplakett" (! 932) Th K. · 1 , · 0 ' 
p. M. . . . . · 'a" an ara yJubileumi Emlékérem" (1971) 

" ro erztzs Sctencza Pharmaceutica Adeptis" (1974) é p. . . . . , a 
maceutica Adeptis" (1974) „ . , , s a" ro Merztz.s zn Arte Phar-

ezust JUtalomerem kitüntetések ( "b T) d · 
jéről az elnökség később dönt UJ 0 1 a omanyozási rend-

„ A„Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteleti Ta a" la. .e· .. 1· 

ro oklevelet a gyógyszerészet te ··1 t, k' l' 'gj tm nyehu e,isme
seinek támogatásáért az MGYI rul e_ekn , rmagdas ~tevékenységért, a Társaság célkitűzé-

A e no sege a omanyozza 

velet ~· ~~f:s7g ~;'~f:::~~::da';'ányi ~ár.saság Szenátusának Tagja" elismerő okle
dő, a Társasá - '11 , gyogyszereszet ,fejlesztéséért évtizedeken át tevékenyke-

g nyuga omanyba vonult - tagianak az MGYT elnökse' d , . 
ge a omanyozza 
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A „Schulek Elemér Emlékérem" kitüntetés (1973), a Gyógyszeranalitikai Szakosz
tály legmagasabb elismerése. 

A „Kabay János Emlékérem" kitüntetés (1976), a Gyógyszerkutatási Szakosztály 
legmagasabb elismerése 

A „ Hintz György Emlékérem" kitüntetés (1982), a Gyógyszertechnológiai Szakosz
tály legmagasabb elismerése. 

Az „Augusztin Béla Emlékérem" kitüntetés (1977), a Gyógynövény Szakosztály 
legmagasabb elismerése. 

A „ Mozsonyi Sándor Emlékérem" kitüntetés (1981 ), a Gyógyszerügyi Szervezési 
Szakosztály legmagasabb elismerése 

Az „Ernyey József Emlékérem" kitüntetés (1974), a Gyógyszerésztörténeti Szakosz
tály legmagasabb szakmai elismerése 

A „ Spergely Béla Emlékérem" kitüntetés (1984) és a „ Richter Gedeon Emlékérem" 
kitüntetés (1972), a Gyógyszeripari Szervezet legmagasabb elismerése. 

A „Dávid Lajos Emlékérem" kitüntetés (1982), a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet 
legmagasabb kitüntetése. 

A „ Rozsnyay Mátyás Emlékérem" (1968) és a „ Clauder Ottó Emlékérem" (1992) 
elismerések a fiatal gyógyszerészek szakmai elismeréséül szolgálnak, a versenyelőadá
sok bíráló bizottságai adományozzák 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság (Gyógyszerész Szakcsoport, Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság) 80 éves fennállása alatt többször elhangzott a kérdés „Quo 
vadi s pharmacia?" E rövid értekezésből is remélhetőleg kitetszik, hogy az alapítók he
lyesen ismerték fel egy tudományos társaság alapításának idejét és szükségességét is 
Az alapítókat követők folyamatosan fejlesztve a gyógyszerészeti tudományok eredmé
nyeit, számos hazai és nemzetközi sikert értek el. Ezzel páihuzamosan fejlesztették a 
Táisaság szervezetét, uj szervezeti formákat alakítottak ki, egészséges összhangot te
remtettek a gyógyszerészeti tudományok és gyakorlat között 

Ma is, és még nagyon sokáig érvényesnek érzem az 1991 évi tiszttijító küldöttköz
gyűlésen fötitkáiként mondottakat: „Az 1986-ban történt megválasztásunkat követően 
programnyilatkozatunkban kinyilvánítottuk, hogy változatlan elvekkel és célokkal kí
vánjuk folytatni elődeink munká;át, köszönetünk és hálánk kifejezéséül mindazoknak, 
akik ezt a tevékenységet elkezdték, folytatták, utat mutattak és lehetővé tették, hogy a 
már megkezdett munkájuk nyomán mi is hozzájárulhassunk a magyar egészségügy, a 
magyar gyógyszerészet fejlesztéséhez " 

Vivat, crescat, floreat Societas Scientiarum Pharmaceuticarum Hungarica! 
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I. 
AZ ALAPÍTÁSTÓL A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG 

1925-1944 

1925 

Mágócsy-Dietz Sándor elnök beköszöntője a Magyar Gyógyszerészettudományi 
Társaság Értesítój~ első füzetének megjelenésekor 

Mi, akik, bár gyermekkorban átéltük a múlt szá~ 
zad hatvanas, hetvenes éveit, egészen idegen -
szemmel nézzük mai társadalmunk életfelfogá
sát Abban az időben a magyar társadalom ideá
lisan fogta fel az életet és az egyének is a nemze
ti élet ideáljait iparkodtak elérni és megvalósítani 
Ilyen módon törekedett úgy a tudomány, mint a 
gyakorlati élet embere is a társadalom, a nemzet 
életét biztosítani, gyarapítani, mert átérezte, jól 
tudta, hogy csak az ideális alapokon nyugvó tár
sadalmi élet adhatja meg a nemzet minden egyes 
tagjának nyugodt, boldog életét és virágoztathat
ja fel reális alapon a közgazdasági életet Ez a fel
fogás nyomta rá bélyegét az akkori időkre és 
idézte elő hazánk akkori virágzó életét és nagy 
léptekkel haladó fejlődését lassankint azonban 
társadalmunk letért erről a nemes felfogás teréről 
és az általános nemzeti ideálok helyett az egyéni 
érvényesülés vette kezdetét még a köz kárára is, 
úgy hogy a társadalom egész jelleme - itt-ott el
szigetelten maradó egyesek kivételével - a hala
dás, a fejlődés, a boldogulás eszközét tisztán a 
köz- és magángazdaság gyarapodásában, tehát 
tisztán anyagiakban találta és kereste 

A régi gyógyszerészek jelentékeny társadal
mi csoportja is követte az általános irányzatot 
Én bennem és még élő kortársaimban még 
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élénk emlékezetben él a régi gyógyszerészek 
tiszteletreméltó társadalma, mely amellett, hogy 
hivatásának gyakorlásában puritán lelkiismeret
tel járt el, a rábízott generációt iparkodott nevel
ni, tanítani, sőt maga is tanult úgy, hogy nem egy 
közülük a hazai tudományos világ jelentősei kö
zé emelkedett és kivált a természettudományok
ban jeleskedtek úgy, hogy lakóhelyük vidékének 
jóformán minden természeti jelenségeinek szak
értőjeként szerepeltek, akikhez tanácsért, tájé
koztatásért bátran fordult a társadalom minden 
rétege E tudása mellett meg volt a társadalmi 
kérdésekben való tájékozottsága is úgy, hogy a 
gyógyszertár nem csak a gyógyszerek egyszerű 
elárusító helye volt, hanem sok esetben a társa
dalmi és egyéb kérdések megvitató helye is 
Nem is ok nélkül tartották a gyógy~;zertárakat a 
komoly kaszinózás helyének is, aminek bizony 
nagyon sokszor volt meg a kulturális jelentősége 
és eredménye Ezek a viszonyok azonban az 
idők fülyamán megváltoztak lassanként, a régi 
gyógyszerész tradícióitól a nagy többség eltávo
zott és csak itt-ott akad még egy-egy serényebb 
gyógyszerész, aki a régiek tradícióit iparkodik 
megtartani 

Ma az egyéni érvényesülés korát éljük, amely 
átragadt gyógyszerész társadalmunkra is, aminek 



folytán a gyógyszerészet ellátása mellett nem az 
ideálok követése a vezéreszme, hanem a lehető 
gyors anyagi gyarapodás 

A régiek tradícióival is megférne ez - hiszen 
ott is az anyagi jólét föltételeit meg kellett és le
hetett teremteni-, de mérsékelt módon és nem 
uralkodó tényezőként! Eme utóbbinak pedig így 
is kell lennie, mert nem szabad feledni, hogy a 
gyógyszerészeti pálya intellektuális pálya, amely 
elsősorban szellemi téren kell hogy érvényesül
jön és itt keresse ideáljainak megvalósulását. Ezt 
mélyen átérzem, amikor az 50-60 év előtti 
gyógyszerész gárda emléke elevenedik meg előt
tem és azok előtt, akik tisztelettel hajolnak meg 
az elődök emléke előtt és a tradiciók hűséges 
őrei És midőn ezt átérezzük, óhajtva kívánjuk a 
régi világ erkölcseinek, erényeinek újra való dia
dalra jutását De erős, elszánt akarattal nemcsak 
kívánjuk, de törekedni és kívánunk arra, hogy a 
gyógyszerészek elhalványodott etikai értékét a 
tradícióknak megfelelően visszaállítsuk 

E törekvésnek egyik külső jele a Gyógysze
résztudományi I ár saság megalakulása és mun
kája tanúságaként a most közrebocsátott közle
mény első néhány lapja 

A régi tradíciókhoz lúven szerényebb külső-

vel jelenik meg, de szem előtt kívánja tartani a 
gyógyszerészi ideálokat, a gyógyszerészek lelki
ismeretes szolgálatát, a közegészségügy érdekei
nek kielégítését, a jövő nemzedék gondos neve
lését és oktatását, a gyógyszerészek érdekkörébe 
tartozó tu.dományos kérdések megvitatását és 
feldolgozás..át 

11.int e célok felé való törekvéseknek első je
lét, e szer·ény lapokat nyugodt lélekkel és teljes 
bizalommal bocsátjuk útjukra abban a remény
ben, hogy közérdeklődéssel fognak találkozni és 
a mi törekvéseink lúveinek táborát gyarapítani 
fOgják Ismerve a magyar gyógyszerészek tiszte
letreméltó gárdáját, hisszük is, hogy csalódni 
nem fogunk Hitünket pedig alapítjuk arra a rég 
megállapított valóra, hogy bár az ideálok ideig
óráig legyőzhetők, de végre mégis csak kiszaba
dulnak az elnyomó béklyók közül és ismét az 
emberiség közkincsévé válnak, mert örökéletű
ek Ebből az elismert valóságból merítjük azt az 
erős hitünket, hogy a most elalvó félben lévő ré
gi gyógyszerész-tradíciók ismét életre fognak 
kelni és a tudományokat, etikai és társadalmi sú
lyukat ismét a magyarság jövendőjének önzetlen 
közéleti szolgálatába fogják állítani! Adja Isten, 
úgy legyen! (Értesítő, 1925 , 3.) 

* * * 
Dr .. Deér Endre alelnök beszámolója a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

két évi működéséről a Társaság 1925. évi közgyűlésén 

Valamikor, de csak néhány éven át, (gyógyszeré
szi társadalmunk) a régi gyógyszerészegyesület 
kebelében szaküléseket rendszeresített, tudomá
nyos folyóiratot, sőt szakkönyveket adott ki bi
zonyságául annak, hogy a magyar gyógyszerészet 
felett ugyan megnehezülhetett az idők járása, de 
a hagyományokhoz való ragaszkodása él. Eme 
cselekedeteivel egyszersmind azt a kétségbe nem 
vonható igazságot is szolgálni kívánta, mely sze
rint minden egyes társadalmi osztály csak annyi 
megbecsülésre tarthat igényt, amennyi a benne 
rejlő erkölcsi érték, vagy más szóval, megkülön
böztetett tiszteletre csak az az osztály számíthat, 
mely közönséges kötelességeinek teljesítéSén túl 
a nemzet erkölcseit és kultúráját gyarapítani és 
szolgálni tudja. De a felbuzdulás ellankadt - oka-
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it nem feszegetjük-, a lelkes tábor, mely ennek a 
„rinascimento" -nak életet adott, elszéledt és 
minden reményünket, melyet e megmozdulás
hoz fűztünk, eltemette a közöny, az a példátlanul 
utilitárius közszellem, melyet a háború és a forra
dalmak szomorú évei szültek meg. De borúra de
rű A mi lelkeinket is mélyen megihlette az a nagy 
beismerés, hogy a magyarság mindazt, amit el
vesztett, csak tisztább erkölcseivel és magasabb 
kultúrájával szerezheti vissza. Elsőben csak né
hányan, azután 1nind többen verődtünk össze a 
nagy vihar után, hogy professzorainkkal egye
temben, vezérünk, dr Mágócsy-Dietz Sándor 
köré csoportosulva megteremtsük azt a szerve
zetet, melynek célja, hogy tömören adjuk vissza 
alapszabályaink hatodik szakaszának tartalmát: a 

1 

múltban való elmélyedéssel, a termé.szettudo
mányok szeretetének ápo1ísával, a gyógyszeré
szeti tudományok művelésével öregbítsük a ma
gyar gyógyszerészet erkölcseit S ehhez a nagy 
munkánkhoz segítségül lúvjuk mindazokat, akik 
nemzetünk és hivatásunk iránti törhetetlen és 
odaadó szeretetben egyek vagyunk s akik velünk 
együtt vallják, hogy a magyar gyógyszerészet hi
vatását csak akkor tölti be teljesen, ha a Lángok, 
Rozc;nyayak, Schiirfelek nyomdokain halad előre 
Éppen ezért nem vagyunk „kaszt-szervezet'', a 
sekélyes és kicsinyes ún „kari politika" körünk
ből ki 'an zárva s minden gyógyszerész, ha ve
lünk érez - bárhova is állította sorsa -, nektjnk 
barátunk és fegyvertársunk De mi a távol jövő
be is tekintünk s amikor főiskolai ifjúságunk éle
tét figyelemmel kísérjük és szíves készséggel 
nyújtunk segédkezet a nélkülözőknek, olyan ma
got hintünk az ifjúság lelkébe, mely egykor talán 
dúsan fog teremni - nem nekünk, hanem a nem
zetnek és hivatásunknak 

1922. november 24-én jöttünk össze először_ 
huszonnégyen, hogy megalapítsuk a „Gyógysze
részet Barátainak Körét" és e cúnen fOlytattuk 

működésünket, rrúg az 1924 szeptember 20-án 
véglegesen jóváhagyott alapszabályaink értelmé
ben „Magyar Gyógyszerésztudományi I ársa
ság" -gá alakultunk át Kezdetben huszonnégyen 
voltunk, ma a Társaság százhúsznál több tagot 
számlál, s a megnyilvánuló nagy érdeklődés arra 
a reményre jogosít, hogy a tagok létszámával 
anyagi eszközeink is úgy fognak gyarapodni, 
hogy tagtársaink kezébe rövid időn belül ismét 
letehetjük azt a magyar gyógyszerészeti folyóira
tot, mely disszonanciák nélkül az egyetemes ka
ri érdeknek és a gyógyszerészeti tudományok
nak lesz szószólója, hirdetője Ennek előhírnö
ke: a „Magya.r Gyógyszerésztudományi Tátsaság 
Értesítője" rövid időn belül meg fog jelenni 

I ársaságunk a megalapítástól szánútott idő 
alatt az alapító közgyűlésen kívül három alapsza
bályt hozó és módosító közgyűlést tartott. Hu
szonhárom havi ülésen tizennyolc előadó har
minchárom előadást tartott s az előadásokat kí
sérő éber figyelmet mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a körülmény, hogy e harminchárom elő
adáshoz ötvenhat hozzászólást történt (. . ) (Ér
tesítő, 1925., 5.) 

* * * 
Az alapszabályok jóváhagyása után folyó évi április 24-én tartottuk első rendes évi köz

gyűlésünket, mely a tagtársak impozáns számú részvétele mellett folyt ( ... ) Dr. Deér 
vezérhelyettes röviden, keresetlen, de annál átérzettebb szavakkal köszöni meg a nem várt 
ovációt Élete egyik legboldogabb napjának tekinti - úgymond - e mait, mert íme megvaló
sulva látja itt a Társaságban azon hőn óhajtott célt, hogy a professzorok ismét - mint hajdan 
egykor - együtt dolgoznak a gyógyszerészekkel, az elárvult, jobb sorsra méltó gyógyszeré
szetért (Értesítő, 1925 , 79.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tisztikarának névsora 
Vezér: dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet ny r .. tanár. 
Vezérhelyettes: dr. Deér Endre gyógyszerész, a közegészségügyi tanács rendes tagja 
Kincstáros: Peres Ernő gyógyszerész, kormányfótanácsos, az Országos Egészségügyi 

Anyagraktár vezérigazgatója 
Ellenőr: Vörös Gyula gyógyszerész. 
Jegyzők: dr. Horváth Jenő gyógyszerész, dr. Lipták Pál egyetemi magántanár 
A vezető-testület tagjai: dr. Winkler Lajos egyet ny.. r tanár, dr. Jakabházy Zsigmond 

egyet ny r. tanár, dr. Matolcsy Miklós egyet e. rk tanár, dr. Weszelszky Gyula egyet ma
gántanár, Baye1 Antal gyógyszerész, dr. Weber Dezső gyógyszerész, Radanovics Kozma 
gyógyszerész, dr. F'au.ser Géza gyógyszerész A számvizsgáló bizottság tagjai: Szabady 
.János gyógyszerész, dr. Filó .János gyógyszerész, Szüts Ernő gyógyszerész 
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Dr Deér Endre 

A I\1agyar Gyógyszerésztudományi I ársaság megalapítója, alelnöke 
192~ 1938 között, majd tiszteletbeli elnöke 

1865 április 6-án született Dunavarsányban Pápán szerzett érettségi 
bizonyítványt, Esztergomban volt gyakornok Gyógyszerészi oklevelét 
1886-ban a Budapesti Tudon1ányegyetemen szerezte meg és 1887-ben 
Than Kátoly professzor 1nellett szerzett doktorátust Ezt követően a 
breslaui (wroclav:i) egyetem gyógyszerészi kémiai intézetében egy sze
meszteren át főleg analitikával foglalkozott \Tisszatérve, a fővárosi An
gyal patikában volt alkalmazott, majd 1890-től 1896-ig nővére aszódi 
patikáját vezette 189 7-ben me~rette Pesten a mai Ráday utcában levő Jó Pásztor patikát, mely
nek laboratóriumát kellően felszerelve, galenikumok, orvos-diagnosztikai vegyszerek készíté
sére felfejlesztette 

1904-ben rendkívüli, 1921-ben rendes tagja lett a tizenkét tagú Országos Közegészségügyi 
Tanácsnak, az orvosok között egyedüli gyógyszerészként 1907-1908-ban a IMács megbízásá
ból a III., később a IV Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának tagja, 1922-ben alelnö
ke lett Fiatalon, balesetben elhunyt Endre fia bevonásával a saját laboratóriumában próbálta ki a 
cikkelyekhez rendelt azonosító vizsgáló eljárásokat A III Gyógyszerkönyv galenusi részének ki-
1nunkálását a svájci Tschircb professzor is elismerően 1néltatta Vámossy professzor „a g}rakor
lati és tudományos gyógyszerészet legszakavatottabb mesterének" mondta dr.. Deét Endrét Tag
ja volt az Országos Állategészségüg;J<i Tanácsnak is. 1905-től az egyetemi gyógyszerészi szigorla
tokon vizsgabiztosként Jármay Gyula n1ellett jelen volt, 1914-től az approbációs ·vizsgákon is. 

Bekapcsolódott a szak.inai közéletbe. 1900-tól igazgatósági tagja a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesületnek, annak 1904-1908 között elnöke is volt A.z Egyesület tanügyi bizottsá
gának elnökeként megszervezte a tudományos szaküléseket és 1906-ban Weszelszky Gyula és 
Rossber,,ger (később Réthelyi) József szerkesztésével n1egindította a Gyógyszerészi Folyóiratot 

A Budapesti Gyógyszerész T'cstület választmányi tagja, 1903-tól könyvtárosa, 1914-től al
elnöke, ügyvezető alelnöke, 1917-től elnöke lett A könyvtárat rendezte, kiegészítette, külföldi 
folyóiratokat rendelt meg, korszerű szakkönyvtár kialakításán fáradozott. 1902-ben a Budapes
ten megtartott gyó!:,ry'szerészi kongresszuson, melyen Széll Kálmán miniszterelnök elnökölt, a 
gyógyszerészképzésről tartott előadást és reformtervezetet nyújtott be 

1919. márciusban a Tanácsköztársaság idején, az akkori hatalom az általa felállított gyógy
szerészi laboratóriutn vezetésével bízta tneg. Dr Deér Endre elfogadta a megbízást, ú.c,,ry gon
dolta, hogy ezzel használhat a gyógyszerészetnek, mentheti, ami menthető és segítségére lehet 
kartársainak 

1921-ben a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tiszteleti tagjává választotta 
1922-ben a nehéz gazdasági helyzet miatt a Budapesti Gyógyszerész Testületben bizalmi 

válság alakult ki Ekkor dr. Deér Endre a testületben '\i:iselt funkciójáról lemondott Meggyő
ződése volt, hogy a szakma felen1elkedésének kulcsa csak a tudományos szint etnelése, az er
kölcsi érték lehet Ezért megalakította az egyetemi oktatókkal a „Gyógyszerészet Baráti Kö
rét", mely a Magyar Gyógyszerésztudományi Társulat elődje volt 

I öbb dolgozata jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. 1929-ben a Kormányzó kor
mányfőtanácsosi címmel tüntette ki, ezt hangsúlyozottan gyógyszerészi tudományos működé
séért kapta 

1931-ben a I ársaság az alapító pályára lépésének ötvenéves évfordulója alkalmából arcké
pét viselő plakettet alapított. A 'I ársaság tízéves évfordulóján Mágócsy-Dietz Sándor elnök ad-

40 

ta át az ünnepeltnek ezt a kitüntetést 1935-ben Lengyel Béla, 1937-ben.Jakabházy Zsigmond 
E1nlékéremmel örvendeztették meg barátai és tisztelői 

Betegsége miatt élete utolsó éveiben megvált tisztségeitől) gyógyszertárát átruházta legidő
sebb fiára 1938. október 31-én elhunyt Végső kívánsága az volt, hogy temetésén beszéd ne 
hangozzék el, a hozzátartozók, jó barátok, tisztelők sokasága némán kísérte utolsó útjára 

A tagok névsorában szerepel (tk): dr. Augusztin Béla a Gyógynövénykísérleti Állomás 
vezetője, dr. Andriska Viktor egyet m tanár, ijj dr. Bayer Antal gyárigazgató, dr. Buchböck 
Gusztáv egyet. ny r tanár, Csipke Zoltán egyet tanársegéd, dr. Dávid Lajos egyet m. tanár, 
Éllő István gyógyszerész, dr. Ernyey József múzeum igazgató őr, dr. Fridli Rezső bírósági 
vegyész, dr. Fritz Gusztáv egyet acjjunktus, Hegedüs Lajos gyógyszerész, dr. Issekutz Béla 
egyet ny r. tanár, dr. Légrády Erzsébet gyógyszerész, dr. Mozsonyi Sándor min. osztályta
nácsos, dr. Mikó Gyula egyet adjunktus, Rózsa Pál gyógyszerész, dr. Schulek Elemér egyet 
tanársegéd, Török Sándor gyógyszerész, dr. Vámo.s~y Zoltán egyet ny. r. tanár, Zboray Ber
talan egyet tanársegéd.(Értesítő, 1925., 137) 

1926 

I ársaságunk Értesítője testet öltött; külső alakjában tökéletesedve, tartalmában gyara
podva egy év lefolyása alatt négy tekintélyes füzetet juttathattunk tagtársaink kezeihez. Ér
tesítőnk kettős célt szolgál: archívuma az eredeti magyar dolgozatoknak és másfelől a kül
föld gyógyszerészi irodalmával teremt kapcsolatot (. . ) Hálásan kell e helyütt Lipták Pál 
tagtársunk azon szíves készségéről megemlékeznünk, amellyel a szerkesztői teendők fárad
ságos munk~ját végzi, továbbá dr. Hans Heger úrról, a magyar gyógyszerészet régi, hűsé
ges barátjár·ól, aki a „Pharmazeutische Monatshefte" című folyóiratában I ársaságunk ülé
seiről és működéséről szóló tudósításainknak szívesen ad helyet ( .. ) Ismeretterjesztő ülé
seinket havonta megszakítás nélkül tarthattuk meg, sem előadókban, sem érdeklődőkben 
nem szenvedtünk hiányt Különös örömmel állapítjuk meg, hogy üléseinket vidéki tagtársa
ink mind sűrűbben látoga\ják ( . ) Utolsó közgyűlésünk óta 10 havi ülést tartottunk, ame
lyeken 8 előadó 12 előadással szerepelt, s az előadásokat követő hozzászólásokban 22 tag
társunk vett részt ( ) Értesítőnk „Krónika" rovata I ársaságunk életének minden mozzana
táról, tehát az előadásokról is pontosan számol be Vezérlőbizottságunk szintén havonta tart
ja üléseit, amelyeken nemcsak folyó ügyekkel, hanem más, az egyetemes kari érdekeket mé
lyen érintő kérdésekkel is foglalkozik ( . ) I ársaságunk tagjainak száma ez évi február 26-ig 
történt jelentkezésig 178, és pedig 138 fövárosi és 40 vidéki Múlt évi jelentésünkben fog
lalt felhívásunk tehát nem volt pusztába kiáltó szó, mert a tagszaporulat 54. ( ) Múlt évi 
közgyűlésünk óta a szükséget szenvedő gyógyszerészhallgatók részére 15,273 OOO K tandíj
és vizsgasegélyt és 7,703 OOO K menzasegélyt folyósítottunk (Dr. Deér Endre alelnök köz
gyűlési jelentése - részletek Értesítő, 1926 ., 59) 

* * * 
A folyó évi március hó 26-án tartott vezetőtestületi ülésen dr. Deér Endr,· vezérhelyettes 

jelenti, hogy egyes tagtársak áldozatkészségéből siketült - a majd még továbbfejlesztendő 
és nagyobbítandó - egyelőre 22 millió koronányi „Értesítőalapot" megteremteni (Értesítő, 
1926, 136) 
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1927 

Az utóbbi évtizedek törekvéseinek anyagiakat illető gondolkodása kétségen kívül akadá
lyul szolgált a tudományos törekvéseket szolgáló ideáloknak, különösen rá kell mutatnom ar
ra, hogy a gyógyszerészi pálya régi tudományos értékű piedestáljáról eltáv~zott és mindin
kább a gyakorlati élet zsoldjába szegődött! És ennek egyik fonta~ és alapvető tényezője az, 
hogy amíg más pályák a gyakorlati igények mellett a tudományos érdekeket is kiválóan szol
g~lták, egyszersmind gondoskodtak arról is, hogy a pályára készülők már a pályára készülés 
kozben is tlyen gondolatkörben fejlődtek! ( .. .) A gyógyszerészet azonban ebben a verseny
be~ lem:nadt és. a pály;"a való.készü;1ődése ma is ott van, ahol ezelőtt évtizedekkel volt, vagy 
talan meg a regihez kepest csokkenest mutat A gyógyszerésztudomány előrehaladását álta
lános. tiszteletét pedig csak úgy fogjuk tudni elérni, ha a pályára lépőket és a pályán működő
ket h1vemkké tesszük, tudásukat mélyíteni fogjuk és gondolkodásukat komoly irányba terel
ve látókörüket kiszélesítjük, tudásvágyukat felébresztve őket kutatásokra serkentjük 
CJ?r. Mágó;sy-Dietz Sándor megnyitó beszéde az 1927. március 18-án tartott közgyűlés~n _ 
reszletek Ertesítő, 1927, 83.) 

* * * 
Tagjaink száma 282-re emelkedett, Értesítőnket pedig ma már 5 ív terjedelemben és 500 

péld~yban nyomatjuk, s az eredeti közleményeknek olyan bővében vagyunk, hogyha anya
gi ero1nk megengednék, füzeteink számát akár kétszeresére is emelhetnők ( .. ) I ársaságunk 
a magyar gyógyszerészet tudományos munkájának nemcsak centrwna és termékeinek kiadó
ja, hanem egyszersmind ~ ismeretterjesztő összefoglaló előadások révén a magyar gyógy
szerész továbbképzője is. Eppen erre való tekintettel beléptünk a I udományos Társulatok és 
Intézmények Országos Szövetségébe s a Szövetség elnökségéhez intézett kérvényünkben 
I ársaságunk részére - céljaira való tekintettel - anyagi segélyt kértünk. (. ) Utolsó közgyű
lésünk óta 10 vezetőtestületi és 9 előadóülést tartottunk Az utóbbiakon 12 előadónak 16 elő
adás.a h"'.'gzott el. Értesítőnkben 25 önálló vizsgálatokon alapuló dolgozat, 1 O ismertető köz
lemeny es 98 gondosan összeválogatott referátum jelent meg (. ) A múlt évben könyvtá
runknak is megvetettük alapját ( ) A lefolyt év kimagasló eseménye az október 29-én meg

Dr. Winkler Lajos 

tartott rendkívüli közgyűlésünk volt, amikor a nagy 
pharmacognostát, Tshirch Alexander berlini profes
sor!, születésének 70-ik évfordulóján I ársaságunk 
tiszteleti tagjául választottuk meg. (. )Amúltjelenté
sünk óta segélyező bizottságunk a nélkülöző gyógy
szerész-hallgatók között 608 pengő vizsga- és 508 
pengő menzasegélyt osztott ki (Dr. Deér Endre köz
gyűlési jelentése - részletek Értesítő, 1927., 86) 

* * * 
A I udományos I ársulatok és Intézmények Orszá

gos Szövetsége felvette I ársaságunkat a Szövetség 
tagjai közé. A Szövetség közgyűlésein Deér dr. fogja 
I ársaságunkat képviselni (Értesítő, 1927., 158.) 

* * * 
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Március 18-án tartottuk meg III-ik rendes évi közgyűlésünket, mely egyúttal - a két esz
tendei megbízás lejárván - tisztújító közgyűlés is volt ( .) A közgyűlés egyhangú lelkese
déssel és közfelkiáltással ( ) a tisztikart a következőképpen választotta meg: Vezér 
dr. Mágóc<y-Dietz Sándor, vezérhelyettes dr. Deér Endre, jegyzők dr. Lipták Pál és 
dr. Horváth Jenő, kincstáros dr. Wéber Dez<Ő. (Értesítő, 1927., 158 . .) 

* * * 
A folyó évi augusztus havában Pécsett megtartott Magyar orvosok és természetvizsgá

lók 39-ik vándorgyűlésén I ársaságunk Bayer Antal és dr. Mozwnyi Sándor tagtársunk által 
képviseltette magát Utóbbit a nagyválasztmányba is delegálta a vándorgyűlés .. Társaságunk 
egyébként is kivette részét a vándorgyűlésen való szereplésből, amennyiben a külön is meg
alakult gyógyszerésztudományi szakosztály ülésein az előadók valamennyien I ársaságunk 
tagjai közül kerültek ki (Értesítő, 1927 , 452.) 

1928 

Az (1927) november 25-én tartott ( ) előadóülésen telt be az ötödik esztendeje annak, 
hogy I ársaságunk 1922. november 24-én megalakult s így eljutottunk I ársaságunk első lus
tmmához. Egy öt esztendős időköz bár csekélységnek látszik az események és az idők nagy 
forgatagában, mégis az elért sikerek folytán jelentős határkövet jelent ez I ársaságunk törté
netében A vezetőtestület megbízásából ez alkalomból dr. Horváth Jenő jegyző röviden vá
zolta I ársaságunk alapításának s első éveinek történetét s visszapillantást vetett a főbb ese
ményekr'e, hogy ezáltal részben felelevenítse ezt régi tagtársaink előtt, de főként azért, hogy 
újabb tagtársaink előtt megismertesse. (Értesítő, 1928, 91) 

* * * 
Szükséges, hogy munkásságunkat még a gyakorlati gyógyszerészetre is kiterjesszük és 

keressük, hogy a gyakorlati életnek hol és miben van szüksége felvilágosításra, már csak 
azért is, hogy a gyógyszerkönyv előírásának teljes tájékozottsággal necsak megfeleljenek, 
hanem ennek egyik-másik kívánságát helyesebb megoldásra, vagy kielégítésre segítsék elő 

Még kérdéses az is, vajjon a gyógyszerészt - különösen a kisebb közönséggel bíró 
gyógyszerészt- ne foglalkoztassuk-e a közegészségügy szolgálatában egyéb munkálatokkal 
is, mint aminők akár az orvosi vegyi vizsgálatok, akár a tisztiorvosok élelmiszer ellenőrzé
se. Ezekre is rámutatok, azonban anélkül, hogy ebben a kérdésben állást foglalnék 

Teszem ezt pedig azért, mert meggyőződésem, hogy a gyógyszerész mennél behatóbban 
foglalkozik a szakmáját közelebbről érintő kérdésekkel, annál szebb, nemesebb lesz életfel
adatának a felfogása Ez pedig ki fog hatni egész lényére, egész lelkületére és tudatára fog
ja ébreszteni, hogy hivatásának csak úgy fog tudni embertársai, a tudomány és hazája köve
telményei szerint megfelelni, ha emelkedett színvonalú etikai alapra helyezkedik! 
(Dr. Mágóc <y-Dietz Sándor közgyűlési megnyitó beszéde - részletek Értesítő, 1928 , 159 ) 

* * * 
Részt vettünk a külföld ünnepségeiben is oly értelemben, hogy hivatalos átiratban köszön

töttük dr: Gadamer marburgi professor! 60-ik születésnapja alkalmából, továbbá 
dr. Thom< berlini professor! az általa alapított Pharmazeutisches Institut Berlin 25 éves fenn
állásának jubileuma alkalmával Résztvettünk az alkalmazott gyógyszerészek 11 nemzetközi 
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kongressusán és a Magyar orvosok és természetvizs
gálók 39-ik vándorgyűlésén. ( .) A vezetőtestület a 
Rákóczi bajtársi egyesület mellett az elmúlt esztendő
ben a gyógyszerészhallgatók segélyező és önképző 
körét is meghívta vendégképpen az előadó ülésekre 
(. .. )Egy további újításunk am. kir. Népjóléti- és mun
kaügyi minisztériumnak a közegészségügy szolgálatá
ban álló propaganda filmjeinek bemutatása. (. . ) Érte
sítőnk 1927 évfolyamában 15 ismertető közlemény, 
24 önálló tudományos dolgozat és 91 referátum jelent 
meg ( . ) Hogy Értesítőnket a külföldön is értékelik, 
mutatja azon körülmény, hogy a külföldi tudósok és 
könyvkiadó vállalatok már nem is egy ízben megküld
ték gyógyszerészi vonatkozású munkáikat azon kére
lemmel, hogy Értesítőnkben ismertessük azokat (. ) 

Bayer Antal (1860-1948) 

Jelenlegi taglétszámi;nJ< 330 rendes és egy tiszteletbeli tag (Dr. Horváth Jenő közgyülési je
lentése - részletek Ertesítő, 1928., 163 ) 

* * * 
A május 25-én tartott ülésünk jubiláris ülés volt Ez alkalommal tartottnk ugyanis 50. 

előadóülésünket (. .. ) Ez alkalommal előadást tartott dr. Matolcsy Miklós egyet tanár tag
társunk ,,Bemutatások a gyakorlati gyógyszerészet köréből" címmel. ( .. .) A második előadó 
di: Zalay Dezső gyógyszerész tagtársunk volt, aki „Organotherapiás gyógyszerek" címmel 
tartott előadást (. ) Az előadások után dr. Mágócsy-Dietz vezér a Társaság hálás köszöne
tét tolmácsolta Bayer Antal tagtársnak azon követésre méltó buzgalmáért, hogy immár má
sodszor adományozott értékes könyveket könyvtárunknak (Értesítő, 1928., 271.) 

1929 

Vezetőtestületi ülésen határoztunk véglegesen új pecsétünk rajza felett .. Az új pecsét ter
vezését Kövér Gyula festőművész, Társaságunk barátja vállalta .. ( .. ) A vezetőtestület azt a 
tervet választotta, mely a gyógyászat ősi egyiptomi istenének, az ibisz fejű „Ph-ar-maki"

nak a képét ábrázolja, kezében papyrustekerccsel Állító
lag ezen Ph-ar-maki-tól származik a pharmacia szó is s így 
ez jelképezi magát a gyógyszerészetet, a papyrustekercs 
pedig a tudományosságot (Értesítő, 1929., 1!2.) 

* * * 
Május hó 30-án di: Mozsonyi Sándor min o -tanácsos 

tartott „A gyógyszertárak és a gyógyszerellátás ellenőrzésé
ről Magyarországon" címmel előadást Az érdekeltek kö
zött tárgyánál fogva élénk érdeklődést kiváltó előadás a 
gyógyszertárak vizsgálatát végző törvényhatósági tisztifó
orvosok országos értekezletén tartott előadásnak a másik ér
dekelt fél, a gyógyszerészek előtt való megismétlése volt 
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Az előadó különösen azt emelte ki, hogy a tudományok mai kiterjedt volta és nagy differen
ciálódottsága mellett nem lehet megkivánni a törvényhatósági tisztifőmvosoktól, akik Ma
gyarországon a gyógyszertárakat és gyógyszerellátást ellenőrzik, azt, hogy a gyógyszerészeti, 
vegyészeti, pharmakognosiai, pharmakologiai, botanikai stb tudományokat a gyakorlati 
gyógyszerészettel elsajátítsák, már pedig ezen ismeretek nélkül a gyógyszertáraknak szak
szempontokból való megfelelő ellenőrzése el sem képzelhető. ( . ) A gyógyszertárak vizsgá
latát végző hatósági orvosokból álló bizottságot ki kell egészíteni egy az illető törvényhatóság 
területén működő, jól képzett és minden tekintetben kifogástalan gyakorló gyógyszertártulaj
donossal, egyetemi városokban az egyetemi gyógyszerésszel is, akinek a bizottság többi tag
jával teljesen egyenlő jogai vannak (Értesítő, 1929 , 349.) 

* * * 
Dr. Mozsonyi Sándor tagtársunk múltkori, „A gyógyszertárak és a gyógyszerellátás el

lenőrzéséről" címmel tartott előadásának folytatásaképpenjúnius hó 11-én rendkívüli ülést 
hívtunk össze a tervezet megvitatása céljából.. (. ) (Vita és sok javaslat elhangzása után) 
dr. Mozsonyi Sándor nagyon köszönte az értékes hozzászólásokat és kritikát, melyekről re
ferálni fog. ( .. ) Az egyedüli helyes és ideális megoldás természetesen az önálló állami 
gyógyszerészi felügyelőségek megszervezése és felállítása volna, amely elgondolást a fel
sőbb intézőkörök is elvben helyesnek tartják ( .. ) Jelenleg csak átmenetileg lehet a kérdést 
megoldani a régi rendszernek a modernizálásával, vagyis hogy a gyógyszerész legyen ben
ne a patikavizsgáló bizottságban (. . ) Egy józanul gondolkodó, pályáját szerető értelmes 
ember, aki jellemileg is megfelelő, elegendő garancia arra, hogy az átmeneti időben helye
sen be fogja tölteni a hivatását (Értesítő, 1929 , 448 ) 

* * * 
Alapszabályainkkal kapcsolatban felemlitem, hogy a módosítás szerint a tagok részére a 

közgyűlés által meghatározott díj ellenében tagsági oklevelet fogunk kiadni. (. . ) A népjólé
ti miniszter úr Önagyméltósága elismerve fOlyóiratunk fontos szerepét, valamennyi törvény
hatósághoz intézett körrendelet útján a hazai gyógyszerészek figyelmébe ajánlotta Értesítőn
ket (. . .) Az 1929-ik évfolyamot már 700 példányban 
nyomatjuk ki. (. .. ) A kultuszminisztérium is méltá
nyolva Társaságunk működésének jelentőségét, folyó 
évi január l-től kezdődő hatállyal felvette T ársaságun
kat az állami subventiot élvező egyesületek lajstromá
ba s mint ilyen, egyelőre 300 pengő évi segélyt ka
punk. (. ) A cserepéldányok, különlenyomatok s 
egyes lelkes adakozók könyvadományai folytán 
könyvtárunk állománya oly örvendetesen megnöveke
dett, hogy uj alapszabályainkban könyvtárosról is kel
lett gondoskodni. (. ) Az anyagiak kérdése az egyet
len borús felleg Társaságunk különben derűs egén. Ha 
mindenki pontosan be is fizeti tagsági díját - még ak
kor is-, a tagsági díj alacsony volta miatt olyan kevés 
a rendelkezésre álló pénzösszeg, hogy abból, az Érte
sítőnk előállítására szükséges kiadásokon kivül, más-
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ra jóformán semmi sem jut ( ) Folyó évi január l-től kezdődő hatállyal dr. Deér vezérhe
lyettesünk adakozókészsége folytán belépett I ársaságunk a „Múzeum Barátai I ársaságába". 
Ezáltal, mint tagnak, módunkban lesz a felállítandó gyógyszerészi múzeum érdekében a szer
vezőmunkában részt venni s bizonyára jövőjének irányításába is befolyni .. ( ) A I ársasá
gunk kebelében működő „Segélyező Bizottság" a bővebb anyagiak hiányában az elmúlt év
ben csupán három egyetemi hallgató számára folyósított mensa-segélyt ( ) A múlt közgyű
lés óta tartottunk 10 rendes és két rendkívüli vezetőtestületi ülést, 10 rendes és 1 rendkívüli 
előadóülést, 1 rendkívüli közgyűlést és 2 segélyező bizottsági ülést Az elő_adóüléseinken 
15 előadó szerepelt (.. ) Köszönettel adózunk dr. Jakabházy professor úrnak, amiért helyi
ségeit üléseink céljára az ehnűlt évben is készségesen rendelkezésünkre bocsátotta (Részle
tek a Társaság 1928. évi működéséről szóló jelentéséből Értesítő, 1929, 303..) 

1930 

Dr .. Magócsy-Dietz Sándor elnök megnyitója a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
1930. évi közgyűlésén 

A szép jövőnek a megalapozása és biztosítása 
elsősorban mostani tagjaink érdeklődésétől és tá
mogatásától függ, amiben, eddigi tapasztalataink 
alapján nincs okunk kételkedni, de függ ez a ha
zai gyógyszerészek összességétől is, amelyet re
mélhetőleg szívós munkássággal legalább jórészt 
meg is fogunk nyerni. Végül pedig ennek a szép 
jövőnek biztosítása függ még a jövendő gyógy
szerészektől, az új nemzedéktől. Ezzel a folyton 
gyarapodó és fejlődő nemzedékkel kell foglal
kozni, fel kell bennük kelteni a tudomány iránti 
érdeklődést, meg kell velük kedveltetni a tudo
mányt és meg kell velük értetni, hogy a gyógy
szerészek értékét a tudás adja meg. 

Ezt a célt elérhetjük pedig egyrészt a mi to
vábbi helyes munkálkodásunkkal, másrészt az 
utódainkról való gondoskodással. Ennek a mér
legelése vezetett rá arra a gondolatra, hogy ne
künk, mint közvetlen érdekelteknek, a hazai 
gyógyszerészet, illetőleg gyógyszerészeti tudo
mány érdekében fOglalkoznunk kell az örvende
tes jövő biztosítása végett a gyógyszerészkép
zéssel is Ez a gondolat különben nem új, hiszen 
az illetékes körök már 20-25 évvel ezelőtt fog
lalkoztak a gyógyszerészképzés megreformálá
sával A kezdet munkálatait azonban megakasz
totta a háború és a sok mindenfélével sújtott ál
lam és társadalom nem folytathatta a gyógysze
részképzés reformálására való munkálatokat, 
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jóllehet ez idő alatt is egyetemünk rajta volt, 
hogy előmunkálataival előkészítse a kérdés sike
res megoldását 

legutóbb a Magyarországi Gyógyszerész
egyesület élénk munkálkodása közben sem ejtet
te el ezirányú érdeklődését és a kormányhoz inté
zett felterjesztésében iparkodott a kérdés megol
dását elősegíteni Ebben a törekvésben a Gyógy
szerésztudományi I ársaság is kell, hogy kivegye a 
maga részét, hiszen közvetlenül érdekelt fél De 
iparkodnia kell minden érdekelt tényezőnek a 
kérdés megoldását elősegíteni, siettetni, mert a mi 
szomszédaink is iparkodnak e téren előre haladni, 
sőt egyik-másik máris meghaladja intézményesen 
a mi mai állapotainkat Nem szabad a kultúrának 
ezen a terén sem el.maradnunk, itt is nekünk kell 
előretörnünk, hiszen erre a mi viszonyaink közt is 
közvetlen szükségünk van 

Ugyanis, ha a mi gyógyszerészeti viszonya
inkat közelebbről szemügyre vesszük, úgy kitű
nik, hogy a gyógyszerészképzés reformálására 
több szempontból van szükség. Így nevezete
sen a gyógyszerészet előrehaladásának szem
pontjából már a gyógyszertári viszonyok is 
megkívánják a képzés refOrmálását, már csak 
azért is, hogy az egykor tisztelt környezet ma
gisterkorunknak megfelelő értelmezést nyerjen 
és hogy a képzés is ne tanfolyamon, de jól meg
állapított és az egyetemmel szoros kapcsolatban 

---- ~--1111111!" -
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álló, jóformán tisztán egyetemi intézményben 
történjék 

Ebbeli berendezésében pedig nem szabad 
általában a kor színvonalán álló gyógyszerészi 
tudománytól elmaradnia, sőt a magyar tudo
mány erős tényezőjévé kell lennie A gyógysze
részi pályára lépők vagy a pályán jelentősebb 
mértékben munkálkodók működési körét is 
megfelelően kell bővíteni, tágítani, hogy így szé
lesebb körökben is mint gyógyszerész jusson 
megfelelő érvényesüléshez. Végül pedig módját 
kell ejteni annak, hogy a gyógyszerészi képesí
tést elnyerteknek lehetővé tétessék olyan képesí
tést is elnyerni, amellyel biztosítva lenne a 
gyógyszerészi munkálatokkal kapcsolatos tere
ken való elhelyezkedési lehetőség. Ez a négy 
szempont kell hogy uralkodjék a refOrm megal
kotásakor A két előbbi szempont olyan világos, 
hogy közelebbi magyarázatot nem igényel, a két 
utóbbi szempontnak megvilágítása végett még 
néhány szóval kell hozzájárulnom Nevezetesen 
a gyógyszerészi pályára lépők képzésében figye
lemmel kell lenni arra is, hogy a képesített jelölt 
a remélhetőleg egy hamar bekövetkező gyógy
szertári vizsgálatokra teljes mértékben felkészül
jön, továbbá, hogy a közegészségügy szolgálatá
ba nagyobb mértékben kapcsolódhassék be kü
lönböző chemiai, esetleg bakteriológiai vizsgála
tokban elnyert készségével, azután megfelelő 

módon képesítést nyerjen az eddigi gyógyszerel
lenőrzésen kívül az újabb időben felburjánzott 
mindennemű specialitások ellenőrzésér·e és vé
gül elnyerhesse a képesítésnek és a készségnek 
azt a módját is, hogy képessé tétessék a mező
gazdasági termények és termékek és más élehni
szerek ellenőrző vizsgálatára 

Ezekkel a képesítésekkel nem terhelhető 
meg minden, a gyógyszerészi pályára lépő 
egyén, de módot és alkalmat kell adni arra, hogy 
ilyen, pályája munkakörével rokon ágazatokban 
is a szükséges ismereteket megszerezhesse, ha 
módja és kedve van hozzá 

Ezt pedig azért kell hangsúlyoznom, mert 
hiszen ezeket az ismereteket nem lehet minden 
gyógyszertárban értékesíteni, legfeljebb fa.kulta
tiv módon megengedhető ez bizonyos esetek
ben, de mindenesetre alkalmat kell adni arra, 
hogy a pályára lépő tágabb mezőkön találjon ér
vényesülést 

Nagyon természetes, hogy ha a felsorolt 
szempontokat tartjuk irányadónak, úgy a gyógy
szerészkiképzés nem maradhat a mai szűk kere
tek között, hanem azt hosszabb időn át beha
tóbbá, alaposabbá kell tenni, de a gyógyszerészi 
érdekek sérelme nélkül E szempontok a mosta
ninál szélesebbre ható tudományos képzést és 
erőteljesebb, szélesebb látókörű gyakorlati kép
zést is megkívánnak, ezt is azonban csak a 
gyógyszerészi érdekek megzavarása nélkül le
gyen szabad a jelöltnek elérnie 

.Mindezek során mindig elsősorban a szű
kebb gyógyszerészi érdekek kielégítését (artom 
elsőrendűnek és csak azután tartom a többi 

_ szempont érvényesülését lehetőnek. 
Nagyon jól tudom, hogy a most kifejtett gon

dolat nem új, hiszen a gyógyszerészképzés meg
értő vezetője és lelkes lúve, néhai dt. Tóth Lajos 
államtitkár az általa összelúvott értekezleten már 
maga is foglalkozott hasonló gondolattal, 1nely 
sajnos időelőtci halálával vele sírba is szállott 

Mindezeknek az elgondolása arra a meggyő
ződésre vezetett, hogy a gyógyszerészképzés re
formjával való foglalkozás a Gyógyszerésztudo
mányi Társaság ügykörét is érinti, mint a tudo
mányokkal való foglalkozás istápolóját és ha ez 
így elfogadható, amit annak is tartok, úgy a Ma
gyar Gyógyszerésztudományi I ársaságnak is 
kötelessége, hogy ebben az irányban is csatla
kozva az eddigi ily irányú mozgalmakhoz, maga 
is megtegye a szükséges lépéseket J--Iogy ez 
megtörténhessék, méltóztassanak I ársaságunk 
vezetőtestületét megbízni, hogy az ügy sikeres 
elintézése tárgyában felterjesztést intézzen az il
letékes fórumokhoz (. ) (Értesítő, 1930, 197) 

* * * 
Jól eső érzéssel állapíthatom meg, hogy ma már jóakaróink közbenjárása nélkül önállóan 

is közvetlenül érintkezünk a külföld minden jelentős államának bennünket érdeklő tudomá
nyos intézményeivel és professoraival ( .. ) Ott voltunk a múlt ősszel a természettudósok 
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Prof .. dr. Mágócsy-Dietz Sándor 

A Mag)'at Gyógyszerésztudományi Társaság első elnöke 1924-1935 

között . . D lt 
1855. decen1ber 7-én született TJngváron. 188 7-ig ~ neve 1 1etz vo 

. . B d · r d anireovete1nen ta-Középiskoláit Eper1esen vegezte. A u apestl u om bJ , . 

nult 1876-tól 1879-ig, ahol 1880-ban természetrajz-kémia s_zakos tanan, 

1883-ban bölcsészdoktori okleYelet szerzett .1~86-~88.r-ben tan~- .· 
mányutat tett Svájcban és Németorszá~b~, a, ti.t~1nge~, egye~e~1e~ no~ 
vénvélettant tanult 1879-től a selmecbanyru banyaszaö es erdesze~ ak.a . ll , , d 

, N „ , · ln , erében Jurant'l L.a1os 1ne ett tanarsege · d 'mián 1. 880-tól a budapesti egvetcn1 ovenytaru tez ,, n •• , • , • , 

1~88-1S92 között a budapesti mami felsőbb leán)oskola tanára'. 1889-tol a n~;ni::::~:'. 
. , . , :k„r ma , tanára a budapesti egyetemen. 1893-tol a budapesti . 

mik~'.ogt~ ~~~,:ára r, a felsőbb szőlő- és borgazdálkodási tanfolyam előadója "1895-~en 
m1 ore s , , ., "l"b t gségeittanulmányozta 1897-tolabu a-· 
olasz- és dél-franciaország1 tanulinanyutjan a szo o e~ , dkí "li 1901-től 1914-ig nyil-

esci e etemen a nővénvalaktan és növényélettan nytlvanos ren YU ' . 

~ános ;:ndes tanára, 190Í-től a növényrendszertan jog~~~~~1';~:~e~8:~~7~s~~~:;~;:~~~; remi Növénytani Intézet és Botarukus Kert 1gazgato1a 

K t dékánja 1928-ban nyugdíjazták , „ •

1 
• 

a . f' á1 ·- 'ból lciolvasható hogy milyen felkeszült botaru {a tanar 1\1ágócsv-D1etz pro esszor P yara1za ' k , A k zdet 
kezébe kerŰlt 1897-ben a gyógyszerészhallgatók e fontos stúdiumának az. o tatasa. . , eazda: 

. b 'k 1912-től két sze1neszterre teqedt A botanikus kertet JO g -bcn egy szemeszteres otanl a „ d könyvtárat 
ként gondozta intézetében a hatal111as herbáriumi anyago. t szaks~er~en ~en lezk~e, a ,. n ak 

' , 1 , f' h . "' ' tette Tanttvanyai vo ta a tanm a n , fCjlcsztettc a dolgozatokat gyűjtötte cs 1ozza cr ctovc . , 
1
_ 

hogy mag;s szárnyalású egyetemi előadásaiból nemcsak bo.~a~1~at tanultak, hanen1 megtanu 

ták a rudornány szeretetét, a tudósok.1nunkájának megbccsülcsct . , l' h , , f' 
G , , ztudotnányi T ársasag etre ozasan a-1922-től tanártársaival együtt a Magyar yogyszeres _ , b () ·'k Gvógy-

radozott, majd annak inegalakulása után elnökéül választottak 1934- cn az sztra , 

szerész Egyesület levelező tagjává választotta . , „ „ . , „ r r ; t értékes 
l)olgozatai a florisztikát, fejlódéstant, hisztológiát, fiz~o~ot-,r:t~:· o~olot,~.at, eg),~ran , , .. -

megfigyelésekkel, megállapításo~kal ~az.~a~rítják Fő kutatas1 terulete1 a novenye ettan es no 
, f ·1 'Sdéstan valamint az erdcszcn novenytan k, 

vcny ekl' ' terme'szettudományos n1Űn)relv fejlesztéséért, is1neretterjcsztő mun as-So at tett a magyar ~ , l ' 
, • , N :; „ „ . ·. R" ,_ és lcvélkulcs a inagyar birodalon1ban honos es 1onos1-

saga is szan1ottcvo. l 
0 

muvei. , U~} „ , . „ r' tan 1-II (két társszerzővel, 
tott fás növények meghatározasara (1982); I'..rdeszetl no\ e~y , . .. , tan l Ili (társ-
1891-1896); Előmunkálat a növenytant muszo ar1 ~ . ' , · - ·r· l 02 (1894)· Erdeszet1 noveny -

szer~ő;::;~ 1'~~9I-u~:~ányos Akadémia levelező tagja 1897-ben, rendes tagja 1908-ban, tiszte

letbeli taJ~ 1937-ben A lengyel Béb és a Jakabházy Zsigmond Emlékérem birtokosa 
Budapesten hunyt el 1945 februar 27-en. 

„ , , 1 . 18 gt · nk · elentett be előadást. Meghívás folytán hiva-
soproni vándorgyulesen, me yre ta arsu . 1, , , f tár 1 t fennállásának 50 éves 
talosan képviseltette magát Társaságunk az o:szagos reges':"l 't k~~ a űlésén (. ) Tagtársa-
. . , M ar Nemzeti Múzeum barata1nak: egyesu e e ozgy 
1ub1leuman, a , agy , tt k k unk nagyhírű tudósának Winkler professor úrnak soro-ink jelentős szamban resztve e ar ' 
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zatos előadásain ( ) Értékes szolgálatot véltünk tenni a gyakorlati élet terén nemcsak szű
kebb társaságunknak, hanem az egész karnak is dr. Mozsonyi Sándor tagtársunknak „A 
gyógyszertárak és a gyógyszer-ellátás ellenőrzése" című előadásával s az azt követő vitaes
tékkel (. . .) A gyakorlati élet fontos szempon\ja vezette a vezetőtestülete! akkor, amidőn el
határozta, hogy az időközben elakadt gyógyszerészkiképzési reform megoldásának segitsé
gére siet s e célból egy nagyobb bizottságot alakított, mely serényen dolgozik a kérdés dű
lőre jutásán (. .. ) Taglétszámunk annak ellenére, hogy kilenc tagtársat tagdíjtartozása miatt 
törülni voltunk kénytelenek, hogy négy tagtársunk kilépett s hogy hatot a halál ragadott el 
sorainkból, az elmúlt évben 437-re emelkedett, ami 53 absolut emelkedést jelent(. . .) Az el
múlt esztendőben tartottunk 8 rendes, 3 rendkivüli vezetőtestületi ülést, 7 rendes, 1 rendkí
vüli előadó ülést és két vitaestét" (D1: Horváth Jenő közgyűlési beszámolója- részletek Ér
tesítő, 1930., 202.) 

* * * 
(Dr. Mágóc >y-Dietz Sándor elnök a szeptember 12-én tartott évmegnyitó ülésen) hálás 

szívvel köszönte meg a I ársaság nevében Korit1ámzky Ottó tagtársunknak azt a szorgos és 
odaadó munkásságát, mellyel a magyar gyógyszerészet érdekeiben és annak megismerte
tése céljából lelkesen dolgozott a külföldön, aminek elismeréséül, Stockholmban, a nem
zetközi gyógyszerész-szövetség öt tagú elnökségébe beválasztották Ezzel nemcsak magá
nak, hanem a magyar gyógyszerészetnek és a nemzetnek is szerzett dicsőséget (Értesítő, 
1930, 494.) 

1931 

Megtett utunkat két hatalmas mérföldkő felállításával meg is jelöltük, s így két mérföld
nyi távolsággal jutottunk előbbre és közelebb a kitűzött cél felé 

Az egyik mérföldkövet egyelőre esak egyszerű, szürke, de kemény gránitból véstük 
Meggyőződéssel hisszük, hogy e kövünk, a gyógyszerészi kiképzés reformja tárgyában be
adott memorandumunk szilárd és biztos alapköve lészen egy szebb magyar gyógyszerészet 
jövendőjének 

A másik mérföldkövünk már most is arany csillogó fényével hirdeti mindenkinek a Ma
gyar Gyógyszerésztudományi I ársaság életrevalóságát s biztosítja további fejlődését, mert 
a Lengyel Béla jutalomérem megalapításával lehetővé vált a tudományos és szorgalmas 
munkásság jutalmazása (. . ) Dr. Lipták Pál szerkesztőnk önzetlen, céltudatos munkája s rá
termett egyénisége emelte Értesítőnket arra a színvonalra, amely megihlette s meghódította 
egy másik nemesen gondolkodó barátunk lelkét, aki mit sem tudva régi, jutalmazni kív'mó 
ábrándjainkról, spontán megnyilatkozásként ajánlott fel a vezetőtestületnek egy 200 pengős 
jutalomdíjat „egy arra érdemes, szorgalmas és tudományos munkásságot kifejtő tagtárs ju

talmazására" ( ) Amikor Balla tagtársunk felajánlotta a 200 pengős jutalomdíjat, a veze
tőtestület kikérte az adományozó engedélyét arra, hogy az összeget a jutalomdíj formájában 
való kiosztás helyett a már tervezettjutalomérem alapítására fordíthassuk, ( ) azonban ez 
az összeg az éremveréshez szükséges szobrászati tervek elkészítésének költségeit seín fede
zi. ( ) (Balla tagtársunk) végül is minden költséget magára vállalt, sőt az érem veréséhez 
szükséges aranyat is végül ő adta. S mikor már minden meg volt, akkor betetőzésül ígéretet 
tett Őméltósága arra, hogy évenként egyszer a jövőben is fedezni fogja az aranyérem költ
ségeit ( .) Az érem rajzát és szobrászati munk~ját Mada1as~y Walter szobrászművész, 
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Koritsánszky Ottó 

A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) első magyar alelnöke 
1882 március 16-án született Kölesden, Tolna megyében. Középis

koláit Bonyhádon és Késmárkon végezte. Utána apja kölesdi patikájá
ban lett gyakornok 1903-ban szerezte diplo1náját a Budapesti Tudo
mányegyetemen. Ott a Gyógyszerészhallgatók Segítő és Önképző Egy
letében a bíráló bizottság tagja volt Alkalmazottként dolgozott 
Kölesden, Sopronban (ott tartózkodása idején levéltári kutatást végzett, 
annak eredményét szaklapban közölte) és Budapesten 1904-ben kül
füldre távozott Meránban, Bázelban, Genfben, a Riviérán és Párizsban dolgozott, az egyete
meket meglátogatta, előadásokban ismertette a hazai szakmai viszonyokat, gyümölcsöző sze
mélyes kapcsolatokat épített ki, helyi szaklapokban cikkeket helyezett el 1908-ban dr \!arságh 
Zoltán meglúv'ta a Gyógyszerészi Hetilap segédszerkesztőjének, helyettes, végül felelős szer
kesztő lett 1914-ig. Szakírói minőségben sorra látogatta az ország gyógyszertárait, tapasztala
tait a lapban közzétette Az 1910-ben Brüsszelben rendezett Nemzetközi Gyógyszerész Kong
resszuson a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) megalakulását határozták el Óta köz
ponti szervező bizottság tagjává választották 1913-ban a FIP I. kongresszusára Hágába meg
szervezte magyar gyógyszerészek csoportos kiutaztatását. Jd Bayer Antalt és őt tiszteletbeli 
tagnak vették fel 1908-tól a szakmai élet több megmozdulásában vett részt, illetve többet ő 
kezdeményezett. Tervezeteket dolgozott ki pl. gyógyszerész kan1ara, korpótlós fizető pénztár 
létrehozására Tagja lett miniszteriális bizottságoknak is, pl : fClvételi, anyaggazdálkodási, fize
tésrncgállapító bizottságnak Meghívták vendég tagként az Országos Közegészségügyi 'Tanács 
jogadományt tárgyaló üléseire 

Az I Világháborúban kezdettől részt vett, a harcokban is Több kitüntetéssel, főhadnagyként 
szerelt le A Honvédelmi, majd a Népjóléti Minisztériumban kapott beosztást 1919-ben képvi
selőnek jelölték. A Tanácsköztársaság idején Kölcsdről lúvták vissza a Népjóléti Minisztérium 
III. főosztályára Feladata volt, hogy Zoltán Bélával együtt 1negszervczzék a blokád alatt álló or
szág szűkös gyógyszerkészleteinek elosztását Több fontos szakn1apolitikai javaslatot tettek a 
képzés reformjára és arra, hogy a patikákat gyót:i11szerész felügyelők vizsgálják Szorgalmazta a 
minisztériumi gyógyszerészeti osztály felállítását, gyógyszerész szakrefcrensekkel Mivel ezt elve
tették, len1ondott Ekkor a Magyar Gyógynövénytennelők és Gyűjtők Országos Egyesülete tit
kárának hívták meg. 'fapasztalatait „A magyar gyógyszerészet a prolctárdiktat-úra és a politikai át
alakulások idején" címmel foglalta össze Ezt a munkát hiteles korrajznak tekintik A Tanácsköz
társaság alatti tevékenységét a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület korrektnek, a szakma ér
dekeit képviselőnek minősítette. 1920 őszétől az Egyesület ideiglenes titkára, 1921 június 4-től 
ügyvezető igazgatója lett. Továbbra is a vidéket járta, egyrészt az Egyesület vidéki kerületeinek 
szervezését végezte, másrészt adományokat gyűjtött a létesítendő székház javára 

1931-ben a Magyar Gyógyszerésztudo1nányi Társaság vezető testületi tagjává választotta 
A Gyógyszerészi Hetilapot 1925-től 1933-ig szerkesztette, 1935-től a Gyógyszerészi Közlöny 
társszerkesztője, 1936-tól szerkesztője lett. Szakírói és irodalmi munkássága számottevő, annak 
is1nettetését jelen kereteink ne1n teszik lehetővé 

Külföldi kapcsolatait az l Világháború után - a1uint lehetett - tovább ápolta, ugyanis ha
zánk Ausztriával és Németországgal együtt kílépett a Ncinzctközi Gy6gyszerészeti Szövetség-
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brJl (FIP). A.z 1927-es \II., hágai kongresszuson Koritsánszky Ottó egyesületi igazgató képvi
selte Magyarországot és Ausztriát A Szövetség 1930-ban Stockholmban tartott ülésén titkos 
szavazással egyik alelnökévé választotta 1935-ben Brüsszelben újból egyhangúlag alelnök.qek 
vála~ztottá~ 1910-től 1941-ig közel harminc alkalommal vett részt és szerepelt európai nagy
városokban szervezett rendezvényeken Ezekről a szaklapokban beszámolt 1932-hen a Német 
Gyó,gyszerész Egyesület levelező tagjává választotta. Kezdeményezésére létrejött az 
Észt-Finn-fi.fagyar Gyógyszerész ·r ársaság. Személyes kapcsolatai révén a szakkönyvtár mind 
könyvekkel, mind folyóiratokkal gazdagodott 

1939-ben szélsőíobboJdali elemek támadása miatt lemondott igazgatói tisztéről és vissza
..-..unult budapesti „Aranykalász" gyógyszercirába, melyet öccse, Víktor vezetett .Jakabház;r 
Zsígmond emlékéremmel búcsúzott tőle a 'I ársaság. 

Kóátsánszky Ottó 1944-ben az ostron1ot a fővárosban élte át„ 1952-ben betegese~ Dénes 
öccse nagyszékelyi gyógyszertárvezető hívására hozzá költözött, ott halt meg 1952. november 
26-án A kölesdi családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 

1983-ban a _Magyar Gyógyszerészeti I ársaság a kölesdi, volt családi gyógyszertár falán em
lékének megőrzésére emléktáblát helyezett el 

Zala György mester egyik tanítványa készítette Magát az érmet az állami pénzverde állítot. 
ta elő (. .) 

A múlt évi közgyűlés választotta meg a magyar gyógyszerészet érdekében kiföjtett mun
kássága elismeréséül Társaságunk első magyar tiszteleti tagját Karlovszy Geyza személyé
ben. ( . ) A 7 kilépett, 7 törölt és 3 elhalálozott tagtárs fogyatékát leszámítva, rendes tagja
ink száma 532-re emelkedett, ami a tavalyi létszámhoz hasonlítva 95 absolut emelkedést je
lent ( ) Értesítőnk példányszámát is 800-ra kellett felemelni a múlt évi 700 példányszám
mal szemben A múlt évi Értesítőnk, a VI évfolyam, 6 füzetben, 530 oldalnyi terjedelem
ben jelent meg, 51 tudományos dolgozattal s 4 egyéb közleménnyel. A reförátumok száma 
133 volt ( ) Tartottunk az elmult évben 10 rendes és 1 rendkívüli vezetőtestületi, valamint 
10 előadóülést Elhangzott 13 előadás, amelyekhez 34 hozzászólás volt (Jelentés a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Tár saság 1930 évi működéséről - részletek Értesítő, 1931 , 186.) 

* * * 
Folyó évi szeptember 11-én (tartott évadmegnyitó ülésünkön) ( . ) bejelentette 

Koritsánszky Ottó, hogy az ő kezdeményezésére a Nemzetközi Gyógyszerész-Szövetség el
nöksége ez évben október havában Budapesten fogja ülését megtartani Kéri a vezetőtestü
let erkölcsi és tudományos támogatását, hogy az íllusztris vendégek jól érezzék magukat 
Budapesten (Értesítő, 1931, 529.) 

1932 
1931 október 27-én tartott díszülésünk méltán jelent Társaságunk életében határkövet 

( . ) A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség elnöksége Budapesten tartotta ülését Társasá
gunk fölhasználva ezt az alkalmat, fölkérte dr. Thoms Hermann berlini profe'osort, hogy tart
son előadást Társaságunkban Tnoms professor(. ) az egyetemi gyógyszertani intézet tan
termében megtartotta előadását (Értesítő, 1932 , 84.) 

* * * 
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A F IP elnökségének ülése Budapesten az MTA Székházában 

Munkálkodásunk során mindig a gyógyszerészet érdekkörét kell figyelmünkre méltatni 
és itt különösen a gyakorlati követelmények és igények megfelelő kielégítésére kell töreked
nünk Ilyen gyakorlati és sokat panaszolt kérdés ma a specialitás kérdése, amelynek térhó
dításáról nem régen tartott egyik előadói ülésen is sajnálattal értesültünk (. ) Mindezt pe
dig a gyakorlati gyógyszerész a sajátmaga munkásságának korlátozásaként fogja fel és álta
lában félti a gyógyszerészet jövőjét De ha ennek a valóságát el is fügadjuk, még nem sza
bad egyszerűen ennek a megállapításával a dolgok folyásába belenyugodni, hanem keresni 
kell a kivezető utat (Elnöki megnyitó az 1932 március 11-én tartott közgyűlésen - részle
tek Értesítő, 1932 , 171 ) 

* * * 
Vajjon nem Társaságunk elismerésének és megbecsülésének kell-e tekinteni, hogy a hí

res I'hon1s professzor, aki magával vonzotta a többi delegátust is, megtisztelte Társaságun
kat látogatásával, előadásával? Hálás köszönettel tartozunk Koritsánszky Ottó barátunknak, 
hogy egyengette és előkészítette az utat az előadáshoz, de bizonyára céltalan és meddő ma
radt volna intervenciós munk~ja, hogyha maga Ihoms professzor is nem megfelelő és mél
tó miliőnek tekintette volna Társaságunkat (. ) Nem kevésbé jelentős volt - bár csak or
szágos viszonylatban - a szegedi vándorgyűlésünk, amikor e másik egyetemi város tudomá
nyos életének és nagykőzönségének illusztris delegáltjai előtt tehettünk tanúbizonyságot 
Társaságunk céltudatos és komoly munkásságáról. ( ) Ez alkalomból hálás köszönetünket 
f~jezzük ki Széki n·bor professzor urnak, aki szívós energiával párosult pály~ja iránti szere
tettel készítette elő a gyűlést. (. ) A2 elmillt esztendő munkásságának jelentős és fontos 
eredménye továbbá az, hogy a mi kezdeményezésünkre és szorgalmazásunkra megvalósult 
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a gyógyszerészi törvények és a gyógyszerészi történelem előadása és tanítása az egyetemen 
(. ) Társaságunk két értékes és kiváló tagját - d1: Mozsonyi Sándort és Ernyey Józsefet -
bízták meg a jelzett két tárgy előadásával. (. ) A Segélyező Bizottság, bár szerényen, de 
mégis ez évben is gyakorolta a jótékonykodást, mert vizsgasegélyekre 490 pengőt folyósí
tott (Beszámoló a Társaság 1931. évi működéséről - részletek Értesítő, 1932., 175.) 

* * * 
Mindinkább erősödik az a meggyőződés, hogy a gyógyszerész munkálkodása nem lehet 

el tudomány nélkül. A tudományra szüksége van, vagy mondjuk a tudományos anyag isme
retét nem nélkülözheti akkor, ha szakmájának jól felfogott érdekében óhajt munkálkodni 
(. .. ) A tudományt nem nélkülözheti a gyógyszerész, mert a társadalomban csak így tud meg
felelően helytállni .. A vagyon, a politikai szereplés is súlyt adhat egyeseknek, de tartós, va
lódi megbecsülést és elismerést a tudományos szakismeretekkel bővelkedő tudás adhat és 
ad is. (. ) A2ért is hangsillyozom a tudomány szükségességét, mert kívánatosnak tartom, 
hogy a gyakorlati gyógyszerészek is minél nagyobb számban foglalkozzanak kutatással, 
mert hiszen ez magában véve is nemcsak gyönyörűséget szerez az illetőnek, hanem érdeme
it is tetőzi A2 eddigi tapasztalatok szerint a magyar gyógyszerésztársadalomnak csak na
gyon kis százaléka vesz részt a tudományos munkálkodásban, de az a körülmény, hogy már 
nagyobb százalék érdeklődik a tudományos munkálkodás iránt, a szebb és jobb jövő remé
nyével biztat (A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapításának 10. évfordulója al
kalmából 1932. november 25-én rendezett díszülésen tartott elnöki megnyitó beszéd - rész
letek Értesítő, 1932., 338.) 

* * * 

A szegedi vándorgyűlés résztvevői 
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Társaságunk célkitűzései 
Dt DeéI" Endre alelnök beszéde a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

megalakulásának tízéves díszülésén 1932. november 25-én 

A múlt év október 27-én, Társaságunk egyem
lékezetes felejthetetlenül szép estjén beszédemet 
a következő szavakkal vezettem be: „a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság megalapításá
nak három célja volt A szaktudományok műve
lése, külföldi kapcsolatok létesítése és a hazai 
gyógyszerészet erkölcsi súlyának gyarapítása". 
Ez a célkitűzés tíz év előtt, ha a magyar gyógy
szerészet élete a régi mederben marad, elégséges 
lett volna; azóta azonban olyan jelenségek és té

nyezők léptek életünkbe és pedig olyan intenzi
tással, hogy már nem is anyagi gondokról, ha
nem hivatásunk lassú sorvadásáról beszélhe
tünk, tehát a meglevők mellett újabb célkitűzé
sekre kell gondolnunk 

Rendünk gazdasági és szociális kérdéseinek 
megoldása nem tartozik I ársaságunk feladatai 
közé, és ha ezeket mégis érintjük, ezt elmondani 
valóink teszik szükségessé Nem kívánunk a Ma
gyar Gyógyszerészegylet ügykörébe nyúlni, ez 
tőlünk távol áll, de úgy érezzük, kötelességünk 
vele együtt, de a magunk külön útján, saját fegy
vereinkkel a végső összeomlás ellen hadba száll
ni Mert elgondolható-e, hogy egy koldusbotra 
jutott rend fenn tudja tartani és továbbfejleszte
ni kultúráját és meg tudja-e akadályozni azt, 
hogy a jövő magyar gyógyszerésze ne süllyedjen 
abba az állapotba, melyet a szegény, mindenre 
kapható veronai gyógyszerész képében rajzolt 
meg mesterien egyik tragédiájában Shakespeare 

A túlzás gyanújától kell mentesítenünk az el
mondottakat, midőn fClsoroljuk azokat, a mind
sűrűbben feltörő jelenségeket és tényezőket, 

melyek ajkainkra adják a „Quo vadis Pharma
cia" feljajduló kérdését Íme: a gyógyszergyárak 
kíméletlen versenye, a jóléti intézményeknek 
nem mindig szükségszerű intézkedései, a közön
ségnek a gyógyszertárak iránt való lassú elhide
gülése, melyet jórészben egy „mixtum composi
tum" természetű kereskedői foglalkozás tűtt túl
kapásai idéznek elő E jelenségekkel és ténye
zőkkel szembe kell helyeznünk a mi védekező 
fegyvereinket és pedig a több tudást, a fokozott 
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munka.kedvet, lúvatásunk megbecsülését és me
leg szeretetét Az absolut törvénytisztelet általá
nossá tétele, a gyakorlat etikájának szem
meltartása, az elkerülhetetlennel való okos meg
alkuvás és a törpe gyógyszertáraknak elszaporo
dása ellen való védekezés a Magyar Gyógysze
részegyesület feladata 

Milyen eredményt várhatunk fegyvereink
től? A felsőbbség, a jóléti intézmények, az orYo
sok és a közönség visszatérő bizalmát, de egy
szersmind a mi részünkről is visszatérést a labo
ratóriumba, oda, ahol a kezdő gyógyszerész ké
sőbbi tudásának alapját veti meg, ahol a gyakor
ló gyógyszerész számára a legszebb munkaterü
let nyílik, ahol értékeket teremthet és a gyógy
szerek gondos vizsgálatával nemcsak tudását 
tarthatja színvonalon, hanem azt megfigyelései
vel gyarapíthatja is. Ezzel a tevékenységével iga
zolja elsősorban lúvatásának örök létjogosultsá
gát és ezzel szoríthatja vissza a legszükségesebb 
mértékre a fogyasztók és a gyógyszertárak közé 
ékelődő tényezőket 

Lássuk, mit kell I ársaságunk hatáskörében 
tennünk, hogy a gyógyszerészt következetes és 
kitartó munka árán visszaadjuk lúvatása teljessé
gének s hogy ezzel magát a gyógyszerészetet is 
lehetőleg megmentsük e káros tényezők és a kí
vülről betolakodó merkantilizmus okozta ha

nyatlásától? 
I ársaságunk két céljának: a szaktudomá

nyok művelésének és a külföldi kapcsolatok 
megteremtésének valóban eleget tett I íz év 
előtt talán gondolni sem mertünk volna arra, 
hogy a gyógyszerészi tudományoknak annyi hi
vatott művelőjét tudjuk Társaságunk köré gyűj
teni Az ő munkásságuknak köszönhetjük, hogy 
a külföld figyelme fClénk fordult s hogy a ma
gyar gyógyszerészek nagy száma kitartó hűség
gel támogatja törekvéseinket Hogy miként véle
kednek határainkon túl I ársaságunkról, elegen
dő lesz, ha néhai tiszteleti tagunknak, a nag)one
vű tudósnak és professzornak, H Thoms-nak 
következő sorait idézzük: „Die Ungarische 

Pharmazeutische Gesellschafr vertritt inaus
gezeichneter Weise die •vissenschafilichen 
Belange des Apothekerstandes". 

Hogy azonban harmadik célunkat, a magyar 
gyógyszerészet erkölcsi súlyának gyarapítását s 
ezzel anyagi boldogulását is elősegíthessük, a 
megújhodás murtkáját már a jelöltek pályára lé
pésekor kell megkezdenünk A jövő kedvező 
auspiciumának tarthatjuk a közoktatásügyi mi
niszter úrnak a gyakornokok kijelölésénél köve
tendő szabályzatát; reméljük, hogy ezt a rendel
kezést a gyógyszerészi kiképzés régen óhajtott 
reformja csakhamar fogja követni Építeni azon
ban csak szilárd alapokra lehet, miért is elsősor
ban a legmelegebb érdeklődéssel kell a gyakor
nokképzés felé fordulnunk. Ezzel nem kívánunk 
az egyes gyógyszertárak magánügyeibe nyúlni, 
de azért ebben az irányban sokat tehetünk azzal, 
ha a tanító főnöknek feladata elvégzésében se
gítségére sietünk Mindenek előtt oda kell hat
nunk, hogy csak olyan gyógyszertár kaphasson 
gyakornokfClvételre engedélyt, amely a IV Ma-_ 
gyar Gyógyszerkönyvet megelőző ministeriális 
rendelet követelményeinek eleget tett Egyúttal 
azonban gondoskodnunk kell, hogy Társasá
gunk kiadásában a tanító főnökök részére útmu
tató jelenjék meg, mely alkalmas arra, hogy a 
gyakornokképzés jelenlegi rendszertelenségét 
rendszer és egyöntetűség váltsa fd Az. útmuta
tónak meg kell értetnie egyszersmind azt is, 
hogy a gyakornok felvétele és oktatása súlyos 
lelkiismereti kérdés és ha erre valaki nem érez 
képességet és mégis vállalja, bűnt követ el azzal, 
hogy egy ifjúnak életéből talán éveket törölt és 
szellemi fejlődésében károsan befolyásolta 

A felsőbb oktatás sürgőssé vált reformja ér
dekében I ársaságunk a közoktatásügyi minisz
ter úrhoz időszerű tervezetet terjesztett fel A 
tervezet valóra válása természetesen nem tőlünk 
függ, de törekvésünk lesz, hogy annak az elgon
dolásnak, mely szerint a felsőbb oktatás konfor
mitása és az ott tapasztalható anomáliák meg
szüntetése végett, a tanárképző intézet mintájá
ra, a külön fakultást pótló, gyógyszerészképző 
intézet létesíttessék 

Az alapos készültség, a több tudás az ember
ben rendszerint azt a szerepet tölti be, amelyet a 
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rúgó az óraműben A fdgyülemlett energia fel
ébreszti a cselekvés vágyát és munkává aktiváló
dik Hisszük, hogy az előrebocsátott feltételek 
teljesülésével a gyógyszertár kisipari jellegénél 
fOgva újból termelni fOg és nem süllyed az ide
gen termékek kiskereskedésének alacsony szint
jére Ebben a visszaalakulásban Társaságunknak 
ismét szerepe lesz Olyan útmutatót kell szer
kesztenünk, mely meggyőző erővel bizonyítja, 
hogy a galenicumok és az ezekhez hasonló 
egyéb készítmények házi termelése nemcsak lel
kiismereti megnyugvást, hanem egyszersmind 
gazdasági előnyt is jelent, sőt többet is: bátorsá
got Aki az ilyen készítmények előállításával 

rendszeresen foglalkozott, tudja, hogy e foglal
kozásból nem kicsinylendő technikai ismeretek 
fakadnak, amelyek a gyógyszerészt kiegészítő is
meretek megszerzésével, nagyobb feladatok tel
jesítésére is képessé teszik E cél eléréséhez je
lentős mértékben járulhatnak az egyetemi 
gyógyszertárak is, ha példás laboratóriumi tevé
kenységükkel a szétoszló ifjúság útján az ország 
összes gyógyszertátainak munkarendjét kedve
zően befolyásolják 

Egy pillanatig se gondoljuk azonban azt, 
hogy célkitűzéseink eredménye, még egy tanul
mányi reform megvalósulása esetén is csakhamar 
jelentkezni fog. A megrögzött kényelem szeretők 
nehezen mozdulnak meg s ebben a nyugalmuk
ban még támogatást is találnak a kívülről szugge
rált merkantilizmusban De ha Társaságunk tag
jai közül azok, akik átérzik célkitűzéseink nagy 
jelentőségét és ilyenek, ismerve a tagtársaink kö
rében uralkodó szellemet, sokan vannak, apos
tolként térítik meg a kételkedőket és ha ·rársasá
gunk az ország gócpontjaiban tartván időközön
ként előadó üléseit és mindenütt kellő propagan
dát fejt ki, az eredmény nem maradhat el A vá
zolt úton egy-két évtized alatt gyógyszertáraink a 
törvény intenciójának megfelelő közegészségügyi 
intézetekké alakulnak át és a bennük működők, 
lúvatásukért lelkesülő, önérzetes és jogaikért 
helytálló gyógyszerészekké és a közegészség 
ügyének hasznos, többé ne~n nélkülözhető és 
nem mellőzhető munkásaivá válnak 

Tisztelt ünneplő Közgyűlés, kedves Kartár
saink! A magyar gyógyszerészetnek jelenlegi 



anyagi és lelki válságában két út között kell vá
lasztania Az egyik a veronai mester sötét képe 
felé vezet, a másik, a fáradságosabb út végén 
serkentő jelként annak a pantheonnak fénye 

dereng, amelyben tudós, nagy elődeinknek állí
tott emléket hálás nemzetük vagy pályatársaik 
Ez utóbbi a mi I ársaságunk útja. (Értesítő, 
1932' 341) 

1933 
Az a szomorú valóság, hogy az elmúlt esztendőben mindössze 32-en jelentkeztek felvé

telre és ezzel szemben a kilépés és törlés folytán a veszteség 57 volt. ( ) Szomorú jövő ké
pét tárja elénk ez a megállapítás! Lám, saját erőinktől foszt meg a biztatást nem nyújtó gaz
dasági helyzet zord valósága Vajjon kire és mire támaszkodjunk, ha nem saját erőinkre, 
amelyek függetleníthetnének a másokra való rászorulástól? ( .. .) A régi hagyománynak 
mélységes bölcsessége jutott az eszembe, mert fájó szívvel látom, hogy hogyan fogy saját 
erőnk, hogy hogyan veszíthetjük el független fennállásunkat s mint fogunk esetleg mind 
jobban rászomlni segítő kezek jótékonyságára Ha anyagi helyzetünk ily döbbenetesen talál 
tovább is romlani, megakad szépen ívelő fejlődésünk és legközelebbre kitüzött céljaink el
érésében szinte helyrehozhatatlan károk fogják érni r ársaságunkat (. . ) 

Jelentős értékű kezdeményezéseink is voltak az elmúlt évben. Mozgalmat indítottunk 
ugyanis az approbatiós vizsga megreformálása érdekében, valamint arra, hogy az egyete
men a gyógyszerészetből és állattanból ne csak hallgatni, hanem vizsgázni is, vagy legalább 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tisztikilra és vezetőtestülete 1932-ben 
Az ülő sorban balról jobbra: Lipták Pál, Bayer Antal, Deér Endre, Mágócsy-Dietz Sándor, 

Jakabházy Zsigmond, Horváth Jenő, Wéber Dezső Az álló sorban: Schulek Elemér, Andriska Viktor, 1 

Zalay Dezső, Koritsánszky Ottó, Weszelszky Gyula, Augustin Béla, Csipke Zoltán, 
Mozsonyi Sándor, Ernyey József ·· 
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colloquálni is kelljen a gyógyszerészhallgatóknak. Foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy 
a gyógyszerész-gyakornokok kiképzése egységesíttessék és e célból egy „Útmutató" össze
állítását és kibocsátását vettük tervbe .. (. .) A jutalmazásnak és buzdításnak még egy formá
ját kezdte meg a vezetőtestület Elhatározta ugyanis, hogy a kitűnő eredménnyel vizsgázott 
gyógyszerész egyetemi hallgatóknak Értesítőnk egy-egy bekötött évfolyamát fogja jutalmul 
adni. ( . ) A szokásos állami segély, sajnos, az elmúlt évben, az általános reductiók szerint 
már hozzánk is csak redukált összeggel, 225 P-vel érkezett le (. .. ) Az évközi rossz anyagi 
viszonyok folytán, Értesítőnk 4. és 5. számának terjedelmét erősen redukálni kellett (. ) A 
Segélyező Bizottság is csak szerény keretek között tudta szokásos jótékonyságát gyakorol
ni 11 esetben 405 pengőnyi segélyt folyósított. ( ) Tartottunk 10 rendes, 2 rendkívüli ve
zetőtestületi ülést, 9 rendes, 1 rendkívüli előadó ülést, 1 díszülést és 2 segélyező bizottsági 
ülést (Beszámoló a Társaság 1932 évi működéséről - részletek Értesítő, 1933 .. , 187) 

••• 
Az április hó 21-én tartott (ülésen) a vezetőtestület elhatározta, hogy a Magyar Orvosok 

és Természetvizsgálók ezidén Budapesten tartandó vándorgyúlése alkalmából kezébe veszi 
a vándorgyűlés gyógyszerészi szakosztályának megszervezését Az e célból kiküldött előké
szítő bizottság, melynek elnöke dr. Deér Endre, április hó 3-án és 21-én ülést tartott és el
határozta, hogy az egyetemeknek a gyógyszerészi oktatásban résztvevő és a gyógyszerészi 
tudományokat művelő professorait és assistenseit, továbbá mindazokat, akik a gyógyszeré
szi tudományok művelői, előadások tartására kéri fel. (Értesítő, 1933, 226) 

* •• 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók ezévi junius hó 4-től 10-ig tartották 41 ván

dorgyűlésüket Budapesten. A vándorgyűlésen f ársaságunk kezdeményezésére megalakult a 
gyógyszerésztudományi szakosztály, melynek elnökéül dr. Deér Endre kormányfőtanácsos!, 
helyetteséül pedig dr. Mozsonyi Sándor min. o -tanácsost választotta meg. A szakosztály 
üléseit június hó 6-án, 7-én és 8-án délelőtt és délután tartotta az 1. sz. chemiai intézet kis 
előadó termében (. ) Az üléseken 26 előadás hangzott el. (Értesítő, 1933, 426.) 

1934 

Meg vagyok győződve arról, hogy a megreformált gyógyszerészképzés során az életbe ke
rülő tij nemzedék hivatását átérezve a nemzeti társadalomban ismét olyan helyet biztosít a 
gyógyszerésznek, mint aminő volt a régi, ezelőtt sok évtized előtti időkben, amidőn a gyógy
szerész, különösen a vidéken jelentős tekintélynek örvendett és különösen a természettudo
mányoknak elsőrendű képviselője volt 

Emellett az új és hosszabb időt igénylő gyógyszerészképzés hivatva lesz a túltermelés 
csökkentésére is és csak a pályára hivatást érző nemzedéket fogja magához vonzani, amivel 
alapot fog szolgáltatni arra, hogy soraiból minél többen foglalkozzanak a gyógyszerészet tu
dományos kérdéseivel. Ezenkívül még lehetőséget fog nyújtani arra, hogy jelentős képzett
ségüknél fogva más rokonpályákon is elhelyezést nyerjenek Nemcsak a vegyészettel fog
lalkozó vagy a vegyi eljárásokat igénylő gyárakra gondolok, hanem különösen a vegyi vizs
gálatokra, kivált az élelmiszer és talaj vizsgálatok mindinkább táguló szükségletének kielé
gítésére. Hiszen kisebb községekben, falvakban még a gyógyszertár kezelése mellett is vé
gezhet ilyen munkát embertársai és a közegészségügy érdekében És vajon nem volna-e el-
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sősorban a falusi gyógyszerész hivatott arra, hogy a gyógynövénytermesztéssel is foglalkoz
zék vagy legalább is azt irányítsa? 

Mindezeket csak azért említem, hogy az l\j gyógyszerésznemzedékjövő munkásságának 
különböző kínálkozó munkaterére mutassak rá, de azért is, hogy kitűnjék, miszerint mind
ezekhez a gyógyszerészet tudományának alapját alkotó tudományok elemeinek elsajátítása 
szükséges, mert meggyőződésem, hogy a gyógyszerész hivatását kielégítő módon csak úgy 
töltheti be, ha a megfelelő és szükséges tudományos alapokat sajátjává teszi Az új gyógysze
részképzés reformjának ez volna a legfontosabb feladata. (. ) A gyógyszerészképzés reform
ja azért is sürgősen szükséges, mert hiszen a szomszédos országok, követve a nyugati orszá
gok példáját, már régen megalkották új gyógyszerészképzésüket, amely a mi mostani képzé
sünket messze felülmúlja. (. ) (Dr. Mágóc,y-Dietz Sándor elnök megnyitója a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Iársaság 1934 .. évi közgyűlésén. - részletek Értesítő, 934, 267.) 

* * * 
Fontos jelentőségű esemény volt az elmúlt esztendőben az a megmozdulásunk, melyet a 

gyógyszerészi-analytikai chemia és a gyógyszerismereti tanszék megmentése és fenntartása ér
dekében tettünk (. ) Ezzel kapcsolatban a kiképzési reform megvalósítását is szorgahnaztuk 
( . ) Megszerveztük az immár megjelent IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv ismertetésének 
programmját Az új gyógyszerkönyvet sorozatos előadásokon fogjúk ismertetni Az ismertetése
ket nyomtatásban is meg fogjúk jelentetni, hogy mindazok tájékoztatva legyenek, akik nem le
hetnekjelen előadásainkon. (. ) A Magyar I udományos Akadémia felkérésére bekapcsolódtunk 
a nyelvművelő bizottság ama munkájába, melynek célja a foglalkozásunk körében használatos 
idegen hangzású szakkifejezések megmagyarosítása ( ... ) Dr. Abay Nemes Gyula tagtársunk in
dítványára foglalkozott vezetőtestületünk a Kazay Endre-síremlék felállításának kérdésével is 
( .. ) A Budapesti Gyógyszerész Kaszinó elnöksége I ársaságunkat kérte fel arra, hogy a Kaszi
nó elnöksége által kiírt pályázatra benyújtott pályamunkát megbírálja ( . ) Örvendetes jelenség
nek könyvelhetjük el a magunk részére az egri kerület ama szíves meghívását, amelyben I ársa
ságunkat az Egerben rendezendő vándorgyűlés tartására kérték fel. (. ... .) Segélyező Bizottságunk 
10 hallgató részére összesen 400 pengő segélyt folyósított. (. . ) Értesítőnk IX évfolyama 537 ol
dal terjedelemben jelent meg. ( ) Értesítőnkből mint tiszteletpéldányt külföldre 71, belföldre 
33 példányban küldünk szét ( . ) Dr. Wéber Dez'ő pénztárosunk ügybuzgó munkássága tette le
hetővé, hogy a sok künnlévőség egy részét sikerült behajtani, de nem hallgathatom el, hogy ügy
buzgósága ellenére még mindig mintegy 3500-4000 pengőt tesz ki a tagdíjhátralékok összege. 
(. . ) A jelenlegi rendes tagok létszáma 585, ezenkivül van 5 tiszteleti, 3 levelező, 3 örökítő és 
6 pártoló tagunk, összesen 601. fartotnmk 8 rendes és 6 rendkivüli vezetőtestületi ülést, 8 rendes 
előadóülést és 2 segélyezőbizottsági ülést Elhangzott 9 előadás, a kezdettől fogva összesen 146 
(Beszámoló a I ársaság 1933 évi működéséről - részletek Értesítő, 1934 , 271.) 

* * * 
A közgyűlés után szorgos munkával befejezte előkészületeit a „Magyar Gyógyszer

könyv IV kiadásának ismertetése" című előadás-sorozatot előkészítő bizottság ( . ) Az elő
adás sorozatra, mely április 9-14 között zajlott le, 54 vidéki és 138 budapesti, összesen 
192 kartárs jelentkezett (. ) A könyv alakban is megjelenő ismertetésre a kitűzött határidőig 
összesen 405-en fizettek elő (Ertesítő, 1934., 314) 

* * * 
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(A vezetőség szeptember 14-én tartott ülésén) örömmel vette a vezetőtestület a Magyar
országi Gyógyszerész-Egyesület meghívását egy egyesületközi szakértekezletre, melynek 
célja a gyógys~erészi kiképzési reform tárgyában hozott különféle javaslatoknak egy neve
zőre hozása. (Ertesítő, 1934., 558 . .) 

1935 

Január 25-én (a) rendkívüli előadóülés ( ) előtt tartott vezetőtestületi ülésen 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnöküuk immár saját maga jelentette be és kérte, hogy tekint
süuk el az ő elnökjelöltségétől, mert neki már nagyon nehezére esik az esti kimaradozás. A 
vezetőtestület mély sajnálattal vette tudomásul a megmásíthatatlan kívánságot és elhatároz
ta, hogy érdemekben oly gazdag elnökét díszelnökké való megválasztásra fogja javasolni a 
közgyűlésnek I ávozó elnökünk helyére dr. Jakabházy z,;gmond professor! jelölte a veze
tőtestület. (Értesítő, 1935., 306.) 

* * * 
I ársaságunk kötelességének tartotta még a múlt évben a IV Gyógyszerkönyv megjele

nése alkalmából elhangzott ismertetéseket könyvbe foglalva tagtársainknak és az összes ma
gyar gyógyszerészek részére hozzáférhetővé tenni Ezzel azonban még nem látta betöltött
nek feladatát, hanem szükségesnek tartotta, különösen Mozwnyi Sándor tagtársunk buzgól
kodására, a folyó évben megindítani a gyógyszerészképző előadások megtartását, amelyek 
hivatván az új gyógyszerkönyv újabb kívánalmait részletesen ismertetni tagtársaink, de kü
lönösen a fiatalabb szaktársak érdekében. (Dr. Mágóny-Dietz Sándor elnök megnyitó be
széde a Iársaság 1935 március 8-án tartott közgyűlésén - részlet Értesítő, 1935 .. , 323) 

* * * 
A közelmúlt napokban egy újabb továbbképző előadássorozatot nyitottuuk meg, mely

nek célját most már az egyes gyógyszerkönyvi fejezetek behatóbb megtárgyalása képezi 
(. . ) Gróff Gyula tagtársunk kezdeményezésére foglalkoztunk egy ún. kiegészítő könyv 
(Erganzungsband) összeállításának és kiadásának kérdésével is, amely a nem hivatalos 
gyógyszerek ismertetését és megvizsgálását tárgyalja s egyéb hasznos tudnivalókat tartal
maz .. (. ) A négy Deér testvér az elhunyt szeretett testvér emlékének áldozott, amikor a 
3000 pengős ifj. Deér Endre jutalom-alapot létesítették Ez évben is örömmel könyveltük el 
a 150 pengős állami segélyt és tagtársaink megértő tagdíj-felülfizetéseit, továbbá a Richter 
Gedeon cég 500 pengős adományát és a dr. Pápay-cég 250 pengős szokásos adományát, va
lamint a dr. Egger cég adományát, amellyel a dollárkölcsönkötvény kamatait 300 pengőre 
kiegészítette (. . ) Részt vettünk a gyógyszerészi korporációk egyesületközi értekezletén, 
melynek az volt a célja, hogy összeegyeztessük a kiképzési reformra vonatkozó különféle 
memorandumokat Egy egységes alapon nyugvó felterjesztést dolgoztuuk ki s juttattuuk el 
a kultuszminisztériumba .. (. .. ) Segélyező Bizottságuuk a lehetőség szerint igyekezett segíte
ni ez évben is a szűkölködőkön s így 18 esetben 630 pengőnyi segélyt utalt ki. A felállítan
dó Kazay-síremlékre 50 pengőt utaltuuk át a Magyar Gyógyszerész-Egyesületnek (. .) fag
társaiuk kívánságára a szorosan vett tudományos témák mellé felvettük Értesítőnkbe agya
korlati gyógyszerészet tárgyalását is, s e célból „Kérdések és feleletek" című rovatot nyitot-
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tunk (. ) A múlt évi beszámoló óta tartottunk 9 rendes vezetőtestületi és 4 rk vezetőtestü
leti, valamint 1 segélyező bizottsági ülést Tartottunk 9 rendes előadó- és 1 rk előadóülést 
Elhangzott összesen 13 előadás, amelyekhez 14 hozzászólás történt. ( . ) Hálával köszön
jük meg Jakabházy professor úrnak a jóságát, hogy üléseink számára (ez évben is) rendel
kezésére bocsátotta intézetét (Beszámoló a Társaság 1934. évi működéséről - részletek Ér
tesítő, 1935., 332) 

1936 

Dr. Jakabházy Zsigmond elnök megnyitó beszéde a Magyar Gyógyszerésztndományi 
Társaság 1936. évi közgyűlésén 

Három dologról, melyek fOntosság tekinteté
ben elsőrangúak, szükségesnek tartom elnöki 
megnyitómban is megemlékezni 

Ezek egyike az, hogy a Gyógyszerésztudo
mány:i Társaság a gyógyszerész-továbbképzéssel 
nemcsak theoriában foglalkozott, hanem gyakor
latilag is honosította azt Ne1n lehet eléggé hang
súlyozni az ilyen továbbképző tanfolyamok fon
tosságát különösen olyan forrongó időben, olyan 
rohamos fejlődésben levő pályán, amelyen a 
mindennapi élet folyton súlyosbodó terhével 
szemben nem a megélhetési lehetőségek nőnek 
arányosan, hanem azok a követelmények szapo
rodnak hatványozva, amelyek teljesítését a 
gyógyszerészektől elvárják és amelyek terhét a 
gyógyszerészek vállára rakják A kiképzési rend
szer ósdi elmaradt volta meg se1n adja annak a le
hetőségét, hogy a gyógyszerész a nagyban fejlő
dő és munkakörében folyton újabb és újabb tu

dományos ágazatoknak, műveleteknek bevonása 
által bővült istnereteket elsajáűthatta volna Így 
hát olyan dolgokról marad egyetenll kiképzése 
közben tájékozatlan, amiknek ismerete a tudo
mányosan képzett gyógyszerésznek okvetlenül 
szükséges Ezeket az ismerethiányokat igyekezett 
pótolni a gyógyszerész-továbbképzés, és hOg)· a 
cél elérésében helyes úton járt, mutatja az, hogy 
a továbbképző előadásokat a gyógyszerészek 
nagy számban és nagy érdeklődéssel hallgatták 

A másik, amiről be kívánok számolni, az az 
örvendetes tény, hogy ez év fOlyamán sikerült 
végre elérni azt, hogy a 12 évvel ezelőtt már 
megkísérelt, de akkor megbukott indítványokat 
elfogadtassam a Karral, azt az indítványomat, 
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hog}' az egyetemi gyógyszertár minősíttessék át 
Gyógyszerészeti intézetté és szűnjék meg az a 
függő viszony, amely az Eg}retemi gyógyszer
tárt, ezt a tudo1nányos működést kifejtő intéz
ményt a Gyógyszerismereti tanszéknek aláren
delte Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a 
vívmánynak nagy jelentőségét Úgy tűnik fel, 
mintha ennek elérhetését az akasztotta volna 
meg, hogy az Orvostudományi Kar tagjai nem 
ismerték eléggé az Egyetemi gyógyszertár mun
kakörét és tudon1ányos működését s karunkon a 
Karhoz tartozó II éves gyóg}rszerészhallgatókat 
is csak olyan függeléknek tekintették, akik nem 
érdemelték meg, hogy érdekükben a I<ar vala
milyen kedvezményt is tegyen Ennek a felfo
gásnak meg kellett változnia és szerencsére meg 
is változott Valljuk meg őszintén, hogy nem 
volt teljesen indokolatlan az intéző fiktoroknak 
az előbb vázolt felfOgása 

Az egyetemi hallgatóság közt a gyógysze
részhallgatók a rend, fegyelem és szorgalom te
kintetében nem a legjobb hírnévnek örvendet
tek, mert a hallgatóságnak Cg)· tekintélyes része 
komolytalan volt, inkább törekedett arra, hogy 
az egyetemi ifjúság kirobbanásaiban a vezető 
szerepet vigye s fontosabbnak tartotta ezt a ko
moly, törekvő munkánál 

A háború utáni gyógyszerészgenerációnak 
lépésről lépésre előrehaladásával sikerült ezt a 
kétes értékű felfügást lassacskán megváltoztatni, 
magatartásával, szorgalmával és fölmutatott 
eredményeivel a legjobb renon1éjú hallgatósággá 
küzdötte föl tnagát A segélyegyletünk megvizs
gálására évente kiküldött egyetemi tanácsi bi-

zottság már több év óta dicsérő jelentést terjeszt 
az egyetem tanácsa elé 

A Magyar Gyóg)'SZerésztudományi I ár saság 
füzetekben megjelenő tudományos kiadványai, 
amelyekből leginkább tudnak meggyőződni ar
ról, hogy a gyógyszerészek akarnak és tudnak tu
dományos kérdésekkel foglalkozni és azoknak 
megfejtésébe belemélyedni, szintén nagyban 
hozzájátultak a jó hírnév megalapozásához és a 
gyógyszerészhallgatókra vonatkozó vélemény 
megváltozásához Sőt azt mondhatjuk, hogy 
egyesületünk élete, munkássága volt az, ami első 
sorban, de csak lépésről lépésre haladva, meg
hozta azt a g}rlimölcsöt, ami előttem évtizedek 
óta a kezdetet, a haladás első lépcsőjét jelentette 
s ami ahhoz vezetett, hog)' a gyóg}rszerészek 
kaptak egy új intézetet, amely munkakörének, tu

dományos munkásságának a címében is megfele
lő kifejezést nyert De valljuk be őszintén, hogy 
ennek a vívmánynak elérésében nag}' érdeme van 
annak a tudományos munkálkodásnak, amely az 
Egyetemi gyógyszertárban s most már Gyógy-_ 
szerészeti intézetben fOlyik s nagy érdeme van az 
intézet kiváló vezetőjének, aki szaktudásával s 
minden tekintetben r·átermettségével, szimpati
kus megjelenésével garanciát nyújt az intézet mű
ködésének magas nívón tartására (. ) 

A harmadik, amiről meg kívánok emlékezni, 
a gyógyszerészek kiképzésére vonatkozó re
form 

Ebben a régen vajúdó kérdésben is történtek 
olyan lépések, amelyek remélni engedik azt, hogy 
a jövő évi közgyűlési megnyitóban mint perfek
tuált dologról etnlékezhetünk meg róla Még 
nagy vonásokban sem szándékszom fölemlíteni 
azt a szégyenletes állapotot, amelyben a gyógy
szerészhallgatók egyetemi kiképzése ma sínylő
dik, és erre csak azt a megjegyzést teszem, hogy 
a kiképzés terén a szomszéd Balkán államokkal 
szemben nemcsak hogy elveszítettük kultúrfölé
nyünket, hanem kiképzésünk az ott követeltek
nek messzi mögötte marad. Évek óta sürgetjük 
négy oldalról a kiképzés reformálását Először 

Cg)'etemünk karközi s később egyetemközi bi
zottsága terjesztett fől a Karok jóváhagyásán ke
resztül ment részletes memorandu1not, aztán 
Cg)'más után a Magyarországi Gyógyszerész-
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Egyesület, az Okleveles Gyógyszerészek Orszá
gos Egyesülete és végül a Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaságnak felterjesztése került a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elé, de ed
dig nem tudtuk elérni azt, hogy e kérdésben ko
moly tárgyalások induljanak meg. 

Egy jelentős lépés történt e tér·en folyó évi 
január hó 10-én a Felsőoktatásügyi Egyesület 
orvosi szakosztályának állásfoglalásával A 
Grosz Emil professzor által, mint elnök által 
összehívott értekezlet is sürgősnek mondotta a 
kérdésnek megoldását A2 értekezleten a gyógy
szerészhallgatók kiképzésével foglalkozó 24 ten
des, rendkívüli és magántanáron kívül a kultusz
miniszter és a belügyminiszter képviselője is je
len volt Dr· Mozc;onyi Sándor, mint előadó 
gondosan kidolgozott és mindent felölelő elő
terjesztést tett, amely mindenkit meggyőzött a 
kiképzési reform sürgős voltáról, meggyőzött 
arról, hogy a kiképzés megreformálása a pályán 
működők jobb boldogulását, érvényesülését 
hozza magával s kifejti azt, hogy a reform a köz
egészségügyi érdekeket, valamint a többi álla
mokkal való lépéstartást miképpen van hivatva 
szolgálni 

Ebben az elaboratumban olyan követelések 
vannak felállítva és olyan megállapítások lefek
tetve, amelyek kétségtelenül maguk után vonják 
a gyógyszerészi hivatás és működés jobb meg
becsülését s rámutat az előterjesztés arra a visz
szás és mindenképpen káros helyzetre, hogy a 
gyógyszerész félértékű oklevelét sehol sem te
kintik a többi tudományos pályán nyert oklevél
lel egyenrangúnak 

Ez értekezletnek páratlanul nagy érdeklődés 
közben lefolyt ülése egyhangúlag foglalt állást 
abban, hogy a gyógyszerészképzés az egyetenll 
tanulmányokkal vegye kezdetét s az egyetemi ki
képzés ideje nyolc félévre emeltessék föl, a gya
korlati kiképzés pedig az oklevél megszerzése 
után egy vagy két évre terjedjen s a doktori fO
kozat elnyeréséhez még legalább két félév egye
temi studium legyen szükséges, arneíy idő alatt a 
jelölt tudományos értekezését is elkészíti Az ér
tekezlet kimondotta a gyógyszerész-továbbkép
zés szükségességét, valamint azt is, hogy ezután 
szigorlati kötelezettség nélkül hallgatott tárgyai a 



gyógyszerész-haUgatóknak ne legyenek, mert hi
szen ezek csak időt rabolnak, de eredményt nem 
biztosítanak 

Nagy hálával tartozunk dt· Gtosz Emil pro
fesszornak, ki mint a Fdsőoktatásügyi Egyesület 
orvosi szakosztályának elnöke szőnyegre vitte a 
kérdést s ezzel lehetővé tette, hogy az egyesület 
nagy súlyával a megoldást siettesse. 

Tisztelt Gyógyszerésztudományi I ársaság! 
Nem tudom elképzelni, hogy a kiképzési reform 
keresztülvitele az azt ellenzők aknamunkájából 
állott \'olna meg, hanem inkább gazdasági oko
kat kell gátnak tekintenünk (. . ) 

Ha nem a budapesti viszonyok után ítéljük 
meg a dolgot, ahol minden egyes kérdés eldön
tésére külön szakember áll rendelkezésre, ahol a 

legkülönbözőbb célt szolgáló laboratóriumok 
kínálják magukat mindennemű vizsgálatra, ha
nem a vidék helyzetét tekintjük, akkor bontako
zik csak ki előttünk az a széles műJcödési kör, ak
kor láthatjuk csak, hogy mit jelent egészségügyi 
szempontból, ha a tiszti orvos segítségére egy 
minden téren jól kiképzett, bővült ismeretekkel 
rendelkező gyógyszerész áll aki chemiai, agro
chemiai, botanikai, pharmakognoSiai, mikrosz
kópiai stb. ismereteivel és egy minden vizsgálat
ra berendezett laboratóriumával segítő társa az 
orvosnak, dc ezen kívül önállóan is kiveheti ré
szét az egészségügyi szolgálatokból 

Őszintén kívánom, hogy a refOrm hozza 
meg azt az eredményt, amit mindnyájan várunk 
tőle (Értesítő, 1936 , 219) 

* * * 
Múlt évi közgyűlésünk színe előtt megismételtük a kiváló szorgalmú és előmenetelű 

egyetemi gyógyszerészhallgatók jutalmazására bevezetett szokásunkat, a jutalomkönyvek 
kiosztását A jutalmazásban a következők részesültek: Adametz Leó, Emmanuel Antal, taká
csi Horváth Dénes, Jehn Antal, Kes sler Júlia, Kass Györgyi, cs. Nagy Aladárné, Szüts Má
ria és Tanay lstván. A jutalmazottak nevében lendületes hosszabb beszédben takácsi Hor
váth Dénes köszönte meg a kitüntetést ( ) Dr. Mágócsy-Dietz Sándor tiszteleti elnökünk 

A FIP XII. Kongresszusán 1935-ben egy ostendei kiránduláson a résztvevők egy csoportja 
Középen sapkában dr Schulek Elemér, jobbján és balján Koritsánszky Ottó és dr Mozsonyi Sándor 
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vezetésével a vezetőtestület küldöttségileg felkereste 
lakásán a még mindig gyengélkedő szeretett alelnö
künket és ott átnyujtottuk dr. Deér Endrének a Len
gyel Béla arany-jutalomérmet (. . ) Végre átadhattuk 
a magától minden érdemet elhárítani igyekvő szerény 
Deér Endrének azt a legnagyobb elismerést, amit Iár
saságunk egyáltalán csak nyújtani képes. ( ) Értesí
tőnk 6 füzetben 710 oldalon jelent meg. Eredeti köz
lemény volt 48, referátum 149. ( . ) Az Értesítőnkről 
szóló adatok felsorolása után nem hagyhatom meg
említés nélkül azt a sajnálatos és ismételten előfordu
ló tényt, hogy az utódállamokban lakó elszakadt test
véreink a nekik küldött Értesítőnket vagy egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon rendetlenül, hiányosan kap- Dr. Ernyey József 
ják meg. ( ) 

Bár egyelőre csak csírájában van meg, de későbbi jelentőségében nagy horderejű lesz 
elmúlt évünknek az a belső eseménye, hogy dr. Schulek Elemér tagtársunk indítványára 
megalakítottuk és munkába állítottuk az ú n gyógyszerkönyvi házibizottságot, melynek 
hivatása a jelenlegi gyógyszerkönyv korrekciója és egy elkövetkezendő új Gyógyszer
könyv előkészítése Ez a bizottság nem kizárólagosan Társaságunk tagjait fogja csak mun
kába, hanem szükség szerint kiegészíti magát bármely kívülálló, az ügy érdekében kívána
tos egyénnel. E helyről is felkérjük tag- és kartársainkat, hogy e bizottságot észrevételeik
kel, tisztázandó kérdések felvetésével, javaslataikkal stb minél hathatósabban támogatni 
szíveskedjenek 

Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy ( ) az eddig csupán „Egyetemi Gyógyszer
tárnak" nevezett intézményt „Gyógyszerészeti Intézetté" szervezték át Ezt ugyan nem I ár
saságunk mint korporáció vívta ki, de mégis a mi I ársaságunk oszlopos tagjai azok, akik a 
gyógyszerészi ügy iránti szeretettől buzdíttatva és vezettetve, szorgalmas munkával és ráter
mettséggel megvalósították társadalmi rendünk e régi vágyát Társaságunk közgyűlése (. . ) 
e nagy siker két nagy faktorának: dr. Jakabházy Zsigmondnak és dr. Mozsonyi Sándornak 
hálás köszönetet fejez ki. ( . ) 

Kitűnő alkalom volt újabb személyes ismeretség kötésére és a régi barátság elmélyítésé
re a Bruxellesben rendezett XII. Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszus, amelyen ( . ) I ár
saságunkat hivatalosan dr. Schulek Elemér és Koritsánszky Ottó képviselte. (A kongresszu
son dr. Horváth Jenő is részt vett.) ( ) Az elmúlt évben befejeztük az idegen hangzású 
szakkifojezéseink megmagyarosítását szolgáló munkánkat Az ezeket összefoglaló jegyzé
künket elküldöttük a Magyar I udományos Akadémiának .. ( ) Foglalkozott vezető-testüle
tünk azzal a kérdéssel, hogy az arra méltó gyógyszerészek részére, Társaságunk kezdemé
nyezésére meg kellene honosítanunk az u n „aranydiploma" kiadásának szép szokását (. . ) 
A karácsonyi ünnepek alkalmából dr. Mozsonyi indítványára külön gyűjtést indítottunk a 
testvér-egyesületekkel karöltve, amikor is 310 pengőt sikerült az ínséges hallgatók részére 
összeszedni ( ) Az elmúlt év történetéhez tartozik még az a kis szerény ~jítás is, mely sze
rint elnökünket külön jelvénnyel, egy fapistillussal láttuk el, melyet mint egy marsall-botot 
hord a kezében, amikor az ülések színe előtt megjelenik (Beszámoló a Iársaság 1935. évi 
működéséről·- részletek Értesítő, 1936., 225.) 
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1937 

A pharmakognosia szerepe a gyógyszerészi gyak~tlatban 
Dr .Jakabházy Zsigmond elnök megny1to ~e~ze~t # , , , 

a Magyar Gyógyszetésztudományi 'Tát.saság 19 3 7 eV1 kozgyűlesen 

Engedje meg a tisztelt közgyűlés, ha az en
gem legközelebbről érdeklő kérdéssel, a pbar
makogno.siának a gyógyszerészi gyakorlatban 
való elképzelésemről szólok röviden 

A pharmakognosia az utóbbi évtizedekben 
számos kiváló pharmakognosta s köztük a phar

makognosia nagy mesterének, TSchitchne__k 
munkássága folytán óriási lépésekkel haladt elo

re, úgy hogy tudományos színvonal,tekinte~ében 
bátran kiállja a versenyt bármely mas termes~et
tudományi ágazattal A gyógyszerismeret terüle
te ma már olyan nagy, hogy ugyancsak szorgal
mas és fáradságos munkába kerül, ha szakirodal
ma alapján tudományos haladását figyelem~:! 
akarjuk kísérni. I udományos phatmakognos1a
val füglalkozni azonban T'schirch szerint a szak
tudós feladata, az alkalmazott gyógyszerismeret 
azonban a gyakorló gyógyszerész dolga, vagyis 
más szóval a szaktudós feladata a tudományt 
előbbre vinni, s abból kiválasztani azt, amit a 
gyakorló gyógyszerész gyakorlatilag fel kell, 

hogy használjon , 
Sajnálattal kell látnunk, hogy a ~akorlo 

gyógyszerészek nem fektetnek ol~a~. súlyt az 

egyetemen szerzett pharn:a~o~os:a: ~smere~e
iknek a gyakorlatban valo ertekes1tesere, l111nt 

ahogy azt az ügy füntosságánál fügva tőlü~ ,el 
kell várni Hogy pedig ennek a beteg embeuseg 
látja kárát, az bizonyos, de bizonyos az i~,, hogy 
a kar tekintélyének is árt a pharmakognos1anak a 

gyakorlatban való elhanyagolása. . , , 
Ha a gyógyszerésznek gyakorlati munka,ssa

gát vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy a gyogy
szerész chemiai készítményeket, drogokat és 
galenikus készítményeket expediál .a gyóg?'szer
tárban, ezeket azonban pontosan 1smern1e kell 

és meg kell vizsgálnia, hogy megfelelne~-e a 
gyógyszerkönyv követelményeinek, mert hiszen 
a kiszolgáltatott gyógyszerért vállalnia kell a, fe~ 
lelősséget Szüksége van tehát a gyógyszeresz1 
chemia, a galenikus gyógyszerészet és a phar
inakognosia körébe tartozó ismeretekre Nem 

feladatom, hogy a gyógyszerészi chemia és a 
galenikus gyógyszerészet fontoss~gát hangsú
lyozzam, a magam részéről csa1'. ra aka~ok mu
tatni a phannakognosiának a gyógyszeresze~ez 
való viszonyára, valamint arra a mulasztas:a, 
n1elyet a gyógyszerészek egy része e fontos ker

déssel kapcsolatban elkövet 
Isineretes, hogy a galenikus gyógyszerészet

nek egy füntos részét képezik az extractum~k flés 
tincturák, amelyek drogokból készülnek. :Mielott 

tehát a gyógyszerész hozzáfügna egy extr~ctu:U 
vagy tinctura készítéséhez, meg kellene vizsgál
nia azt a drogot, amelyet a készítéshez felhasz
nál Tapasztalataink, valamint az irodalomban 
található adatok azt bizonyítják, hogy a kereske

désben kapható drogok gyakran rossz minős~
gűek, esetleg hamisítva vannak Na~on terme
szetes tehát, hogy az ilyen drogok~ol nerr: lehet 
megfelelő galenicumokat előállitaru Nem is aka
rok szólni arról a gyakori lehetőségről, hogy a 
drogok közé mérgező hatású anyagok is leh~t
nek keverve. Sok gyógyszerész készen veszt a 

galenicumokat, ami által mentcsü~ek a ~ogok 
megvizsgálásától és csakhamar el 1s feledik azo
kat a pharmakognosiai ismereteket, amelyekre a 

drogok megvizsgálásánál szükségü~ van, lg~,e~y 
olyan mulasztást követnek el, amlt aztan J~Va
tenni se1n lehet, menteni sem lehet, mert amikor 
emberek egészségéről és életéről van szó, csak 
abban szabad bíznunk, amiről saját vizsgálataink 

alapján meggyőződtünk. A gyógyszerár,sz~~ás a 
galenikus készítmények árába belesz~m1tia a 
gyógyszerész tnunkadíját és így nem egeszen e~
kölcsös dolog olyan munkáért, amelyet nem ve
geztünk el, pénzt elfügadni. Vannak, akik azzal 
nyugtatják meg magukat, hogy a készen b.eszer~ 
zett galenicumokat megvizsgálják. De va1on ki 
lehet-e mutatni a Iinct absinthii compositában, 
a Tinct amarában, a Iinct aromaticában és sok 

más galenicumban azt, hogy ezek a gyógy,sze~
könyv által minőségileg előírt drogokbol es 
ezeknek megfdelő mennyiségéből készültek De 

64 

ha azt az egyesek által követett eljárást, hogy ké
szen szerzik be a galenicurnokat, nem is ment
hetjük, megmagyarázni azonban tudjuk azzal, 
hogy sokkal kényelmesebb a kész galenicumot 
megvenni, mint otthon sajátkezűleg előállítani 
Reméljük, hogy az új gyógyszerészi törvény, va
lamint a gyógyszerészek új kiképzése lényeges 
javulást füg hozni e kérdésben s akkor a phar

makognosiai vizsgálatok a gyógyszerész gyakor
latában ismét azt a szerepet fogják játszani, 
amely őket megilleti 

Még csak pát szót akaruk felemlíteni arról, 
hogy sokszor előfürdul, hogy egy népiesen 
használt vagy távoli vidékről hozott, orvoslásra 
használt növény felismerésére, identificálására 

vonatkozólag az orvos vagy bárki más a gyógy
szerésztől kér felvilágosítást 

Az új gyógyszerészi kiképzés; ami remélhe
tőleg nemsokáta megvalósul, olyan cherniai, bo
tanikai és pharmakognosiai ismeretekkel bocsát
ja ki az életbe a gyógyszerészt, hogy ilyen esetek
ben nem kell a kérdés tisztázására sem szakinté
zethez, sem vizsgáló laboratóriumhoz fordulnia, 
mert maga tudja elvégezni a vizsgálatot és maga 
lesz képes a pontos felelet megadására 

Olyan lesz a kiképzés, hogy minden, a ter
mészettudomány keretébe tartozó kérdésnek 
teljes ismerete alapján a gyógyszerész tekintéllyé 
válik, ami nagyban fogja növelni a gyógyszeré
szet tudományos nívóját (Értesítő, 1937., 131.) 

* * * 
Az elmúlt évben ismét nagy lépéssel haladtunk előre a kiképzési reform kérdésében A 

kultuszminiszter ugyanis összehívta az Országos Felsőoktatási Kongresszust, amelyen a mi 
kiképzési reformunk is napirendre került Dr. Mozsonyi Sándor kitűnően összeállít6tt és 
minden ol:ijektív érvet felsorakoztató szakelőadása után ( . ) a hozzászólók közül azok, akik 
ügyünket intézni hivatott magas állású faktorok, valamennyien nagy megértéssel és szere
tettel támogatták a reformtörekvésünket ( ) Múlt évi közgyűlésünkön a régi szokáshoz hí
ven elnökünk átnyújtotta a jeles előmenetelű gyógyszerészhallgatóknak a jutalomkönyve
ket A buzdító és a közgyűlés lelkesedését is kiváltó elnöki beszédre Kedvessy György vála
szolt talpraesetten és megköszönte a jutalmazást ( . ) 

fovábbképző előadássorozatainkat ez évben is folytattuk ( .. ) A továbbképző előadások 
anyagát illetőleg kezére akarunk járni tagtársainknak a jövőben Különös gondot fogunk for
dítani tagtársaink oly irányú kívánságaira, amelyek közérdekűek E célból felkérem tagtár
sainkat, hogy szíveskedjenek szerkesztőnkkel szóban vagy írásban közölni, hogy melyek 
volnának azok a közérdekű témák, amelyekről ezeken az előadásokon hallani szeretnének 
Ugyancsak a gyógyszerészi nagy közérdeket véli szolgálni a vezetőtestület azzal az elhatá
rozásával, amely szerint egy, gyógyszerészek számára írt gyógyszertani (pharmakologiai) 
kézikönyvet fog ez év őszén megjelentetni dr. F'ritz Gusztáv egyetemi magántanár tagtár
sunk szerzőségében (. . ) Annakid„jén többek kérésére beállítottuk Értesítőnkbe a „Kérdés 
és felelet" rovatot Amilyen szépen megindult az érdeklődés e rovat iránt, annyira ellanyhult 
ezután. Úgyannyira, hogy az elmúlt évben már külön felszólítást kellett közzétennünk, hogy 
a közhasznu működésünkben támogassanak tagtársaink ( ) A fontosabb nem hivatalos 
gyógyszerek ismertetésével és megvizsgálásával foglalkozó kézikönyv, amely a hivatalos 
gyógyszerkönyv kiegészítésére szolgál, dr. Csipke Zoltán egyetemi magántanár tagtársunk 
szerzőségében megjelent és kitűnő szolgálatokat tesz (. ) 

Az elmúlt évben ismét 21 tagot voltunk kénytelenek tagdíj-hátralék behajtása végett 
ügyvédünknek átadni. ( ) Jelenlegi létszámunk 565 rendes, 4 tiszteleti, 2 levelező, 6 pár
toló és 3 örökítő tag (. ) Segélyező bizottságunk a még rendelkezésre álló, csekély anya
giak miatt csupán 250 pengőt tudott juttatni vizsgasegélyként 7 folyamodónak A régi segé
lyezettek részéről mindössze egy ízben történt visszafizetés 66 pengő összegben (. . ) Kép-
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Prof dr Jakabházy Zsigmond 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke volt 1935-1943 
között 

Az Udvarhely megyei Kiskedén született 1867-ben A kolozsvári 
egyeten1en orvosi oklevelet szerzett 1891-ben. 1897-98-ban ösztöndí
jasként a strassburgí, 1898-ban a lipcsei, 1901-ben a gráci egyetemen ta
nult 1899~től a kolozsvári egyetemen a kísérletes gyógyszerhatástan és 
gyógyszerismcrcti módszertan magántanára, 1901-től a Gyógyszertani 
intézet adíunktusa, 1913-tól 1919-ig a gyógyszertan nyílvános rendes 
tanára 1906-tól 1915-ig az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztá
lyának titkára volt, annak Értesítőjét 1915-1918 kőzött szerkesztette. 1919-1920-ban birtokán, 
Síménfa.Iván élt~ ahol orvosi &ryakorlatot fOlytatott 

1920-tól 1937-ig a budapesti egyetemen a gyógyszerismeret ny:ílvános rendes tanára. A há
ború utáni nehéz esztendőkben is módot talált arra, hogy a külföldi szaklapok közül járassák 
azokat, melyek tudományos dolgozatokat közöltek, továbbá súlyt helyezett arra, hogy az inté
zet tudományos eredményeit ísmcttctő közleményekben megjelentessék A Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja lett 1923-ban. 1924-től 1926-ig az orvostudományi kar dékánja 
volt 1937-ben nyugdíjazták 

Főként a gyógyszerek és 1nérgek hatásaival, valamint gyógyszerísmereti kérdésekkel foglal
kozott Fő művei: Gyógyszerisme [Nyiredy Gézával és Issekutz Hugóval (Kolozsvár, 1895)] és 
A Gyógyszcrísmeret tankönyve I-I!, Issekutz Bélával (Kolozsvár, 1913). 

Mínt egyetemi tanár, egyike volt a legjobb előadóknak Tanítványai iránt megértő, türelme 
páratlan volt Szegény sorsú hallgatóinak ügyét mindig szívén viselte, részükre karácsonyi se
gélyeket, szigorlati kölcsönöket eszközölt ki 

A Magyar Gyógyszerészrudományí Társaság egyik alapító, éveken át vezetőtestületi tagja, 
majd elnöke volt Személyes kapcsolatai révén elindította a hazai és külföldi gyógyszerészeti és 
orvosi társaságokkal a tudományos kapcsolatok felvételét és folyamatos fejlesztését A Társa
ságnak helyet adott az intézetében, míg kedvezőbb megoldás nem kínálkozott 

1932-bcn Lenf,iyel Béla Emlékérem1nel tisztelték meg, a Társaság, elnökének tiszteletére, 
annak 70 születésnapja alkalmából emlékértnet veretett 

Meghalt Budapesten 1945. július 4-én 

viseltettük magunkat a ( ) Magyarországi Gyógyszerész Egyesület által kezdeményezett, 
háború esetére előredolgozó u n Légoltalmi Bizottság ülésein (Az Egyesület) Országos 
Légvédelmi Parancsnoksághoz tett ama kérelmének előterjesztését, hogy a gyógyszerészség 
részére megfelelő légoltalmi tanfolyam tartassék és a gyógyszerészség felajánlja légoltalmi 
szolgálatait, elnökségünk is aláírta (Beszámoló a I ársaság 1936 évi működéséről - részle
tek Értesítő, 1937., 135) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár saság a gyógyszerészi érdekképviseletekkel kar

öltve a fent elősorolt nagyfontosságú indokok kényszerítő hatásának figyelembevételével 
módot kíván nyújtani a magyar gyógyszerésztársadalom tagjainak arra, hogy szakismerete
ik hiányait kipótolva, minden tekintetben kifogástalanul meg tudjon felelni annak a magas-
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rendű nemes hivatásának, amelyet tőle a közönség, az or
vostársadalom, a közegészségügyi érdek, a hatóságok és 
így a nemzet érdeke joggal megkíván Erre való tekintettel 
olyan továbbképző tanfolyamok megszervezését határoz
tuk el, amelyek révén a legszükségesebb gyakorlati ismere
tek elsajátítása, illetve felfrissítése lehetővé válik ( . ) Iá
jékoztatásképpen közöljük, hogy a tanfolyamok elsősorban 
a négy egyetemi város székhelyén működő Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetekben és Egyetemi Gyógyszertá
rakban, valamint a m kir. Országos Közegészségügyi Inté
zetben fognak megtartatni, illetve amennyiben a jelentke
zők netáni nagy számánál fogva ezek az Intézetek nem vol
nának arra elegendők, úgy egyéb szakintézeteket is bele kí
vánunk vonni ebbe a tevékenységbe (Értesítő, 1937 , 239.) 

* * * 

Dr Mozsonyi Sándor 

Vezetőtestületünk már régebben és ismételten foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi
ként lehetne a reeepturai és laboratóriumi munkákat egységesíteni, aminek az lenne a célja, 
hogy ugyanazt az orvosságot az ország bármely részén is ugyanúgy egyformán elkészítve 
kapja meg a beteg. E célt szolgálták már dr. Zalay Dezső előadásai is A vezetőtestület meg
bízásából d1: Mozsonyi már régebben foglalkozott ezzel a kérdéssel (. ) Elfogadott javas
lata szerint vitaestéket fogunk rendezni, ahol meghányva-vetve a vitás kérdéseket, a helyes 
végmegállapításokat azután döntvényként mondanánk ki s ezek azután kötelezőek lennének 
az egész ország gyógyszerészeire nézve„ ( ) Egyelőre havonta egyszer, ha azután szüksé
ges, kétszer fogunk ilyen vitaestét rendezni. (Értesítő, 1937, 702.) 

* •• 
A szeptember 6-án tartott rendkívüli vezetőtestületi ülés a továbbképző tanfolyam meg

nyitásának ünnepélyes megoldását tárgyalta. Ünnepélyes formát kívántunk ennek adni 
azért, mert nagy horderejűnek gondoltuk a Magyarországi Gyógyszerész Egyesülettel kar
öltve végzett munkánkat (. ) Szeptember 9-én reggel Társaságunk rendkívüli ülésén nyi
totta meg d1: Johan Béla belügyminisztériumi államtitkár úr a budapestivel együtt az ország 
egyetemi városaiban is meginduló továbbképző tanfolyamokat. ( . ) Folyó év október 5-én 
ismét rendkívüli ülésre gyűlt össze a vezetőtestület ( .) D1: Mozsonyi indítványára foglal
kozott a vezetőtestület azzal a kérdéssel is, hogy az orvosi továbbképző bizottság mintájára 
nekünk is egy központi intéző-bizottságot kellene szervezni, amely bizottság azután állan
dó jellegű volna s a kultuszkormány fennhatósága alatt mint hivatalos szerv működnék (Ér
tesítő, 1937, 840.) 

19.38 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság a maga hatáskörében igyekezett a gyógy
szerész kiképzési reform előrehaladásának lassú tempóját azzal enyhíteni, húgy a gyógysze
részek önhibáján kívül eső, a kiképzés elmaradottságából s a gyógyszerésztudományok ro
hamos fejlődéséből származó ismerethiányokat gyógyszerész továbbképző tanfolyamok tar
tásával pótolni igyekezett Hogy e továbbképző tanfolyamok sikerét biztosítsuk, a Gyógy-
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szerésztudományi I ár saság úgy a Magyarországi Gyógyszerész Egyesülettel, mint a Buda
pesti Gyógyszerész Testülettel társulva rendezte és rendezi e továbbképző tanfolyamokat 
( ) Mozsonyi tanár kezdeményezésére 1937 szeptember havában egy kéthetes továbbkép
ző tanfolyamot (is) tartottunk, amikor az egyetemi előadások szünetelése folytán nemcsak 
az esti órákban, hanem az egész nap folyamán lehetett előadásokat és gyakorlatokat tartani 
E tanfolyamon 17 előadó 60 órán át elméleti és 37 órán át gyakorlati előadást tartott. Az ün
nepélyes keretek között megnyitott továbbképző tanfolyamon 57-en vettek részt, mégpedig 
füképpen vidéki gyógyszerészek Nemcsak Budapesten, hanem Debrecenben és Szegeden 
is rendeztünk tanfolyamokat A debreceni (. . ) tanfolyam szervezésében dr. Mikó Gyula 
egyet magántanár ( .. ) szerzett érdemeket A szegedi továbbképző tanfolyam ( .. ) vezetője 
dr. Dávid La;os egyetemi c rk tanár volt (.. ) A március 7-én megnyílt budapesti második 
gyógyszerész továbbképző tanfolyarma ( ) 35 tulajdonos és 44 alkalmazott jelentkezett" 
(Elnöki megnyitó beszéd a Társaság 1938 március 11-én tartott közgyűlésén - részletek. Ér
tesítő, 1938 ., 171.) 

I ársaságunk legutóbbi, 1929-ben történt alapszabály-módosítása óta olyan nagyot fejlő
dött, hogy tisztikarának összetétele már nem felelt meg a követelményeknek és tisztviselői 
egyeseinek bizonyos tehermentesítést kellett nyújtanunk. Ezért mindenekelőtt az elnökhe
lyettesi tisztséget ketté kellett osztanunk és két alelnöki tisztséget szerveznünk, amelyre 
dr. Széki Tíbor egyetemi ny r. tanár és dr. Mozsonyi Sándor egyet magántanár, min taná
csos, vezetőtestületi tagokat sikerült megnyernünk. (. . ) Alapszabályaink másik fontos vál
toztatása az volt, hogy a titkári tisztséget ketté osztottuk és az újonnan szervezett főtitkári 
tisztségre eddigi titkárunkat, dr. l ipták Pál egyet rendkívüli tanárt választottuk meg, titkár 
pedig dr. Halmai János tanársegéd lett, kinek az jutott feladatául, hogy az Értesítőnk szer
kesztésével is megbízott fótitkárt az ügyviteli munkában részben tehermentesítse és emel
lett a gyógyszerész továbbképző tanfolyamok administratiós munkáját is elvégezze. (. ) 

A továbbképzés ügyét szolgálja I ársaságunk azzal, hogy vállalkozott dr. FT itz Gusztáv 
egyetemi magántanár „Gyógyszerhatástan gyógyszerészek részére" című könyvének kiadá-

Dr Mikó Gyula 

- -·=- ---

sára .. (. . ) Fr itz magántanár könyvével megszűnik az 
a mesterségesen fenntartott homályba burkolózás, 
amely az egyes gyógyszerek hatására vonatkozólag 
eddig fennállott és olyan ismereteket tár fel a gyógy
szerész előtt, amiket eddig nem tudott s ha ismert is, 
megfelelő könyv hiányában rosszul ismert (Elnöki 
megnyitó beszéd a Társaság 1939. március 10-én tar
tott közgyűlésén - részletek Értesítő, 1939 .. , 261) 

* * * 
A kitűnően sikerült fovábbképző Tanfolyamok 

intézményessé tétele tárgyában a kormányhatósághoz 
benyújtott felterjesztésünk - a közbeeső fórumok 
megértő és pártfogó javaslataival - már felérkezett a 
kultuszminisztériumba .. Reméljük, hogy ezt az annyi
ra fontos kezdeményezésünket ( ) rövidesen kedve-
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zően fogják elintézni. ( ) A szerencsés kézzel megszervezett és végrehajtott taggyűjtő pro
pagandánk azzal a kedvező és jelentős eredménnyel járt, hogy az elmúlt évben 65 új kartárs 
lépett be I ársaságunk kötelékébe. ( .. ) Mély bánattal töltötte el szívünket az a veszteség, 
amely nagynevű tb. elnökünknek, dr. Deér Endrének idő előtti elhunytával érte Társaságun
kat ( ) A jelenlegi rendes tagok száma 597. (.. ) Értesítőnk 1938. évi évfolyama 710 ol
dalra terjed (. ) Értesítőnkben megjelent 39 eredeti közlemény és 11 egyéb közlemény A 
referátumok száma 131 volt ( . ) A Budapesti Gyógyszerész Kaszinó elnöksége felkérte 
I ársaságunkat, hogy az előadások után szokásos társasvacsoráinkat a kaszinóban, előadása
inkat pedig a Gyakornoki Tanfolyam előadótermében tartanánk meg. Hálás köszönettel vet
tük a felajánlást, azonban próbaképpen, csupán a társasvacsorákra vonatkozólag fogadtuk el 
a szíves meghívást Az előadó-üléseinket ugyanis továbbra is az egyetemi intézetekben kí
vánjuk megtartani, hogy az egyetemmel való eddigi szoros kapcsolatunkat a jövőben is 
fenntartsuk. ( ) Segélyező Bizottságunk mindössze egy hallgatónak nyújtott segélyt 60 
pengőnyi összegben, mint menzasegélyt, ami annyiban örvendetes jelenség volt, hogy a töb
bi hallgató nem szorult segítségünkre .. ( ) Az elmúlt esztendőben tartottunk egy rendes évi 
és alapszabály módosító közgyűlést, 8 rendes vezetőtestületi ülést, 7 előadóülést 9 előadás
sal és 1 segélyező bizottsági ülést Az idei januári előadóülésen hangzott el 200. előadásunk 
(Beszámoló a I ársaság 1938 évi működéséről.:_ részletek Értesítő, 1939., 264.) 

1940 

lnter arma silent Musae, mondja a régi latin közmondás. Fegyverzajban hallgatnak a mú
zsák Ez a közmondás beválik most is, amikor Európa országainak egy része háborút visel, 
másik részének figyelmét pedig leköti a fenyegető háborús veszedelem Ha figyelemmel kí
sérjük a gyógyszerészi tudományok irodalmát, azt lá\juk, hogy a munkásság ezen a téren is 
csökkent - azt mondhatnám - egész Európában, ( ) nálunk eddig normális volt (. ) 

A kiképzés terén talán most már rövidesen megvalósul az a reform, melyet Társaságunk 
a többi gyógyszerészi testvéregyesülettel oly régen és kitartóan szorgalmaz. (. ) A tervezet 
szerint a pályára lépő az érettségi vizsga után mindjárt az egyetemre kerülne, ahol előbb ala
pos kiképzést kapna azokban a természettudományokban ( chemia, növénytan, állattan, ás
ványtan, physika), amelyekre a tulajdonképpeni, szakmai kiképzést fel lehet építeni, azután 
következnének a kiképzés szaktárgyai: a gyógyszerészi chemia, gyógyszerismeret és gyógy
szerészet, melyek úgy elméletileg, mint gyakorlatilag sokkal bővebben adatnának elő, mint 
ahogyan ez eddig történt Különösen a gyógyszerészetre fog nagy feladat várni, mert hiszen 
ennek kell majd pótolnia azokat a gyakorlati ismereteket, amelyeket a pályára lépő eddig 
mint gyakornok a gyógyszertárban sajátított el Új tantárgyak lennének a gyógyszertan és 
méregtan, jogszabályok, kereskedelmi és közgazdasági ismeretek, továbbá agrnchemia és 
agrobiológia ( ) A reform természetesen csak akkor lesz kivihető, ha a Gyógyszerészeti 
Intézet megfelelő elhelyezést kap, felszabaduló helyiségei pedig a Gyógyszerismereti Inté
zetnek engedtetnek át, amire a két intézetnek már is meg van a kilátása (Elnöki megnyitó 
beszéd a Társaság 1940 március 8-án tartott közgyűlésén - részletek Értesítő, 1940 , 231 ) 

* * * 
Főtitkárunk, dr. Lipták Pál professor tollából látott napvilágot (. .. ) a régen várt, kívánt 

„Gyógyszerismeret" című (könyv). Elnökségünk e helyről is köszöni professor úrnak, hogy 
egyrészt a mű kiadási jogát I ársaságunknak ajánlotta fel és így kiadványaink száma ezzel 
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Dr. HorváthJenó 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapító tagja, 1924 és 1945 
között néhány évig Lipták Pállal, majd egyedüli jegyzője volt, ami a 
főtitkári feladatkörnek felelt meg. 

Budapesten született 1881. augusztus 18-án Édesapja ügyvéd volt 
Érettségi után a budapesti Arany Oroszlán gyógyszertárban dr .. Járrnay 
Gyulánál volt gyakornok 1902-ben szerzett a Budapesti Tudomány
egyetemen gyógyszerészi oklevelet. Egyetemi évei alatt elnöke volt a 
gyógyszerészhallgatók önképzőkörének 1904-ben Lengyel Béla kémia 
professzornál a g;;akorlati és elméleti vizsgáit kitüntetéssel tette le és gyógyszerészdoktor lett 
1904/05-ben szolgálta le az önkéntesi évet a 4. sz. tiroli császárvadász ezrednél Rávid ideig 
mint alkalmazott dolgozott, majd megvette a Moson megyei boldog-asszonyi patikát 1910-ben 
ettől megvált és Budapesten a Rákóczi út 70. szám alatti Szent Rókus patika tulajdonosa lett 
Végigharcolta az I Világháborút, visszatérve eladta a patikáját és a fővárosi Szent Róh."Us kór
há2, utána a Szent István kórház gyógyszertára vezetőjének nevezték ki. 1928-tól a Székesfővá
rosi Gyógyszerüzem igazgatóhelyettese, két év"'Vel később igazgatója, 1936-tól a Budapest Szé
kesfőváros Közkórházi Gyógyszertárai I(özponri Gyógyszerraktár igazgatója Ide tartozott a 
központi galenikus és vegyi laboratórium, innen látták el a főváros négy legnagyobb kórházát 

1936-ban dr·. Horváth Jenő szervezte meg a fővárosi alkalmazottak státusában a gyógysze
részi szakot, amivel sikerült kivívnia, hogy a fővárosnál a gyógyszerészeket a közigazgatási 
tisztviselők közé soroltá~ holott minden más hasonló intézménynél a számvevőséghez tartoz
tak A Magyar Gyógyszerészek N~yugdíjintézetének alelnökségét is elvállalta 

D1· Horváth Jenő mindenkor híve és támogatója volt a gyógyszerészet tudományos fejlő
désének. Ehhez kiváló lehetőséget talált a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságban. Iro
dalmi működése főképpen a gyógyszerésztörténet és a farmakognózia volt I öbb tnint negy
ven év alatt számottevő gyógyszerészi szakkönyvtárat gyűjtött össze, értékes és dtka példányo
kat. A szaksajtó útján is arra ösztönözte a kartársakat, hogy legyenek segítségére a hivatás ki
tűnőségei életrajzi adatai és szakmai tevékenységük felkutatásában Könyvtárát és kéziratos 
anyagát az Ernyey könyvtár őrzi Még életében leírták róla, hogy „szimpatikus egyénisége ál
talános kedveltségnek örvend sorainkban" Munkásságát a Társaság Jakabházy Zsigmond és 
Deér Endre Emlékéremmel köszönte meg. 

Budapesten halt meg 1945 november 25-én 

az értékes könyvvel gyarapodhatott; másrészt, hogy a szerzői tiszteletdíját oly mérsékelten 
szabta meg, hogy ennek folytán valóban jutányos áron juthatnak hozzá kartársaink (. ) 

Az elmúlt év folyamán több probléma kérdésével foglalkoztunk Ezek között legfonto
sabb a visszacsatolt Felvidék kérdése. Vezetőtestületünk egy szűkebb körű bizottságot kül
dött ki azzal a feladattal, hogy a Felvidék vezető faktoraival karöltve dolgozzon ki egy ter
vezetet arra, hogy miként lehetne ott és részükre a IV Gyógyszerkönyv ismertetését és a tá
gabb értelemben vett továbbképzést megvalósítani?! Ugyanennek a bizottságnak további 
feladata vándorgyűlések tartásának előkészítése a Felvidéken, amely vándorgyűléseknek 
azután nemcsak a tudomány terjesztése volna a célja, hanem - és talán elsősorban az-, hogy 
ismét közelebbi baráti közösségbe jussunk a tőlünk hosszú időre elszakított testvér-kartár
sainkkal. (. ) 
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Foglalkoztunk továbbá a dr Putnoky-félejavaslattal is, amely a gyógyszerészet támoga
tására egységes gyógyszerészeti propaganda megindítását célozza .. (. .. .)Legközelebbre ter
vezett kiadványunk a „gyógyszerészi ethika" című könyv lesz, melynek kiadásával azonban 
várnunk kell a viszonyok javulásáig .. ( .. ) Felvettünk 41 új tagot, kilépett 6, törölni voltunk 
kénytelenek behajthatatlan tagdíjhátralékok miatt 12 tagot, meghalt 8 tagunk és így végered
ményben rendes tagjaink jelenlegi száma 630. (Beszámoló a fársaság 1939. évi működésé
ről - részletek Értesítő, 1940, 233) 

* * * 
Az április 12-én tartott vezetőtestületi ülésen ( ) dr. Mozsonyi Sándor jelentése a hir

detett továbbképző tanfolyamról sem tartalmazott megnyugtató és biztató adatokat, mert 
sajnálattal tapasztaljuk az érdeklődés ellanyhulását Javaslatára hozzájárult a vezetőtestület 
ahhoz, hogy az új Formulae Normalessel kapcsolatban előadás-sorozatot tartson m~jus hó
ban, amely előadássorozat továbbképző jelleggel bírna. (Értesítő, 1940 , 302 ) 

* * * 
Folyó év június 21-én (. ... .) a Kultuszminisztérium felhívására megválasztottuk a 

Gyógyszerésztovábbképzés Központi Bizottságába küldendő képviselőnket dr. Zalay Dez.ső 
személyében. (Értesítő, 1940., 436) 

1941 

A vezetőtestület ( ) (1940 november 22-én úgy határmott, hogy) a Karközi Bizottság
hoz fog előterjesztést tenni, amely szerint törvényhatóságonként kijelölendők lennének az 
ú. n. tanító gyógyszertárak (Lehrapotheke ), amelyeknek azután a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletben engedélyezné a gyakorlatra jelentkező felvételét A tanító-gyógyszer
tárak kijelölését a Karközi Bizottság felkérésére egy ú.n. kijelölő szakbizottság végezné, 
amelyben szakegyesületeink, a Karközi Bizottság, az Orsz Közegészségügyi Intézet és a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium egy-egy delegáltja foglalna helyet A tanító gyógy
szertárak számát 2-3-szor annyiban kellene megállapítani, mint a pályára jelentkezők szá
ma, hogy azután a gyakorlatra menő hallgatók is körülményeiknek megfelelően helyezked
hessenek el (Értesítő, 1941., 92 ) 

* * * 
Az elmúlt 1940. esztendő határkövet jelent a gyógyszerészképzés történetében Amit I ár

saságunk és vele karöltve minden társegyesület már évek óta sürgetett, az az elmúlt évben 
megvalósult; életbe lépett a kiképzési reform (. ) Az, hogy a kiképzési reform életbelépte
tését sikerült kivívni, az említett testületeken kívül fóleg Mozsonyi Sándor érdeme, kinek fá
radságot nem ismerő munkájáért Társaságunk és egész gyógyszerészi karunk soha le nem ró
ható hálával tartozik Karunknak másik hő óhaja teljesedett akkor, amikor a kormány a 
gyógyszerészeti tanszéket létesítette és erre Mozsonyi Sándort nevezte ki. (Elnöki megnyitó 
beszéd a Társaság 1941 március 14-én tartott közgyűlésén- részletek Értesítő, 1941., 247.) 

* * * 
Erdély egy részének és Kelet-Magyarországnak visszatérésével kapcsolatban ismételten 

foglalkoztunk a visszacsatolt területeket és kartársakat érintő ügyekkel és eseményekkel. ( ) 
Megindítottuk - s így most folyamatban van - az Ó-hazába visszatért kartársak megszerve-
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zését Hisszük és reméljük, hogy létszámunk erősen gyarapodni fog általuk Értesítőnk pél
dányszámát már is 1100 példányra emeltük fel és mutatványszámokat küldöttünk szét Er
dély közkönyvtárai részére megküldöttük Értesítőnk és kiadványaink 5-5 példányát díjtala
nul. Egy marosvásárhelyi könyvkereskedő pedig bizományba kérte kiadványainkat ( ) 

A kiképzési reform életbeléptetése mellett nagy jelentőségű a Továbbképző intézménye
sítése is Remélhető, hogy ennek alapján és segítségével majd olyan tanfolyamokat rendez
hetünk, melyek nagyobb látogatottságnak fognak örvendeni, mint az elműlt év tanfolyamai 
Óhajtva hisszük, hogy a tanfolyamaink iránt ellanyhult érdeklődés csupán anyagi kérdések
kel áll vonatkozásban (. ) Noha kiadványainkkal valóban értékes könyvekét juttatunk a 
magyar gyógyszerészek kezébe, és ezzel nagyban elősegítjük a tudományos elmélyülhetés 
folytán a régi kari tekintély visszaszerzését - mégis sajnálattal azt kell megállapítani, hogy 
gyógyszerészi társadalmunknak csupán egy kis töredéke él ezzel az alkalommal és lehető
séggel. Csak nagyon kevesen - mondhatnám mindig csak ugyanaz a kb 10% vásárolja meg 
kiadványainkat - a többit nem érdekli! ( ) 

Vezetőtestületünk szívesen megszavazott 1 OOO pengő adományt a Budapesti Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet felszerelése érdekében indított gyűjtési akcióra. ( .) A háborús at
moszféra I ársaságunk anyagi vonatkozásaiban is érezteti hatását, amennyiben egyrészt egyre 
drágul a nyomdai költség és a papír, másrészt bizonyára a drága megélhetés okozta, hogy 15-en 
kiléptek Társaságunk kötelékéből, 27-et pedig törölni kellett a névsorból nagyobb összegű, be
hajthatatlan tagdíjhátralék miatt ( ) Nagy taglétszám-veszteségünket kedvezően kiegyenlí
tették és jelentékenyen túlszárnyalták a szép számmal jelentkező új tagok Az elmúlt év folya
mán 114 új tagot vettünk fel (. ) Rendes tagjaink jelenlegi létszáma 694. ( ) Szépen fejlő
dő könyvtárunk a Gyógyszerismereti Intézet kibővülése folytán megfelelő végleges elhelye
zést nyert (Beszámoló a I ársaság 1940 évi működéséről - részletek Értesítő, 1941., 249 ) 

1942 

November havában szándékszunk megünnepelni Társaságunk alapításának 20-ik évfor
dulóját. Nem készülünk nagy ünnepségre, mert hiszen a mai viszonyok között ilyent rendez
ni nem lehet, de az évforduló napján mégis csak meg kell állnunk egy pillanatra, hogy szám
ba vegyük a végzett munkát (Elnöki megnyitó beszéd a Társaság 1942 március 13-án tar
tott közgyűlésén- részletek Értesítő, 1942., 155.) 

* * * 
A Társaságunk kebelében működő u. n gyógyszerkönyv bizottság szorgalmas munkával 

buzgólkodott a IV kiadású Magyar Gyógyszerkönyv hibáinak kiküszöbölésére és hiányai
nak pótlására irányuló javaslaton Az ország területének gyarapodásával visszakerült gyógy
szerészek és gyógyszertárak időközben azonban te~jesen összevásárolták a tartalék gyógy
szerkönyv példányokat úgy, hogy most már nem a régi gyógyszerkönyv korrigálása, hanem 
egy új (az V-ik) Gyógyszerkönyv kiadása vált aktuálissá. (. ) 

Foglalkozott a vezetőtestület azzal a kérdéssel is, hogy nem volna-e célirányos a veze
tőtestületi üléseinkre csak nagyon ritkán eljáró vezetőtestületi tagokat agilisabbakkal felcse
rélni, illetve a vezetőtestületi tagok létszámát tevékeny kartársak beválasztásával ~melni A 
vezetőtestület ez utóbbira határozta el magát és e célból alapszabály módosítást fog benyúj
tani a belügyi kormányhoz. ( . ) Elhatározta továbbá a vezetőtestület azt is, hogy addig is, 
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amíg a kormányhatósághoz felterjesztendő alapszabály módosítás a taglétszám emeléséhez 
hozzájárul, a vidéki egyetemek gyógyszertárainak Budapestre gyakrabban feljáró vezetőit 
vendégként meghívja a vezetőtestületi ülésekre. ( ) 

Az Értesítő kiadásához szükséges papírszükségletünket ugy az elmúlt évben, valamint 
ezidén is az egész évre idejekorán beszereztük és így lényeges megtakarításokat értünk el 
egyrészt, másrészt biztosítottuk Értesítőnk zavartalan megjelentetését ( ) Koritsánszky 
Ottó tagtársunk értékes könyvtárának és a külfölddel folytatott levelezésének jelentékeny 
részét Társaságunk könyvtárának adományozta .. ( ) 

Az űj tagok felvételével kapcsolatban azt az újítást hozta be a vezetőtestület, hogy az 
ujonnan belépőktől a belépési nyilatkozattal egyidejűleg egy származási nyilatkozat csatolá
sát is kívánni fogja, amiként azt a többi egyesület is megkívánja ( . ) Új belépő volt 43, 2 ki
lépett tag újra belépett, 8-an elhaltak A rendes tagok száma eszerint 725 (. ) Értesítőnk 
6 gazdag tartalmú füzetben jelent meg 655 oldal szöveggel. ( ) Eredeti közleményünk volt 
36, egyéb közleményünk 2 Referátumaink száma 131. ( ) Tartottunk 1 közgyűlést, 8 veze
tőtestűleti ülést, 7 előadóülést, 2 segítő bizottsági ülést Elhangzott 1 emlékbeszéd és 7 elő
adás. (Beszámoló a Társaság 1941. évi működéséről - részletek Értesítő, 1942 ., 157.) 

A f. év január 8-án dr. Lipták Pál el
nöklete alatt tartott vezetőtestületi ülésen 
a kiküldött elnökjelölő bizottság javasla
ta alapján a vezetőtestület egyhangú lel
kesedéssel és meleg szeretettel úgy hatá
rozott, hogy a dr. Jakabházy Zsigmond 
elnök lemondása folytán megüresedett 
elnöki tisztségre dr. Széki Tibor eddigi al
elnököt - az ő helyére, az alelnöki tiszt
ségre pedig dr. Schulek Elemér vezető
testületi és szerkesztőbizottsági tagot -
szeretett lemondott elnökünket pedig tb 
elnökké való megválasztásra fogja java
solni (Értesítő, 1943., 205.) 

* * * 
A (tavalyi) közgyűlés ama hatrirozatát, 

mely szerint az ország örvendetes megna
gyobbodására való tekintettel a vezetőtes
tületi tagok száma 12-ről 20-ra emeltes
sék, felterjesztettük jóváhagyásra a bel
ügyminisztériumhoz. Ez a jóváhagyás a 
közelmúltban leérkezett (. ) Kormány
hatósági rendelet alapján időközben meg
alakult a Gyógyszerészi Továbbképzés 
Központi Bizottsága Ennek működése 
folytán a saját kebelünkben alakult 
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elnökök; Dr. Mágóosy-DietzSin<iw, ny. egyet.ny. r. tanár, Bndapest, 
I. AttHa„utcn 95--9~. és Dr. JakahhS..Zy Zsigm<>nd ny. egyet. ny. 
r, tanár, Budap<>St, Vlll., Üllői-út 6. Elnök: Dr. Széki Tib<>r egyet 
ny, r. tanin·, Budapest, 'illl., Múzcum-·körút 4/B. Alel11őkók: Dr. M!i
'"'°llYi Sánd,or min. tanácsos, egyet. ny. r. 1.Wlá.r, Budapest, lX., 
Hőgros Endre-utca. 7/9. l:s Dr. Schulek Elemér egyet. e. ny. rk. tanát, 
OKl Jguzgató Budnpest, IX., Gyáli-út 4. Jegyző: Dr. Horváth Jenő, 
a Kói:kórhaz.i Gyógy=tára.k igazgatója, Bpest, Vll., Nagydi6fa.-u. 
14. FiiWklir: Dr. Lipták Pá! egyet. ny. r. tanár, Bpcst, VIII., Ül!öi-űl 
26. TWc<ir: Dr. Ha.lm.;.\ János egyet m. ta.!llir, Budapest, VIII., Ül
löi·űt 26. Pénztá>·os: Dr. Weil><"" Dez.só gyógyszerész, Budapest, Vlll., 
Práter-ulw 45. l>'llcniir: Dr. Zalay De;ső gy6gysze1'ésl;, Kiapcst
WekerJctclep, Fö-tér. líönyutdros: Dr. C.ipke Zoltán egyet. e. rk. 
tanltr, Budapest, IX., Hőgyes Endre-utca 7/9 A tJezetőtcstWet tar;· 
jai: Dr. Andriska Viktor egyet. e. rk. tao.ór, Budapest, VI~ Ró""8-
utra 61. Dr. Augustin Bóta egyel. e. ny. rk tanAr, Budnpeot, XI., 
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Prof. dr Széki Tibor 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke volt 1943-1947 
között 

1879 április 18-án született Kolozsvárott Gyakornoki idejét szülő
városában, apja „Mátyás Király" patikájában töltötte Gyógyszerészi ok
levelét a kolozsvári egyetemen 1900-ban, gyógyszerészi doktorátusát 
1901-ben, a vegyészi doktorátust 1902-ben szerezte meg J<'abinyi Rudolf 
professzor intézetében. Ott lett tanársegéd, magántanárrá 1907-ben ha
bilitálták Egy évet töltött Berlinben Liebermann charlottenburgi mű
egyetemi professzor szerves kémia intézetében 1912-től adjw1ktus, 1917-ben nyerte el a rend
kívüli tanári címet Az I Világháború befejezése után két évig a családi patikát vezette, majd 
meghívást nyert a szegedi egyetemre, ahol igen mostoha viszonyok között kellett az intézetet 
berendeznie és ahol 1922-ben indulhatott meg az oktatás 1927-ben az egyetem új épületének 
felépítésekor megbízták a Szerves- és Gyógyszerészi Kémia Intézet tervezési előtnunkálataival 
és a szervezésével 1933/34-ben a szegedi egyetem rektora volt 

1934-ben meghívást nyert Budapestre, Winkler Lajos professzor nyugalomba vonulása mi
att új feladatkörében rendkívüli energiával valósította meg a szerves- és gyógyszerészi kémía 
oktatását, átadván az analitika oktatását az akkor intézeti tanár Szebellédy J..,ászlónak. Ezzel -
az 1940. évi tanügyi tefOrm életbe léptetése előtt - inát 19.35-től kötelezővé tette a budapesti 
gyógyszerészhallgatók számára a szerves kémia tendszeres hallgatását 

Tudományos munkásságának elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1934-ben le
velező, 1945-ben rendes tagjának választotta. A Magyar Kémikusok Egyesületének 1907-től 
titkára volt, 1910-től az egyesület lapját szerkesztette, 1941-ben elnökké választották 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alelnöke volt 1938-tól 1943-ig, amikor elnök
ké választották A Társaság Értesítőjének 1938-tól volt szerkesztőbizottsági tagja Az elsők kö
zé tartozott, aki a hagyo1nányos témákon kívül inúanyagok kutatásával is foglalkozott í 901-től 
42 közleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban „Bevezetés a térfogati che1niai ana
lízis elemeibe" e könyve Kolozsvárott 1918-ban jelent n1eg. "Gyógyszerészi kéinhl" tankönyv
ének csak első, a szervetlen részt tárgyaló kötete jelent meg, 1944-ben Intézetében (csak Bu
dapesten) 42 doktori disszertáció készült Haláláig részt vett - mint bizottsági tag - az V. Ma
gyar Gyógyszerkönyv szerkesztési 1nunkáiban 

Bírósági szakértő volt az Alkaloida gyár perében, melyben külföldi gyárak Kabay morfin
gyártási szabadalmát támadták Véleményének döntő szerepe volt abban, hogy a 1nagyar gyár 
megnyerte a pert 

Jakabházy Zsigmond Emlékérmet kapott 1939-ben 1949 júliusban vonult nyugdííba, 
1950 december 4-én hunyt el Budapesten 

„Gyógyszerészi Ibvábbképző" rendező bizottsága kimondotta felszámolását és pénztári ma
radványát beszolgáltatta a Központi Bizottságnak. Ezáltal ugyan megszűnt I ársaságunk befo
lyása a továbbképzés irányítására, de elértük hosszú időn át szorgalmazott ama célunkat, hogy 
a továbbképzés intézményesen biztosíttassék ( . ) 

Az elmult év novemberében volt 20 éve, hogy I ársaságunk megalakult Ezt az alkalmat 
szerettük volna egy ünnepélyes ülés megtartására felhasználni, ( .. ) sajnos azonban a háború 
ideje nem az ünnepélyek megrendezésének id(lje (.. ) Ugyancsak a háborús állapot hozta 
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magával, hogy külföldi kapcsolataink bővülésében pangás állott be. ( .. ) Örömmel jelenthe
tem a tisztelt közgyűlésnek, hogy az elmúlt évben 217 új tagot vettünk fel, ( . ) elhunyt 7, ki
lépett 6 tagtárs, töröltünk 8-at Mindent összevéve nyilvántartó kartotéklapjaink száma meg
haladja most már az 1000-es számot. ( .) Miként az előző esztendőkben, úgy az elmúlt év
ben is a Richter Gedeon gyár igazgatósága nem feledkezett meg szokásos adományának 300 
pengő értékben való megküldéséről. Megkaptuk a szokásos 200 pengő állami segélyt is. ( ) 

A IV kiadású gyógyszerkönyv javítása illetve az V gyógyszerkönyv kiadása tárgyában 
Iársaságunk kebelében alakult gyógyszerkönyvi bizottság (szerint) a háborús helyzet egye
lőre háttérbe szorította akár egy Függelék, akár egy új Gyógyszerkönyv kiadásának kérdé
sét és helyette előtérbe nyomult a „Quid pro quo" (mit mivel helyettesíteni?) kérdés szük
ségszerű megoldásának mikéntje. ( ) Hálás köszönetet mondunk dr. Lipták és dr. Mozsonyi 
professzor uraknak, amiért intézetükben nekünk otthont adni szívesek voltak (Beszámoló a 
Társaság 1942 évi működéséről - részletek Értesítő, 1943., 221) 

1944 

Dr Széki Tibor elnök megnyitója a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
1944. évi közgyűlésén 

A Magyar Gyógyszerésztudományi I ár saság 
egy évvel ezelőtt tartott közgyűlésén részesített_ 
abban a nagy kitüntetésben, hogy az elnöki tiszt
ségre megválasztott Akkor a megtisztelés érzé
se mellett komoly aggodaJmak is el kellett volna 
töltsenek annak a közismert ténynek a tudatá
ban, hogy a háborús viszonyok általában az 
egyesületek, társulatok, intézmények működését 
lényegesen korlátozzák s ezeknek a káros befO
lyásoknak - ha nem is kiküszöbölésére - de leg
alábbis csökkentésére a vezetőnek igen nagy 
erővel kell küzdenie 

Gyenge erőim ellenére nemcsak mély hálá
val és örömmel, hanem jóleső, megnyugtató ér
zéssel is vállaltam a díszes tisztséget, mert nyil
vánvaló volt előttem, hogy a Gyógyszerésztudo
mányi I ársaság működésének és fejlődésének 

jól megalapozott útján, miután azt elődeim érté
kes munkásságukkal számomra könnyen járha
tóvá tették, a további haladás eredményessége, a 
feln1erüló nehézségek leküzdése nem szemé
lyemtől, hanem a Társaság tisztikarától, a Veze
tőtestülettől és az összes tagjaink közreműködé
sétől függ s hogy a világ égésnek minden szépet 
és jót rnmboló démoni erői csak akkor tehetnek 
kátt Társaságunk életében, ha lángjai - mitől Is
ten őrizzen - Hazánk területére is átterjednének 

::_--~-~--o_ 
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Elég egy pillantást vetnünk I ársaságunk leg
utóbbi években kifejtett működésére, hogy érzé
seim helyességét igazolva láthassuk A tények 
azt mutatják, hogy Társaságunk zökkenések nél
kül nemcsak hivatásának magaslatán állott, ha
nem olyan lüktető erővel tett eleget célkitűzései
nek, melyből csak a jelensúlyos viszonyok kö
zött is fejlődésre, erősödésre következtethetünk 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy értékes és vál
tozatos tudományos előadásaink iránt az érdek
lődés inkább fükozódott, mint csökkent volna 
Folyóiratunk terjedelmét sem kellett szűkebbre 
szabnunk s munkatársaink szorgalmából leg
utóbbi évfülyamunk jelentékenyen nagyobb lap
számmal jelenhetett meg, mint pl az 1936. évi 
kiadványunk Tagjaink száma a békebeli viszo
nyokhoz mérten is nagyfokú növekedést muta
tott Könyvkiadó vállalatunk csak a n1últ évben 
adott ki egy értékes tankönyvet s most már egy 
második van sajtó alatt Társaságunk a múlt év
ben jutott abba a helyzetbe, hogy alapszabálya
inkban is lefektetett egyik feladatának, pályatéte
lek kiírásának, eleget tegyen /\zon most igazán 
nem csodálkozhatunk, hog) a rendkívüli viszo
nyok következtében a pályamunkák nem olyan 
számban és minőségben futottak be, mint azt a 
rendes körülmények között elérni lehetett volna 



Általában jóleső érzéssel láthatjuk, hogy a 
magyar gyógyszerészet nemcsak itt a körünk
ben, hanem a nagy általánosságban is a közel
múlt időkben - eltekintve azoktól a nehézségek
től, melyekkel az anyagbeszerzés miatt a gyógy
szertári üzemekben küzdeniük kell - örvendetes 
fellendülést nyert A gyógyszerész-törvény meg
jelenése, ezáltal a gyógyszertárak gazdasági meg
erősödése az a konszolidáció, mely részben a 
Gyógyszerész Egyesületben az ún. koalícióban, 
részben a tulajdonosi, alkalma2otti kar közötti 
egyetértésben nyilvánult meg. A tiszn,iselő 

gyógyszerészek igazságos minősítése, szociális 
intézmények megteremtése, a gyógyszertári va
gyonadó értékelési kulcsának leszállítása stb 
mind olyan események, melyekre nagy meg
nyugvással kell gondoljon minden olyan gyógy
szerész, ki pályájának sorsát a lelkén viseli 

S ha mindezekhez még hozzávesszük, hogy 
a Gyógyszerészeti Intézetünk Mozsonyi prof. 
agilitása és szervező tehetsége folytán olyan 
nagyméretűvé és gazdag berendezésűvé nőtte ki 
magát, milyennel nagy világvárosokban is csak 
ritkán találkozunk, hogy úgy a Szerves és 
Gyógyszerészi Kémiai, mint a Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Intézetben a múlt év folyamán 
a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatását 
szolgáló laboratóriumok létesültek, hogy a 
szegénysorsú, szorgalmas egyetemi gyógysze
részhallgatók segélyezése tekintetében is nagy 
lépéssel jutottunk előbbre, hogy az Orsz Köz
egészségügyi Intézet a közegészségügyet is szol
gáló rendeletekkel a gyógyszertár-tulajdonosok 
segítségére sietett s az összes törzskönyvezett 
gyógyszerkülönlegességek ismertetését és jel
lemzését magába foglaló olyan könyvet adott ke
zünkbe, milyen a külfüldi szakirodalo1nban is 
páratlan, s mindezeken felül még az a régi vá
gyunk is teljesült, hogy a gyógyszertárak ellenőr
zése intézményesen gyógyszerész-szakértők ke
zébe került, akkor azt az egész szokatlan megál
lapítást kell leszögeznünk, hogy a magyar 
gyógyszerészet a legrettenetesebb világháború 
közepette érte el a legszebb és legjelentőségtelje
sebb eredményeket 

Az új egyetemi gyógyszerészképzési sza
bályzatunk is, melynek előkészítésével I ársasá-
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gunk és elsősorban Mozsonyi prof annyit fára
dozott s mely talán még ma sem volna érvény
ben, ha Horváth .Jenő közkedvelt jegyzőnk az 
1939. évi beszámolójában leírt móc).on a „leko
pogási" cselfügásával a babona boszorkányait 
tévútra nem vezeti, szintén a háború megindulá
sának kezdetén lépett életbe Még mindig annak 
az örvendetes ténynek a hatása alatt vagyunk, 
hogy 1940. év őszétől kezdve gyógySzerészhall
gatóinknak a zöme az új kiképzési rendszer sze
rint végzi tanuhnányait az egyetemen s büszke 
tudattal gondolunk arra, hogy már a jöv-ő év- ta
vaszán a többi egyetemi fakultásokat végzett 
hallgatók diplomáival egyenrangú oklevél birto
kában kezdenek hivatásuk teljesítésébe 

A magyar gyógyszerészeknek aránylag rövid 
idő alatt valóban sok kívánsága teljesült, de még 
sokféle igényünk kell kielégítést nyerjen, hogy a 
gyógyszerészetünk arra a szintre emelkedjék, 
amelyen mindnyájan látni szeretnénk A2 a körül-
1nény, hogy gyógyszerész-hallgatóink nyolc-fél
éves kiképzést nyernek az egyetemen, csak akkor 
fog nagyobb tekintélyt is szerezni rendünknek, ha 
azt a tudást, melyet tanulmányaik fülyamán meg
szereztek, a magyar gyógyszerészet és közegész
ségügy javára hasznosítani fogják Sajnos az idők 
úgy változtak, hogy a gyógyszerészre ma már 
csak kivételes esetben várhat laboratóriumában 
a2 a munka, melynek alapján régen, mint a termé
szettudományoknak elsőrendű művelője, tekinté
lyét szerezte Gyógyszertári laboratóriumán kívül 
azonban ma annál változatosabb működési terek 
kínálkoznak számára, mint azt I ársaságunknak 
éppen a legutóbbi előadó-ülésén hallottuk 

.Jóllehet ezek a különböző elhelyezkedhetési 
lehetőségek éppen a magasabb kiképzés fülytán 
lényegesen megnövekedtek, mégis az a kívána
tos, hogy a gyógyszerész továbbra is gyógyszer
tárában képviseljen egy tudományos centrumot 
s életével, munkásságával, valamint bölcsességé
vel ott váljék olyanná, kire mindenki tisztelettel 
és megbecsüléssel tekint Az erkölcsi alapon kí
vül a tudomány és a szakismeret adja minden 
élethivatásnak az igazi értéket Ennek a tudatá
ban törekszik a Magyar Gyógyszerésztudomá
nyi I ársaság már megalapítása óta arra, hogy ha
vonkénti előadásaival és mindig gazdag tartalmú 

Értesítőjével a gyógyszerészi és a gyógyszeré
szettel kapcsolatos tudományok iránt az érdek
lődést ébren tartsa, a gyógyszerészeket tudomá
nyos munkára serkentse s úgy Hazánkban, mint 
Országunk határain túl is bizonyítékát adja an
nak, hogy a magyar gyógyszerészek is a tudo
mány művelői s mi.inkásságukban őket maga
sabb szempontok vezetik 

Most, amikor azt látjuk, hogy a magyar 
gyógyszerészet múzsája a háborús évek alatt 
sem hallgatott el, méltán számíthatunk arra, 

hogy a várva-várt béke napjaiban, mikor egy tu

dományosan képzettebb és a legnemesebb am
bícióktól fűtött fiatal gyógyszerészgárda füg tá
mogatásunkra jönni, még rohamosabban fo
gunk az eddigieknél is szebb eredményeket elér
ni s a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság 
még ragyogóbb büszkesége lesz a magyar 
gyógyszerészi rendnek 

Ezzel a meggyőződéssel üdvözölve kedves 
vendégeinket és tagtársainkat, közgyűlésünket 
megnyitom (Értesítő, 1944, 171.) 

* * * 
Millt évi közgyűlésünk egyúttal tisztújító közgyűlés volt (dr. Jakabházy Zsigmond pro

fesszort dr. Széki Tibor professzor követte az elnöki székben) A közgyűlés további változást 
is hozott I ársaságunk beléletében. Alelnökké választotta ugyanis a közgyűlés dr. Schulek 
Elemér c. ny rk tanár vezetőtestületi tagtársunkat és két új taggal erősítette a vezetőtestüle
te! dr. Némedy Imre egyet magántanár és dr. Zboray Bertalan fófelügyelő személyében ( ) 

I udományos és gyakorlati kérdések megoldására pályatételeket tűztünk ki Külön pálya
tételeket tűztünk ki okleveles gyógyszerészek részére egyenként 300 pengős jutalomdíjjal 
és külön egyetemi hallgatóink részére egyenként 150 pengős jutalomdíüal (. ) Társasá
gunk (. ) rendes előadásaink keretén belül helyt ád aktuális kérdéseknek soron kívüli tár
gyalására és eredményeinek publikálására Így vált lehetővé, hogy a háborús beszerzési ne
hézségek folytán a galenikus készítmények megváltoztatandó előiratait üléseinken tárgyal
tuk. ( ) A korai elsötétítés miatt előadó üléseink kezdeti idejét egy órával előbbre kellett 
tenni ( . ) A nyomda részben munkáshiány miatt, részben anyaghiányok miatt csak kisebb
nagyobb késedelemmel tudott elkészülni Értesítőnkkel ( ) Nehéz nyomdatechnikai előz
mények után sikerült dr. Erdey-Grúz Tibor egyet c rk. tanár kartársunk „Bevezetés a fizi
kai kémiába" című munk~ját megjelentetni Örömmel jelenthetem, hogy szeretett elnökünk 
„Gyógyszerészi chemia" című könyvének első kötete már nyomás alatt van. ( . ) Sajnálat
tal kellett elfogadnunk d1: Csipke Zoltán egyet e. rk tanár könyvtárosunk lemondását, aki 
más irányú nagy elfoglaltsága miatt a könyvtárosi teendőket továbbra ellátni nem tudja ( .. ) 
Az elmúlt év folyamán tartottunk 1 közgyűlést, 8 vezetőtestületi, 7 előadóülést és külön 
1 tudományos film-előadást Elhangzott 1 emlékbeszéd. (Beszámoló a I ársaság 1943. évi 
működéséről - részletek Értesítő, 1944, 175.) 

* * * 
Folyó évi március hó 10-én jöttünk utoljára össze a közgyűlésen s azóta mindjobban be

lekeveredtünk a háborúba, s ezért nem tartottunk üléseket A közgyűlés idejében még csak 
messziről s egyelőre közvetlen bajok nélkül, de aggódva tekintettünk a jövő elé, hogy azu
tán rövid néhány hét után saját magunkon és szép fövárosunk pusztulásán tapasztaljuk s lát
juk a háború rémségeit (Értesítő, 1944, 419) 
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II. 
ÚT A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁGIG 

1945-1967 

1945 

1946 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság vezetőtestülete 1946 október 29-én az Egyete
mi Gyógyszerismereti Intézetben a Tár saság működésének megindítása ügyében értekezletet 
tartott, melyen résztvettek az egyes gyógyszerészi érdekképviseletek megbízottai is 
Dr Mozsonyi Sándor alelnök megnyitva az ülést ismertette a Gyógyszerésztudományi Társa
ság történetét és eddigi működését A Társaság 1922-ben alakult meg. (. ) A gyógyszerészi 
érdekképviseletek kiküldöttei - hozzászólva a kérdéshez - készséggel ajánlották fel támoga
tásukat Hangsúlyozták, hogy minden pártpolitikától mentes, tisztán tudományosao működő 
egyesületet kívánnak, amely a gyógyszerészhallgatókat oktató egyetemi tanárok vezetése alatt 
szolgálja a gyógyszerészi tudományokat (. . .) Az értekezlet szükségesnek tartja a Társaság 
működésének mielőbbi megindítását E célból előadóüléseket fog tartaoi minden hónap máso
dik péntekjén d u 5 órakor (esetleg gyakrabbao is) a Gyógyszer ismereti Intézet taotermében 
Az első előadást Mozsonyi Sándor professzor tartja meg november 8-án. Szükségesnek tartja 
az értekezlet a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének kiadását Addig is míg 
ez lehetővé válik, a Gyógyszerészi Szakszervezet hivatalos lapja „A Gyógyszerész" készség
gel fogja közölni az elhangzott előadásokat és a Társaság egyéb közleményeinek is szívesen 
helyet ad. A Társaság most is tagjainak tekinti mindazokat a gyógyszerészeket, akik az ostrom 
előtt is tagjai voltak (és politikailag igazolva varrnak) (A Gyógyszerész, l 946., 83.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságban serényen folynak az ~uaszervezés 

munkálatai. Egymás után érkeznek a szétküldött felhívásokra a válaszok egyrészt olyao kar
társaktól, akik már az ostrom előtt is tagjai voltak a Társaságnak és ezentúl is tagjai kíván-
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Prof dr Lipták Pál 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke volt 1947-1949 

között 
)'. 

1J 
1887 június 29-én született Felkán, Szepes megyében. A Budapes

ti I'udományegyetem orvosi karán szerzett orvosdoktori diplomát 
1910. novemberben Egyetemi pályafutását a Belgyógyászati klinikán 
kezdte meg. A Gyógyszertani Intézetben lett díjtalan gyakornok 1912 
február 12-én, díjas gyakornok május 1-én, tanársegéd 1913. szeptem
ber 1-én. 1914 szepte1nber 1-től a Gyógyszerismereti Intézetben is el
látta a tanársegédi teendőket, az Intézethez 1918. április 1-én kapott tanársegédi kinevezést Ó 
volt az új intézet első asszisztense Közben a bécsi farmakognóziai intézetben tett rövid tanul
mányutat, hogy az ott tapasztaltakat itthon értékesíthesse A Gyógyszerismereti Intézetben 
1921. október 1-től adjunktus, 1935 július 1-től laboratóriutnvezető, 1939. június 30-tól nyil
vános rendkívüli, 1940 október 19-től nyilvános rendes egyetemi tanár. I<.ét évig a kari tanács 
jegyzője volt, a felajánlott dékáni tisztet netn fOgadta el 1940-től a Gyógyszerészképzés Kar
közi Bizottságának tagja, 1946-tól 1948-ig elnöke volt 

A 1\1agyar Gyógyszerésztudományi I ársaság alapító tagja, kezdettől néhány évig dr. Horváth 
Jenővcljet,7zője, majd 1928/29-től titkára, 1939-től főtitkára,_ 1947--48-ban elnöke volt 

A Társaság Értesítőjét 1925-1947-ig szerkesztette Az ErtesÍtő 64 belföldi és 89 külföldi 
tiszteletpéldányt küldött szét a világ n1inden tája felé. 35 szaklappal állt cserev1szonyban, ezek
nek cikkeit az Értesítő referálta, jó részük pedig referálta az Értesítő eredeti dolgozatait is, me
lyek német nyelvű fűrdítását, illetve összefoglalását gyakran ő készítette. /\_z ()sztrák Gyógy
szerész Egyesület levelező tagjává választotta. A Társaság 1937-ben Jakabházy Zsigmond Em
lékéremn1el tisztelte meg. 

Lipták Pál professzor a tudon1ányos munkásságát 1916-ban kezdte meg „Vizsgálatok a 
gyógyszcristncret köréből" cünű dolgozatával és 1948-ban „i\ gyógyszerismerct fejlődése az 
utolsó 100 esztendőben" című cikkével fCjeztc be, megjárva közben a gyógyszerészi tudomá
nyok, a történet, a néprajz, az oktatás sok istneretlen területét 

A szorosabban vett firmakognóziai kutatás területén három témát tüntetett ki figyelmével, 
tnelyekben a kimunkált eredményeit a gyakorlatban lehetett hasznosítani Több dolgozata tük
rözi egyéb kutatási érdeklődését Ezek: egyéb farmakognóziai témák, mérgek, élvezeti szerek, 
régi gyógyszerek, valamint gyógyszcrésztörténet, példás életpályák A „Gyógyszerismeret" cí
n1ű tankönyv és a háron1 kiadást megért „GJógyszerismereti vizsgálatok" korszerű ismerete
ket közvetitettek Közleményeinek száma tneghaladta a 60-at 

1949. január 31-én hunyt el I anártársai körében a legnagyobb szeretetnek örvendett, asz
szisztensei jóakarót és példaképet láttak benne, hallgatói körében népszerűségnek örvendett 

nak maradni, másrészt olyan kartársaktól, akik most kívánnak belépni ( . ) Jelenleg a tag
gyűjtés munkája, a jelentkezés és befizetések feldolgozása folyik ( .. ) Mihelyt e munka zö
mét elvégeztük és Társaságunknak meglesz a szükséges tagállománya, tisztújító és utána, 
szükség esetén alapszabály módosító közgyűlést fogunk összehívni. ( ) 

A Magyar Gyógyszerésztudományi I'ársaság elnöksége nevében: dr. Lipták Pál egyet 
ny t tanár (A Gyógyszerész, 1946., 84.) 

* * * 
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság november hó 8-án pénteken d. u 5 órakor 

tartotta kétévi szünet után első előadóülését az Egyetemi Gyógyszer ismereti Intézet előadó
termében. E - mondhatnánk-ünnepélyes alkalomra igen szép számban jelentek meg nem
csak a Társaság tagjai élükön Széki, Lipták, Mozsonyi, Csipke, Mödlinger, Fritz, Némedy, 
Végh, Halmai, Kedvessy professzorokkal, hanem a vendégek is, kik között a gyógyszerészi 
közélet képviselőit is láttuk, továbbá nagy számban az egyetemi ifjuságot Dr. Széki Tibor. 
egyet ny. r. tanár a Társaság elnöke nyitotta meg az ülést ( ) Felkérte Mozsonyi pro
fesszort bejelentett előadásának megtartására ( ) A legközelebbi előadóülés december 13-án 
d u. 5 órakor lesz ugyanott. Fritz Gusztáv professzor fog a pharmakologiai kutatás legújabb 
eredményeiről beszámolni (A Gyógyszerész, 1946., 85) 

1947 

Az igazi célelérés az volna, ha a továbbképzésre leginkább ráutalt kis falusi kartársain
kat, akik saját anyagi erejükből erre nem képesek, ugyancsak fel tudnánk hozni néhány hét
re az egyik ilyen tanfolyamra, úgy, hogy ez nekik költségbe ne kerüljön, sőt a községi orvo
sok példájára, ingyen helyettest is kaphatnának erre az időre. Ma ilyen támogatásra az ál
lam, sajnos, nem képes. De gyógyszerésztársadalmi akcióval, úgy vélem, meg lehetne olda
ni ezt a kérdést, hiszen tulajdonos kartársaink részéről nagy megértést látunk minden vona
lon az áldozatvállalás tekintetében (. ) A gyógyszerészkorporácíókat fel fogjuk kérni arra, 
hogy a tanfolyamra jelentkezők számára igyekezzenek olcsó lakást és ellátást biztosítani. 
(Dr. Mozsonyi Sándor A Gyógyszerész, 1947, 200.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi I ár saság Értesítője három évi kényszerszünet után 

megjelent A Társaság tagjai a számokat illetményként kapják meg. ( .. )Pályánk szócsöve 
e 2 sajtóorgánum és nem lehet elválasztani e kettősséget és az ezzel járó kölcsönös együtt
működést A tudományos világ reflektorfényében vagyunk, az első útját tapossuk a görön
gyös demokráciának és a sok-sok nehézség, amely a mai ember munkáját jellemzi, nem ri
aszthat el bennünket attól, hogy a gyógyszerészet tudományos jellegét kidomborítsuk ( ) 
Mi az „A Gyógyszerész" szerkesztői, úgy állapodtunk meg a Társaság vezetőivel, hogy tu
dományos anyagainkat kölcsönösen fogjuk egymásnak rendelkezésére bocsátani, munkatár
sainkat felosztani, mert a mai mostoha papírellátás ezt feltétlenül indokolja. (Márkus Dezső 
A Gyógyszerész, 1947, 281.) 

* * * 
A Társaság sajnos nehéz helyzetben van, mert a mintegy 3000 főt számláló magyar 

gyógyszerész társadalom tagjainak mindössze csak 15%-a lépett be a tagjai sorába és a tag
sági díjak is nehezen folynak be. ( ) A tudományok és a technika hatalmas arányú f'jlődé
se a gyógyszerésztől is egyre magasabb tudományos és gyakorlati felkészültséget kíván 
meg. Aki ezt nem lá~ja be, nem érzi át, az végzetesen le fog maradni az idő szekere mögött. 
( ) Nyomatékosan kérjük tehát tagtársainkat, szíveskedjenek a Gyógyszerésztudományi 
Tár saság tagjainak sorába belépni, a tagok pedig küldjék be tagsági díjaibt 

Dr. Lipták Pál elnök, dr. Schulek Elemér alelnök, dr. Mozsonyi Sándor alelnök (A Gyógy
szerész, 1947., 301.) 

* * * 
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Emlékeztetni kívánom Kartársaimat a Gyógyszerésztudományi I ársaság idei rendezésé
ben megtartott (Kedvessy, Mozsonyi, Némedy, Schulek, Turi, Vitéz stb professzorok) előadá
saira, amikre méltán büszkék voltunk, s amelyekről megállapítottuk, hogy magasan európai 
nívójúak Sokszor feljajdultunk, hogy ilyen magas színvonalú tudományos előadásokon alig 
láttunk más érdeklődőket, mint az egyetemi hallgatókat Amikor azt látjúk, hogy egy-egy 
hasonló 01vosi előadást milyen hatalmas érdeklődés kísér, nem érthetjük meg azt a közönyt, 
mely pályánkat jellemzi. (. . ) A Gyógyszerésztudományi I ársaság jó szándékú vezetőinek 
igyekezete csak addigra szól, amíg látják, hogy munkásságukat az érdeklődés kíséri. Abban 
az esetben, ha a hagyományos gyógyszerészközöny kikezdi a tudomány most ~jra épülő fel
legvárát, nem lesz alkalom többé e kiesést pótolni. Rengeteg a tennivaló. Az új gyógysze
résztudomány, karöltve az összes hasonló tudományokkal, várja a tudósok kezdeményezé
sét Szinte pillanatok alatt el lehetne végezni az elmúlt évek elmaradt munkáit A régi rend
szerből átmentett kiváló tudósaink, telve kezdeményezéssel, alig várják az alkalmat, hogy 
azokat megvalósíthassák (Márkus Dezső .. A Gyógyszerész, 1947, 471) 

• • • 
Dr Mozsonyi Sándor professzor megnyitja a gyógyszerész-napokat 

Ma a tagok száma a fenti létszámnak felét 
sem éri el (500-at - a szerk.) Az Értesítőre az 
előfizetési díjak vontatottan fülynak be s annak 
ellenére, hogy a munkatársak, az egyetemi taní
tószemélyzet, lelkesen, ingyen dolgozik, a ren
delkezésre álló csekély összeg a nyomdaköltsé
gekre sem elegendő s szégyenkezve kell bevalla
nunk a külföldi érdeklődők előtt, hogy a felsza
badulás óta mindössze csak három füzetet tud
runk kiadni 

IUdjuk azt, hogy a különböző terhek miatt a 
gyógyszertártulajdonosok helyzete is nehéz és 
hogy a gyógyszertári jogviszonyok bizonytalan
sága a jövőt illetőleg sok gondot okoz és kétsé
get támaszt a tulajdonosi karban. Az is igaz, hogy 
ma 1nindenki túlontúl el van foglalva, hajszolt az 
élet, a kevés szabadidőből sokat elvesz a minden
napi kenyérgond és a pártélet, a politika, ez azon
ban mégsem lehet ok arra, hogy egyéb, így pl az 
egész gyógyszerészi kar szempontjából eminens 
fontosságú gyógyszerész kulturális feladatainkkal 
ne törődjünk, azokat elhanyagoljuk 

Tudjuk mi azt is nagyon jól, hogy megnehe
zedett az idők járása felettünk, hogy mindenki
nek sok gondja-baja van, hogy kevés a jövede
lem, sok a kiadás Ki tudná ezt jobban, mint ép
pen az egyetemi tanítók, akiknek fizetése sok-
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szor a létminimumot sem éri el és mégis dolgoz
nak lelkesen, szeretettel, áldozatos lélekkel a kö
telező munkateljesítménynél sokkal többet, mert 
az idealizmus nem veszett ki belőlük ( ) 

A pénzadón kívül minden hivatási ágazat
ban van egy szellemi adó is Különösen fontos 
ez a mi pályánkon, amely az 18 7 6 évi XIV te 
124 §-a értelmében „közegészségügyi intéz
ménnyé" minősített gyógyszertárak szakembe
reiből áll Ez a hivatási ág világszerte tudomá
nyosan megalapozott gyakorlati pálya, amelyen 
ma már hosszú négy éves egyetemi kiképzés 
után nyerhető csak el az oklevél 

Nem elég azonban ezeket egyszerűen tudo
másul venni és ha érdekeink úgy hozzák maguk
kal, csak büszkélkedni velük, hanem ki is kell azt 
érdemelni és mindenkinek meg kell tennie a ma
gáét ennek érdekében 

Nézzünk csak most szembe azzal a sokat 
emlegetett s egyetemi hallgatóink által is nem 
egyszer felhozott megállapítással, hogy „minek 
nekünk ez a sok tanulás, ez a magas tudományos 
képzettség, mikor a gyakorlatban a patikában 
mindezekre semmi szükségünk nincs" Őszintén 
szólva, magam is sokat töprengtem ezen a prob
lémán s vizsgálgattam azt a nagy különbséget, 
amely a tudományos kiképzés és a gyakorlati élet 

1 

! 

követelményei között egyre fükozottabb mérték
ben mutatkozik s végtelen sajnálattal kellett meg
állapítanom, különösen a múlt tanév végén, ami
kor az új rendszer szerint kiképzett gyógyszeré
szek első csoportja hagyta el tudománnyal, elmé
leti és gyakorlati tudással terhelten az Alma Ma
tert, hogy milyen nagy kár, hogy amit 4-5 hosszú 
év alatt elméleti és gyakorlati vonalon nagy szor
galommal és fáradsággal magukba szedtek ezek 
az ifjak, az rövidesen veszendőbe megy, haszno
sítatlanul elfolyik, mint az olajkutakból az értékes 
gázok, vagy híres melegvíz forrásaink nagy hő
és kémiai energiái És tekintetem a külföld felé 
fordult keresve, hogy ott vajon hogyan áll ez a 
probléma, ahol talán még nagyobb a fent említett 
ellentét mint nálunk, ahol a miénkhez hasonló 
vagy annál is intenzívebb kiképzés mellett a 
klasszikus gyógyszerészi. tevékenység - a gyógy
szerkészítés és ezzel kapcsolatos teendők - talán 
még a nálunk tapasztalhatónál is jobban össze
zsugorodtak 

A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségnek 
augusztus hó végén Zürichben lefolyt ülésére ki
utazott kartársakat felkértem e kérdés tanulmá
nyozására - minthogy nekem sajnos nem állott 
módomban oda kimenni - s arra, hogy miként 
képzelik el és hogyan látják a különböző államok 
a gyógyszerészet jövőjének kialakulását külföldön 

Az előbbi kérdésre frappáns választ ad 
Casparís gyógyszerész profCsszor a Schweize
rische Apotheker Zeitung augusztusi számában 
a svájci gyógyszerészképzésről szóló és e lapban 
teljes egészében közölt cikkének a következő ré
szében: „Ha a svájci kiképzési rendszer· tapasz
talatait vizsgáljuk, úgy meg kell említenünk azt a 
dilemmát, ami valószínűleg külföldön is felme
rült, nevezetesen a gyakorlat és az elmélet közöt
ti ellentétet, vagyis azt, amit a hallgató az egyete
men az évek folyamán tanult és amire neki ké
sőbb a gyakorlatban szüksége van. Sokak előtt 
fCleslegesnek tűnik fel annak a sok stúdiumnak a 
tanulása, amire később a gyakorlatban nincs 
szükség. De nem szabad elfelejteni, hogy más 
tudományágakkal kapcsolatban is így van ez Mi 
igenis megkívánjuk, hogy minél sokoldalúbb le
gyen az egyetemi kiképzés, hogy ne csak egysze
rű szakembereket képezzünk, akik a saját kis 
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munkaterületükön kívül nem látnak túl, hanem 
valódi akadémikusokat, a szó igazi érelmében 
Az alapos elméleti és gyakorlati tudás adja csak 
meg a biztos alap-ot és szabja n1eg a viszonyt az 
oCTossal, a beteggel és a konkurráló álszakem
berrel szemben Az alapos tudományos kikép
zés tehát a legfőbb törvénye legyen a gyógysze
résznek, amennyiben pozícióját mint szakember 
akarja betölteni, az orvosi tudományok közül ré
szére kijelölt területen " 

Íme a fClelet a feltett kérdésre, amely klasszi
kusan világítja meg előttünk, hogy miért van 
szüksége a gyógyszerésznek, mint fontos egész
ségügyi tényezőnek, mindenütt a világon széles
körű tudásra és tudományos ismeretekre. És ha 
most ezek után azt nézzük, hogy a pályáját sze
rető, ideálisan gondolkodó gyógyszerész számá
ra a fenti eszmei gondolatok mellett kínálkoz
nak-e realitások is a tudomány művelését illető
leg, akkor azt mondhatjuk, hogy igenis, bőven 
vannak ilyenek, amelyek közül röviden csak né
hányat említsünk meg. A közönség és az orvos 
részéről mutatkozó nagyobb megbecsülések, te
hát a kari és egyéni presztízsen kívüli anyagi ha
szon érhető el a gyógyszertárakban, orvoskémiai 
vizsgálatok végzésével, élelmiszer·ellenőrzéssel és 
piacvizsgálattal kapcsolatos teendőkkel, ideérve a 
gombaismeretet is, amelyre a Magyarország szá
mára kínálkozó nagyobbmérvű exporttal kap
csolatban a kormány által felállítani tervezett vi
déki központokban juthat szerep a jól képzett új 
rendszer szerint végzett gyógyszerésznek A 
gyógynövénygyűjtés és termelés szintén nagy 
nemzetgazdasági jelentőségű, amely a gyógysze
részek nélkül maradéktalanul nem szervezhető 
meg. Az agrokémiának és növényvédelemnek -
amely az új kiképzésben szintén fontos szerepet 
játszik - a földosztással kapcsolatb~.n Ya.!l gyógy
szerészi jelentősége A gyógyszertári laboratóriu
mi munkálatok, galenikumok előállítása, ampul
lás készítmények produkciója, kisebb vidéki he
lyeken is komoly hasznot jelenthet a gyógysze
rész számára, amire több péld:it tudunk A 
gyógyszerek vizsgálata és cl!enőrzése minden 
gyógyszerésznek kötelessége s a székesfőváros
ban régebben megszervezett, de sajnos ma szü
netelő ellenőrző organizáció mutatott jó példát e 



tekintetben A gyógyszertani ismeretek az orvos
nak adandó felvilágosítások során hasznosítha
tók Ez a feladat a jövőben egyre gyakrabban fog 
a gyógyszerészre hárulni és annak kifogástalan 
teljesítése ugyancsak nagymértékben elő fogja 
segíteni a gyógyszerészek többé-kevésbé hanyat
ló presztízsének megerősítését A helyes és szak
szerű recept- és galenikum-készítés fontosságá
ról azt hiszem, különösebben nem kell szóla
nom Arról, hogy a gyógyszerész széleskörű ter
mészettudományi és közegészségtani tudását 
jobban kellene és lehetne hasznosítani a köz ja
vára, e sorok írója az Országos Közegészségügyi 
Intézetben nem.régiben tartott előadásán igyeke
zett meggyőzni az ország közegészségügyi irá
nyításában fontos szerepet játszó orvostényező
ket, akik igen nagy érdeklődést tanúsítottak ezzel 
a kérdéssel szemben. Mindezeket az elgondolá
sokat, amelyeket csak röviden, néhány szóban 
füglaltunk össze, a hároméves tervvel kapcsolat
ban lehetne leginkább realizálni 

Az elmondottak után érthető, hogy ini, 
egyetemi emberek, akiknek feladatunk a kari 
kultúra emelése, művelése, ápolása és akik így 
látván a dolgokat ideálokért küzdünk, elkesered
ve látjuk, hogy a továbbképző tanfolyamok 
meddők maradtak, hogy a Gyógyszerésztudo
rnányi Társaság Értesítője elsorvad, hogy a Tár
saság előadó ülését nem látogatják a kartársak s 
nemcsak anyagilag nem támogatják eléggé a ma
gyar gyógyszerészet és a köz érdekében kifejtett 
önzetlen munkánkat, de sokan a legteljesebb kö
zömbösséget tanúsítják azzal szemben, mintha 
nem is az ő érdekükben történnék mindez 

A Gyógyszerésztudományi Társaság előadá
sainak látogatásával kapcsolatban nem egyszer 
azt hallottuk, hogy azoknak sokak számára túl
ságosan magas színvonala miat~ nincs kellő ér
deklődés Ezért határoztuk el s ezért javasoltam 
ezeket a gyakorlati tárgyú megbeszéléseket és 
összejöveteleket, amelyekkel még egy utolsó kí
sérletet teszünk, amely ha szintén eredményte
len marad, ám lássák maguk a kartársak annak 
következményét Mi megtettük és megtesszük a 
magunkét, lelkiismeretünk nyugodt 

Kérünk mindenkit, aki csak teheti jöjjön el 
ezekre az összejövetelekre, támogasson bennün
ket ezekben a közérdekű törekvéseinkben A vi
déki kartársak pedig, akik nem jöhetnek ide, 
írásban közöljék velünk problémáikat, kérdései
ket, amelyekre igyekszünk feleletet adni és a 
szaksajtóban való közlés által mindenki számára 
hozzáférhetővé tenni a legfüntosabb tudnivaló
kat Tervbe vettük azt is, hogy kimegyünk egyes 
vidéki gócpontokra és ott folytatjuk közérdekű 
munkásságunkat, ha érdeklődésre szárrúthatunk 
vidéki kartátsaink részéről 

Most pedig köszönetet mondunk az összes 
kari testületeknek, a Budapesti Gyógyszerész 
Testületnek, a Gyógyszerészek Szabad Szakszer
vezetének, a Magyar Gyógyszerésztudományi 
I átsaságnak, az Országos Gyógyszerész Egye
sületnek és a szaksajtónak, amelyek eddig is 
szívvel-lélekkel támogattak bennünket fenti tö
rekvéseinkben és kérjük, hogy a jövőben is 
szenteljenek fáradságot időt és figyelmet e köz
érdekű törekvések számára. (A Gyógyszerész, 
1947., 553.) 

* * * 
Az nem vitás tehát, hogy Társaságunk eredeti célkitűzése, a magyar gyógyszerészet szel

lemi arculatának minél erőteljesebb kidomborítása helyes volt Ennélfogva a Társaság jövő
jének kialakításában továbbra is ennek kell az irányító szerepet vinnie Hogy viszont ennek 
az ideális célkitűzésnek azt soha szem előtt nem tévesztve, a mai körülmények között mi
lyen eszközökkel tudunk a legeredményesebben megfelelni: erre a kérdésre csak ösztönös 
megérzéseinkre, fanatikus pálya iránti szeretetünkre és jó szándékaink őszinteségére tá
maszkodva vállalkozhatunk. A felelősség azért, hogy sikerül-e a magyar gyógyszerészet 
szellemi, tudományos vonalvezetésének megszakítás nélküli biztosítása, mindenképp min
ket terhel. A mi szégyenünk lenne, ha Társaságunk működése belefulladna a háború utáni 
nyomorúságba és az ebből fakadó közönybe. ( ) A Gyógyszerészeti Intézetben annak igaz-
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gató professzorának kezdeményezésére megindult „Gyógyszerész Napok" is azt a célt szol
gálnák, hogy felrázzák a gyógyszerésztársadalmat szellemi letargiájából és felkeltsék érdek
lődését a pálya szellemi része iránt ( ) Az előadások minden hónap második péntekén 
lesznek Társaságunk negyedszázados gyakorlatának megfelelően (Dr. Végh Antal főtitkár 
A Gyógyszerész, 1947., 619.) 

1948 
Tudományos előadásaink száma 8 volt (. ) Az újrendszerű gyógyszerészképzés! ismer

tető előadássorozatunkból 6 előadás hangzott el ( ) A vidéki egyetemi városokban, Deb
recenben, Szegeden és Pécsett az ottani egyetemi gyógyszertárak vezetői a helybéli gyógy
szerészi szervezetek közreműködésével szintén tartottak előadássorozatokat, melyek ha jo
gilag nem is, de lényegileg a Társaság helyi csoportjai működésének foghatók fel ( ) A 
lapengedélyt t\jból megkaptuk és „Értesítőnk" a közeljövőben is'!'ét megjelenhet ( . ) A lap 
eddigi hosszű címe helyett a jövőben „Gyógyszerésztudományi Ertesítő" címen jelenik meg 
„Acta Pharmaceutica Hungarica" alcímmel A lap fószerkesztője a Társaság elnöke, Lipták 
professzor m A széleskörű szerkesztőbizottság tagjai pedig a következők: Ffitz Gusztáv, 
Harangi Sándor, Kedvessy György, Mozsonyi Sándor, Sárkány Sándor, Schulek Elemér, Szé
kely Jenő, Széki Tibor és Vitéz István. Felelős szerkesztő és kiadó Végh Antal. ( .. ) Jel~nle
gi taglétszámunk 531 (Dr. Végh Antal főtitkári beszámolója. Gyógyszerésztudományi Erte
sítő, 1948 , 27.) 

*-* * 
A gyógyszerészi centenárium közpon~jában az eddigi tervek szerint a „Gyógyszerész

hét" megrendezése áll. Ennek megfelelő szakmai, nemzeti és szociális tartalommal való 
megtöltésére egy külön ene a célra összehívott bizottság alakul. (. . ) Igen nagy érdeklődés
re tarthat számot Mozsonyi professzornak az a terve, hogy intézzünk felhívást az ország ösz
szes gyógyszerészeihez, minden szakmai vonatkozású 1848-ból származó emlék felkutatá
sára és beszolgáltatására. ( ) Mozsonyi professzor úgy képzeli, hogy ez a remélhetőleg gaz
dag anyag, alapját képezhetné az ő régi álma: a Gyógyszerészeti Múzeum megteremtésének 
(A Gyógyszerész, 1948., 3) 

• * * 
A Gyógyszerészek Centenáriumi Bizottságában résztvevő érdekképviseleti szervek és 

testületek: 
a budapesti és vidéki egyetemek gyógyszerész tanárai, 
Budapesti Gyógyszerész Testület, 
Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja, 
Gyógyszerészi Szaklap, 
Gyógyszerészi Szakszervezet, 
Gyógyszerész egyetemi ifjúság, 
Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság, 

- Népjóléti Minisztérium gyógyszerészi osztálya, 
- Országos Gyógyszerész Egyesület 
(A Gyógyszerész, 1948 ., 108.) 

* * * 
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Prof. dr .. Mozsonyi Sándor 

A Magyar Gyógyszerésztudo1nányí Társaság alapító tagja, alelnöke 
1938-tól annak megszüntetéséig. 

1889 március 154 én született Kadarkúton, Somogy megyében Az 
elemi iskola végeztével sziilei egy-egy évre a Szepességbe, majd 
Fiuméba küldték idegen nyelvek elsajátítása céljából A gilh!láziumot 
Bonyhádon kezdte, majd Csurgón fejezte be Gyakornoki éveit a 
kaposvári Arany Kereszt gyógyszertárban töltötte 1911-bcn szerzett 
gyógyszerészi oklevelet a budapesti Tudományegyetemen; 1912-ben a 
Gyógyszertani Intézetben írt dolgozatával gyógyszerészdoktori fokozatot nyert. Egyetemi 
gyakornok, majd rövidesen első tanársegéd lett az Egyetemi Gyógyszertárban. i\z 
!. Világháború alatt a klinikákon kívül hat hadikórházat láttak el Munkája mellett beiratkozott 
orvostanhallgatónak 1917-·ben a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani In
tézet vezetője meglúvta tanársegédi állásra Itt avatták orvosdoktorrá 1919-ben. Később 
megszerezte a tisztiorvosi képesítést is 

Visszatért a budapesti Egyetemi Gyógyszertárba, rövid idclg a Rico kötszer1nűvck műsza
ki vezetésével bízták meg. 1919. decemberben meghívták a Népegészségügyi lvfinisztériumba 
miniszteri titkárnak, 1núködése kiterjedt a gyógyszei·észeti ügyekre ·ragja volt a Tárcaközi 
l(illkereskedehni Bizottságnak Átalakulás fOlytán a Népjóléti és 1.1unkaügyi-i aztán a Beli.igy
nllnisztédtunban látta el f6cisztviselői tisztét 

Kapcsolatot tartott a i\1agyarországi Gyógyszerész Egyesülettel, annak vezető egyéniségei
vel, hogy a gyógyszerész társadalotn mindennapi gondjait megisn1erhesse Rendszeresen részt 
vett az Egyesület közgyűlésein, 1925-tól kezdve, mint 111iniszteri osztálytanácsos, a ininiszter 
képviseletében Részt vett a Gyógyszerészek Baráti Körének tudományos előadásain, szorgal-
1nazója \rolt a 1~ársaság n1cgalapításának, 111ajd abban ftu1kciót vállalt 

Az 1925. évi genfi és 1929. évi brüsszeli konfcn~ncián való kiküldetése alkaln1ából tanul
tn:i.nyozta a külföldi képzési 1nódszereket. 1931-ben a magyar állan1 és korn1ány képviseletében 
56 állani kik"Üldötte között részt vett a kábítószergyáttás korlátozására összehívott genfi tár
gyaláson. (Saját közlése szerint jelentős szerepe volt abb~u1, hogy sikerült a magyarországi 
inorfingyártás betiltását 1negakadál.yozni) 

A képzési n16dszerek tárgyában kés:dtett dolgozatai elisn1eréseként a Pázn1ány Péter 
'fudon1ánycgyeten1 Orvoskara nu:ghívta a iiGyógyszerészetre vonatkozó jogszabályokn dmen 
clóadások tartására heti 5 órában 1933-ban a kar javaslatára a vallás- és közoktatásügyi 1ni
niszter a 1nag-ántanárrá habilitálását jóváhagyta Miniszteriális működésének elis1ncréscképpcn 
a I(orn1ányzó n1inlsitertanácsosi címn1el tüntette ki 1934wbcn pályázat útján nyerte el az 
Egyeten1i Gyógyszertá!" vezetését A következő évben a Kultuszn1inisztériurn engedélyezte, 
hogy névv:íltoz~issal Egyctcn1i Gyógyszerészeti Intézet és Egyctcn1i Gyógyszertár néven tnint 
tanszék jobban kiterjessze oktat<:) tevékenységét Az Üllői útr61 átköltözhetctt a Hőgyes Endre 
utc:íba) a grógyszerész-cirsa<lalotn 80 OOO pent:,tÖs adon1ányából az állan1i t~huogatás nlellert 
korszerű feltételeket tudott létesíteni gCpekkel, könyvtárra!. .A„z évek során is1nételten, 
1ncgfelelő fórtu11okon egyre kiérleltebb fotrn.ib::tn adta elö a gyógyszerészképzés rcfonnjáról 
szólü tervezetét \'égül a főhatóság 194ü~hcn elrendelte a 8 szcrncsztcrcs egyetemi képzést. 
Alnzs.011,,ti S:.índo1· 11yih1!.nos rendes taniri és intézet ig:.t:i:gatói kinevezést nyert, n1int a lll és 
I\Z éYfolyiunon a Gyógyszerészet előadója, Csipke Zoltán pedig a:r. Egyeten1i Gyógyszertár 
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vezetőjeként a receptúra kollégiun1 előadását kapta részfeladatul 1946-ban vált külön az 

Intézet az Egyetemi Gyógyszertártól. 
A gyógyszerész társadalom segítségével az értékek megőrzésére létrehozta az Ernyey 

József gyógyszerész-gyűjteményt 
Az egyetemi Karközi Állandó Bizottság elnöke vo_lt éveken keresztül Az Országos 

Közegészségügyi T3.nács rendes tagja lett, részt vett az V és a \TI Magyar Gyógyszerkönyv 
szerkesztőbizottságában) külföldi mintára ő kezdeményezte a Formulae Normales kiadását 
Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya Gyógyszerészeti 
Bizottságának, az Egészségügyi TUdományos Tanács Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi 
Bizottságának. ·r öbb szaklap szerkesztőbizottságában is tevékenykedett Több külföldi gyógy

szerészeti társaság tisztelte n1eg azzal, hogy tagjává választotta. 
A2 1950-ben létesített Budapesti Orvostudományi Egyetemen Mozsonyi. professzor 1951-től 

a dékán-helyettesi posztot töltötte be. 1952-ben a gyógyszerészi tudományok kandidátusa lett 
Amikor 1955-ben önálló Gyógyszerésztudományi Kar létesült, annak első dékánja lett és ezt a 

tisztséget 1962-ig viselte 
Tudományos, szervezői és oktató munkássága mellett többek között 104 közleménye jelent 

meg, intézetében 69 cli,sszerciciós munka készült és lehetővé tette néhány egyetemi magán

tanári képesítés 1negszerzését 
1959-ben a 1\1unka Érdemrend arany fokozatával tüntették kii 1961-ben _IGváló 

Gyógyszerész címet nyert, .Jakabházy Zsigmond (kétszer), Deér Endre, Kazay End~re, Richter 
Gedeon Emlékérmet kapott, 1962-ben nyugdíjba vonulásakor ismételten a Munka Erdemrend 

arany fokozata kitüntetésr kapta 
Nyugdíjasként - míg egészsége engedte - visszajárt intézetébe 1976. szeptember 2-án hunyt el 
1981-ben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság a kadarkúti patika épületén márványtáblát 

helyezett el a ,,Korszerű n1agyar gyógyszerészképzés megteremtőjének" emlékére. A Társaság 
Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya bronz jutalo1n etnlékérmet alapított az emlékére 1981-ben 
A Sernmehveis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézete 1896-ban nagyméretű 
kőtáblát helyezett el épülete folyosóján az intézet alapítója emlékére Több közforgalmú gyó
gyszertár vette fel 1Yfozsonyi Sándor professzor nevét 

A „Gyógyszerész-hét" keretében előkészítjük a l 0-20-30--40 és 50 éves gyógyszerészi 
találkozókat De erre a kezdeményező lépést az érdekeltektől váciuk (A Gyógyszerész, 
1948, 114.) 

* * * 
A megnyitás komolyságát és ünnepélyességét Olt Károly népjóléti miniszter beszédével 

szeretnők kihangsúlyozni. (. ) Mozsonyi professzor, a Centenáriumi Bizottság füradhatat
lan, lelkes, kitűnő elnöke is elmondja köszöntőjét ( ) A mélyebb értelmű, átfogó, a gyógy
szerészi hivatást kiértékelő megnyilatkozás Schulek prnfesszona vár. Valójában ő ad hiva
tott választ a szakmai zavarkeltésekre, azokra az egyoldalú és rosszul irányított hírekre a 
gyógyszerészet ellen, melyek az egész szakmát felbolygatták Schulek professzorra vár az a 
nagy és nemes feladat, hogy ezt a mesterséges ködöt tudományos felkészültségével és em
beri hitelével szétoszlassa és tisztán és megtámadhatatlanul elénk tárja a magyar gyógysze
részet jövőjét és halhatatlanságát (A Gyógyszerész, 1948 , 322 ) 

* * * 
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A Centenáriumi Bizottság legutóbbi ülésén most már véglegesen elhatároztuk, hogy a 
tervezett Gyógyszerész-hét egy hétig tartó centenáriumi gyógyszerész-kongresszussá fog át
alakulni. Ez a gyógyszerész kongresszus megindul egy országos szakszer-Vezeti kongresz
szussal, mely magában foglalja az egyetemi ifjúság kongresszusát is. Természetesen ennek 
a kongresszusnak is meg lesz a maga külön tudományos és ideológiai része is (A Gyógy
szerész, 1948 , 502.) 

* * * 
Természetesen a gyógyszerésznek továbbra is elsősorban gyógyszerésznek kell lennie. 

Ezért találnnk a tárgysorozatban föleg olyan előadáscímeket, melyek a gyógyszertári gya
korlati munka legújabb kérdéseivel foglalkoznak Az elméleti tudománynak a mindennapi 
gyakorlattal szoros összefüggéseiről is szó lesz, nemkülönben a gyógyszerészet oktatásának 
fejlődéséről és az alapfokú gyógyszerészképzés, a gyógyszerészgyakomoki kérdés sokat vi
tatott problémáiról A legjellegzetesebb gyógyszerészi működés jelentősége, a gyógyszerké
szítés a gyógyszertárban szintén kellő méltatást nyer A meg(\jhodó gyógyszerészet első új 
vonása: ismeretkörének a gyógyszerek hatástanával kibővítése Az utolsó előadási nap kí
sérlet annak érzékeltetésére, hogy még egy olyan gyógyszerrel kapcsolatban is, amely nem 
a gyógyszertárban készül, a gyógyszerszakértőnek milyen szerteágazó természettudományi 
ismerettel kell bírnia. (Dr. Végh Antal A Gyógyszerész, 1948, 559.) 

* * * 
Dr. Schulek Elemér professzor beszéde a Centenáris Gyógyszerész Héten 

A centenáris ünnep alkalmából most tartandó 
beszédemben úgy vélem, aktuális problémát 
érintek, ha a gyógyszerészet kulturális helyzetét 
legalább főbb vonalakban vázolom Előre bo
csátom, hogy az előadásban ehnondottak kifeje
zetten saját véleményemet tartalmazzák 

:Minden életpálya vagy foglalkozás kulturális 
értékének ápolása és növelése az életpálya igen 
fontos és elsőrangú feladata A gyógyszerész 
szakmai képesítését hazánkban a tudomány
egyete1nen szerzi meg, így a gyógyszerészet em
Utett kulturális feladata egyszersmind egyetemi 
feladat Úgy érzem, hogy nekem, mint a gyógy
szerész-ifjúságot egyetemi fokon oktató és a pá
lyát szerető tanárnak elsősorban kötelességem e 
feladatból a magam részét kivenni E célból cél
szerű és kívánatos időnként a gyógyszerészi 
életpálya és foglalkozás kívánalmait, lehetősé
geit, adott helyzetét áttekinteni s célkitűzéseit 
ehhez igazítani .Mint minden pályának úgy a 
gyógyszerészi pályának is megvan a maga sajá
tos, gyakran szövevényes problémája, mely 
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nemcsak gazdasági, de szellemi probléma is Er
ről sok szó hangzott el a múltban és jelenben, de 
a dolog természeténél fogva sok szó fog még el
hangzani a jövőben is. A probléma lényege a ki
képzés mértéke körül mozgott A magasabb és 
hosszabb kiképzést kívánók argumentumai 
azonban eltérők voltak a múltban, mások a je
lenben A gyógyszerészi foglalkozást a múltban 
csak részben tekintették ún ,)ateiner" pályának, 
aminek oka nagyrészt az volt, hogy a gyógysze
részek tanulmányi ideje az egyetemen mindösz
sze két esztendő, négy félév volt, a többi tanult 
pálya 4 évi, 8 félévi egyetemi vagy f6iskolai ta

nulmányi idejével szemben A képesítés meg
szerzési idejének ez eltérő volta állami alkalma
zás esetében hátrányt jelentett az előmenetelben 
és fizetésben egyaránt. A törekvés tehát jórészt 
oda irányult, hogy a gyógyszerészi képesítést tel
jes akadémiai, tehát 8 féléves kiképzés előzze 
meg, hogy az osztályokra tagozódott s a képesí
tést mindennek elébe helyező társadalomban a 
gyógyszerész kedvezőbb helyzetbe jusson rar-

tozunk azonban az igazságnak azzal, hogy a ki
képzés meghosszabbításán indított mozgalom 
tárgyi érvei egymagukban is elegendők voltak 
ahhoz, hogy a kiképzés ideje 8 illetve 10 felévre 
emeltessék fel Az osztálynélküli társadalom a 
tanulással és gyakorlással kifinonútott képessé
get becsüli, bár a képességet igazoló képesítéstól 
sem tekinthet el A gyáripar előretörése a gyógy
szerészet kisipari tevékenységét erősen megnyir
bálta, háttérbe szorította különleges készítmé
nyek bevezetésével A gyógyszerész viszontela
dói tevékenysége megnőtt Ez azt a látszatot 
kelthette, hogy a gyógyszerész alacsonyabb 
szakmai képesítéssel is elláthatja feladatát Ezért 
beszéltek egyre többen a gyógyszerészetről, 

mint halódó foglalkozásról, úgy, hogy a harmin
cas évek elején néhai Thoms professzor, a kivá
ló organikus kémikus cikkben foglalkozik a kér
déssel s ezt azzal a kéréssel fejezi be: „Ne enged
jétek a tudományt, a gyógyszerészet éltető ele
mét elsorvadni" Vajon elsorvad-e a gyógyszeré
szet éltető eleme, a tudomány? Nem, mert_ a 
gyógyszerészeti ipar szédületes fejlődése a 
gyógyszerek jóságáért való felelősség eddig ké
nyelmesen kezelt kérdését is előtérbe tolta. A 
gyáripar - gyógyszervegyészek és farmakológus 
orvosok együttes munkája eredményeként -
napról-napra újabb és újabb csodálatos hatású 
szerekkel lepik meg a világot E szerek száma 
ma már szinte áttekinthetetlen Az egyéb stu
diumokkal agyonterhelt orvos 1nellett olyan 
gyógyszerészekre van szükség, kik gyógyszer
szakértők s szükség esetén tanácsaikkal sietnek a 
gyakorló orvosok segítségére Ennek szükséges
sége különösen a második világpusztító háború 
után tűnt ki, midőn a gyógyszerek helyettesítésé
ről kellett gondoskodni 

A fejtegetéseim során említett felelősség 

kérdésére azonban vissza kell térnem. Kétségte
lenül az orvosi foglalkozás a legfelelősségtelje
sebb az egyén szempontjából. Már kevesebben 
tudják, hogy az orvos felelősségét gyógyszeres 
kezelés esetén a gyógyszerésszel osztja meg, ki 
az orvosi rendelvény helyes kiállításának is elle
nőre Bármennyire is egyszerűnek tarthatjuk a 
gyógyszerész manuális tevékenységét, nem sza
bad azt lebecsülnünk, mert erős hatású szerek 
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esetén - már pedig ma legtöbb gyógyszerünk 
ilyen - felelőssége igen nagy A felelősség érze
te csak akkor válik tudatossá, akkor válik vé
rünkké, ha az előidézhető bajoknak tudatában 
vagyunk Ezt a tudatot a szakmai tudás és mű
veltség adja meg. A számos új gyógyszer azon
ban nemcsak a tudás lexikális terjedelmét növel
te meg, nem áll meg a gyógyszerek enumerá
ciójánál, de egy egészen új tudományág keletke
zését eredményezte. Ez az új tudományág a 
gyógyszerek és gyógyszerkeverékek quantitatív 
v:izsgálata, mely beható kémiai ismeretek mellett 
szerológai, bakteriológiai, kísérleti farmakológi
ai és toxikológiai tudást is feltételez A gyógy
szervegyészeti ipar rohamos fejlődése tehát a 
felelősségen keresztül állami beavatkozást igé
nyelt, mely a gyógyszerellátás kérdésének állami 
rendezését tette szükségessé Mondanom sem 
kell, hogy ez állami intézet csak gyógyszerszak
értőket alkalmazhat, kiknek feladata már most 
nemcsak a gyári készítésű gyógyszerkü!önleges
ség ellenőrzése, de a gyógyszertárak szakszerű 
ellenőrzése is A gyógyszerek kérdése kapcsán 
az ellenőrnek a tartósság kérdésére is ki kell ter
jednie Azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, 
hogy e kérdés rövidesen a gyógyszerellenőrzés 
központi problémájává válik A gyógyszerész 
tevékenysége tehát kissé eltolódott Nem a 
gyógyszerek, helyesebben a gyógyszeres alap
anyagok előállitása képezi most már főfeladatát, 
hanem a gyógyszeres készítmények vizsgálata, 
mely a szennyezéseken felül a bomlási termé
kekre s így a tartósságra is kiterjed. Nagy fejlő
dés ez, melynek leghűbb tükörképe a modern 
gyógyszerkönyv Az első gyógyszerkönyvek a 
gyógyszerészet kisipari jellegének megfelelően 
inkább jól használható konyharr.ceptszerű elő
iratok gyűjten1ényei, melyek viz!ig:ilatot, külö
nösen quantitatív vizsgálatokat eh étve tartal
maznak A modern gyógyszerkönyvek ezzel 
szemben a legújabb vizsgálatok eredményeit 
reprezentáló gyakran igen bonyolult szerkezetű 
organikus készítmények fiz1k~u é-s ké1niai tulaj
donságának s vizsgálati n1ódszereinek leírását 
tartalmazzák A modern gyógyszerkönyvek ter
jedelméről fogalmat ad, ha néhány újabb gyógy
szerkönyv oldalszámát közlöm Első helyen áll 



e szempontból a francia Codex Gallicus 623 + 
1207 = 1830 oldalszámmal Az orosz gyógy
szerkönyv utolsó kiadása közel 1 OOO oldal A 
múlt évben kiadott Pharmacopoea Svecica XI 
911, a Ihe Pharmacopoea of the U S. XIII 
Revision 957, ez évben a The British Pharma
copoea 1948 914 lapon jelent meg. A második 
korrektúrában kezembe került dán gyógyszer
könyvet 5 kötetre tervezik 

Az érvényben lévő rv: magyar gyógyszer
könyv oldalszáma mindössze 424 

A modern gyógyszerkönyvek nemcsak a 
szükséges fizikai, kémiai, botanikai, de a phar
makológiai, biológiai és a szerobakterológiai 
vizsgálatok leírását is tartalmazzák. Ezek megér
tésére, a felsorolt tárgyak elsajátítására a 8 félévi 
egyetemi tanulmány csak szűkösen elegendő Az 
egyetemi tanulmányok azonban már elérték cél
jukat, ha gyógyszerészeinknek helyes természet
tudományos szemléletet adnak E szemlélet 
azonban olyan legyen, hogy ne csupán a kémia 
és fizika területére szorítkozzék Terjedjen ez ki 
a biológia területére is Az ilyen szemlélettel ki
került gyógyszerész szűkebb tárgyaiban köny-

nyen elmélyedhet és fCltétlen elismerést és bizal
mat ér el, a közösség számára értéket és hasznot 
jelentő munkájával 

Az ilyen módon kiképzett gyógyszerész 
megbecsülést szerez Szívesen fürdul hozzá ta
nácsért megértő munkatársa az orvos is, kivel 
együtt vesz részt a jó közegészségügyért folyó 
hatalmas munkában 

A jól képzett gyógyszerész sokoldalú ki
képzésénél fogva szívesen látott munkatárs 
nemcsak a gyógyszervegyészeti gyárakban, de a 
tudományos intézetekben is A most végrehaj
tott egyetemi refürm a gyógyszerészképzésen 
egyelőre nem sokat változtatott. E refürmtól 
azonban, mely a tudósképzés problémáját is hi
vatva van megoldani, sokat várhat a gyógysze
részet: minél több, az e pályán elindult fiatal 
gyógyszerész tudományban való elmélyedését, 
kutatóvá, tudóssá való válását Reményt nyújt 
erre az egyetemeinken tért foglaló szellem, mely 
a többet tanulástól s így a többet tudástól várja 
lerombolt Hazánk újjáépítését, felvirágzását s 
benne saját boldogulását (A Gyógyszerész, 
1948, 590) 

1949 
A Magyar Köztársaság kormánya az 1948. évi december hó 10-én hozott miniszte,rtaná

csi határozatával az alábbi nemzeti Vállalat alapítását határozta el A vállalat cége: Allami 
Kezelésbe Vett Gyógyszertárak Nemzeti Vállalat A vállalat székhelye Budapest A vállalat 
tárgya: Azoknak a közforgalmú gyógyszertáraknak a kezelése, amelyeknek jogosítványa 
már megszűnt, vagy a jövőben meg fog szűnni, valamint a népjóléti miniszter rendelkezé
sére új közforgalmú gyógyszertárak felállítása és azok kezelése \A Gyógyszerész, 1949 ., 7.) 

*** 
Az V Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésére alakított Szerkesztő- és Szakbizottság 

1948 december 21-én tartotta első együttes ülését dr. Schulek Elemér egyet ny r. tanár, el
nök vezetése mellett (A Gyógyszerész, 1949., 12.) 

*** 
I udornányos téren az orvosszakszervezet egészen komoly munkát végzett a felszabadu

lás óta. (. ) Kif..,jlesztettük erős tudományos szakcsoportjainkat és ezek a szakcsoportok ma 
már programjukban olyan gazdagok, tudományos munkájukban olyan tervszerűek, hogy tá
maszává tudnak válni a magyar egészségügy eddigi 3 éves és jövőbeni 5 éves tervének ( .. ) 
A gyógyszerészek tudományos szakcsoportját meg fogjuk erősíteni. A gyógyszerészeknek 

90 

természetesen továbbra is lesznek speciális gyógyszerész kérdéseik: és ezen a tudományos 
szakcsoporton belül fognak tudni e kérdéseknek hangot adni A Szaktanács véleménye az, 
hogy ne éljenek az egyes dolgozó kategóriák külön szakosztályi életet, mégis úgy akarjuk 
áthidalni ezt a kérdést, hogy időnként összehívjuk a gyógyszerészek aktíváját s a gyógysze
résztársadalomnak együttesen kell megoldania felmerülő problémáit (Dr. Demény Éva fel
szólalása az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet „egyesülési" taggyűlésén. A Gyógyszerész, 
1949., 65) 

* * * 
Az az értekezlet, amelyet dr: Csákány György elvtárs hívott össze és amelyen részt vett 

az egyetem gyógyszerész professzorain és tanárain kívül „A Gyógyszerész" szerkeszt~je és 
kiadója is, hatalmas távlatot nyitott a jövő fejlődése felé Ezen az értekezleten lényegében 
két kérdést vitattak meg, a Gyógyszerésztudományi Társaság kiadásában megjelenő 
„Gyógyszerésztudományi Értesítő" és az „A Gyógyszerész" című szaklapnak a sorsát 
Ezen a tanácskozáson lényegében úgy határoztak, hogy az „A Gyógyszerész" című szak
lap ezután is megmarad és változatlanul, kéthetes időközönként változatlan oldalszámban 
jelenik meg A Gyógyszerésztudományi Értesítő annak tudományos jellege teljes fenntartá
sa mellett, az „A Gyógyszerész" tudományos mellékleteként kerül a szakmai nyilvánosság 
elé .. De ahogyan eddig nem meghatározott időben jelent meg, úgy ezentúl is csak akkor kap
csolódik az „A Gyógyszerész"-hez, ha az Értesítő számára megfelelő mennyiségű és minő
ségű anyag gyűl össze. (A Gyógyszerész, 1949 .. , 129.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság az Egyetemi Gyógyszerismereti Intézet 

tantermében április 8·-án tartotta rendes évi és tisztújító közgyűlését A közgyűlést Mozsonyi 
professzor, a társulat alelnöke nyitja meg és üdvözli Schulek Elemér Kossuth-díjas profosz
szorunkat ( . ) Kéri a közgyűlést, szavazzák meg, hogy a Gyógyszerésztudományi Társa
ság beolvad az Orvosi és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe (OTESZ). A ja
vaslatot elfogaclják. Végh Antal dr. nagyvonalú és egy egész év tudományos munkáját fel
ölelő, a centenáriumi ünnepségeket is magában foglaló jelentése nemcsak a múlt eredmé
nyeiről számol be, hanem komoly távlatot mutat a jövő tervbe vett munkája felé. Hangsú
lyozza, hogy az Orvos Egészségügyi Szakszervezetbe történő belépésünk következtében 
minden reményünk megvan rá, hogy az intézményes gyógyszerész továbbképzés mielőbb 
megvalósul ( ) Tisztikar: Széki Tibor dr tb. elnök, Schulek Elemér dr. elnök, Mozsonyi 
Sándor dr. alelnök, Losonczy <;yörgy dr. alelnök, Végh Antal dr. fötitkár, Halmai János dr 
titkár, Kedvessy György dr jegyző, Molnár István dr pénztáros, Kondor Béla ellenőr, Ko
los Ede dr könyvtáros (A vezetőtestület tagja lesz t k : Ligeti Viktor az Orvosegészségügyi 
Szakszervezet részéről és Nikolics Káro~y dr is az Országos Gyógyszerész Egyesület részé
ről ) (A Gyógyszerész, 1949 ., 186 ) 

* * • 
A Belügyminiszter úr f év dec 5-én kelt II. 10.020/8 .. !V/3 leirata alapján felhívom a 

volt egyesület vezetőségét, hogy a f év. szept 15-én tartott rendkívüli közgyűlésről szóló 
jegyzőkönyvet 5 drb hitelesített példányban hatóságomnál a határozat kézhezvételétől szá
mított 5 napon belül nyújtsa be. Egyben felhívom jelentse, hogy az egyesület beolvadása az 
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Prof: dr. Schulek Elemér 

A l\1agyar G3·ógyszerésztudományi Társaság elnöke 1949-től annak 

feloszlatásáig, a Gyógyszerész Szakcsoport díszelnöke 1951-től 
1893 szeptember 3-án született Késn1árkon. Trencsénben, majd 

Késmárkon járt gi1nnáziumba, ott érettségizett Édesapja Trencsén 

megyei Poroszkán, majd Pozsonyban levő gyógyszertárában töltötte 

gyakornoki éveit A gyakornoki vizsga legkiválóbbjaként Winkler pro
fesszor 100 aranykoronával jutalmazta. 1913-ban iratkozott be a 

Budapesti 'Tudományegyetemre, 1914. augusztusban behívták katon
ai szolgálatra Az alapkiképzés után a pozsonyi helyőrségi kórházba, a következő év február

jában harctéri szolgálatra vezényelték A háború vége felé mozgó tábori laboratóriumban 

végzett víz- és orvosi laboratóriumi vizsgálatokat Anllkor L VO\' ban állomásoztak, beiratko

zott az ottani egyetemre kémiát tanulni 1918 elején hosszabb szabadságot kapott tanul

mányai fülytatásához, így Budapesten letette záró szigorlatait és átvehette szeptember elsején 

a gyógyszerészi diplomáját Gyógyszerész hadnagyként szerelt le 
Az egyetemen először Buchböck professzor vette fel disszertánsnak, majd \Vinkler pro

fesszor átvette 1920. noven1ber 20-án „summa cum laude" fokozattal gyógyszerész doktorrá 

avatták Az I. sz. Chemiai Intézetben tnintegy hét esztendőt tölthetett előbb gyakornokként, 

majd tanársegédként. Dr. Johan Béla meghívta a létesítendő Országos Közegészségügyi 
Intézet leendő Ké1niai osztályának vezetésére Először ösztöndíjasként a belföldi kémiai 

ellenőrző intézeteket tanuhnányozta, aztán a Rockefeller _Alapítvány ösztöndíjával európai és 

Egyesült Álla1nok-beli víz-, éleltniszer- és gyógyszerellenőrző laboratóriumokat isn1erhetett 

n1eg. 1926 januártól Ne'\V York, \Xlashington, Baltimore, Philadelphia, Indianapolis, Chicago, 

Detroit megfelelő intézményeiben tölthette el a tanulmányi idejét Ugyanezen év őszén úgy
nevezett utazó ösztöndíjjal Bern, Zürich, Bertin, Leiden, Amszterdam, Utrecht, Hága, London, 

Párizs városokban tájékozódott a kijelölt téma felől 
Laboratóriumának berendezése és felszerelése után 1927 júniusában kezdte meg a n1unkát 

1932-ben 1nagántanárrá habilitálták »\Tálogatott fejezetek a kvantitatív kémiából" címmel 
speciális kollégiu1not tartott az OIU egyik laboratóriumában. 1937-ben újabb Rockefeller 

ösztöndíjjal Olaszország, Svájc, Né1netország és Hollandia nagy gyógyszervegyészeti gyárait 

látogatta ineg. 
A inagyar kor1nány az ()rszágos Közegészségügyi Intézet feladatává tette a gyógy

szerkészítn1ények clJcnőrzését E téren nem volt egyértelmű sem a szabályozás, sem a gyakor
lat Ugyanakkor a gyógyszerkülönlegességek nemcsak többkomponensűek voltak, hanem nagy 

részük erős hatású anyagot is tartalmazott A I\T. Gyógyszerkönyv vizsgáló n1Ódszerei ezek 

minősítésére nem voltak alkalmasak, mivel a gyógyszerkönyv csak a gyógyszertárban készített 

gyógyszereket vizsgáltatta, a gyógyszerkülönlegességeket nem. Ez utóbbiak bejelentése, kom
ponenseinek feltüntetése sem minden esetben történt meg addig. A legtöbb európai ország 

sem rendelkezett megfelelő, át'>ehctó módszerrel, csak az Amerikai Egyesült Államokban 

voltak ez irányú tapasztalatok Így ki kellett munkálni az összetett gyógyszerek egyes kompo
nenseinek különválasztását Ki kellett dolgoz1ii a mintavételezés szabályait, meg kellett 

határozni a hatásos inennyiséget, a készítmények lejárati idejét Elrendelték a gyógyszerek 
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törzskön}"vezését. fvfunkamódszerét, az elért eredményeket rendszeresen külföldi szaklapok

ban is közölte. A Nen1zetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) XII., brüsszeli kongresszusán 

1935-ben lépett a nagy nyilvánosság elé a gyógyszer-ellenőrzést megreformáló elképzeléseivel 
Tevékenysége ne1nzetközileg ismertté és elis1nertté vált 

.LA..z OI<I 1940-ben átvette a tisztiorvosi szolgálattól a gyógyszertárak ellenőrzését, megkap

ta a gyógyszerek zárolásának, lefoglalásának és kivonásának jogát. 1942-ben a teljes körű hatósá

gi jogkör az OKI-hoz ketült Ezt 1943-ban határozat kiadási jog egészítette ki. 1\z OKJ-ban 
megkezdett sokrétű munka volt az 1954-ben inegjelent 'l Magyar Gyógyszerkönyv alapja, an1.i 

a gyóg)'szer-előállitás, a gyógyszerminőség és a gyógyszerellenőrzés szabványa volt Az 

előkészítési, szerkesztési és egyéb szükséges munkálatokat biológiai, farmakognóziai, galenusi 

és nem utolsó sorban ké1niai albizottság végezte. A gyógyszerkönyv Addendumának kidolgo
zását is Schulek Elernét professzor végezte és ő kezdte meg és irányította haláláig a 
VI. GJógyszerkönyv mw1kálatait is 

1941-ben egyetemi 1nagántanárrá habilitálták. Még 1936-ban felkérték a bázeli egyetetnről 

a gyógyszerészi kén1ia tanszék megpályázására, néhány évvel később meglúvást kapott az isz

tambuli egyeten1re, 1941--ben pedig a k_olozsvári egyeten1en professzori állásra Egyiket sem 
fogadta el 1944-ben Szebéllédy László professzor korai halála után az egyetem tanácsa 

meglúvta Őt a Szervetlen és Analitikai Tanszék igazgató egyetemi tanárává A háborút 

kö\'etóen isn1ét intézet fejlesztéssel kellett törődnie Folya1nosan szerezte be a kémiai vizsgála

tokhoz szükséges tnűszercket, tehetséges _munkatársakat tudott az intézethez kötni 
TUdományos n1unkájukat és prornóciójukat támogatta 

Kiváló előadó volt Tanóráit 1nindig gondosan előkészítette, kémiai reakciók, fülyamatok 
ben1utatásával tette szen1léletesebbé. 1-ieti kilenc órában oktatta az általános és szervetlen 

kémiát, a kvantitatív analí:ús és gyógyszcrellenőrzés tantárgyakat Kutatásaiból közel félezer 

közlcn1ény jelent meg n1agyar, nén1et és angol nyelven. A 1nagyar nyelvű közlést nagyon 
fontosnak tartotta, niivcl a 1nagyar kén1iai szaknyelv n1űvelését is feladatának érezte Könyvei: 

„A kvantitati'v analitikai kéinia elvi alapjai és n1ódszerei", valan1int a „Gyógyszerellenőrzés" 

Schulek Ele111ér professzorként főleg FIP és IUPAC kongresszusokon az alábbi helyeken 

járt: Stockholm, Brüsszel, J(oppenhága, Zürich, Pisa, Lisszabon, München Egyéb szak.inai 

rendezvényeken járt Bécsben, Grácban, Binninghan1ben, Lipcsében, l\1orovská-Ostraván, 
Varsóban, Banska-Bistricán, Pozsonyban Ezeken a kongresszusokon, konferenciákon 

legtöbbször előadásokkal szerepelt. Ainint lehetőség nvilt rá, munkatársai számára is szívesen 
eljárt egy-egy külföldi kongresszuson való részvétel -va~y ösztöndíj érdekében 

A Magyar ·rudo1nányos Akadé1nia IlI (Iern1észettudo1nányi) osztályának, 8r.:'.;::(:r\ezés 

után a \TII (Kén1iai) osztályának hosszabb időn át volt elnöke. Egyidejűleg az osztály 
Szervetlen és Analitikai J(é1niai, valamint a kezdetnényezésére létesített Gyógyszerészi 

Bizottsáf:,r-ának is elnöke volt. A T'udotnányos :Minősítő Bizottság elsó elnöke lett Tagja volt 

inég - hatósági gyógyszerellenőrzést irányító korszakában - az Országos Közegészségügyi 

Tanácsnak, inajd professzorként az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz tartozó 
Gyógyszerészi és Gyógyszerkönyvi Bizottsát,mak 

A ivíat,1}7ar TCnnészettudon1ányi Társulat I(é1niai Szakosztályának tagja volt annak felosz

latásáig, elnöki tisztséget töltött be a Magyar l(émikusok Egyesülete Analitikai Szak
osztályában 
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alelnöke volt 1943-tól, maid 1949-ben annak 
elnökévé választották 1951-ben a Gyógyszerész Szakcsoport díszelnökévé vá1asztották A I ársaság 
Értesítője szerkesztésében kezdettől közreműködött, vállalta az 1953-ban újrafr~dított Acta 
Pharmaceutica Hungarica főszerkesztését 1948-ban a FIP kiadásában megjelenő nemzetközi 
gyógyszerészeti lap szerkesztőbizottságába választották Szerkesztőbizottsági tagja volt még az Acta 
Chimica Hungaríca és a Ké1niai 'Tudományok Osztályának Közleményei akadémiai folyóiratoknak, 
valarrúnt a :Microchimica Acta, az Acta Pharmaceutica Internationalis és a Talanra hiilföldi folyó
iratoknak A Lengyel Kémikusok Egyesülete 1962-ben tiszteletbeli tagsággal tüntette ki 

.LI\ 1\1agyar ·rudományos Akadémia 1941-ben levelező, 1945-ben rendes tagjául választotta. 
ű-íunkásságát számos elismeréssel jutalmazták 1949-ben megkapta a Kossuth díj ezüst, 

1951-ben az arany fokozatát. 1950-ben a :tvfagyar Népköztársaság .Érdemrend IV. fokozatával 
díjazták Az egyetemtől Winkler Lajos, a MGYT-től Jakabházy Zsigmond, Kabay János 
Emlékérem kitüntetésben részesült „A. Társaság 1973-ban tiszteletére emlékérmet adott ki. 

Schulek Elemér professzor sosem ment nyugállorrúnyba. Hírtelen halt meg 1964 .. október 
14-én. Születésének 110. évfordulóján a J\.{agyar IUdományos Akadémia és a ivíagyar 
Gyógyszerészeti I ársaság lakóházának falán emléktáblát helyezett el 

Orvos Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoportjába megtörtént-e ( ) Buda
pest, 1949. dec 14 d1: Sándorházay sk 8. ker. elöljáró h.) (A Magyar Gyógyszerésztudo
mányi Tár saság működésének felülvizsgálata - Budapest főváros 8 kerülete elöljárójának 
48 .. 656/1949 sz határozata.) 

* * * 
A fent hivatkozott számú határozattal megkívánt rendkívüli közgyűlési jegyzőkönyvet 

5 példányban mellékelten csatoljuk Egyben jelentjük, hogy az Orvos- Egészségügyi Szakszer
vezeten belül mind a mai napig nem alakult meg a Gyógyszerészi Szakcsoport és ezért nem tör
ténhetett meg a Gyógyszerésztudományi Társaság f év szeptember 15-én elhatározott beolva
dása. Budapest, 1949 december hó 22-én D1: Végh Antal fótitkár, dr. Schulek Elemér elnök 
(Dr. Végh Antal és dr. Schulek Elemér válasza Budapest fóváros 8 kerülete elöljárójának 
48. 656/1949 sz határozatára 1949. december 22 ) 

1950 

A dolgozók gyógyszerellátásának megjavítása érdekében létesítette a népjóléti kormány
zat két évvel ezelőtt az Állami Kezelésbe Vett Gyógyszertárak NV-t Ezeket a gyógyszertá
rakat bőségesen ellátták gyógyszerekkel. (. ) Amióta körülbelül másfél évvel ezelőtt a 
gyógyszertárak részleges államosítása megtörtént, tudtuk, hogy az egész szakma érdeke, 
hogy a teljes államosítás bekövetkezzék Azóta a közegészségügy egész területén bebizo
nyosodott, a magángyógyszertárakkal szemben, az állami gyógyszertáraknak szociális, köz
egészségügyi és gazdasági példamutatása. (. ) A gyógyszertárak államosítása sorsdöntő 
kérdés az egész szakma érdekében (A Gyógyszerész, 1950., 313.) 

* * * 
(A gyógyszertárak államosítása a Népgazdasági Tanács 317/1950 sz határozata alapján 

az 1950 évi 25. sz. törvényerejű rendeletben utaknak megfelelően 1950. július 28-án követ
kezett be - a szer k ) 

94 

1951 

Az 1951 május 17-én este a Semmelweis-teremben felvett jegyzőkönyv szerint az ott 
l:za1!0~ alakuló közgyűlés életre hívta a Gyógyszerész Szakcsoportot ( ) A felszólalók 
l:n~egeben me~egy:zt.ek ~b?an, h~gy a Gyógyszerész Szakcsoport jelenlegi megalaku
la.sat n;md,en eg:szs~gugyt forum varta és mindenütt megállapították, hogy a szakmai to
vabbkepzes, .'.","ltalanos gyógyszerész képzés, sőt a középkáderek nevelése is jól átgon
dolt tervszerusegge! csak most fog elkezdődni. Végre megvalósult az a tudományos fó
rum, am,el~nek hat~e.~e!e nemcsak a vezetőség, hanem végső fOkon az egész tagság lel
kes, tudasat gyarap1to es továbbadó munkáján múlik (A Gyógyszerész, 1951, 121.) 

* * * 
,A Gy_ógysz~rész-Szakcsopmt vezetősége május 24-én az Egyetemi Gyógyszerismereti 

Intezet ~o~yvtarte1meben megválasztotta a vezető funkcionáriusokat és az egyes bizottsá
gok. elnokett (. .) Elnök: Ligeti Viktor, főtitkár: Végh Antal dr., titkár: Nógrádi Lászlóné, al·· 
elnok: K".dvess! György és K_ondor Béla, jegyző: Demeter Jánosné, pénztáros: Cserepes 
Etelka: konyvtar~s: Ffolmm Janos dr. ( ) Az elnök javaslatára a vezetőség nagy lelkesedés
sel dtszelnokke valasztotta Schulek Eleméi kétszeres Kossuth díjas professzort 
(A Gyógyszerész, 1951 , 149 ) · 

A kartársak a gyógyszerellátás ellenőr
zésének érzékszervei Az önök szemével 
lát, fülével hall és kezével dolgozik a kor
mányzat gyógyszertár-ellenőrzése Az 
önök munkájának szakmai megbízhatósá
gán épül fel tehát a gyógyszertár-ellenőr
zés, aminek minden jóindulat, minden jó
érzés mellett is elengedhetetlen kelléke a 
szakmai tudás. (. ) Megbízhatóan dolgoz
zanak s ne engedjenek a csábításnak, bár
mily erős is legyen az, hogy olyan kérdés
ben is okos embernek tartsák magukat, 
amihez egyelőre még nem értenek Beosz
tásuk újszerű, s környezetük valószínűleg 
olyasmiben is felvilágosítást kér majd 
önöktől, ami most még meghaladja erői
ket Egy becsületes „nem tudom" - termé
szetesen megindokolva a tárgyi nehézsé
gekkel - százszor többet ér, mint az elha
markodott ítélet és vélemény csak azért, 
hogy „ne blamáljam magamat" A meg
fontoltság, a rendszeres munka a kartár
sak nevelése az a három gondolat, ami 
(. ) emlékezteti önöket, hogy szerteágazó 
munkakörükben, a sok rendelet között so-

* * * 
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JEGYZŐKÖNYV 
a Gyógyszerész Szake.soport megalakulásáról 

Az A Gyógyszerész híradása a Szakcsoport 
111egalakulásáról 



Ligeti Viktor 

J\ Gyógyszerész Szakcsoport elnöke volt 1951-1954 között , 
1912 december 15-én született Bezdánban, Bács-Bodrog megye

ben A Zomborban tett érettségi ·vizsgát követően a bezdáni Szenthá
romság g)'ógyszertárban lett gyakornok, majd a zágrábi egyetemen sze
rezte meg gyógyszerészi oklevelét 1935-ben Bezdánban és 
Zomborban állt alkalmazásban 1943-tól budafoki és budapesti gyógy
szertárban lett kezelő, illetve alkaltnazott A háborút követően hatósági 
kezelő volt a pesti Ferenc téri „Jó Szív" gyógyszertárban. A gyógyszer
tárak állatnosítása után több fővárosi patikában volt vezető. 1953-ban megbízást kapott a 
galenusi laboratóriutn megszervezésére Nagy kedvvel és szakmai gondossággal ·vetette .meg a 
laboratórium alapjait és vezette, fejlesztette azt csaknem egy évtizeden keresztül, 1961-ig. Ez
után ismét gyógyszertárv-ezető lett Budapesten 1974-ben gyógyszertechnológiai szakképesí

tést nyert 1975-bcn n}ugdíjba vonult . . 
A Magyar Gyógyszerésztudo1nányi Társaságot 1949 sze?temberében az akkori _szervc~etl 

formában feloszlatták és 1951-ben az Orvos-Egészségügyi Szaks;.:ervezethez Gyogyszeresz 
Szakcsoportot szcr'\'ezték .A Szakcsoport a Társaság addigi - az akkori politikai-társadalmi vi
szonyok között met,rvalósítható - törekvéseinek fOlytatója kívánt lenni, továbbá választ kellett 
adni az új helyzet kihívásaira A Szakcsoport első elnökévé Liged Viktort választották Végh 
Antal professzor 111int f6citkár és Kedvessy György egyete1ni magántanár n1int alelnök tapasz

talatára és segítségére tá111aszkodhatott. , 
TCvékenysége során 01egértő és emberséges magatartásával hozzájárult a Szakcsoport rc

gi-úí céljainak megvalósításához Munkássága a gyógyszertárak kerc~cit átlép_v~ a sz~lesebb ~ö
rű gyógyszerészetet is szolgálta Elsők között kapcsolódott be a.gyogyszertart ~ssz~~ztenskep
zésbe Az els6 tanfülyatnokon a kémia, 111ajd a gyógynövények ismeretének eloado1a volt Az 
előadandó anyagból jegyzetet készített A gyógyszerész-technikusok kézikönyvében (Medicina 
1960) a Növénytani alapisn1eretek és a Drogismeret fCjezeteket Ő írta Oros: nye~'rű kö7:lemé
nveket fórdított, ezek, vala1nint jelentős szá1nú saját közletnénye az 1950-es evektol hazat szak
l;pokban jelentek nieg. Részt vett az 1952-ben n1egjelent I'ereljman és Brohkij: „Gyógyszerké

szítmények analízise" cín1ű tnunka fórdításában is 
Megbízás alapján részt vett az V. Magyar Gyó?yszerkönyv s,~c~keszt,ésé~en, mJnt a 

galenusi, illetve a far1nakognóziai albizottság tanácsadó1a A szerkesztob1zottsag reszffer~ oro~z 
nvel'\ ből végzett fürdításokat. ~<\z 1954 évi kiadású Formulae Normales szerkesztobtzottsa
gának tagja volt Poglalkozott fólyékony vaskészítmények előállításával. Az általa javasolt ősz
szetéteiűt Liguor Ferratus elnevezéssel az Országos Közegészségügyi Intézet felhasználásra 

engedélyezte 
ErecÍinényes tevékenysége clisn1eréseként 1953-ban az Egészségügy Kiváló Dolgozója, 

1964-ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült 
L.igeti \1ikto1" több verset és elbeszélést írt, tájképeket, vlrágcsendéletcket festett Pest1né

n-yeiyc] több kiállításon vett részt 
. 1986 111ájus 5-én elhunyt. Búcsúztatóján úgy enliékcztek meg J_,igcti \!iktorról~ mint a szé

pért és jóért mindig áldozatot is vállaló, ugyanakkor szerényen és lelkiismeretesen munkálko

dó kollégára 
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ha el ne feledjék a végcélt, amiért vannak: a gyógyszerellátás minőségének javítását 
(Dr. Végh Antal beszéde az első szakfelügyelői tanfolyam zárásakor - részletek A Gyógy
szerész, 1951, 219) 

1952 
A Minisztériumnak és a Gyógyszertári Központnak kifejezetten az a kívánsága, hogy a 

Gyógyszerész Szakcsoport az eddiginél komolyabban vegye ki a részét az egész szakmai te
rület összefogásából. A Minisztérium és a Gyógyszertári Központ szakmai vonalon várják 
szakcsoportunk kezdeményező gondolatait és terveit, de ők maguk is megadják azokat a 
szempontokat, amelyek megszabják a helyes és célszerű kezdeményezés lehetőségét (. . ) 
Szakcsoportunk teljesíti egyéves munkatervét is. Így elsősorban a vidéki vándorgyűlések 
megrendezésével Ezeket a vándorgyűléseket 6 vidéki városban az V Gyógyszerkönyv is
mertetése szellemében már áprilisban és májusban megtattjnk (A Gyógyszerész, 1952 , 68 . .) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport rendezésében megkezdődtek a tudományos előadások 

A megnyitó előadás április 18-án hangzott el, melyet ligeti Viktor elnök bevezetése után Clauder 
Ottó dr egyetemi docens, gyógyszerész kartársunk tartott (A Gyógyszerész, 1952., 126.) 

* * * 
Szakcsoportunk november 8-án délelőtt 10 órai kezdettel tattja meg a Semmelweis te

remben II. országos taggyűlését ( ) Az eddig megtartott tudományos előadások és a ván
dorgyűlések kimagasló eredménynek számítanak Különösen nagy jelentőségű, hogy az 
egyetemi városokban Schulek Elemér kétszeres Kossuth-díjas tudós ismertette az V Gyógy
szerkönyv általános szempontjait (. ) A vidéki vándorgyűlések lényegében az egész szak
mát megmozgatták és megteremtették az alapot a most megindult országos továbbképző 
tanfolyamokhoz és tanulókörökhöz. Ezért fordulnak folyamatosan szakcsoportunkhoz, hogy 
minél több városban rendezzük 1neg a vándorgyűléseket. De ezen túl minden szakmai kér
désben, akár az Egészségügyi Minisztérium, akár a Gyógyszertári Központ elsősorban szak
csoportunk véle1nényét kérte ki, annak közreműködésére számított (A Gyógyszerész, 
1952, 225) 

1953 

(1952.) november 8-án a Semmelweis teremben ( ) Andriska József dr. szervezési tit
kár a szakcsoport 1953. évi munkatervét ismertette. Ez a munkaterv országos viszonylatban 
átfogja a magyar gyógyszerészet egész területét Szervezés, továbbképzés, gyógyíts jobban 
(munkamegjavító)-mozgalom, dokumentáció és szaksajtó. ( ) A továbbképzés vonalán 
Mozsonyi Sándor dr javasolja, hogy az V Gyógyszerkönyv ismertetésére kéthetenként tart
sunk tudományos előadásokat (.. ) Kedvessy György dr. bejelenti, hogy az egyetem dolgo
zói még komolyabban bekapcsolódnak a vidéki továbbképzés irányításába (. ) Kondor Béla 
(Eü.M) bejelenti, hogy a közeljövőben minden megyei tanácsnál egy gyógyszerész, ú n 
megyei gyógyszerész fog működni ( ) Kádár Tibor (0 E ÜSZ) (kifejti, hogy) a szakcso
port teremtse meg és tartsa feilll a legszorosabb kapcsolatot a szakszervezettel, mert a tagok 
csak így szerezhetnek tudomást a munka eredményeiről. A vidéki szakcsoport megalakulá-
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sával el fogjuk érni, hogy a területi bizottságok is többet foglalkozzanak a mi problémáink
kal. (. ) Bayer István dr. a tudományos mellékletet üdvözli, amelynek megvalósításáért 
most érvelünk, mert „A Gyógyszerész" szűk terjedelmébe nem férnek bele a publikációs, 
önálló klsérleteken alapuló közlemények (A Gyógyszerész, 1953 , 7.) 

* * * 
Acta Pharmaceutica Hungarica címmel szeptember végén megjelenik „A Gyógyszerész" 

tudományos melléklete Ennek a negyedévenként megjelenő folyóiratnak megíndítására ré
gen várt már az egész gyógyszerész szakma A gyógyszerészet tudományos hivatásának el
ismeréséért és megbecsüléséért folytatott küzdelemben jelentős előrehaladás az Acta 
Pharmaceutica Hungarica megjelenése (Bayer István dr., szerkesztőségi titkár tájékoztató
ja - részlet A Gyógyszerész, 1953., 143.) 

* * * 
Az Egészségügyi I udományos Tanács határozata lehetővé tette a Gyógyszerész Szakcso

port számára az Acta Pharmaceutica Hungarica meginditását ( .. ) Hivatása tehát az, hogy a 
magyar gyógyszerészet tudományos eredményeit közölje és folytatása legyen a Gyógysze
résztudományi Értesítőnek, amely a magyar gyógyszerészet tudományos megbecsülését ha
zánkban és külföldön egyaránt megalapozta Ebben nagy érdeme volt Lipták professzornak, 
aki a Gyógyszerésztudományi Értesítőt 1925-től 1948-ig szerkesztette ( .. ) Az Acta 
Pharmaceutica Hungarica a Gyógyszerész Szakcsoport lapja, tehát nem egy szűk köré, ha
nem minden dolgozó gyógyszerészé (Acta Pharmaceutica Hungarica, 1953. szeptember 8 ,) 

1954 

A budapesti és a nagyobb vidéki városok Gyógyszerész Szakcsoportjai mellé büszkén 
sorakozott fel a Békés megyei Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szak
csoportja, amely március 21-én tartotta alakuló ülését Békéscsabán. (A Gyógyszerész, 
1954 , 99.) 

* * * 
Heves megyéből indult el az a fölajánlás, hogy az október 8-án, 9-én és 10-én megtar

tandó nagygyűlésünkig megalakítják a megyei Gyógyszerész Szakcsoportot (. .) A Heves 
megyei gyógyszerészek felajánlása azonban tudomásunk szerint olyan tervszerű megmoz
dulás elindítása, hogy októberi Nagygyűlésünkig minél több Gyógyszertár Vállalat kereté
ben megalakuljon és működjék is s~ját szakcsoportjuk. (A Gyógyszerész, 1954, 119.) 

* * * 
Akik részt vettek a két év előtti taggyűlésünkön, emlékeznek, hogy a beszámolókban 

körvonalaztuk a szakcsoport feladatait és működési körét Kif(ljtettük, hogy a Gyógyszerész 
Szakcsoport szakmánk tudományos és gyakorlati kezdeményező és irányító szerve, amely 
minden, a gyógyszerészetet érintő kérdésben állást foglal, ilyen kérdéseket felvet, elindít és 
a megoldások kivitelezését összefogja Mint szakcsoport, jellegénél fogva elsősorban a to
vábbképzés és ismeretterjesztési irány hordozója (.. ) 

Az elmúlt két év gyógyszerészi profiljára két tényező volt jellemző: az egyik a szak
mai szempontok döntő megerősödése és a szakvezetői hálózat kiépülése, a másik a mun-
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kaerő feszültség és hiány a szakmunkaerőkben Ennek 
okait vizsgálva mindannyiunk előtt ismeretes, hogy né
pi demokráciánk fejlődésével párhuzamosan a gyógy
szerfogyasztás és szükséglet nagymértékben, több mint 
kétszeresére megnőtt, megnőtt azért, mert a dolgozók 
számának emelkedésével, az ipar fejlődésével és a me
zőgazdasági átalakulással mind nagyobb tömegeket 
vontak be az általános társadalombiztosításba. ( ) 

Vidéken az elmúlt másfél év folyamán életre hívtunk 
és megszerveztünk 10 megyei szakcsoportot, amelyek 
közül több kitűnően működik Ahol a szakcsoportok 
megalakultak, ott komoly fellendülés volt észlelhető, el
sősorban a továbbképzés területén, megszervezték to-
vábbképző és ismeretterjesztő előadásaikat, vitaestéket Dr Andriska József 
és gyakorlati recepturai napokat tartottak .. Legképzettebb 
gyógyszerészeinken kívül kiváló orvosokat is felkértek egy-egy előadás megtartására, ezzel 
a szakszervezeten belül is erősítették az orvos-gyógyszerész kapcsolatot ( ) 

Szakcsoportunk munkatervet dolgozott ki a gyógyszerész továbbképzés tárgyában, me
lyet mint javaslatot a minisztérium illetékes osztálya tárgyalási alapul elfogadott és csekély 
módosítással meg is valósított az intézményesen megindult továbbképző tanfolyammal 
Megvalósította a minisztérium két elvileg fontos javaslatunkat, hogy a továbbképzést labo
ratóriumi gyakorlattal egybekötve rendezte meg, továbbá, hogy lehetőséget teremtett a tan
folyamok anyagának brosúra alakjában való megjelenésére ( .)A (Gyógyszerészi Szakcso
port fovábbképzési Bizottsága) 1952 májusától a mai napig 70 továbbképző előadásra adott 
előadót a vidéki továbbképzéshez (Andriska József fötitkár beszámolója - részletek 
A Gyógyszerész, 1954, 205 . .) 

1955 

A gyógyszertár vállalatok megalakulásakor a vállalatoknál a gazdasági ügyek intézőin 
kívül csak egy gyógyszerész működött, aki kizárólag anyagellátási kérdésekkel foglalko
zott A vállalatok ügyvitelének megszervezése után tehát legfontosabb feladat volt a szak
mai munka helyes megszervezése, a minőségi munka javítása, a szakmai vezetés érvénye
sítése .. Ennek érdekében képezte ki az egészségügyi minisztérium az első gyógyszerész 
szakfelügyelőket és létesítette az ország minden megyéjében a gyógyszerellenőrző labora
tóriumokat. ( ) A minőségi f(ljlődés következő lépése volt a fögyógyszerészi állás rendsze
resítése valamennyi gyógyszertárvállalatnál. Ezzel egészében megvalósult a gyógyszerészet 
területén a szakmai vezetés érvényesítése. (. ) 

Fontos feladatot oldottunk meg az elmúlt időszakban a gyógyszerellátás decentralizálá
sával, 20 megyei gyógyszerraktár létesítésével ( ) A legújabb lépések egyike volt vala
mennyi megyében a galenusi laboratóriumok felállítása, amelyeknek igen nagy szerepük 
lesz a megye gyógyszerellátásában. (. . ) Az elmúlt időszakban azonban r;C'mcsak vállalati 
központjaink fejlődtek, de nagymértékben f~jlődött a gyógyszertárhálózat is. 58 új gyógy
szertárat létesítettünk. (. ) Gyógyszerészeink munk~jának megsegítésére eddig 1132 szak
képzett gyógyszerész-technikust állítottunk munkába. (. ) 
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Megvalósult az elmúlt időszakban a gyógyszerészek rendszeres szakmai továbbképzése 
(. ) A tudományos eredményekhez kapcsolódik az Acta Pharmaceutica Hungarica tudomá
nyos szakfOlyóirat megindítása és a Formulae Normales 1negjelenése, továbbá az Egészség
ügyi Minisztérium műszaki fejlesztési osztályának létesítése, amely alapját kell hogy képez
ze a jövőben az Országos Gyógyszerészeti és Gyógyszerellenőrző Intézet megvalósításának 
A gyógyszerész gyakorlati munkájának megkönnyítését szolgálják a kiadásra került útmu
tatók a gyógyszertárak vezetéséhez. Évtizedes kívánsága valósult meg a n1agyar gyógysze
részetnek a Budapesti Orvostudományi Egyetemen az önálló gyógyszerészi kar közelmúlt
ban történt létesítésével. (Dr. Román Józ<ef egészségügyi miniszternek az 1955. évi Gyógy
szerész Nagygyűlésen mondott megnyitó beszéde- részletek. A Gyógyszerész, 1955., 201.) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport elnöksége novemberi értekezletén foglalkozott szakcso

portunk továbbképző jellegű előadásai szervezésének tematikájával és módszerének kérdé
sével. Az elnökség megállapította, hogy az elmúlt évben bekövetkezett hanyatlás az előadá
sok látogatottságában annak tudható be, hogy az előadások sorában ritkán szerepeltek agya
korló gyógyszerészt közvetlenül érdeklő témák ( ) Az 1956. évi előadás-sorozat január 
hónapban kezdődik Az egyes előadásokat, melyeknek megtartására az elnökség kiváló 
szakembereket, gyakorló gyógyszerészeket kér fel, minden hónap harmadik csütörtökén kí
vá11juk a programunkba illeszteni. (A Gyógyszerész Szakcsoport Elnöksége felhívása -
részletek A Gyógyszerész, 1955 ., 227.) 

1956 

Ez évi Nagygyűlését október 5-én, 6-án és 7-én Budapesten rendezi a gyógyszerész 
Szakcsoport Akik itt előadást óhajtanak tartani, 20-30 soros tematikát küldjenek be a me-
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gyei szakcsoport vezetőségnek A megyei szakcsoport vezetősége a tematikát véleménye 
közlésével legkésőbb 1956 június 20-igjuttassa el a Nagygyűlés tudományos előkészítő bi
zottságának címére (A Gyógyszerész, 1956., 113.) 

* * * 
Szakcsoportunk ez évi Nagygyűlését az előzetesen közölt időponttól eltérően 1956. ok

tóber 12-14-én rendezi az Egészségügyi Minisztériummal közösen és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia támogatásával. A Nagygyűlésnek három fótémája lesz: 

I A gyógyszerészeti technológia korszerű kérdései 
II. A gyógyszervizsgálat ujabb hazai eredményei 

Ill. A gyógyszerészettel kapcsolatos hazai gyógyszerkémiai, farmakognóziai, farmako
lógiai és higiénés kutatások eredményei 

A három fótémát három szekcióban rendezi a Szakcsoport, amelyek egyidejűleg kerül
nek lebonyolításra. A Nagygyűlésre a Szakcsoport Vezetősége 63 előadást fogadott el. 
(A Gyógyszerész, 1956., 152) 

* * * 
Tekintettel a szakcsoportunk küszöbön álló átszervezésére, valamint szakszervezetünk 

Országos Kongresszusának előkészítő munkálataira, a Szakszervezet Elnökségének javasla
tára a Szakcsoport Elnöksége elhatározta, hogy az 1956. évi Nagygyűlést változatlan prog
rammal decemberben tartjúk meg (A Gyógyszerész, 1956, 172) 

1957 

Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsopor~jának Vezetősége 

t: év január hó 30-án tartott értekezletén elhatározta, hogy „Gyógyszerészet" cín1en új havi 
folyóiratot indít A Szakcsoport Vezetősége az új folyóirat szerkesztésével szélesebb körű 
Szerkesztő Bizottságot bízott meg. A Bizottság elnökéül dr. Végh Antal gyógyszerészt, 
egyetemi tanárt, a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi-kémiai Intézetének 
igazgatóját, a Szakcsoport elnökét választotta meg. A felelős szerkesztői teendők ellátására 
dr. láng Béla gyógyszerész, laboratóriumvezető, a szerkesztő-titkári teendők ellátására pe
dig dr. Kovác.s Lá<zló gyógyszerész, minisztériumi föelőadó kapott megbízást A Gyógysze
rész Szakcsoport Vezetősége a „Gyógyszerészet" legfontosabb feladatául a gyógyszerész
továbbképzés következetes szolgálatát, a gyógyszerészi kar korszerű szakmai tájékoztatását 
jelölte meg. Feladata ezen kívül a folyóiratnak szakmai és közérdekű személyi hírek közlé
se is (Gyógyszerészet, 1957, 5.) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport vezetősége május 13-án tartott ülésén ( ) tekintettel ar

ra, hogy az idén nagygyűlés rendezésére- a tudományos anyag kellő előkészítéséhez- ele
gendő idő már nem áll rendelkezésre úgy döntött, hogy ez évben nem rendez nagygyűlést 
Ezzel szemben elhatározta, hogy a félbeszakadt ismertető előadás sorozat újbóli megindí
tása mellett, ez év őszétől tudományos előadásokat is szervez. Utóbbi üléseken önálló kí
sérletes kutatásaik eredményeiről számolhatnak majd be a nyilvánosság előtt is szakembe
reink. A Vezetőség ugyanis úgy véli, hogy az 1-2 éves időközökben megrendezett nagygyű
lések nem nyújtanak elegendő alkalmat - elsősorban fiatal munkatársainknak - arra, hogy 
munkáikat kellő időben nyilvánosság előtt ismertessék és előadói valamint vitázó készsé-
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A Gyógyszerészet első számából 

* * * 

güket is fejleszthessék (. ) A Szakcso
port vezetősége elhatározta, hogy ez év 
őszén egybehívja a Szakcsoport orszá
gos vezetőségét, egyrészt a jövő év fel
adatainak megvitatása, másrészt a vidé
ki Szakcsoportok és a budapesti Szak
csoport vezetői közti közvetlen tapaszta
latcsere, valamint a kölcsönös támoga
tás megvalósítása céljából (Gyógysze
részet, 1957., 71.) 

* • * 
A Baranya megyei Tanács Gyógy

szertári Központja 1957. október 1-i ke
lettel ismét kiadta (kézirat gyanánt) „A 
Baranyai Gyógyszerész Szakcsoport 
Közleményei" című értesítőt. A sokszo
rosított kiadvány négy továbbképző jelle
gű közleményt (tartalmaz) valamint a Ba
ranyai Szakcsoport híreit (. ) A Baranya 
megyei Szakcsoport augusztus 26-án tar
tott taggyűlésén elnökké dr. Salamon 
Bélát ( ) választotta meg. Csaknem egy 
évi szünet után a Szakcsoport újból meg
kezdi szokásos negyedévi előadó üléseit 
(Gyógyszerészet, 1957., 236.) 

A Szakcsoport első tudományos szakülését 1957 november hó 5-én rendezte meg a Bu
dapesti Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének előadótermé
ben; ugyanabban a teremben, mely évtizedeken át otthont adott a Gyógyszerésztudományi 
Társaság előadásainak is Az ülés résztvevőit a Szakcsoport Vezetősége nevében 
dr. Kedves ~Y György docens, a Szakcsoport alelnöke üdvözölte, ( . ) majd felkérte dr. 
Schulek Elemér akadémikus professzort a szakülés megnyitására és vezetésére. ( .. ) Schulek 
akadémikus ( ) meleg szavakkal emlékezett meg a Gyógyszerésztudományi Társaságról és 
felelevenítette a Társaság alapításában részt vett, hivatásukat szerető, annak tudományos fej
lődéséért áldozatokra is kész gyógyszerészek emlékét Örömének adott kifejezést afelett, 
hogy a Gyógyszerész Szakcsoport egyre jobban tölti be azt a szerepet, melyet náluk annak 
id„jén a Gyógyszerésztudományi Társaság betöltött ( ) Kif~jezte azt a reményét, hogy a 
Gyógyszerésztudományi Tár saság a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövet
ségének tagjaként nemsokára új életre kel és ismét átveszi a Szakcsoporttól az elmúlt évti
zed fejlődésében megújhodott gyógyszerésztudományok ápolását Ennek nemcsak azért 
volna nagy jelentősége, mert a Társaság mint a MTESZ tagja nagyobb és közvetlenebb tá
mogatásban részesülhet a Magyar Tudományos Akadémia részéről, és könnyebben építhet 
ki nemzetközi kapcsolatokat Ennél is fontosabb talán az, hogy a gyógyszerésztudományok 
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művelői jelenleg nem lehetnek mind tagjai Szakcsoportunknak, hiszen sok kartársunk dol
gozik gyárakban, valamint olyan egyetemi és tudományos intézetekben vagy hivatalokban, 
melyek dolgozói nem tagjai az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének A Társa
ság tagsága pedig természetesen éppúgy független volna a szakszervezeti tagságtól, mint a 
MTESZ keretében működő bármely tudományos egyesület (pl. Magyar Kémikusok Egye
sülete) tagsága. (Gyógyszerészet, 1957., 182.) 

* * * 
Hosszabb szünet után a Szakcsoport vezetősége Végh Antal dr. elnökletével november 

18-án ülést tartott ( ) Egyhangú helyesléssel találkozott a második napirendi pontban el
hangzott javaslat, hogy az 1956-ban elmaradt Nagygyűlés kialakult szervezeti formájának 
megfelelően 1958-ban rendezze meg a Szakcsoport a gyógyszerészek tudományos sereg
szemléjét A Nagygyűlés programjának kialakítására és a szervezési feladatok tisztázására 
két szűkkörű bizottságot jelölt ki, melynek tagjai a tudományos program kidolgozására 
Végh Antal dr., KedveS<y György dr., Bayer István dr.; a szervezési feladatok megoldására 
Andriska Józiej dr., Bölcs Béla dr és Kádár Tibor dr. (Gyógyszerészet, 1957., 284.) 

1958 

Gyógyszerészképzésünk problémái 
Dr. Moz'jon,Jri Sándor 

Talán nem lesz felesleges közelebbről rövi
den ismertetni, hogy melyek azok a fontosabb 
követelmények, amelyeket a hivatása magaslatán 
álló gyógyszerésznek a gyógyszertárban teljesí
tenie kell, mert a felületes szemlélő sokszor haj
landó lekicsinyelni és sablonos mesterségnek te
kinteni a gyógyszerészi tevékenységet, holott az 
azzal szemben megnyilvánuló igények rendkívül 
sokoldalúak 

A gyógyszerésznek kétségtelenül egyik legje
lentősebb feladata a gyógyszereknek orvosi ren
delésre (receptre) történő kicsinybeni és az ún 
galenusi készítményeknek nagyobb mennyiség
ben, raktári készeltre való elkészítése. 

A másik ugyancsak fontos teendője a gyógy
szerek és a gyógyszertárban előforduló más anya
gok és eszközök kiadása orvosi rendelésre vagy 
anélkül - pl az ún. kézieladásban Ezzel kapcso
latban feladata a szükséges használati utasítás, 
adagolás, egyes esetekben (pl gyógyteák stb.) a 
gyógyszer házi elkészítésének ismertetése is 

Köteles továbbá megvizsgálni, ellenőrizni a 
gyógyszereket, felderíteni az esetleges véletlen 
elcserélést 
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Őrködnie kell azon, hogy anyagkészletei 
szakszerűen eltartva, változás nélkül, kifOgásta
lan állapotban szolgálják a betegek gyógyulását 
és az egészség megtartását 

:rvündezekhez nélkülözhetetlen az alapos 
anyagismeret, vagyis a gyógyszertári sokezer ké
miai-, ásványi-, állati- és növényi eredetű alap
anyag és galenusi készítmény, továbbá a gyári 
csomagolásban kiszerelt gyógyszerek (specialitá
sok, bakteriológiai és szerológiai anyagok, gyógy
tápszerek, gyógyvizek), testápoló szerek, vala
mint a gyógyászati segédeszközök, sebészeti 
varró és kötözőanyagok, végül a különböző 
munkaeszközök, gépek stb. tulajdonságainak, al
kalmazásának, nemkülönben a gyogyszerek ha
tásának alapos ismerete Ez utóbbi ismeretre kü
lönösen akkor kell támaszkodnia, ha pl az orvos 
által rendelt, vagy a beteg által kért gyógyszer 
nem áll a gyógyszertár rendelkezésére, s helyette 
más, raktáron lévő azonos hatású gyógyszert 
kell kiadnia 

Mint jó „gyógyszerszakértő" az orvosnak is 
messzemenő segítséget nyújt a gyógyszerrende
lésben, a gyógyszertár rendelkezésére álló s az 



időnként fürgalomba kerülő új gyógyszerekről 
történő tájékoztatással Egyes egyszerűbb 

orvoskémiai vizsgálatokat is megkíván néha az 
orvos a gyógyszerésztől 

Tanító, oktató munkát is teljesít a fiatal 
gyógyszerészjelöltekkel, gyóg) szerészhallgatók
kal, technikusokkal és technikákkal kapcsolatban 

Egyik legszebb, humanitárius feladata az 
embertársain való segítés, éspedig nemcsak a 
gyógyszerellátás vonalán. Az emberek- betegek 
és egészségesek - általában nagy bizalommal Yi
seltetnck a gyógyszerész iránt, s gyakran fOrdul
nak hozzá tanácsért, fClvilágosításért 

Széleskörű ily irányú ismereteik alapján a ter-
1nészettudományi és az egészségügyi kultúra ter
jesztésében, propagandájában, a betegségek 
megelőzése terén, a kuruzslás, a babona elleni 
küzdelemben, felvilágosító munkával végeznek 
fontos feladatot Faluhelyen az orvos távollé
tében, mint egyészségügyi szakembernek, a 
gyógyszerésznek kell sokszor tevékenykednie, ta
nácsadással, különösen pedig mérgezések vagy 
balesetek során az elsősegélynyújtásban A sok 
szakmai rendelkezést és jogszabályt, valamint a 
gyógyszertári gazdálkodás, adminisztráció köve
telményeit is ismernie kell, különösen a gyógy
szertárvezetőnek, de méginkább a szakfelügyelő
nek és a főgyógyszerésznek Szóval széleskörű, 
minél magasabb fokú egyetemi kiképzést, alapos 
sokoldalú felkészültséget, általános és szakmai 
intelligenciát stb kíván a nagy fClelősséggel járó 
gyógyszerészi gyakorlat Mindezekért viszonzá
sul több erkölcsi és anyagi megbecsülést érde
melnének a gyógyszerészek (. . ) 

A reform életbeléptetésének igen nagy jelen
tősége volt Eltekintve attól, hogy most már az 
utolsók közül egyszerre az elsők közé kerültünk 
tantervfelépítésünkben, lehetővé vált a legfünto
sabb klasszikus tárgyak [az I és II tanévekben: 
fizika, kémia, növénytan, ásványtan, állattan, a 
III. és IV tanévben: gyógyszerészi kémia, gyógy
növény-ismeret, gyógyszerészet (galenikumok), 
közegészségtan J addig szűkre beszorított elméle
ti és laboratóriumi gyakorlati anyagát kibővíteni 
és óraszá1nát felemelni Módját lehetett továbbá 
ejteni az addig nélkülözött fontos új tárgyak be
iktatásának is Ilyenek voltak: az I éven a „hazai 
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gyógynövények ismerete", továbbá a gyógysze
részi teendőket ismertető „bevezetés a gyógysze
részi hivatásba" c tárgyak, a II éven pedig az 
önálló tantárgyként beiktatott el[Iléleti és labora
tóriumi gyakorlati „organikus kémia" és a ~,fizi
kai-kémia'~ Az orvosi jellegű tárgyak közül az 
„egyén egészségtana" és az addig szintén nagyon 
nélkülözött „elsősegé~vnyújtás" című kollégiu
mok vétettek fcl a tantervbe A 111 évfolyamon 
két fontos új szaktárgy tétetett kötelezővé: „a 
gyógyszerészet I rész (receptkészitéstan) ", to
vábbá a „gyógyszerészetre l 70natkozó jogsza
bálvok és gyógyszerészi kötelességtan". \Tégül a 
IV. tanévben „a gyógyszerek ellenőrzése"~ a 
„gyógyszerhatástan." és a később elhagyott „me
zőgazdasági kémia és növényvédelem" került fel
vételre, mint új stúdium 

A különböző szaktárgyakat művelő magán
tanárok és más kiváló szakemberek által hirdetett 
nem kötelező ún ajánlott tárgyak elégítették még 
ki az ambiciózus hallgatók tudásszomját Azok
nak pedig, akik magasabb tudományos kvalifiká
ció megszerzésére törekedtek, a gyógyszerész
doktori diploma nyújtott erre lehetőséget 

A fenti tárgyak között a legnagyobb jelentő
ségű volt a kezdetben bizonyos részről nagy el
lenzéssel találkozott „gyógyszerhatástan és mé
tegtan" beiktatása a tantervbe, amelynek ismere
te nélkül pedig szakképzett gyógyszerész el sem 
képzelhető 

Ugyancsak jelentős újítás volt - s ennek he
lyességéről a múlt év 1nájusában Berlinben 1neg
tartott szakmai nagygyűlésen is meggyőződést 
szerezhettünk - az eddig csupán a gyógyszertár
ban oktatott fontos szaktárgy a gyógyszer(re
cept)-készítéstan egyetemi elméleti és gyakorlati 
tanításának kötelezővé tétele, amelynek beveze
tését később külföldön is néhány helyen megva
lósították, más helyeken csak mostanában terve
zik Mi - tudomásunk szerint - e téren az elsők 
voltunk Nálunk többek között az a körülmény 
tette szükségessé ezt az intézkedést, amit az 
„approbációs"-vizsgával kapcsolatban elmon
dottunk De fontos indoka volt ennek, az egyön
tetű gyógyszerkészítésre való törekvés is, mint
hogy nagy hátrányt jelent mind az orvos, mind a 
beteg bizalma szempontjából az, ha egy és 

ugyanaz a gyógyszer, a laikus által is megállapít
ható egymástól eltérő módon - (amikor nem a 
gyógyszer összetétele, illetve hatóértéke változik, 
hanem pl a külső megjelenési formája) - kerül 
elkészítésre, a különböző gyógyszertárakban 

A gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész 
egyik legfOntos.abb szakmai teendője - miként 
már említettük - a gyógyszerkészítés A múlt 
század végén megindult, s mind nagyobb mér
tékben kifejlődött indusztrializálódás, a gyógy
szergyártás vonalán is egyre nagyobb haladást 
tett, ami azzal a következménnyel járt, hogy a 
nagyszámú gyári gyógyszer (specialitás) forga
lomba-kerülésével arányosan nagymértékben 
csökkent a gyógyszerész gyógyszerkészítő te
vékenysége :Mindazonáltal nem vált az felesle
gessé, s bizonyos, hogy még nagyon sokáig 
nem is füg azzá válni Az 1956. évben megtar
tott széleskörű gyógyszerészi és orvosi együt
tes ankéton került megbeszélésre az ún. ma
gisztrális or\.-osi rendelés kérdése, amikoris úgy, 
miként külfüldön is történt, nálunk is egyhan
gúlag megállapítást nyert az, hogy a racionális", 
individuális gyógyszerrendelés a hivatása ma
gaslatán álló orvos által el nem hanyagolható 
TChát ezirányban a gyógyszerésznek továbbra 
is fontos feladatai maradnak, és éppen ezért a 
gyógyszertári gyógyszerkészítésben - amely az 
összes többi egyetemi tárgyak alapos ismereté
re épül fel - egyre intenzívebb elméleti és gya
korlati oktatásra van szükség A kórházak és 
klinikák, de legfőképpen a társadalombiztosító 
intézetek terhére történő gyógyszerrendelés
ben a magisztrális gyógyszerek olcsóbb volta is 
füntos szerepet játszik, különösen az egyre szé
lesebb körben elterjedő, jól bevált „Forn1ulac 
No1males" folytán Az orvosi rendelvények el
készítésében az inkompatibilis gyógyszerek 
rcndelésévei kapcsolatban merülnek fel a 
gyógyszertárban gyakran komoly problémák 
Mint ismeretes, a gyógyszerészeknek - éppen 
magasfükú kiképzésük fülytán - hivatalos fCl
hatalmazásuk van arra, hogy bizonyos, főként 
kémiai szempontból összeférhetetlen gyógy
szerrendelés esetén a legjobb tudásuk szerint, 
esetleg az orvosi vénytől eltérően is elkészít· 
hessék az ilyen gyógyszereket ( .. ) 
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il jelenlegi he~yzet 

Az 1940-ben érvénybe lépett, fent ismerte
tett tanterv, mintegy 10 évig lényegesebb változ
tatáson nem ment át, de az 1951-52. tanévet kö
vető esztendőkben az 1955-56 tanévig- amióta 
ismét stabilizálódott - más szakmákhoz hason
lóan számos módosítás történt azon, ami jelen
leg is érvényben van ( ) 

Az. alábbi- bár megindokolt, de kedvezőtlen 
- változtatások folytán azonban mások mellett 
ismét elsősorban a „gyógyszerészet" c tárgy ok
tatása szenvedett különösebb hátrányt, ami 
mindezideig nem nyert reparálást 

A szocialista egészségügy fejlődése fülytán 
egyre újabb és nagyobb tömegek kerültek állami 
betegellátás alá, s így annak előnyeiben ma már 
a lakosságnak mintegy 60°/o-a részesül A gyógy
szerfogyasztás ezért ugrásszerűen, a réginek 
többszörösére emelkedett Az így tetemesen 
megszaporodott teendőket, a régebbi viszonylag 
kislétszárnú gyógyszerészek kellett hogy ellás
sák, ami munkaerejük rendkívül nagy igénybevé
telét jelentette Ezen a helyzeten a gyógyszeré
szek létszámának mielőbbi emelésével lehetett 
csak segíteni Ezt úgy érték el, hogy egyrészt az 
egyetemre kétszer annyi gyógyszerészhallgatót 
vettek fel, ami - minthogy a laboratóriumi férő
helyek száma nem e1nelkedett - igen nagy terhet 
rótt az összes tanszékekre A másik ezt célzó in
tézkedés az volt, hogy az első egyeten1i tanévet 
követő egyéves gyógyszertári gyakorlatot eltö
rölték és így az 1951-52. tanév végén egyszerre 
dupla létszámú okl gyógyszerész került ki az 
egyetemekről. Ennek az intézkedésnek követ
keztében pedig az előző 6 év helyett 5, illetőleg 
jelenleg az államvizsga előtti félévi gyógyszertá
ri gyakorlattal együtt 4 és fél év alatt: lehet meg
szerezni a gyógyszerészi oklevelet Így tehát a 
régebben az egyéves gyógyszertári g) akorlaton 
megszerzett fontos anyagismeretet és manuális 
készséget, valamint más ele1ni tudnivalókat az 
egyetemen kellene elsajátítaniuk a hallgatóknak, 
ahol azonban az újonnan beikt·,uott, fent előso
rolt tárgyak miatt a szakn1aiak óraszámát mint
egy 25-50°/o-kal csökkentették Elképzelhető, 

hogy mit jelent a hallgatóknak, de az oktatóknak 
is az, hogy pl a gyógyszer (recept) készítéstant, 



az azzal járó anyagismeretet, manuális gyakorla
tot és a különböző munkaeszközöket stb egy 
tanévben heti 3 óra elméleti és nem sokkal több 
laboratóriumi gyakorlati idő alatt - mely utóbbi 
kb. 3 heti (48 órás) gyógyszertári gyakorlatnak 
felel meg - kellett és kell ma is, a régebben elő
zetes gyógyszertári gyakorlatot egyáltalában 
nem, újabban pedig azt a II. tanév után mind
össze 3 hétig teljesített Ili éves hallgatóknak 
megtanulniok A hallgatók érthetően és joggal 
panaszolják ma is, hogy a rengeteg reájuk zúdu
ló új fogalmat és ismeretet, amelyet elődeik an
nak.idején a gyógyszertárban játszva tanultak 
meg a hosszabb idő alatt, képtelenek így jól elsa
játítani I alán sehol a világon nincs ilyen rövidre 
szabva a legfontosabb gyógyszerészi szakisme
retek gyógyszertári tanításának és megtanulásá
nak az ideje, vagy ha igen, akkor az egyetemen 
sokkal több időt biztosítanak arra. A már emlí
tett, egyetemet megelőző régebbi kötelező 2-3, 
illetőleg később egyéves gyógyszertári gyakorlat 
után most a n1ásik végletbe estünk, a II. tanév 
utáni 3, illetőleg a III év utáni 4 heti gyógyszer
tári gyakorlattal, ami a tanévek közti szükséges 
pihenőt is jelentősen megrövidítette ( . ) 

A fenti probléma ma is időszerű, amelyen 
csak a kiképzési idő meghosszabbításával lehet 
és kell segíteni, minthogy az egyetemi oktatási 
idő szűkreszabott mérete nem nyújt lehetőséget 
a hosszabb gyakorlatot igénylő gyógyszerkészíté
si manuális munkára, s a sok ezer gyógyszert fel
ölelő anyagismeretnek, a munkaeszközöknek és 
egyéb gyakorlati tudnivalóknak és alapfogalmak
nak az egyetemen való elsajátítására. Ezeknek, de 
kizárólag csak ezeknek a gyakorlati ismereteknek 
a megtanítását rá kell bízni hosszabb időn át a 
legjobban felszerelt gyógyszertárakra, de ott is 
csak a jó felkészültségű, tanítással szívesen fog
lalkozó oktató-gyógyszerészekre, a vonatkozó 
rendelet által előírt korlátozásokkal olyan mó
don, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati tu
dományos vonatkozásokat kizárólag az egyetemi 
tanulmányi időre kell hagyni (. . ) 

Komoly hátrányt jelentett a gyógyszerész
képzésben az utóbbi években az is, hogy érthe
tetlen módon és indokolatlanul eltörölték a fa
kultatív ún. „ajánlott" tárgyak hallgatásának, to-
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-vábbá a gyógyszerészdoktori diploma megszer
zésének lehetőségét, s ezek csak a most fülyó 
tanévben állíttatnak ismét vissza 

A régebben oktatott tárgyak közül időköz
ben kimaradt: a kórtan, az orvoslaboratóriumi 
vizsgálómódszerek, az orvosi műszertan stb 

Igen nagy jelentősége van azonban a gyógyí
tó, egészségügyi és biológiai szemlélet érvénye
sítése szempontjából fontos, jelenleg is kötelező: 
anatómia és élettan, mikrobiológia és biológia e 
önálló tárgyak oktatásba való bevezetésének, 
amelyekkel azelőtt - szűkebbre vont tárgykörrel 
- a gyógyszerhatástan, a közegészségtan, illető
leg a növénytan e. kollégiumok foglalkoztak 

Szólanunk kell a gyógyszerészképzés problé
máival kapcsolatban még néhány más, a hallgató
kat közelebbről érintő kérdésről is Így pl. a hall
gatók túlterheléséről Ez az utóbbi tanévben tör
tént némi könnyítések ellenére is még ma fenn
áll, mert hiszen általában a heti 30-3 7 órai elfog
laltság mellett évfülyamonként 6---7 tárgyról van 
szó, amelyekből az első félév végén kollokválni, 
a zárófélévben pedig a főtárgyakból szigorlatot 
kell tenni A hallgatók általában a hét három nap
ján délután is el vannak foglalva a laboratóriumi 
gyakorlatokkal, két délutánjuk pedig, továbbá a 
szombati egész nap szabad, így tehát végered
ményben volna idejük a tanulásra, bár tagadha
tatlan, hogy a feltétlenül szükséges szórakozás, 
kulturális igények kielégítése, sport stb. számára 
is kell megfelelő időt biztosítani A hiba inkább 
ott van, hogy a hallgatók egy része nem eléggé 
öntudatos és lelkiismeretes, s tanulmányait nem 
veszi eléggé komolyan. Élénken demonstrálják 
ezt a tömeges hiányzások, holott számtalan fi
gyelmeztetést és jóindulatú tanácsot kapnak arra 
vonatkozólag, hogy az előadáson való megjele
nés és annak figyelemmel kísérése s a helyes jegy
zetelés a tárgy félig való megtanulását jelenti, s ha 
otthon még figyelmesen átnézik az anyagot, úgy 
a referálásokon, illetőleg a vizsgákon ez nagy se
gítséget jelent nekik Azok számára azonban, 
akik mindezzel nem törődnek, és közvetlenül a 
vizsgák előtt néhány nappal próbálják az anyagot 
megtanulni, ez természetesen nem járhat a kellő 
eredménnyel, s ezért van az, hogy tapasztalat 
szerint pl a júniusban tett vizsgák anyagát szep-

temberben már sokan alig tudják. A rendszeres 
és módszeres tanulásnak a hiánya okozza azt is, 
hogy egyesek gyakran elemi dolgokat sem tud
nak, így tehát az ingatag fundamentumra nem 
építhető rá a szakmai tudás szilárd épülete 

Bizonyos az, hogy a jelenlegi négyéves ki
képzésnek, illetőleg az egyetemi tanidőnek öt 
évre történő felemelése ma már elodázhatatlan, 
és a hallgatók túlterhelésének megoldására ez a 
legmegfelelőbb módszer ( ) 

Perspektivikus javaslatok 

A gyógyszertári gyógyszerkészítő tevékeny
ségnek a fentebb már említett szűkebb körre 
történt redukciója - ami világjelenség - minde
nütt komoly problémát jelent az illetékes ténye
zőknek abban a tekintetben, hogy a korszerű 
szaktudományokban kiképzett gyógyszerészek
nek az egyetemen megszerzett jelentős, sokolda
lú ismereteit - amelyek egy része a mindennapi 
gyógyszertári gyakorlatban ma többnyire ele
nyészik - miképpen lehetne a köz javára minél 
jobban hasznosítani Az erre irányuló törekvé
sek még e század elejére nyúlnak vissza, amikor 
a gyógyszeripar egyre inkább éreztette a gyógy
szerészi klasszikus tevékenység jelentős csök
kentését okozó hatását Már évtizedekkel ezelőtt 
egyre gyakrabban merült fel a kérdés: „ Quo 
vadi.s pharmacia?" Ez a probléma a mai napig 
sem nyert sehol megnyugtató, végleges megol
dást, holott évről-évre akutabbá vált 

Nálunk az 1955 év elején volt egy nagysza
bású ankét - amely a magyar gyógyszerészet jö
vő szerepével és feladataival foglalkozott - saj
nos kevés konkrét eredménnyel 

Ma még mindig az elsődleges feladata a ki
képzésnek, a gyógyszerészeknek a gyógyszertá
rak számára való biztosítása, minthogy a fiata
loknak mintegy 96---98°/o-a oklevelének megszer
zése után gyógyszertárba kerül, mert ott van re
ájuk a legnagyobb szükség. 

Jelenleg a gyógyszerészképzéssel füglalkozó 
budapesti és szegedi egyetemen tanuló 1-N. év
folyambeli gyógyszerészhallgatók száma akkora, 
hogy amikor majd a négy és fél év elteltével ok
levelet kapnak, valószínűleg be fügják tölteni a 

még üres gyógyszertári munkahelyeket Azután 
tehát már nyilvánvalóan csak a természetes ki
esés (elhalálozás, munkaképtelenség) folytán fel
merülő gyógyszerészutánpótlás kielégítésére 
lesz szükség. Ez pedig azt jelenti, hogy talán már 
az 1959--00 tanévre a jelenleginél jóval kisebb 
létszámú hallgató egyetemi felvételére lesz majd 
szükség. Ezért ugyan e tanévtől kezdődően 

megvalósítható lenne az egyetemi kiképzésnek a 
jelenlegi négy évről öt évre, a gyógyszertári gya
korlatnak pedig a mostani államvizsga előtti fél, 
esetleg negyedéven kívül, az egyetemi idő előtt, 
vagy a második tanév után eltöltendő fel-egy év
re való felemelése is, amikor újból az 1949-50 
tanévig érvényben volt kb. hat esztendő lenne 
tehát szükséges a gyógyszertár vezetésére feljo
gosító diploma megszerzéséhez Így azután sok
kal könnyebben és eredményesebben lehetne a 
hallgatókat kiképezni, az összes fontos tárgyak 
régebbi, nagyobb elméleti és gyakorlati óraszá
mának visszaállításával 

Komoly követelmény máris, hogy a jelenle
ginél sokkal szélesebb körben és elmélyültebben 
- a gyógyszerészi szemlélet nagyobbmérvű ér
vényesítésével kell oktatni pl a „gyógyszerhatás
tan" e tárgyat, az anyagismeret, valamint a kór
tan és a gyógyszeres-terápia klinikai igényeinek 
szemmeltartásával. Csak így tud a gyógyszerész 
maradéktalanul megfelelni azoknak az egyre fo
kozódó követelményeknek, amelyeket vele 
szemben az a rendkívül sokoldalú szakmai tud
nivalókkal és teendőkkel megterhelt gyógyító 
orvos joggal támaszt, akitől nem kívánható meg, 
hogy az óriási nagyszámú gyógyszerek útvesztő
jében minden vonatkozásban annyira tájékozott 
legyen, mint az erre elsősorban alkalmas és hiva
tott gyógyszerész Ennek azonban az az előfel
tétele, hogy a farmakológia miel6hb tanszéket 
kapjon a gyógyszerészi karon, mert e tárgy fOn
tossága s nagy terjedelme miatt, teljes idejét és 
munkaerejét erre fordítani tudó, s szakmájában 
tudományos kutatómunkát is végző szakember
re van ott szükség. Ennek az új tanszéknek fel
adatai közé szerencsésen beilleszthető volna a 
toxikológia fOntos tudományának oktatása és 
művelése is (Gyógyszerészet, 1958, 3.) 

* * * 
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Prof: dr. Végh Antal 

}\.Gyógyszerész Szakcsoport elnöke 1954-től 1956-ig, majd a l\tfagyar 
G)' ógyszerészeti I ársaság elnöke 1966-1968 között 

1903 október 22-én született Fegyverneken Apja, nagyapja gyógy
szerész volt Iskoláit Szolnokon v-égezte, itt érettségizett Felsőfokú ta

nulmányait Innsbruckban kezdte a jezsuitáknál Két év 1núlva hazatért, 
beiratkozott a Páz1nány Péter I udományegyeten1re, ahol 1927-ben 
szerzett gyógyszerészi diplomát. V1inlder Lajos professzor meglúvta őt 
az I. sz Chemiai Intézetbe díjtalan gyako1noknak Első tudományos 
publikációja 1931-ben jelent meg a J\1agyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjében 
/\ következő évben nyújtotta be doktori disszertációját és 1933-ban elismeréssel védte meg. 
A következő évben fizetéstelen tanársegéd lett Az 1939 évi átszervezés folytán az intézet két 
részre oszlott: a Szervetlen és 1'\.nalitikai Kémiai Intézet Szebellédy László professzor, a Gyógy
szerész Kétniai Intézet Széki ·Tibor professzor vezetése alá került Utóbbiban Végh Antal ad
junktusi, 1najd intézeti tanári kinevezést nyert Feladata volt a doktoranduszok munkájának irá
nyítása is 

A II \Tilágháború idején a gyógyszerészképzés négy évre terjedt Felismervén a régi kép
zésben részesültek felzárkóztatásának szükségességét, 1949-től elkezdte az „A Gyógyszerész"
ben „Magister" név alatt a továbbképző cikkek sorozatának megjelentetését Rövid idő alatt 
húsz té1nakörből 36 közleménye jelent meg 1949-ben az intézetet kettéválasztották A Szerves 
Kémiai Intézet B1uckner Győző vezetésével a bölcsészkaron maradt, a Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet a 1--Iőgyes Endre utca 7~be került és az orvoskarhoz szervezték. \légh Antal megbízott 
igazgatóként - 1956~tól egyete1ni tanárként - folytatta a gyógyszerészhallgatók oktatását, na
gyon szerény felszereléssel és munkatársi létszámmal Az igényeknek megfelelő feltételek meg
teremtése több év alatt sikerült Sok külső- és belső elvárásnak egyidejűleg kellett rnegfelelni. 
A korszerű, VI Gyógyszcrkönyvhöz kapcsolódó szerteágazó tevékenység, a szerves vegyüle
tek beépülése a gyógyszerhasználatba, az összetett készíttnények vizsgálatának szükségessége 
arra vezetett, bog; 1955-ben a tárgy négy szen1eszteressé vált A teljes oktatói közösség bevo
násával készített jegyzetből, 1972-ben a gyógyszerészi kémia teljes anyagát felölelő egyetemi 
tankönyv lett ,\z intézet dolgozói bekapcsolódtak a szakfelügyelők intéz1nényes továbbképzé
sébe, a szervezett gyógyszerész to"\-ábbképzésbe, 1najd a szakgyóg}'szerész képzésbe 

Egy évtizedes dékánsága alatt (1962-1972) vezetésével elkészült a refürmtanterv, megin
dult a rcfürmképzés 

H.észe volt a magyar gyógyszerkönyvek el6készítő, irányító, szerkesztő és egyéb 1nunkáiban 
a l\l-től a VlI-ig, 1934-től 1987-ig, és nem csekély szerepe volt azok is1nertetésében is. llyen 
továbbképző füzetet is írt .ivlagyarország képviseletében gyógyszerminő;égi, standardizálási 
n1unkálatokat végzett a Con1pendium Medican1cntoru1n készítésében A \XIHO által felkért 
g) óg}szerkönyvi szakértő volt 

\légh Antalt 1947-ben a fv1agyar Gyógyszcrésztudományi Társaság főtitkárrá választotta 
A I ársaság 1949-bcn történt n1egszüntetése után, a megváltozott körülmények között szüksé
gessé \ált a g)·ÓgJszerészck és a gyógyszerészet érdekeit egy n1cgfClelő szervezethez kapcsol
\·a ér\·ényre juttatni Ez az ő kezden1ényezésére az Orvos Egészségüg)·Í Szakszervezet Gyógy
szerész Szakcsoportja lett, ennek volt 1951-1953 között a főtitkára, 1954---1956 között az el-
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nöke. )\.íikor lehető'i.:-é vált 1966-ban a Magyar Gyógyszerészeti Társaság megalakítása, annak 
első, alapító clnöké,,é választották. Megalakította az azóta is eredményesen működő tudon~á
nyos szakosztályokat Részt vett FIP rendezvényeken, szerepet vállalt a J\{agyar Gyógyszeré
szeti ·r ársaság tagságának a Nemzetközi Szövetséghez kapcsolásában 

Korán felhasználta a szaksajtót a szakmai ismeretek terjesztésére A szaksajtóban több mint 
fél évszázadon át jelen volt tudományos, továbbképző, szakmapolitikai, valamint gyógyszerész
történeti, biográfiai írásaival .. A,. 1.fagyar Gyógyszerésztudomány:i Társaság Értesítőjének a hábo-
1-ú utáni utolsó felelős szerkesztője yoJt 1957-től a „Gyógyszerészet" alapító felelős szerkesztő
je majd főszerkesztője, a Gyóg} szerésztörténeti Diáriumnak szerkesztőbizottság] elnöke volt 

1/égh j1nral professzor 1958-tól volt az ()rvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 
Központi \.Tezetőségének tagja, 1963-1975 között elnöke, 1980-ig tiszteletbeli alelnöke volt 
Elsők között kapta 1neg a szakszervezettől a \Veü Emil plakettet, a szakszervezeti n1unkáért a 
SZO I aranyérmet, az arany törzsgárda jelvényt A lvfagyar Orvostörténelmi I ársaság vezető
ségi tagja is volt 

A Német De1nokratikus Köztársaság Gyógyszerészeti I ársasága tiszteletbeli tagjává vá
lasztotta. 1954--ben a Szocialista 11unkáért Érdemérem, 1963-ban a Munka Érdemrend és a Ki
váló Gyógyszerész elismerés birtokosa lett A I\1GYT-től elsőként ő kapott Kazay Endre, majd 
Than Károly jubileumi, Richter Gedeon és Schulek Ele1nér Enllékérmet. A Scmn1ehveis Or
vostudo1nányi Egyetem Tanácsa 1972-ben \Xfinkler Lajos Emlékéremmel, 1983-ban a Senator 
Honoris Causa Universitatis cínllnel tüntette ki, 1987-ben gyémánt díszoklevelet vehetett át 

\légh Antal professzor 1974-ben n1ent nyugállományba Ezt követően főként gyógysze
résztörténeti tárgyú közleményei jelentek nleg 1972-től 19í5-ig a Gyógyszerésztörténeti Szak
osztály elnöke, majd tiszteletbeli elnöke lett 

I(özle1nényeinek száina megközelíti a 14D-et, ezeket részben egy vagy több társszerzővel ír
ta, 130 rnagyar nyeh-en készült„ Utolsó közle1nénye 1992-ben a Gyógyszerészetben jelent meg. 

Budapesten hunyt el 1995. június 7-én 

A Csongrád megyei Gyógyszerész Szakcsopmt 1957.. december 3-án a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének előadótermében előadó- és vita
ülést rendezett „A gyógyszerészet problémái" címmel Az ülésen jelen voltak a Szegedi Orvos
tudományi Egyetem gyógyszerész tanárai, a Megyei I8nács fógyógyszerésze, a Gyógyszertári 
Központ igazgatója, szakmai vezetői és gyógyszerészei, az egyetemi ifjúság néhány érdeklődő 
képviselője. Az ülés mintegy 50 résztvevőjét Keszthelyi Béla gyógyszerész szakfelügyelő, a 
Szakcsopmt titkára üdvözölte ( ) Ezután felkérte d' Végh Antal egyetemi tanárt, a Gyógysze
részet föszerkesztőjét vitaindító előadásának megtartására (Gyógyszerészet, 1958 , 34) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsopmt vezetősége január 13-án tartott értekezletén foglalkozott az 

ez év októberében tartandó Gyógyszerész nagygyűlés szervezési kérdéseivel, majd meghall
gatta az elnök újabb tudományos előadássorozat indítására vonatkozó javaslatát A gyógy
szeriparban gyógyszerkészítéssel foglalkozó kartársak közül ugyanis többen fordultak a 
Szakcsoport elnökéhez és a vezetőség más tagjaihoz azzal a javaslattal, hogy a Szakcsoport 
nyujtson lehetőséget a gyógyszeriparnak a gyógyszerészet területére eső, illetőleg a gyógy
szerészethez közel álló, föleg gyógyszertechnológiai tárgyú előadások számára. ( ) 
A Szakcsoport vezetősége a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az újabb előadás sorozat 
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rendezésére d1: Ligeti Géza gyógyszerészt, a „GYÓGYÉRI" analitikai laboratóriumának 
munkatársát kérte fel. Jelenleg tehát a Gyógyszerész Szakcsoport három előadássorozatot 
tart fenn: 1. Az immár több éve rendszeresített gyógyszerész-továbbképző előadás sorozatot 
(rendezője d1: Kedves~y György); 2. a múlt év novemberében megindult tudományos elő
adás-sorozatot (rendezője d1: Kovács László) és 3 a most induló, fentebb említett gyógy
szeripari előadás sorozatot (Gyógyszerészet, 1958., 44) 

* * * 
Az Egészségügyi Minisztérium és a Művelődésügyi Minisztérium jóváhagyta a gyógy

szerész-doktorátus szabályzatát ( . ) Előnyösnek, de egyben méltányosnak is mondható a 
Szabályzatnak az az átmeneti intézkedése, hogy akik 1949-1957 között nem tehettek dokto
ri szigorlatot, de tudományos működést fejtettek ki, azóta megjelent dolgozataikat doktori ér
tekezésként benyújthatják és szigorlatra bocsátásukat kérhetik (Gyógyszerészet, 1958 , 46.) 

* * * 
A Borsod megyei Gyógyszerész Szakcsoport február 1-i, miskolci előadó ülésén 

dr. Kedves~y György egyetemi docens tartott előadást „Szemészeti oldatok készítése" cím
mel. (Gyógyszerészet, 1958., 88.) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport Gyfü-Sopron megyei szervezete április 22-én és 23-án ér

tekezletet tartott, melyen a szakcsoport más megyék-beli szervezeteinek képviselői is részt 
vettek Az értekezlet során egyrészt tudományos továbbképző előadások hangzottak el, más
részt a résztvevők n1egvitatták a gyógyszerészképzés kérdéseit a megye gyógyszerészeinek 
a szempontjából. Az első előadást a Magyar Kémikusok Egyesületének soproni szervezeté
vel közösen rendezte a Szakcsoport megyei szervezete; előadója d1: Clauder Ottó egyetemi 
tanár, a gyógyszerkutatás korszerű célkitűzéseivel és módszereivel foglalkozott. (Gyógysze
részet, 1958, 140) 

* * * 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) ez év szeptember 6-15-ig tartotta Brüsz

szelben XVII. teljes ülését és XVIII Nemzetközi Gyógyszerésztudományi Kongresszusát 
Utóbbin Schulek Elemér professzor akadémikus, Mozsonyi Sándor és Végh Antal professzo
rok képviselték a magyar gyógyszerészetet A kongresszuson mintegy 40 nemzet megköze
lítőleg 1 OOO küldötte vett részt ( . ) Schulek professzor a VI. szekció üléselnöke volt s 
ugyanitt tartotta meg nagy érdeklődést kiváltott előadását „Adatok néhány gyógyszerként 
használt pirazolon származék analitik~jához" (címmel) (Gyógyszerészet, 1958, 237.) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport az Egészségügyi Minisztériummal együttesen rendezi az 

1959. évi !IL Gyógyszerész Nagygyülést A Gyógyszerész Szakcsoport a Nagygyülés ren
dezéséhez a Magyar Tudományos Akadémia támogatását is kérte A III. Gyógyszerész 
Nagygyűlés 1959 novemberében lesz Budapesten. A Nagygyűlés programjának összeállítá
sára a Gyógyszerész Szakcsoport Vezetősége tudományos szervezőbizottságot alakított 
A szervezőbizottság előzetes felhívással fordult az egyetemi intézetekhez, gyógyszerészeti 
intézetekhez, intézményekhez, gyógyszertári központokhoz, gyógyszergyárakhoz, jelentsék 
be, ha részt kívármak venni a nagygyűlés munkájában (Gyógyszerészet, 1958 , 281.) 
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1959 

A Gyógyszerész Szakcsoport elnöksége az elmúlt 1958 esztendő folyamán egyik leg
fontosabb feladatának tekintette, hogy a gyógyszerészet történelmi útját áttekintve megkísé
relje felvázolni a törvényszerűségeket, melyek a szocialista gyógyszerészet fejlődésének 
irányt szabnak Ha a gyógyszerészet évszázados fejlődését elemezzük, azt látjuk, hogy az 
világszerte válaszútra jutott: azokban a tőkés országokban is, ahol csak jövedelmező üzlet
ággá sorvadt, de ott is, ahol a régi hagyományok alapján iparkodnak megőrizni hivatásjelle
gét ( . ) A magyar gyógyszerészet is elérkezett erre a válaszútra, s öntudatos képviselői a 
hivatástudat fokozásában, a szakmai elmélyüléssel kiérdemelt, s ha kell kiharcolt elismerés
ben látják a kibontakozás lehetőségét (. ) A Szakcsoport megelevenedett vidéki szerveze
tei szerte az országban lelkesen támoga\ják a továbbképző tanfolyamokat Ezt bizonyítja az 
általuk saját előadókkal és meghívott vendég-előadók részvételével rendezett tudományos 
és továbbképző előadások egész sora. (. ) Az 1959-es év legfontosabb tudományos esemé
nye, egyben feladata az októberre Budapestre tervezett nagygyűlés megrendezése A meg
indult szervező munka nyomán máris remélhetjük, hogy az 1955-ben Szegeden rendezett 
nagygyűlésünk óta eltelt évek nem múltak el eredménytelenül s ez őszi összejövetelünk a 
magyar gyógyszerészi tudományok reprezentatív seregszemléje lesz (Gyógyszerészet, 
1959., 6) 

* * * 
Az Egészségügyi Minisztérium és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 

Gyógyszerész Szakcsoportja a Magyar I udományos Akadémia támogatásával október 7-e 
és 10-e között Budapesten rendezte meg a III Nagygyűlést A Nagygyűlést az október 7-én 
délután megtartott ünnepélyes ülésen d1: Végh Antal, a Gyógyszerész Szakcsoport elnöke 
nyitotta meg. Üdvözölte az Egészségügyi Minisztérium képviseletében megjelent 
dr. Doleschall F'rigyes minisztert, dr. Simonovits Lstvánt a miniszter első helyettesét és 
dr. Vilmon Gyula miniszterhelyettest, a párt, az akadémia, a szakszervezet és az egyetemek 
képviselőit, valamint a nagygyűlés külföldi vendégeit és 
belföldi résztvevőit (. ) Az üdvözlések után teljes ülés ke
retében általános jellegű előadások következtek. Először 
d1: Vilmon Gyula miniszterhelyettes, az egészségügy fejlő
dését és további feladatait ismertette, majd ezt követően 
d1: Halmai János gyógyszerészetünk hagyományairól be
szélt Az első nap záróprogramjának befejezéseként lázár 
.Jenő ismertette a magyar gyógyszerészet szocialista f~jlő
dését Az ünnepséget és az előadásokat az Akadémia dísz
termét zsűfolásig megtöltő, több mint 700 hallgató végig fi
gyelemmel kísérte. A Nagygyűlés második napján délelőtt 
d1: Schulek Elemér: Új szempontok a gyógyszerek vizsgá
latában és d1: lssekutz Béla: A gyógyszerkutatás elvi szem
pontjai című előadások hangzottak el, majd délután meg
kezdődtek az egyes szekciók előadásai (Gyógyszerészet, 
1959, 394) 

* * * 
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A lII. Nagygyűlés az MTA Dísztermében 

A Ili Gyógyszerész Nagygyűlés előadásainak befejezését követően október 11-én tar
tották meg az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Semmelweis termében a 
Szakcsoport vezetőség választó küldöttgyűlését ( ) A küldöttgyűlést dl'. Kádár Tibor a 
Gyógyszerészeti szakosztály titkára nyitotta meg. (. . .) A küldöttek a jelölőbizottság javas
lata alapján titkos szavazással egyhangúlag (megválasztották) az országos vezetőséget (. ) 
Az országos vezetőség tagjai (a megválasztottakon felül) a vidéki szakcsoportok mindenko
ri elnökei. (. .) Az új vezetőség október 23-án tartotta alakuló ülését Az első napirendi pont 
az új elnökség megválasztása volt Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete El
nökségének javaslatát d1: Kádár Tibor terjesztette elő. Ennek alapján egyhangnlag az aláb
bi elnökséget választották meg: Elnök: d1: Végh Antal egyetemi tanár. Alelnökök: dl'. Hal
mai .János egyetemi tanár, dr. K"edves sy György egyetemi tanár, dr. Vértes Imre fógyógysze
rész. Főtitkár: dl'. Bayer István osztályvezető Titkárok: dl'. Küttel Dezső vezető szakfelügye
lő, dl'. Láng Béla osztályvezető, Losonczi Béla szakfelügyelő, dl'. Szász f;yörgy egyetemi ad
junktus (Gyógyszerészet, 1959, 431) 

1960 

Az az érzésem, hogy a szakcsoport 5 éves működéséről tulajdonképpen a Ili Nagygyű
lés volt az igazi, érdemleges beszámoló. Az 1954. okt. 10-én megválasztott vezetőség a 
Szakcsoport működésének irányváltozását tűzte maga elé Felismertük, hogy a magyar 
gyógyszerészet és ezzel a magyar közegészségügy érdekében akkor járunk el helyesen, ha 
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a szakcsoport tevékenységét szakmánk tudományos jellegének erősítésére és a továbbkép
zés javítására irányítjuk Ez a feladat bár közvetett, mégis a szó legnemesebb értelmében 
vett érdekvédelem, ezért a Szakcsoportnak teljes erejével ezt kell képviselnie. A közvetlen 
szakmai érdekvédelem biztosítására egy külön szerv alakítása látszott célszerűnek Ez az el
képzelésünk a Szakosztály felállításával meg is valósult Minderre az a felismerés késztetett 
mínket, hogy vélt, vagy valódi sérelmeink hánytorgatása helyett mind magnnk, mind a köz
egészségügy szempontjából sokkal helyesebb és eredményesebb, ha szakmai f~jlődésünk és 
igényességünk emelésével növeljük a gyógyszerészek egyéni megbecsülését I udatában va
gyunk annak, hogy a társadalom csak azt becsüli meg, aki a társadalmat is megbecsüli és an
nak jó szolgálatot tesz ( ) 

Midőn szakcsoportunk 5 évvel ezelőtt megválasztott vezetősége a szakma tudományos 
életének, ill. érdekvédelmi feladatának funkcióit így ketté választotta, egyúttal biztosította 
azt is, hogy a megyei központokban megalakult és megalakuló szakcsoportjaink ne vonják 
el a vállalati szakszervezeti egységből az ottani gyógyszerészeket, hanem eleven szellemi 
életet élve kövessenek el mindent a gyógyszerellátás színvonalának emelésére. (. ) Az 
Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetében 22 orvosi szakcsoport működik ( .. ) 
A gyógyszerészek ezzel szemben csak egyetlen szakcsoport keretébe tartoznak, mégis az 
egység fenntartását a jövőben is kívánatosnak vélem Ugyanakkor el kell ismernem, hogy a 
gyógyszerészet tudományán belül legalább 4 füszakot különböztethetünk meg. ( .. ) Helyes, 
ha a tényekkel szembenézünk és a Szakcsoporton belül a megfelelő szekciók kialakítására 
törekszünk ( ) 

A gyógyszertudományok hozták létre a gyógyszeripart, viszont a korszerű gyógyszeripar 
táplálja a legbőségesebben problémáival a gyógyszerkutatást, a gyógyszer-technológiát, a 
gyógyszer-analitikát, egyszóval a gyógyszerész-tudományokat ( ) A gyógyszeripar dolgo
zóinak szerves bekapcsolása a gyógyszerész tudományok társadalmi művelésébe a fejlődés 
jelenlegi szakaszában kétségtelenül rendezett formát igényel Kézenfekvő volna az iparban 
dolgozó kartársaknak lehetőséget nyujtani arra, hogy az országos szervezeten belül saját 
önálló csoportot létesíthessenek, esetleg úgy, amint azt a legtöbb megye gyógyszertári köz
pontjának dolgozói tették (. ) 

Az intézeti gyógyszertárak iil intézeti gyógyszerészek problémáival külön kell foglal
koznunk. E téren valóban a kezdet kezdetén áll Szakcsoportunk ténykedése Jóformán ki
merül a kérdés jelentőségének felismerésében (. ) 

Az uj vezetőség számára a következőkben foglalom össze a megoldandó lényegesebb 
feladatokat: 

1 A gyógyszerészek általános és szilárd meggyőződésévé kell tenniök azt a felfogást, 
hogy a mai gyógyszerészet már túlnőtt a gyógyszertár keretein (. .. ) 

2. Megérett a helyzet arra, hogy a Szakcsoporton belül bizonyos szakosodás jöjjön létre 
3 A Szakcsoport immár öt éves működésének alapján, amit éppen a lezajlott nagygyű

lés is illusztrál, megérett a helyzet arra, hogy olyan nevet választhassunk, amelyből a Szak
csoport működésének tudományos jellege kiviláglik (. ) 

5 A Szakcsoportnak komolyan meg kell teremtenie a kapcsolatot az egyes orvos-szak
csoportokkal. (. ) 

6. Külföldi vendégeink jelenléte is időszerűsíti a törekvésünket, hogy minél szélesebb 
nemzetközi kapcsolatot építsünk ki Az eddigi, sokszor egyéni kezdeményezésre alapított 
gyakorlat helyett felelősségteljes rendszerességet és intézményességre való törekvést kell az 
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Prof dr. Halmai János 

A Gyógyszerész Szakcsoport alelnöke volt 1959~1964 között 
1903. március 3-án született Nyitrán. Iskoláit Bonyhádon végezte, 

ugyanott az Axany Sas patikában lett gyakornok Oklevelét 1925-ben 
szerezte meg a Pázmány Péter Tudományegyetemen, néhány évig Baján, 

Szigetváron dolgozott patikában 1931-ben gyógyszerész doktor lett Az 
egyetemi Növénytani Intézetben Paál Árpád professzor mellett dolgo

zott, mint tanársegéd 1939-ben áthelyezést nyert a Gyógyszerismereri 

Intézetbe, ahol 1940-ben adjunktusi kinevezést kapott„ 1942-ben ma

gántanárrá habilitálták, ekkor kapott megbízást a „Gyógyszerészet története" tárgy előadására 
Lipták Pál professzor 1848-ban bekövetkezett halála után mint tanszékvezető egyetemi docens 

vezette az intézetet 1956-ban a gyógyszerészi tudományok kandidátusa., 195 7-től egyetemi ta
nár Kezdetben jegyzetet, majd ._'f\Jo-vák István szegedi egyetemi tanárral Farmakognózia címen 
tankönyvet írt Elérte azt, hogy 1954-tól a gyógyszerésztörténet tantárgyat az egyetemen 

oktassák 
1939-ben a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság titkárává választották, e tisztet 1949-ig 

viselte. Az Értesítő egyik rovatvezetője volt A háború után, 1959-től évekig a Szakcsoport 
egyik alelnöke volt Megalakította a I ársaság Gyógyszerésztörténeri Szakosztályát, annak első 

elnöke lett 1968-tól 1970-ig. 
Megteremtette az Ernyey .József könyvtár alapját, a biztos megsemmisítéstől mentette meg 

a pótolhatatlan könyv- és folyóirat anyagot 
Halmai professzor mielőtt három orvos képesítésű elődje után átvette a tanszéket, mát 

mintegy hat éve - dolgozatai tanúsága szerint - hivatalos drogok vizsgálatával, hamisításuk fel
ismerésével foglalkozott. I öbb nllnt 200 írásművének harmadrésze fatmakognóziai tárgyú, 
harmadrésze gyógyszerészet- és kultúratÖl'téneti, a többi hazai és külföldi neves tudósok pá

lyarajza I<özleményeinek egy része külföldi szaklapokban jelent meg. 
Tagja volt az V és a VI Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának. Elnöke a Ma

gyar Szabványügyi Intézet Gyógynövény Csoportjának Tanulmányt dolgozott ki a teljes 
gyógynövény szakterületről: a termesztés, a feldolgozás, a kereskedelem és a minősítés akkori 
helyzetéről A megalakult Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettesi tisztjét 1959. és 1964. 
között viselte Közel két évtizedig a Kari ·ranács tagja volt 

Gyógyszerismeretet az egyetemen kívül a budapesti Kertészeti AkadénUán (1932-1942) és 
a Drogista Szakiskolán (1943-1945) is előadott Mint a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 
(FIP) tagja, 13 alkalommal külföldi kongresszuson képviselte a magyar gyógyszerészetet 1950 
és 1973. között, ezeken előadást is tartott 1955-től 1958-ig elnöke volt az Egészségügyi Mi
nisztérium Gyógynövény Bizottságának A Magyar Orvostörténelmi I ársaság tiszteletbeli, a 
Netnzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (IGGP) vezetőségi, az Internarionale Paracelsus
Gesellschaft rendes, az Institut za Pa\iest Farmacije u Zagrebu levelező tagja volt 

Munkásságát az alábbi kitüntetésekkel ismerték el: Szocialista Munkáért Érdemérem, Kivá
ló Gyógyszerész, A Szabványügy Kiváló Dolgozója, továbbá Jakabházy Zsigmond, Kabay Já
nos, Weszprémi István, Ferchl, Ernyey .József Emlékérem. 

Meghalt 19 73 július 23-án 
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új vezetőségnek feladatává tennünk (Dc Végh Antal beszámolója a Szakcsoport 1959. ok
tóber 11-i küldöttgyűlésén - részletek Gyógyszerészet, 1960., 1 ) 

* * * 
Január 21-én tartotta 1960-ban első vezetőségi ülését a Gyógyszerész Szakcsoport (. 

Október illetőleg december hónapokban 2 szimpoziont szándékozik a Gyógyszetész Szak
csoport rendezni A gyógyszerellenőrzési szimpozion szervezésének előkészítésével dr. Vida 
Lászlót, a gyógyszertechnológiai szimpozion szervezésének előkészítésével pedig dr. Láng 
Bélát és dc Ligeti Gézát bízta meg a vezetőség. ( ) 

A vezetőség elfogadta egy „Gyógyszertechnológiai ipari szekció" alakítását és ennek 
megszervezésére hattagú munkabizottságot hívott életre a gyógyszeriparban gyógyszerésze
ti technológiával foglalkozó kartársakból ( ) A vezetőség örömmel látta a vidéki szerve
zetek igen gazdag munkatervét (Gyógyszerészet, 1960, 71.) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport Gyógyszeripari Tagozata az 1960 év első negyedében há

rom klubdélután keretében vitatta meg az ipari gyógyszerészet néhány időszerű kérdését 
(Gyógyszerészet, 1960., 190 ) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport Győr-Sopron megyei szervezete ez év május 6-7-én Sop

ronban szakmai napok keretében vitatta meg a magisztrális gyógyszer készítéssel kapcsola
tosan felmerült problémákat Amint az a múltban is megtörtént, meghívásukra ezúttal is 
megjelentek a Szakcsoport országos vezetőségének a tagjain kívül a testvér központok kép
viselői is, valamint a gyógyszerészettel foglalkozó több ipari intézmény képviselői A ta
nácskozásokat Horváth Dénes a Szakcsoport helyi szervezetének elnöke nyitotta meg. 
(Gyógyszerészet, 1960., 277.) 

* * * 
Mintegy másfél éve vetettem fel a gyógyszerészek szakosításának és a gyógyszerészeti 

szervezési tanszék felállításának szükségességét egy vidéki szakcsoport értekezleten, ahol 
több megye kiküldötte is részt vett (Sopron, 1958. ápr 
22-23 ) ( ) Ezúttal szükségesnek tartom a szakosítás 
problémáját újból felvetni, mert a kérdés időszerű, és 
eddig kevés előrehaladás történt Nézetem szerint a 
gyógyszerészek szakosítását az orvosokéhoz hasonló
an, az a körülmény teszi szükségessé, hogy a hivatá
sunkat képező különféle tudományok rohamos fejlő
dése olyan feladatokat hárít a gyógyszerészre, ame
lyek lehetetlenné teszik, hogy az „általános" egyetemi 
tanulmányokat végző gyógyszerész egyaránt meg tud
ja állni a helyét a gyógyszertárban a tára mellett, a 
gyáriparban, gyógyszervizsgáló és kutató laboratóri
umban, farmakológiai, farmakognóziai munkakörben 
Ajelenlegi gyógyszerészképzéstjónak és színvonalas
nak tartom „általános" gyógyszerész részére ( ) köz-
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Prof ck Bayer István 

A Gyógyszerész Szakcsoport főtitkára volt 1959-1964 között 
Budapesten született 1923 október 18-án gyógyszerész családból 

A Pázmánv Péter IUdományegyetemen nyert 1945-ben gyógyszerészi 
oklevelet :é.desapja a háború ci;-il áldozata lett, ezért még az évben át
vette az Andrássy úti „Magyar kereszt" elnevezésű családi patika veze
tését 1949-ben Schulek professzor mellett egyetemi doktori címet szer
zett 1950-ben a patika államosítása után a I<őbányai (Richter) Gyógy
szergyárba került a Návényüzernbe, majd a Növénykémiai kutatórész
legbe. Két év- múlva a Gyógyszeripari Kutató Intézet Biokémiai részlegében folytatott növény
kémiai kutatást 

Bekapcsolódott az V Magyar Gyógyszerköny-v szerkesztési munkáiba, majd annak 
Addendurna, valamint a Formulae Normales előíratainak kidolgozása már az Egészségügyi :Minisz
térium Műszaki Fejlesztési Osztály keretében folyt, melynek vezetését 1956-ban vette át 
A \11. Gyógyszerkönyv szerkesztése mellett gyógyszerhatóanyagok vizsgálatára fejlesztett ki új 
módszereket, ez vált az 1960-ban n1egvédett kandidátusi értekezése témájává. 1962-ben az akkor 
létesített Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetésére kapott megbízást 1961-ben a New Yorkban 
tartott Egységes Kábítószer Egyezményt kidolgozó ENSZ konferencián sikerült a Bayer I:n7án
\l értes Inu:e által kidolgozott tanuh11ány elfogadtatásával a hazai 1norfingyártást 1negmenteru 

Dr. Ba11er István 1967-től hét évig volt az ENSZ I<ábítószer Főosztályának munkatársa és 
tizenkét é;en át képviselte J\1agyarországot az ENSZ Kábítószer Bizottságban, melynek titká
ra lett Szán1os szakkonferencián képviselte az ENSZ főtitkárát 

Hazatérve, 1973-tól az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatójaként betöltötte a 
Magyar I udományos Akadémia - Egészségügyi Nfinísztérium Gyógyszerészeti-Gyógyszer
könyvi Bizottság elnöki tisztét Az intézet részt vett a \XTHQ Nemzetközi Gyógyszerkönyv 
szerkesztésében, együttműködött a nyugat-európai országokkal, valamint a kelet-európai -
Kölcsönös Gazdasági Segítség I anácsa (KGST) - országokkal a gyógyszerellenőrzés területen 
Az ENSZ Kábítószer Bizottságában, valamint a WHO megfelelő bizottságában több mint két 
évtizedig konzultánsként, utóbbinál a Collaborating Centre for Drug Infürmarion and Quality 
Assurance igazgatójaként (1982-1990). Nyelvismerete, széleskörű műveltsége, kiváló kommu
nikációs képessége és nem utolsó sorban a szakmai felkészültsége a külföldi partnerek elisme
rését is kivívta 1970-ben Gyógyszerészeti Tanszék létesült az Intézetben, n1ely a gyógyszeré
szek továbbképzését és szakosítás át szolgálta Ez professzori kine" ezéssel járt 

Szakirodalmi tevékenysége - munkakörének és kutatási témáinak megfelelően - elsősorban 

a (gyógy)növénykén1ia, a gyógyszeran~Jitika és a gyógyszerellenőrzés témakörbe tartoztak A 
későbbiekben - ENSZ tisztviselői tnunkásságát követően - egyre több kábítószer ellenőrzés
sel és drogkutatással foglalkozó közleménye jelent meg. 1986-ban megvédett akadémiai dokto
ri disszertációja szintén ezzel a témakörrel foglalkozott. „A Kábítószer", „A drogok történel-
1ne" cÍlnn1cl könyveket jelentetett n1eg. Részt vett több drog-prevencióval foglalkozó szerve
zet munkájában, a Sziget Droginformációs 1\lapínrány kuratóriumának elnöke. 

Családi indíttatásból mindenkor jelentős szerepet vállalt a szakmai közéletben, elsősorban 
a tudományos ismeretek elterjesztését szolgálta. Ezt tűzte feladatul főtitkári időszakában is. Ti
zenöt éven át szerkesztette az Acta Pharmaceutica Hungarica folyóiratot. Szerepe volt a hábo
rút követően nlegszűnt FIP (Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség) tagság helyreállításában 
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Dr. Bayer Antal eredményekben gazdag, kiemelkedő tevékenységét az alábbi kitüntetések
kel isn1erték el: a :t\iunka Érden1rend arany fokozata (1954), Szocialista lvfagyarországért 
(1984), Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje (1994), Serge Sotiroff Érem (ENSZ, 
1994), továbbá: \Xlinkler Lajos, Schulek Ele1nér, Kábay János, Kazay Endre E1nlékérem, a Ma
gyar Gyógyszerész Kamara Aranyérme, Batth:yány-Stratttnann Díj 2001-ben az h1GYT Sze
nátus elnökségében kapott helyet 

tudomású azonban, hogy az utóbbi évtizedben örvendetes módon szívesen alkalmaznak 
gyógyszerészeket mindazokon a helyeken, ahol gyógyszerekkel kapcsolatos munka, vizsgá
lat vagy kutatás folyik. ( ) 

Vita tárgyát képezheti az, hogy a szakosított képzés az egyetemi tanulmányok elvégzé
se után azonnal, vagy bizonyos gyakorlati idő után történjen. Komoly vizsgálat tárgyát kell 
hogy képezze a szakosításhoz szükséges gyakorlati idő és a gyakorlat helyének meghatár o
zása. Vitathatatlan azonban, hogy a „szakképzés" irányítása, tematikájának megszabása és a 
vizsgáztatás az egyetemen, ill az egyes tanszékeken kell hogy történjen (. ) 

Utoljára említem egy újonnan kifejlődő gyógyszerészi tudomány jelentőségét, amely 
szakosításra hivatott, és tanszéket kíván: ez a „gyógyszerészi szervezés", elvi és gyakorlati 
vonatkozásban. (D" Küttel Dezső cikke a gyógyszerészet szakosításáról - részletek Gyógy
szerészet, 1960, 298.) 

* * * 
Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Gyógyszerész Szakcsoportja és az 

Országos Közegészségügyi Intézet 1960 október 21-22-én Gyógyszerellenőrzési 
Szimpoziont rendezett az OKI-ban A szimpozion témakörét ez alkalommal két elvi jelentő
ségű, a gyógyszerellenőrzés és a VL Gyógyszerkönyv előkészítéséről és irányelveiről szóló 
előadáson kívül kizárólag a gyógyszeranalitika szolgáltatta. (Gyógyszerészet, 1960, 477.) 

1961 

A Gyógyszerész Szakcsoport az Egészségügyi Minisztériummal és a Nehézipari Minisz
tériummal együtt 1960. december 16-án és 17-én rendezte első „Gyógyszertechnológiai Ipa
ri Szimpozion"-át az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Nádor utcai székházá
ban. ( ) Az előadások sorát d" Mozso11yi Sándor egyetemi tanár, a Budapesti Orvostudo
mányi Egyetem Gyógyszerészi karának dékánja „A gyógyszerészet új feladatai" című elő
adásával nyitotta meg. ( . ) A gyógyszerellátás, az intézeti gyógyszertárak, a gyógyszertári 
központok és egyetemi intézetek vezetőinek, munkatársainak felszólalásai jórészt gyakorla
ti jellegű részletkérdésekkel foglalkoztak, melyekre a fümémökök (Pillich La1os -- Kőbá
nyai, Mezey Barna-Chinoin, Láng Tibor -EGYI - a szerk) válaszoltak. Az élénk eszme
cserét berekesztő zárszavában dr. Végh Antal (. ) annak a ( . ) közkívánságnak adott kife
jezést, hogy a magyar gyógyszeripar és a gyógyszerellátás más területeinek ilyen jellegű 
közvetlen találkozása egyaránt érdeke a népegészségűgynek és a népgazdaságnak is 
(Gyógyszerészet, 1961., 28.) · 

* * * 
Nem véletlen, hogy a Szakcsoport - taggyűlése, vezetőségének megválasztása és bizott

ságainak megalakulása után - legelső feladatának a gyógyszerész-továbbképzés megszerve-
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zését tekintette. 10 év távlatából már megállapítható, hogy a Szakcsoport ezen a területen ért 
el eredményeket Két héttel ezelőtt a IV Soproni Gyógyszerész Napokon éppen ez a kérdés 
volt a vitadélelőtt témája, ahol az összes hozzászólásokból már egy önálló Gyógyszerész fö
vábbképző Intézet felállításának és a gyógyszerészek rendszeres továbbképzésének szüksé
gessége bontakozott ki Ez kétséget kizáróan mutat arra, hogy a Szakcsoport „alapozása" a 
továbbképzés területén jó volt (. ) 

A továbbképzés további alakulását szépen mutatja a Gyógyszerész fövábbképzés brosú
rasorozat, amely ma is, amikor a továbbképzést már állami szervek végzik és nem a Szak
csoport feladata, a gyógyszerész továbbképzés alapja az egész országban. (. ) 

1952-től fokozatosan alakultak ki a Gyógyszerész Szakcsoport megyei szervezetei. Ma 
már csaknem minden megyében működnek és egyre nagyobb lendülettel (. . ) Ha számok
ban próbáljuk kifi*zni a Szakcsoport működésének ezirányü 10 éves eredményét, az aláb
bi számokat hasonlíthatjuk össze: Szakcsoport előadások száma: 1951-ben 12, 1960-ban 
210 (ebből 150 vidéken} (jJr. Bayer István főtitkár beszámolója a szakcsoport jubileumi 
ülésén- részletek Gyógyszerészet, 1961, 241.) 

••• 
A Gyógyszerész Szakcsoport és a TII Baranya megyei szervezete gyógynövény szim

poziont rendezett Pécsett 1961 május 26-27-én, melyet igen nagy érdeklődés előzött meg, az 
ország minden részéből több mint 200 résztvevő gyűlt össze (Gyógyszerészet, 1961 , 312 . .) 

••• 
Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Gyógyszerész Szakcsoportja Bu

dapesten 1961 október 27-28-án „Gyógyszertechnológiai konferenciát" rendez A konfe
rencia helyszíne a Semmelweis terem (Gyógyszerészet, 1961., 348 ) 

••• 
A Gyógyszerész Szakcsoport által kezdeményezett tudományos ülések sorában június 

30-án és július l-én került sor a Hajdú-Bihar megyei szervezet által megrendezett biológiai 
tárgyú szimpozioma Az előadások színhelye Debrecen ( . ) volt A szimpozion a gyógysze
rek biológiai értékmérésével foglalkozott (Gyógyszerészet, 1961., 391.) 

"''··. ' ~ ' 

Dr. Ragettli János 

••• 
A Gyógyszerész Szakcsoport Békés megyei szervezete 

kebelében alakult Fiatalok Fóruma vitaestjein foglalkozik 
a szakma aktuális kérdéseivel Az ő kezdeményezésükre 
szervezte meg a Szakcsoport ezévi egyik legnagyobb meg
mozdulását a „Rozsnyay Mátyás" előadóversenyt. Ez az 
újszerű kezdeményezés arra hivatott, hogy felkutassa azo
kat, akik a gyógyszerészeti tudományokkal intenzíven kí
vármak foglalkozni és megfelelő készséggel rendelkeznek 
előadások tartására. A szervezési szabályzat kizárta a 
Gyógyszertári Központ szakmai vezetőit és a bíráló bizott
ság tagjai is csak gyakorló gyógyszerészek lehettek, akiket 
a Szakcsoport plénuma választott meg A bíráló bizottság 
elnöki tisztét dr Kedves 'Y György professzor vállalta (. ) 
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Határidőre a megyéből 8 előadást jelentettek be, melynek elkészítésében ll-en vettek részt 
Az előadóversenyt szeptember 9-én tartották (. ) Első díjat, elismerő oklevelet és 600 Ft 
pénzjutalmat nyert Benedek Lá•zlóné (14/1 gyógyszertár Békéscsaba) „Háztartási robotgép 
gyógyszertári alkalmazása" (című előadásával) (Gyógyszerészet, 1961., 472.) 

1962 

A Gyógyszerész Szakcsoport Győr-Sopron megyei szervezete 1961 november 8-án 
„Szakcsoport Híradó" -t bocsátott ki. Az ötoldalas kiadvány 1 oldalán a Szervezet vezetősé
ge vázolja a „Híradó" célkitűzéseit, hangsúlyozva, hogy az elsősorban a megyei gyógyszer
tári dolgozók szakmai és politikai képzését hivatott szolgálni. Az 1. szám dr Nikolic• Ká
roly „A VI.. Gyógyszerkönyv elé" e. írásán kívül receptwai vonatkozású német nyelvű cik
kekről készített referátumokat tartalmaz .. (Gyógyszerészet, 1962 , 36) 

• • • 
A Gyógyszerész Szakcsoport országos vezetősége 1962 február 2-án űlést tartott. A veze

tőség elfogadta az elnökség javaslatát, mely szerint a IV Gyógyszerész Nagygyűlést az erede
ti tervektől eltérően 1963 tavaszán rendezik meg a Magyar Tudományos Akadémiával közö
sen, Winkler La1os születésének 100 évfordulója alkalmával (Gyógyszerészet, 1962., llO.) 

••• 
Az Egészségügyi Miniszter 2/1962 (lll. 22.) Eü. M számú rendelete alapján megalakult 

az Országos Gyógyszerészeti Intézet A gyógyszerészet alapintézményének léttéozása már 
évek óta foglalkoztatja mind a hivatalos fórumokat, mind a szakmai közvéleményt, éppen 
ezért az Intézet megvalósítását igen jelentős lépésnek tekinthetjük a gyógyszerészet fejlődé
sében. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet alapvető tudományos feladatai között első he
lyen említem a Magyar Gyógyszerkönyv és a Formulae Normales fejlesztésével kapcsola
tos kérdéseket (. . .) 

Az Intézetnek további alapvető feladata a szakfelügyelői laboratóriumok irányítása. (. ) 
A galenusi laboratóriumok esetében is egyszerűbbé válik a szakmai irányítás és ellenőrzés 
( ) Az intézeti (kórházi) gyógyszertárak fejlesztésére vonatkozó célkitűzések megvalósítá
sában is fontos szerep jut az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek az egységes szakmai irá
nyítás ellátásában ( . ) 

A szakfelügyelő-gyógyszerészek, galenusi laboratóriumi gyógyszerészek és gyógyszer
ismertető gyógyszerészek képzését és továbbképzését - az Orvostovábbképző Intézet szer
vezésében - az Országos Gyógyszerészeti Intézet fogja végezni és az intézeti gyógyszeré
szek továbbképzésébe is be fog kapcsolódni (. ) Az intézet feladatát képezik olyan tudo
mányos problémák is, amelyek nem experimentális, hanem szakirodalmi vonatkozásúak 
Ezek közül első helyen a szakirodalmi dokumentációt említem ( . ) 

Az Intézet részt vesz az új gyógyszerek forgalomba hozatalának előkészítésében is. Min
den új gyógyszer gyártására vonatkozó javaslatot az Országos Gyógyszerészeti Intézethez 
kell benyújtani (. ) A gyógyszerismertetés irányítása és ellenőrzése(. ) a gyógyszertárhá
lózat fejlesztésének szakmai kérdései is az Országos Gyógyszerészeti Intézet feiadatai közé 
tartoznak. (Lázár Jenő az Egészségügyi Minisztérium gyógyszerészeti és műszerügyi fő
igazgatóságának vezetője írása - részletek Gyógyszerészet, 1962., 183 ) 

••• 
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A Szakcsoport továbbképző sorozata keretében április 17-én d' Ragettli János főgyógy
szerész (Békés megyei tanács Gyógyszertári Központja) „Oktatás a gyógyszertárban" cím
mel nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott (Gyógyszerészet, 1962., 192.) 

• • • 
A Gyógyszerész Szakcsoport Győr,Sopron megyei szervezetének vezetősége elhatároz

ta, hogy az államvizsga előtt álló gyógyszerészjelöltek egységes oktatásának biztosítása cél
jából továbbképző tanfolyamot szervez a megyén belül azon gyógyszerészek részére, akik 
évről-évre rendszeresen foglalkoznak a gyógyszerészjelöltek oktatásával. Az Orvosto
vábbképző Intézet, mely a gyógyszerész továbbképzés ügyeit is intézi, szintén programjába 
vette, hogy ilyen típusú tanfolyamot szervez (. ) Így történt, hogy a soproni oktató-gyógy
szerész tanfolyamot Győr-Sopron, Vas, Zala, Komárom és Veszprém megye oktató gyógy
szerészei részére kiterjesztette ( ) A továbbképzésen 22 gyógyszerész vett részt. (. .. ) Az 
előadók az összeállított tematika alapján 72 órában adták elő a továbbképzés anyagát 
(Gyógyszerészet, 1962, 230.) 

* * * 

A felsőoktatási reform és a gyógyszerészet 
Dr Végh Antal 

) :Mindenekelőtt azt kell megvizsgálnunk, 
hogy vajon mekkora is hazánkban a gyógyszeré
szet mai és jövőben várható jelentősége (. ) 

Két szélsőséges f(;lfügást ismerünk e téren 
Ezek egyike a mai gyógyszerész ténykedését 
egyszerű áruelosztó feladatkörnek tekinti, mely
nek ellátására legfeljebb tradicionálisan indokolt, 
a valóságban azonban túlzás az egyetemi mű
veltségi szint megkövetelése Játszi könnyedség
gel lehetne eleget tenni e felfogás alapján a fel
sőoktatási refürm oly irányú törekvéseinek, me
lyek a hallgatóság túlterheltségének enyhítését 
célozzák mind a tananyag mennyisége, mind a 
megtanítottak számonkérése terén 

A másik szélsőséges felfűgás szerint a 
gyógyszerésznek eleve mindenhez a legrészlete
sebben és egyidejűleg elmélyülten érteni kell, 
ami valamiképp kapcsolatba hozható a gyógy
szeranyaggal, a „materia medica"-val A „mate
ria medica" az egyes természettudományi, or
vostudományi - a gyári gyógyszer készítés kap
csán még a műszaki - tudományok speciális 
szaktudást igénylő határterületéből tevődik ösz
sze Ezért mindenben, ami a gyógyszeranyagot 
illeti, a szakértő gyógyszerész ideálja, mint ki
képzési cél, önmagát halálraítélő ötlet A poli-

hisztori maximumról ábrándozó felfogás termé
szetesen olyan maximalista igényekkel lép fel a 
kiképzéssel kapcsolatban, hogy a továbbiakban 
nem is kívánnék vele foglalkozni Fel kellett 
mégis említenem, mert ha tárgyalásaink során 
valamelyikünket magával ragadná a szaktárgyi 
sovinizmus, ezt „memento"-ként állíthatjuk elé 

Nekünk tehát azt kell megállapítanunk, hogy 
egyrészt: kell-e a mai gyógyszerésznek még any
nyi tudás, aminek elsajátításához feltétlenül 
egyetemi tanulmányokra van szükség? Igenlő 
válasz esetén pedig bölcs önmérséklettel kell 
megállapítanunk a szükséges ismeretkörnek 
mind az extenzitását, kiterjedését, mind az in
tenzitását, elmélyülését A közösség érdekét so
ha szem elől nem tévesztve kell tehát megvizs
gálnunk azokat a szempontokat, melyekből egy
részt a mai gyógyszerész· feladatköre kirajzoló
dik, másrészt pedig megállapítani azokat a határ
vonalakat, amelyek által befogott területekre 
korlátozandók az egyes rész-studiumok úgy, 
hogy azok volumene arányban legyen a gyógy
szerészi feladatkör kívánalmaival. Ennek tisztá
zása után - esetleg már ezzel egyidejűleg - az 
egyes kollégiumok tantervi volumene is kirajzo
lódhat Úgy vélem, mikor mindezzel végeztünk, 
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akkor kezdhetjük csak meg az összehasonlítga
tást más országok gyógyszerészi studiumaival, 
amiből azután igen értékes tájékoztatást szerez
hetünk az egyes segCdtárgyak felhasználásának 
mértékéről ( ) 

Mai vitánk során tehát a gyógyszerészi mun
kakör megfogalmazásra kell minden figyelmün
ket összpontosítani, ha biztos kiindulási bázist 
kívánunk teremteni mind oktatási, mind nevelési 
refürmunk megvalósításához Ehhez viszont azt 
kell megtudnunk, mit kíván a mai élet a ma 
gyógyszer·észétől, illetőleg hogy nincsenek-e 
esetleg olyan újabb kívánalmak, melyek még 
konkrét megfogalmazásra várnak. Egyszóval, azt 
kell megállapítanunk, hogy hol is a helye a gyógy
szerészetnek a szocialista társadalomban 

Az egészségügy szolgálatában az orvos mel
lett a legnagyobb létszámú diplomás dolgozó a 
gyógyszerész, az orvosok létszámának mintegy 
1/5-e A gyógyszerész azonban az egészségügy 
területén munkálkodó más diplomájú (vegyész, 
mérnök, jogász, közgazdász stb.) szakemberek
hez viszonyítva, nemcsak döntően nagyobb lét
számánál, hanem munkakörénél fügva is talán 
még szorosabban kapcsolódik az orvosi műkö
déshez Ne1ncsak azzal, hogy a gyógyszerészi 
munka közvetlenül kapcsolódik a gyógyításhoz, 
hanem azzal is, hogy a gyógyszertárhálózat az 
ország egészségügyi ellátásának az orvosi rende
lők hálózatát integráló része Ennek következté
ben a gyógyszerész szakismeretének jóval több 
ponton kell az orvosi vonatkozású ismeretekkel 
egybehangoltnak, sőt esetleg orvosi szemszög
ből megfogalmazottnak lennie, mint az egyéb, de 
nem gyógyszerész egészségügyi dolgozóé Nyil
ván ezek voltak a döntő argumentumok akkor is, 
amikor a gyógyszerészképzést az orvosképzéssel 
foglalkozó egyetemekhez csatolták. (. . ) 

Tisztánlátásunkat nagyon megnehezíti az a 
körülmény, hogy mind az orvosi, mind a gyógy
szerészi hivatásban éppen a primer feladat-kö
rök, azaz az orvosiban a klinikum, miénkben a 
gyógyszerkészítés mentek át az utóbbi évtize
dekben alapvető változáson. :Mindkettő egyre 
többet veszít empirikus jellegéből s mindinkább 
támaszkodik egzakt elméleti ismeretekre A pár
huzam még abban is megvonható, hogy minél 
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magasabb szinten kell végrehajtani az említett 
primer feladatokat, annál több elméleti ismeret
re van szükség. Körzeti orvos, kórház, klinika, il
letőleg hálózati gyógyszertár, kórházi gyógy
szertár, gyógyszergyár e sorozatok tagjai. Az 
erős panillelitás ellenére azonban mégis van egy 
olyan éles különbség a két hivatás gyakorlatában, 
ami miatt felületes rátekintéssel ez a párhuzam
ba állítás erőltetett, illetőleg indokolatlan Ez az 
alapvető különbség éppen abban a gondolko
dásformában nyilvánul meg, amely az orvosi 
ténykedés során végzendő ítéletalkotásban, más
részt viszont a gyógyszerészet munkájára jellem
ző koncentráltságban kell, hogy jelentkezzék 

Az orvos, vegyük a sorozatunk első tagját, a 
körzeti orvos, a diagnózis, valamint a követendő 
terápia kialakítása során pillanatok alatt kell, 
hogy döntsön Nincs arra ideje, hogy valameny
nyi tünetet részletesen értékelje, ellenben igen 
fejlett érzékének kell lennie ahhoz, hogy a fenn
fürgó lehetőségek közül a legvalósiínűbbet, 

mint reális okot ragadhassa ki, s ehhez mérten 
alkossa meg véleményét és a terápiát Vélemény
nyilvánítása a betegben a teljes határozottság lát
szatát kell, hogy keltse, különben kockára teszi 
az egyik legfontosabb gyógyító tényezőt, a beteg 
bizalmát orvosában és gyógyulásában. A hálóza
ti gyógyszerész viszont éppen ellenkezően, a 
legaprólékosabban kell, hogy munkáját végezze, 
a precizitás és finon1ság szinte hagyományosan a 
gyógyszerészi hivatás attributuma. Munkája csak 
akkor jó, ha egzakt Ez a két szemlélet nem fedi 
teljesen egymást, viszont jól kiegészíti. Mivel ez 
az eJlentét a dolgok lényegéből fakad, továbbra 
is fCnntartandó, mint a jó gyógyítás két, látszat
ra ellentétes pólusú kelléke. Az orvosnak a terá
pia kialakítása során éppen az nyújt nagy meg
nyugvást, hogy biztos tudattal írh~;tra meg re
ceptjét, mert kívánságát a gyógyszerész, mielőtt 
szóról-szóra, betűről-betűre teljesítené, ellenőrzi 
is Más szóval fölényt biztosít az orvosnak az a 
tudat, hogy bízhat benne, ott van a gyógysze
rész, aki még korrigálhatja, ha neeir: gyors iramú 
munkájában valahol tévedett 

Ennek az ősinek mondható szemléletnek a 
továbbiak során is érvényben kellene maradni 
A szocialista egészségügy, amelyben megszűnt 



az orvos és gyógyszerész egymástóli anyagi füg
gősége, lehetővé tette, hogy ez a két hivatás egy
mással szoros egységbe fonódva dolgozhasson 
Amennyiben ez egység kialakulásánál a gyógy
szerészi szemlélet önállósága veszélybe kerül, 
sőt esetleg megszűnik, annak csak az egészség
ügy összessége vallaná kárát Éppen ezért nem 
szakmai sovinizmus, mikor ezt a gyógyszerészi 
gondolkodást védelmezve, az orvosi irányítás 
szükségességét addig a mértékig ismerjük el, 
amennyit a jó gyógyszerrendelés megkíván Az 
or-vos-gyógyszerész kapcsolatban nem azok a 
gyógyszerészek járnak el helyesen, akik a saját 
hivatásuk álláspontját feladva, kritikátlanul 
igyekszenek a másik partner kedvébe járni 

Fokozottabban előtérbe lép az orvosi és 
gyógyszerészi szemlélet különbsége, ha laborató
riumi síkra visszük át azt A gyógyszerészi labora
tórium döntő kísérletei egzakt kémiai természetű
ek, az orvosi laboratóriumban - mivel élő anyag
ról, illetőleg élő anyag termékeinek vizsgálatáról 
van szó - a probléma kémiailag még sokszor nem 
megfogható, csak éppen biológiai kísérletben el
lenőrizhető Gyógyszerészi oldalon a kísérleti hi
bák alacsonysága egzakt eredményeket produkál
hat és ezt meg is követeljük, a biológiai értékmeg
határozások hibahatára viszont legtöbbször olyan 
nagy, hogy a kísérleti eredmény statisztikusan, te
hát ismét csak a legnagyobb valószínűség figye
lembevételével születik meg. Ezért nagyvonalúbb 
mindenképpen az orvos mentalitása és jóval las
súbb, és csak egy szűk horizonton belül szabadon 
mozgó a gyógyszerészé Nyilvánvaló, hogy ez, az 
egyes hivatásoknak saját lényegéből kialakult bi
zonyos mértékig ellentétes gondolkodási mód, a 
két hivatás-ágazatnak egy egyetemre való csatolá
sánál akarva, nem akarva, tudatosan, vagy tudat 
alatt, de felszínre kerül Ha pedig e két különbö
ző gondolkodásforma mindkét hivatáság belülről 
fakadó sajátossága, az egy egyetemre kerülés so
rán gondosan ügyelni kell arra, hogy a gyógysze
részi szemlélet a tudományos gyógyszerészetben 
csorbát ne szenvedjen, s a gyógyszerészi szemlé
let oktatási reformunk megvalósításában is mara
déktalanul érvényesülhessen 

j\findezt azért kell annyira hangsúlyozni, 
mert midőn az egzakt természettudományok 
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betörtek az orvostudományba, az átlagos orvos
hivatás munkakörében nem jelentkezett egyéb 
változás Gyógyszerész részről ennek ellenkező
je történt A gyógyszerkészítés területén ugyan
is akkor kezd kialakulni a tudományos alapok 
megteremtése, amikor a gyógyszerkészítés maga 
a gyógyszertárban erősen háttérbe szorult, illet
ve zömmel a gyógyszergyárba vonult át olyany
nyira, hogy manapság a gyógyszertári gyógysze
részet mellett nyugodtan szólhatunk a gyógy
szergyári gyógyszerészetről is 

Itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, vajon eb
ből arra kell-e következtetni, hogy a gyógyszer
tári gyógyszerkészítés elsorvadtával a hálózati 
gyógyszerész munkája igényli-e a gyógyszerké
szítés tudományos alapjainak ismeretét, vagy 
csak a gyári gyógyszerkészítés elengedhetetlen 
attributuma A válaszadást az nehezíti, hogy míg 
a gyógyszerkészítés a gyógyszertárban gyógy
szerészi képesítéshez van kötve, a gyógyszer
gyárban nem kizárólagosan, sőt nem is elsősor
ban a diploma jellege, hanem a diplomás egyéni 
képessége szánút az üzemi méretű gyógyszerké
szítésre alkalmasság megállapításában \lilágos, 
hogy ezt a problémát csak a gyógyszertár szem
pontjából megválaszolni nem lehet, megvitatan
dó azonban, hogy a gyógyszerkészítés - fiigget
lenül helyétől és méretétől - rnilldenképpen 
gyógyszerészi feladatkör-e 

A hálózati gyógyszertári és a gyógyszergyári 
gyógyszerkészítés, mint két szélső kategória kö
zött foglal helyet az intézeti, a kórházi gyógysze
rész munkája Közelebbről szemlélve, az ő mun
kaköre tekinthető manapság a legjellegzetesebb 
gyógyszerészi munkának, amennyiben a közön
séggel való közvetlen kapcsolattól eltekintünk 
A gyógyszerészi hivatás a kórházi gyógyszerész 
munkájában nyilvánul meg még a legösszetet
tebben, a legkevésbé egyoldalúan Az intézeti 
gyógyszerész a gyógyszerelés fejlődésével legha
marabb halad együtt, ami elsősorban annak a 
tényleges szoros kapcsolatnak köszönhető, ami 
az orvos és a gyógyszerész között egy kórház 
kollektíváján belül kialakulhat A kórházi orvos 
számára munkakörülményei magasabb szintű 

gyógyító munkát biztosítanak, ami természete
sen az orvosnak nemcsak a legújabb gyógymó-

dok s köztük a legújabb gyógyszerek kipróbálá
sában, hanem az individuális gyógyszerrendelés 
iránti érdeklődésében is megnyilvánul A kórhá
zi orvos szoros megfigyelése alatt tarthatja a be
tegét, az egyes gyógyszerek hatását így komo
lyabban megismerheti, azok alkalmazhatóságát 
illetően nyugodt körülmények között konzultál
hat gyógyszerészével Nem egyszer tőle igényli 
az orvos azt a természettudományi alátámasz
tást, amelyre a modern orvosnak a gyógyszere
lés terén mindinkább szüksége van a felmerülő 
kémiai, fizikai-kémiai problémák során. _,'\_ kór
házi gyógyszerész nem aprózza el önmagát, el
méleti tudását alkalmazza és általában nagyobb 
volumenekben expediál, mint a hálózati gyógy
szerész Hogy jó munkát végezhessen, ahhoz 
számára oly szintű orvosi ismeretek birtoklása 
szükséges, hogy az orvos, vele meg tudja értetni 
óhaját, illetőleg hogy ő az orvos elgondolásával 
szemben egészséges kritikát tudjon gyakorolni 

A hálózati gyógyszerésznek lényegesen ki
sebb az ilyen természetű szakmai munkalehető
sége, mert az orvossal való kapcsolata legtöbb-
szőr csak futólagos, pár perces, s magának a kör
zeti orvosnak a gyógyszerrendelése - munkakö
rülményei következtében - alig lehet több, rnillt 
sablonos Ha viszont a gyári gyógyszerész mun
káját vetjük egybe a kórházi gyógyszerészével, 
megállapíthatjuk, hogy hacsak nem kerül kutató 
helyre, gyakorlatilag teljesen elszakad a szakma 
biológiai vonatkozásaitól, a betegtől is távol ke
rül, orvossal nem konzultál. Ezzel szemben mű
szaki vonalon kell sokkal fejlettebb ismeretekkel 
rendelkeznie valamennyi más gyógyszerészi ka
tegóriánál 

Az egyetemi képzés szempontjából mérle
gelve a helyzetet, szinte önként kell arra a követ
keztetésre jutnunk, hogy az intézeti gyógysze
rész az a gyógyszerész-kategória, amelynek 
tudás-szükségletéből kellene kiindulnunk tanter
vünk megreformálásakor 

Első pillanatban talán úgy tűnik, hogy 
amennyiben az általános gyógyszerész képzés 
alapjául az intézeti gyógyszerésszé való képzést 
választjuk, magasabb fokú ismeretek elsajátítását 
tesszük k9telezővé, mint amennyivel ma még 
egy gyógyszertárban a gyógyszertárvezető meg 
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tudja állni a helyét A.jövő azonban, kiváltképp 
ha a sablonos gyógyszertári munkának egy ré
szét erre a célra képzett középkáderek veszik át, 
a hálózati gyógyszertár vezetőjétől, mint irányí
tótól sokkal többet kíván Ezzel kapcsolatban 
szabad legyen csak arra rámutatni, hogy alig pár 
éve folyik a gyógyszerismertető gyógyszerész 
aktívák munkája, amelyről máris a legjobb híre
ket halljuk: az orvosok megszerették, és általá
ban igénylik A jövőben valamennyi gyógyszer
tárvezetőnek gyógyszerismertető aktivává kell 
fejlődnie Ezzel nemcsak az orvos-gyógyszerész 
egység ideális kialakulását siettetjük, hanem dön
tően hozzájárulunk a gyógyszerelés minőségi 
szintjének emeléséhez Éppen ezért a mai tény
leges állapotot - bármennyire örvendetes is - a 
múlthoz képest legfeljebb csak biztató fejlődés
ről felvett pillanatképnek tekintsük Az e téren, 
füleg továbbképzés vonalán elért eredmények
ből arra következtessünk, hogy ez irányú oktatá
sunkat biztosabb alapokra helyezve, minden
képpen jobban el kell mélyítenünk 

Ha más oldalról a gyógyszerészet oktatását 
gyári vonatkozásban szemléljük, akkor ismét az 
intézeti gyógyszerész felé kell orientálódnunk, 
ámbár utóbbinak talán nem is kell olyan magas 
rúvójú technológiai ismeretekkel rendelkeznie, 
mint amit az üzemi méretű gyógyszergyártás 
igényel Az intézeti gyógyszerésznek mégis ma
gasabb szinten kell tisztában lennie a gyógyszer
készítés tudományos alapjaival, mint hálózati 
kollegájának, hogy a hozzá tanácsért forduló 
kórházi orvosnak szakszerű támogatója lehes
sen A gyógyszerkészítés is a hálózati gyógyszer
tárinál nagyobb méretekben feladata, éppen 
ezért a technológiai ismereteinek is magasabb 
szintűnek kell lennie mind elméleti, mind gya
korlati vonatkozásban 

A három típusú gyógyszerész munkaköré
hez szükséges ismeretekből kiindulva azt javas
lom, hogy a refOrmunk kidolgozása során az in
tézeti gyógyszerész képzését vegyük alapul Bár 
lehetséges, hogy ez a legkisebb létszámú kategó
ria, feladatkörének ellátásához azonban olyan 
tudást igényel, hogy egyrészt a hálózati gyógy
szerészt nem képeztük feleslegesen túl, ha ren
delkezik a színvonalas intézeti gyógyszertári 



munkához szükséges elméleti és gyakorlati is
meretekkel, másrészt viszont olyan alapot te
remtettünk ezzel a gyógyszergyári, üzemi 
gyógyszerész számára, melyen szakosítás útján 
való kiképzése már megvalósítható. ( ) 

Az intézeti gyógyszerészre méretezett képzés 
-véleményem szerint- 10 szemeszteren alul nem 
igen realizálható. El tudnám képzelni az anyagnak 
akár a mostani 8 szemeszteres méretbe történő 
besűrítését is, de biztos, hogy a várható eredmé
nye ennek siralmas lenne. Tisztában vagyunk az
zal, hogy hallgatóságunk máris túlterhelt Éppen 
ezért, mint további elvi szempontot szeretném 
még felvetni azt a tanulmányi idő meghosszabbí
tásáról szóló javaslatomnak látszólag ellentmon
dó másik javaslatomat, hogy a tanév fOlyamán az 
előadások csak 6 hónapon át tartassanak, gyakor
latok 8 hónapon át Az így fennmaradó idő lehe
tővé tenné, hogy a hallgató elmélyültebben ké
szülhessen fcl vizsgáira A hallgatók jelenlegi túl
zott foglalkoztatása és túlzott istápolása ellenére 
is aránylag szerény tanulmányi eredményük ma
gyarázatát éppen abban látom, hogy tanulásuk 
csak az aránylag rövid vizsgaidőszakra koncentrá
lódik, viszont félév közben a nagyarányú tan
rendszerű elfOglaltság akadályozza a folyamatos 
tanulásukat Véleményem sZerint jelenlegi oktatá
si fOrmánk szerencsétlen középutat képvisel a kö
zép- és a felsőfokú oktatás között, balsikerrel 
egyesítve magában a két módszer hátrányait 

Ha megfelelő tankönyveink vannak, akkor 
az egyetemi előadás csak mintegy útmutatásul 
kell, hogy szolgáljon ahhoz, miként kell a tan
könyvben fOglalt anyagban az összefüggéseket 

meglátni, milyen szemléletre kell szert tenni az
zal a tárggyal kapcsolatban, hogyan kell abban a 
lényeget a lényegtelentől megkülönböztetni Az 
egyetemi előadás feladata semmiképp sem a tan

könyvben található anyag szolgai recitálása, ha
nem egy olyan szemlélet nyújtása legyen, ami ér
tékes használati utasítást ad a tankönyvből való 
önálló tanuláshoz Így lenne lehetséges, hogy az 
előadások szemeszterenként csak 3 hónapon át 
tartsanak s egyben biztosíthatnánk a hallgatók
nak az elmélyült tanuláshoz szükséges időt 

Nem fogadhatnék el olyan ellenvetést, amely 
nem merne ennyi önállóságot adni a hallgatók
nak Kérdem: ha nem merjük e téren a középis
kolás szemléletet elhagyni, hogyan neveljük őket 
felelősségvállalásra? Az egyéni felelősség gondo
latához már az egyetemen kellene hozzászoktat
nunk diákjainkat Átmenetileg katasztrófálisak 
lehetnek esetleg a tanulmányi eredmények, de az 
ifjúság hamar magára találna, ha látná, hogy csak 
önálló munkával boldogul Saját bőrén tapasz
talhatja, mennyire fontos ésszerűen beosztani 
tanulnivalóit úgy, hogy közben pihenni is legyen 
módja. Egyetemi nevelésünknek nagyon szép 
eredménye lenne egy ilyen önálló, öntudatos ér
telmiség kialakítása, és ennek - véleményem sze
rint - lényeges kelléke, hogy az egyetemi szor
galmi időt az előterjesztett, vagy ahhoz hasonló 
módon redukáljuk ( ) (A Magyar Tudomá
nyos Akadémia Kémiai 'Tudományok Osztálya 
Gyógyszerész Bizottságának 1961. december 
18-i ülésén a gyógyszerészképzés refürmja tár
gyában elhangzott előadás - részletek Gyógy
szerészet, 1962, 241) 

* * * 
A Winkler centenárium 1963. április 24-27 között a Magyar Tudományos Akadémia 

épületében kerül megrendezésre. A Centenárium első fele Winkler tudományos munkássá
gával foglalkozó előadásokból áll (. ) a második részében kerül sor a hazai gyógyszerésze
ti kutatómunkáról szóló 15 perces beszámolókra. (Gyógyszerészet, 1962., 391) 

* * * 
Szegedi Gyógyszerész Napok (elnevezéssel) háromnapos programot (szervezett) a 

Gyógyszerész Szakcsoport Csongrád megyei szervezete valamint a Csongrád megyei Ta
nács Gyógyszertári Központja. A háromnapos programot október 12-én, a Városi Tanács 
épületében az első ülésszak elnöke, dr. Novák István egyetemi tanár a Szegedi Gyógyszeré
szi kar dékánja nyitotta meg Az ünnepi ülés elnökségében dr. Vilmon Gyula miniszterhe-
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lyettes, Lázár .Jenő minisztériumi főosztályvezető, dr. Rávnay Tamás a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetem rektora, dr. Végh Antal egyetemi tanár, a Budapesti gyógyszerészi kar dé
kánja és a Gyógyszerész Szakcsoport országos elnöke, dr. Kedvessy György egyetemi tanár 
( ) foglaltak helyet A rendezvényen több mint 420-an vettek részt .. ( ) Köztudomású, 
hogy a gyógyszerészi élethivatás nemcsak komoly elméleti felkészültséget kíván, hanem a 
gyakorló gyógyszerész fizikailag fárasztó és nehéz munkát is végez ( . ) Tudomásunk sze
rint hazánkban még nem volt nagyobb méretű értekezlet, kongresszus vagy gyűlés, amely 
ezzel a tárgykörrel foglalkozott volna (Gyógyszerészet, 1962., 470.) 

1963 

1962 szept 25-29 közt Bécsben tartották a Federation International Pharm (FIP) 
19 közgyűlését, mely egyben a 22-ik tudományos ülésszak, és a Nemzetközi Gyógyszerész 
Szövetség 50 éves jubileuma is volt. 44 állam kb. 1400 résztvevője közt Magyarország is 
képviseltette magát 3 főnyi hivatalos küldöttséggel; többen s~ját költségükön vettek részt 
( ) A kongresszus nyilvános része szeptember 25-29-ig tartott, de előtte már 2 napon át 
tárgyaltak az egyes zártkörű bizottságok A következő 4 napon zömmel tudományos előadá
sok voltak, az utolsó két nap előadásai 
inkább szervezési kérdésekkel kapcsola
tos témákkal foglalkoztak Az említettek 
mellett rendelkezésre álló kevés szabad 
időben igen nívós és érdekes kultrnális 
programokkal szórakoztatták a résztve
vőket (Gyógyszerészet, 1963, 228.) 

* * * 
Április 24-e és 25-e között lezajlott a 

Winkler Centenárium, amelyet Winkler 
Lajos születésének 100 évfordulója al
kalmával a Gyógyszerész Szakcsoport 
az Egészségügyi Minisztériummal, vala
mint a Magyar Kémikusok Egyesületé
vel közösen rendezett a Magyar Tudo
mányos Akadémia támogatásával és ter
meiben. ( . ) A Centenárium második ré
sze, a gyógyszerészeti tudományos ülés
szak április 26-án és 27-én zajlott le .. Öt 
szekcióban összesen 76 előadás hangzott 
el. Az előadásokon 87 hozzászólást je
gyeztek fel. A megnyitó ünnepségen 
800, a szekció előadásokon pedig átlago
san 300-350 hallgató volt jelen.(. ) 179 
külföldi szakember vett részt a Centená
riumon A rendező bizottság az emlékün
nepség előadásainak teUes szövegét, a 
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szekció előadásoknak pedig a kivonatát német és orosz nyelven valamennyi külfdldi részt
vevő rendelkezésére bocsátotta. A külföldi vendégek tájékoztatását, s a kapcsolatok elmé
lyítését szolgálták az előadási programon kívüli ankétek, összejövetelek, ( ) a gyárlátoga
tás, az intézetlátogatások, gyógyszertár-látogatások és nem utolsó sorban a 360 vendég rész
vételével rendezett bankett, az Állami Operabáz díszelőadása, végül pedig a hétvégi autó
busz kirándulás, amelyen 27 külföldi vendég vett részt, és ismerkedett meg vagy találkozott 
immár másod- vagy harmadízben a Balatonnal és felejthetetlenül szép tájaival (Gyógysze

részet, 1963 , 241.) 

* * * 
A Centenárium tulajdonképpen nem csak a négy napra korlátozódott Már előzőleg a 

magyar gyógyszerészet különböző szervei is megemlékeztek Winkler Lajos születésének 
100. évfordulójáról Így a Szakcsoport több helyi szervének összejövetelein, a Szakcsoport 
Híradókban is történtek megemlékezések A szaksajtó is méltó módon ünnepelte meg az 
egykori szakíró professzor jubileumát: a Gyógyszerészet márciusi számát az ő emlékének 

szentelte ( ) 
Ha most a Centenárium eredményeit, tanulságait értékelni kívárüuk, először is megálla

píthatjuk, hogy a kongresszus sikeres volt, komoly eredményeket hozott. Méltó emléket ál
lított Winkler Lajosnak, ugyanakkor kellően bizonyította a magyar gyógyszerészeti tudomá
nyok fejlődését és hírnevét És itt vetődik fel ismét gyógyszerészeti tudományos társaságunk 
megalakulásának szükségessége, mely hivatva volna a nemzetközi tudományos élettel állan
dó, hivatalos jellegű kapcsolatok megteremtésére és fejlesztésére (Dr. Nikolics Károly: 
Winkler centenárium után - részletek Gyógyszerészet, 1963., 285.) 

* * * 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 23 tudományos kongresszusát 1963. szep

tember 9-14 között tartotta Münsterben A kongresszuson részt vett dr. Kedvessy György 
egyetemi tanár is, akit ez alkalommal üléselnöknek is felkértek (Gyógyszerészet, 1963., 472..) 

1964 

A Gyógyszerész Szakcsoport Győr-Sopron megyei Szervezete akt 1-3. között rendezi 
meg az V Soproni Gyógyszerész Napokat Ennek keretében kerül sor az első két napon 
a II. Magyar Gyógynövény Szimpozion megrendezésére. A harmadik napon a Szakcso
pmt dunántúli szervezetei részéről hangzanak el különböző gyógyszerészeti tátgyú elő
adások A Gyógynövény Szimpozion rendezésében a Gyógynövénykutató Intézet is 
részt vesz .. (Gyógyszerészet, 1964., 75.) 

* * * 
A Gyógyszerész Szakcsoport Somogy megyei szervezete 1963 nov. 5-én vezetőségvá

lasztó ülést tartott. Ugyanekkor megalakították a technológiai, gyógyszer hatástani, analiti
kai-kémiai és szervezési szekciókat (Gyógyszerészet, 1964, 151) 

* * * 
A Magyar Kémikusok Egyesülete Ipari Gyógyszertechnológiai Szakcsoportja közösen a 

Gyógyszerész Szakcsoporttal gyógyszertechnológiai konferenciát rendez. A Magyar I udo-
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mányos Akadémia épületében tartandó nagyszabású rendezvény előadásait három napon, 
június 14-17. között bonyolí\ják le. (Gyógyszerészet, 1964, 191) 

* * • 
A gyógyszerészek aktivizálódása és nagyobb társadalmi megbecsülésének első jelei 

egyidőbenjelentkeznek és ez nem véletlen. Az ország egész területére kiterjedő eleven szak
csoporti élet - s külön kihangsúlyozandó az egyes vidéki szakcsoportok munkássága -
egyuttal azt is eredményezte a gyógyszerészi műveltség sokrétűségének velejárójaként, 
hogy az egyes tudományszakok iránti érdeklődés ehnélyült A szakcsoporti működés meny
nyiségi növekedése azonban ma már elérte azt a határt, hogy annak - véleményünk szerint 
- legalább is országos vezetési szinten, minőségi változásba kell átcsapnia. Minőségi válto
zásnak gondolnátn helyesen megfogalmazni azt a célkitűzést, hogy a Szakcsoport további 
munkássága egyes tudományszakonként tagozódva folytatódjék (. .. .) Kezdeményezéseink 
sikerességét figyelembe véve javasolja a lelépő vezetőség, hogy szakcsoportunk munkáját a 
továbbiakban öt szakosztályba tagoltan folytathassák A javasolt szakosztályok a követke
zők lennének, eleve is kérem a megnevezést ne tekintsék véglegesnek, annak a véglegesíté
se legyen már az új vezetőség feladata, amennyiben javaslatom a közgyűlés helyeslésére ta
lál A szakosztályok nevei: 

- analitikai kémiai (beleértve a műszeres analitikát is), 
- gyógyszertechnológiai, 
- gyógynövényi, 
- gyógyszerkutatási, 
- szervezési 
Az egyes szakosztályok élén elnökök és titkáraik állnak, akik, úgy véljük, célszerű, ha 

mindarmyian tagjai a szűkebbkörű vezetőségnek (Dr. Végh Antal elnök megnyitqja a 
Gyógyszerész Szakcsoport közgyűlésén - részletek Gyógyszerészet, 1964., 281.) 

* • * 
Ferde képet adnánk a szakcsoportok tevékenységéről, ha csak ezeket a „látványosabb" 

rendezvényeket tekintenénk nagy eredménynek. Ha csak ezek lennének az említésre méltó 
eredmények, nem kellene azzal kezdenem a beszámolónak ezt a részét, hogy a megyei szer
vezetek 1959. és 1963. között végzett munkájáról még vázlatos áttekintést sem tudok nyúj
tani az anyag méretére való tekintettel, hanem meg kell elégedni azzal, hogy a szakcsoport 
tevékenység fö irányairól beszéljek Annak illusztrálására, hogy a szakcsoport tevékenység 
hazánkban ma már milyen méretű, elég csak egy adatot említenem: 1959-1963 években -
a Winkler Centenárium előadásait nem is számítva - a Gyógyszerész Szakcsoport keretében 
megtartott előadások szátna meghaladta az 1000-t! Hozzá kell tennem, hogy ez az 1 OOO elő
adás nem aránytalanul oszlik meg az egyes megyei szervezetek és évek között .. Az előadá
sok ~zínvonalában a fejlődés szembetűnő. ( . ) 

Altalános törekvés, hogy a gyógyszerészek minél szélesebb alapon kapcsolódjanak be az 
ország életébe. Az ez irányú törekvéseket a Gyógyszerész Szakcsoport a különhöző tudomá
nyos és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok kiépítésével igyekszik előmozdítani .. Az 
ország legkülönbözőbb részein lehetünk tanúi annak, hogy a különböző orvos szakcsopor
tokkal, továbbá a I1 I'tel, a Magyar Kémikusok Egyesületével és a Magyar Vöröskereszttel 
milyen szépen fejlődik az együttműködés. (. . ) 
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Dr Pandula Egon 

1959 és 1963 .. között Magyarország kapcsolatai 
a külfölddel - a baráti országokkal és a nyugati álla
mokkal egyaránt - rendkívül nagy mértékben kiszé
lesedtek és ennek a gyógyszerészet területén is je
lentkezett a hatása. Ez nemcsak abban nyilvánul 
meg, hogy rendezvényeinken egyre nagyobb szám
ban vesznek részt külföldiek, hanem abban is, hogy 
magyar gyógyszerészek is egyre többen utaznak kül
földi tanulmányutakra és külföldön rendezett kong
resszusokra Ezen a vonalon a Gyógyszerész Szak
csoport támogatta a Szakszervezet kezdeményezését 
és a lengyel és NDK gyógyszerészkongresszusokra 
csoportos utazásokat szervezett magyar gyógyszeré
szek részére. Szépen fejlődnek szakfolyóirataink 
cserekapcsolatai is. Ennek ellenére a Gyógyszerész 
Szakcsoport külföldi kapcsolatairól sajnos nem tu-
dok ilyen kedvező képet adni, a Gyógyszerész Szak

csoportnak nincsenek intézményes kapcsolatai sem a b~áti országok:. s~m ~tőkés .~llam~.k 
gyógyszerész társaságaival.. Magyarország még nem tagia a nemzetkoz1 ,gyogy~~eresz szo
vetségnek (Fédération Internationale Pharmaceutiqu~:HP), amely a ~y?.gyszer:szet egye
düli nemzetközi fóruma. A FIP tagság hiánya nehez1t1 azt, hogy a külfold1 gyogysze'.~s~
társaságokkal kapcsolatba tudjunk lépni Gátló körülmény a nemz~tköz_1 kapcsolatok klep1,; 
tésénél a gyógyszerészeti társaság hiánya A Szakcsoport elnevezes Sajnos nem megfelelo 
ahhoz, hogy a külföldi partnerek ez alatt egy tudományos tá1saságot értsenek Abban a 
helyzetben vagyunk, hogy olyan tudományos e1edményeket értünk el, melyeket nyugodt~n 
mutathatunk be a külföldnek, de ugyanakkor elnevezésünk nem alkalmas arra, hogy ta'.
gyaló partnerként lépjünk fol. Ezen a helyzeten sürgősen változt~t?i k~lL ( , ) Jel~nleg ~s 
folynak mind a FIP tagság, mind a tudományos társaság megalakitasa erdekeben t~rgy~la
sok Az Egészségügyi Minisztérium már bejelentette a FI:.~nek, hogy M~gyarnr~zag reszt 
kíván venni a Nemzetközi Gyógyszerész Egyesület munkaJaban Feltehetoen az osszel tar
tandó FIP-Közgyűlés fogja tagságunk kérdését megtárgyalni. ~tudományos társaság meg
alakítását mind az ETI, mind az Orvos-Egészségügyi Dolgozok Szakszerve:;e;e .tamo~at
ja. (Dr Bayer István főtitkár beszámolója a Gyógyszerész Szakcsoport kozgyulesen - resz
letek Gyógyszerészet, 1964., 283.) 

* * * 
A Gyógyszeranalitikai Szakosztály (első) elnökévé d1: B~yer István ~andid~tus, i~"';

gatót (Országos Gyógyszerészeti Intézet), a Gyógyszerkutatas1 Szakoszt~ly (elso) elnoke
vé d1: C/auder Ottó kandidátus, egyetemi tanárt (Budapesti Orvostudomany1 Egyetem)'. a 
Gyógynövény Szakosztály (első) elnökévé dr: .HalmaiJános kandidátus, egyete.m1 tan~'.! 
(Budapesti Orvostudományi Egyetem), a Gyogyszerugy1 Sz~rveze~1 Szako~z_taly_ (elso) 
elnökévé d1: Kempler Kurt fögyógyszerészt (Pest megyei Ianacs Gyogyszertar1 Kozp~nt
ja), a Gyógyszertechnológiai Szakosztály (el.ső) elnökévé d1: Pand~la Ego~ kand1datus 
egyetemi tanárt (Budapesti Orvostudományi Egyetem) valasztották (Gyogyszereszet, 
1964., 313.) 
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1965 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 1964. szeptember 6 és 13 között Amszterdam

ban tartotta XX Közgyűlését és egyidejűleg rendezte meg XXlV Tudományos kongresszu
sát (. .. ) 38 ország (köztük Magyarország) ( .. ) összesen 1200 képviselőjénekjelenlétében az 
amszterdami egyetem aul:ijában dr. Kok rektor, majd a Holland Gyógyszerész Egyesület el
nöke, Martens üdvözölte a résztvevőket Sir Hugh Lienstad a FIP elnöke bevezetőjében a FIP 
és Hollandia kapcsolatával foglalkozott, a FIP ugyanis 1912-ben Hollandiában alakult meg 
(. ) A kongresszuson a magyar gyógyszerészet képviseletében nyolcan vettünk részt .. ( . .) 
Sir Hugh Lindstead elnöklete mellett folytak a F!P-közgyülés rendes napirendi pontjai .. ( ) 

Néhány szervezeti és költségvetési kérdés ismertetése után bejelentette az elnök az új ta
gok felvételét, többek között Magyarország csatlakozását a F!P-hez egyelőre egy öttagú 
Nemzeti Gyógyszerészeti Bizottság társtagságával Amint Magyarországon gyógyszerésze
ti társaság alakul, azt a F!P felveszi a rendes tagok sorába. A F!P következő rendezvénye az 
1965 augusztus 24. és 27. között Prágában tartandó XXV tudományos kongresszus lesz 
( .. )A FIP XXI közgyűlésre 1966-ban Madridban kerül sor. (Dr Bayer htván beszámoló
ja a F!P XX közgyűléséről, Gyógyszerészet, 1965 , 81 ) 

* * * 
A Békés megyei Szakcsoport Szervezet kezdeményezésére először 1961-ben tartottak 

előadó versenyt, melynek tapasztalatait sikerrel vette át és fejlesztette tovább a Győr-Sop
ron megyei Szakcsoport Szervezet. Ha más szervezési formában, de a többi megyékben is 
felkutatják és érvényesülési lehetőségeket biztosítanak mindazok számára, akik a szakmai 
tudományok területén dolgozni kívánnak Ezekből a nemes kezdeményezésekből született 
meg a „Rozsnyay Mátyás" nevét viselő emlékverseny szervezésének gondolata, melynek 
megtartására a Békés, Győr-Sopron és Baranya megyei Szakcsoport Szervezetek összefogá
sával első ízben Gyulán 1965 május 16-án került sor Az emlékversenyen a három Szakcso
port Szervezet legjobb előadói vettek részt, azok, akik a házi válogatóversenyen mind a té
maválasztás és kidolgozás, mind az előadás szempontjából a legeredményesebben szerepel
tek A Bíráló Bizottság elnöke dr. Kedvessy György professzor, rektorhelyettes volt, tagjai a 
három érdekelt Szakcsoport Szervezet kiküldöttei: Kolozs Csaba igazg. fügyógyszerész, 
dr. Ragett/i János főgyógyszerész és Kotsy József vez .. szakfelügyelő voltak .. A Bíráló Bi
zottság nemcsak értékelte az elhangzott előadásokat, de jutalmazta is abból a keretből, me
lyet az említett három megye Gyógyszertári Központjainak igazgatói, d1: Pa/ovi/s Gyula, 
Kolozs Csaba és Szabó Pál nagylelkűen bocsátottak rendelkezésre. A 1. díjat 1600 Ft-ot 
megosztva kapta Papy Lajos gyógyszerész „Guanetidin típusú Szemcsepp készítése" és 
Weltler .János gyógyszerész „A kolloid sziliciumdioxid, mint recepturai segédanyag" e elő
adása (Gyógyszerészet, 1965., 273.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Gyógyszertechnológiai Szakosztálya és Veszprém 

megyei Szervezete f év június 10-12 között Országos Gyógyszertechnológiai Konferenciát 
rendezett Keszthelyen A nagysikerű konferencia jelentőségéhez méltó környezetben, a Fes
tetics kastély nagytermében zajlott le. ( ) A konferencia három napján az ország minden ré
széből összegyűlt kh 300 résztvevő 72 szerző 39 előadását hallgatta meg. A konferencia 
anyaga a gyógyszertechnológia széles területét ölelte fel ( . ) A konferencia dr Zalai Károly 
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egyetemi adjunktus, a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság főtitkára zárószavaival ért véget 
(Gyógyszerészet, 1965, 304 . .) 

• • • 
Szakcsoportunk 1964 évi közgyűlésének határozata alapján az Egészségügyi Tudomá

nyos fanács és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete hozz~járult, hogy Szak
csoportunk a jövőben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnevezést használja Az elnök
ségi ülés határozata alapján ( ) a területi (megyei, fövárosi) szervek a „Szervezet" elneve
zést használják ( ) A csak országos viszonylatban működő, tudományáganként szakosított 
szervek „Szakosztály" elnevezést használnak (Gyógyszerészet, 1965., 353.) 

1966 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Baranya, Békés és Győr-Sopron megyei Szerveze
tei valamint az említett megyék gyógyszertári közpon\jai elhatározták, bogy a gyógyszeré
szeti tudományok széles körű művelése és a gyógyszertárakban dolgozó fiatal tehetségek 
felkutatása érdekében emlékversenyt szerveznek Az emlékverseny Rozsnyay Mátyás nevét 
viseli (. ) Előzőekben felsoroltak örömmel fogadják nemes szándéku megmozdulásokhoz 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság többi szervezetének és a többi megyei gyógyszertári 
központnak csatlakozását, amennyiben az emlékverseny alapszabályait magukévá teszik 
Az emlékversenyt minden év májusában rendezik meg A rendezés joga felváltva illeti meg 
a résztvevő szervezeteket illetve gyógyszertári központokat Az emlékverseny formája elő
adások tartása A résztvevő szervezetek két-két előadást jelenthetnek be Az előadásokat az 
emlékverseny időpontját megelőző egy hónappal kell bejelenteni az előadó nevének, beosz
tásának és az előadás címének közlésével. Ugyanakkor közölni kell (legfeljebb 30 gépírt 
sor) az előadás rövid összefoglalását is Nem jelenthetők be előadókként a gyógyszertári 
központok szakmai vezetői, továbbá mindazok, akik országos szakmai rendezvényeken két 
ízben előadással már szerepeltek Csak olyan előadásokjelenthetők be, melyek a gyógyszer
tári munka során felmerülő problémák kísérletes eredményeit tartalmazzák és amelyet a 
gyógyszertár adottságai mellett végeztek el (. ) Az 
emlékversenyen elhangzó előadásokat bíráló bizott
ság értékeli (Gyógyszerészet, 1966., 36.) 

••• 
Az Egészségügyi Minisztérium, a Magyar Tudo

mányos Akadémia és az Orvos-Egészségügyi Dolgo
zók Szakszervezete Elnökségével egyetértésben hoz
zájárul önálló orvostudományi tár·saságok és egyesü
letek megalakításához, illetve ezek önkéntes társulá
son alapuló szövetségének, a Magyar Orvostudomá
nyi Társaságok és Egyesületek Szövetségének 
(MO TESZ) létrehozásához A MO TESZ feladata, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretében 
meglevő és a jövőben megalakuló orvostudományi 
társaságokat és egyesületeket egységbe tömörítse és 
munkájukat irányítsa (. . .) 
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A Rozsnyay Mátyás Emlékérem 
(készít6 Mladoniczky Béla) 

Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének szakcsoportjai az elmúlt 20 év
ben vitathatatlan érdemeket szereztek a magyar orvostudomány f~jlesztésében, eredménye
sen szolgálták tagságuk szakmai, tudományos és világnézeti továbbképzését, aktívan és 
eredményesen vettek részt a tudomány gyakorlattá tételében, számos javaslatot tettek a be
tegellátás fejlesztésére és részt vettek a javaslatok megvalósításában is. A tudományos élet 
fejlődése azonban olyan uj szervezeti formát tett szükségessé, amely még hathatósabban 
segíti elő az orvostudományok fejlődését, a hazai orvosi tudományos élet egységes irányí
tását, a tudományos rendezvények összehangolását a nemzetközi tudományos élethez és a 
külföldi tudományos társaságokhoz fűződő kapcsolatok létesítéséhez és fenntartásához .. Az 
Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének az a célja, hogy társadalmi 
úton előrevigye az orvostudomány fejlesztését, az egészségügy színvonalának állandó 
emelését A Szövetség összehangolja a különböző orvostudományi társaságok és egyesüle
tek működését ( . ) 

A Szakszervezet elnöksége felhívja orvos szakcsopor\jait, kérjék tudományos társaság
gá való átalakulásukat, illetve jelentsék be azt a szándékukat, hogy mint társaságok belép
nek a MO TESZ-be. (. . ) A szervezés zavartalan lebonyolítása érdekében az Egészségügyi 
Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szak
szervezete Elnökségével egyetértésben a MO TESZ szervezésével ideiglenes intézőbizottsá
got kíván megbízni. A MOTESZ megalakulására előreláthatólag április folyamán kerül sor 
(Gyógyszerészet, 1966, 81.) 

••• 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya és a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság Somogy megyei Szervezete 1966. szept 22-23-24-én Siófokon 
gyógyszeranalitikai konferenciát szervez A konferencia tárgya: Összetett gyógyszerkészít
mények vizsgálata titrimetriás módszerekkel (. ) Szept 22-én délelőtt országos szak
felügyelői értekezlet lesz, 22-én 18 órakor kezdődik a gyógyszeranalitikai konferencia, 
amely 24-én (szombaton) délben fejeződik be (Gyógyszerészet, 1966., 157.) 

••• 
A szakcsoportok megalakítása óta eltelt két évtized során jelentős változások következ

tek be (. . ) mind az egészségügy szervezetében, mind a tudományos életet összefogó, irá
nyító szervezet és szervek életében. Létrf'.jött az újjászervezett Magyar I udományos Akadé
mia és az Akadémiának az egyes tudományágakat átfogó, szervező osztályai. Létrejöttek a 
tudományos életet átfogó és szervező olyan szervek, mint a I udományos Minősítő Bizott
ság. Megalakult, az egységes állami egészségügy és egészségügyi ellátás szervezője és irá
nyítója, az Egészségügyi Minisztérium, és az egészségügyi miniszter tudományos szakta
nácsadó szerve, az Egészségügyi I udományos Tanács, a maga tudományszervező feladatai
val Az orvos- és gyógyszerésztudományi kutatási témák, illetve a kutatómunka maga is az 
országos távlati tudományos kutatási terv részévé lett Ugyanezen esztendőkben rendkívüli 
mértékben kiszélesedett és elmélyült világviszonylatban az orvos- és gyógyszerésztudomá
nyi kutatás, hozott és hoz nap mint nap újabb kutatási eredményeket (. .) 

Ezek a változások a hazai tudományos élet elé állított követelmények, a tudományos éle
tet és munkát keretbe fogó és irányító új formák és szervek kialakulása, az orvos- és gyógy
szerésztudomány fejlődése és a szükséges és célszerű nemzetközi kapcsolatok követelmé
nyei és feltételei - új szervezeti forma szükségét vetették fel ( .. ) 
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A megalakult tudományos társaságok és a most megalakuló Szövetség felelősségteljes 
feladata lesz, hogy - a hazai orvos- és gyógyszerésztudományi életünk új tudományos-tár
sadalmi szervezeteként álljon helyt eredményesen a fejlődésnek - az előbbiekben vázolt -
ezen új követelményeiben (Dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter beszéde a MO TESZ 
alakuló közgyűlésén- részletek Gyógyszerészet, 1966., 201.) 

* * * 
Második alkalommal rendezték meg 1966. május 27-28-án a Rozsnyay Mátyás emléké

re kezdeményezett ifjú előadók versenyét Az idén már öt megyéből 10 előadó vett részt s 
adott számot kísérletes munkájáról A versenyt ezúttal a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Győr-Sopron megyei Szervezete Győrött rendezte. (. .. ) A verseny bírálóbizottságának elnö
ke dr. Bayer lstván kandidátus, az OGYI igazgatója volt (. . ) A bíráló bizottság minősítése 
alapján L díjat nyert (1200 Ft) Darida Erzsébet gyógyszerész (Békés megye): „A dextrán 
mint pilulakötőanyag" e. előadása. (Gyógyszerészet, 1966., 311) 

* * * 
Az átalakult Magyar Gyógyszerészeti Társaság a tagtoborzást június hónapban indította 

meg, és ezt lépcsőzetesen kívát1ja végrehajtani Az eddig beérkezett belépési nyilatkozatok 
alapján, Társaságunknak 1966. szeptember I-vel összesen 493 tagja van ( . ) A szélesebb 
körű tagtoborzást az elnökség még ez évben meg kívánja indítani ( .. .) 

Az 1965-ben tartott prágai FIP kongresszuson (a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség
gel) a kapcsolatokat tovább mélyítettűk, többek között ennek egyik eredményeként köny
velhe\jűk el, hogy ez év nyarán a FIP egyik alelnöke, Társaságrmk vendégeként, megtekin
tette a magyar gyógyszerészet különböző intézményeit és részt vett, előadást tartott a szé
kesfehérvári Alba Regia Gyógyszerésznapokon Végül ez év június 20-án küldtük el a FIP
nek a I ársaság tagfelvételi kérelmét, melyet tudomásunk szerint a szeptemberi madridi köz
gyűlés tárgyal. A közgyűlésen a magyar gyógyszerészetet ketten képviselik (. .. ) 

Ismeretes a kartársak előtt, hogy Budapesten az Apród utcában felújították és berendez
ték Semmelweis szülőházát rársaságunk elnöksége 1965 tavaszán több ízben is eljárt, hogy 
az intézmény elnevezésében az orvostörténeti jelleg mellett a gyógyszerésztörténeti jelleg is 
kifejezésre jusson. Ez annál is inkább indokolt volt, mivel az ott elhelyezett gyűjtemény igen 
jelentős százalékban gyógyszerészeti vonatkozású. Bár kezdeményezésünk eredménytelen
nek bizonyult, mégis hozzájárult ahhoz, hogy egy önálló gyógyszerésztörténeti objektum lé
tesítésére tegyünk javaslatot (. ) A I árnak utcai gyógyszertár a Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum gyógyszerésztörténeti részlegeként fog működni (Dr. Zalai Károly főtitkár 
közgyűlési beszámolója - részletek Gyógyszerészet, 1966 ., 403.) 

1967 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1966 november hó 14-én tartotta elnökségi ülését 
Az elnökség úgy határozott, hogy felkéri Vincze Zoltán gyógyszerészt a Társaság sajtófele
lősi munkájának ellátására Az elnökség határozata alapján a jövőben nemcsak a konferen
ciákról, hanem az elnökségi ülések közérdekű anyagáról is tájékoztatni kell a gyógyszeré
szet hasábjain olvasóinkat Az elnökség tudomásul vette Végh Antal professzor és Bayer Ist
ván igazgató beszámolóját a madridi FIP konferenciáról A kiküldetés fö célja az volt, hogy 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság felvételét elősegítsék a FIP rendes tagjainak sorába 
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A közgyűlés Magyarországot egyhangúlag felvette a 
rendes tagok sorába A FIP Tanácsának évente tartott 
ülésein egy, szavazati joggal felruházott küldöttel ve
szünk részt ezentúl (. ) Az elnökség elfogadta a fü
titkár tájékoztatását a MO TESZ közgyűléséről ( . ) 
Szűkségessé vált egy külügyi csoport létesítése, ami
vel a következő elnökségi ülésen kívármak foglalkoz
ni. ( .. ) A Magyar Gyógyszerészeti Társaság jövő év
ben a Rozsnyay előadóversenyt Pécsett májusban, a 
Gyógynövénykutatási Konferenciát Nyíregyházán jú
liusban, a Gyógyszerkutatási Konferenciát augusztus
ban Debrecenben, a Gyógyszertechnológiai Konfe
renciát Miskolcon októberben rendezi (Gyógyszeré
szet, 1967 , 73.) 

* * * 
Az OTKI és az OVSZ rendezésében a Szombathelyi Vérellátó Alközpontban 1966 de

cember 5-17-ig kéthetes bentlakásos transzfúziós tanfolyam zajlott le Ennek keretében a 
Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Vas megyei Szervezete és a Vas megyei Tanács 
Markusovszky Kórháza klinikus orvosok és gyógyszerészek bevonásával december 15-én 
kerekasztal-konferencián vitatta meg, hogy a transzfúzió előtt, alatt és után milyen gyógy
szereket lehet adni (Gyógyszerészet, 1967 , 156.) 

* * * 
Az MGYI 1967 március 29-én elnökségi ülést tartott .. Az ülésen dr. Zalai Károly főtit

kár beszámolt a tagtoborzás jelenlegi állásáról, továbbá a pártoló tagok toborzásának ered
ményeiről. Eddig közel 2000-en léptek be az MGYT'be és 17 gyógyszertári központ jelent
kezett pártoló tagként, egyben meghatározott összeget bocsátott a Társaság rendelkezésére 
(. ) Az elnökség hozzájárult egy állandó könyvtáros alkalmazásához. (Gyógyszerészet, 
1967, 226.) 

* * * 
A június 17-én tartott első soproni orvos-gyógyszerész napot Sopron város kórháza, a 

soproni Áll. Szanatórium és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Sopron megyei Szer
vezete rendezte a MTESZ székházában „Korszerű gyógyszeres terápia a VI. Magyar Gyógy
szerkönyv és az V Formulae Normales tükrében" címmel A tudományos ülésen 6 előadásra 
került sor (hármat közülük gyógyszerészek, dr. Nikolics Károly, dr. Szalay Kálmán és 
dr. Horváth Dénes tartott) (Gyógyszerészet, 1967., 349.) 

* * * 
Gyógyszerészeti Híradó (címmel jelent meg) Társaságunk Baranya megyei Szervezeté

nek közleménye júliusi dátummal,!. évf. l. számként (Gyógyszerészet, 1967, 428.) 

133 



1 

Al 

III.. 
A TÁRSASÁG ÚTJA A RENDSZERVÁLTOZÁSIG 

1968-1989 

1968 

1968 január 24-én tartotta alakuló közgyűlését Iátsaságunk Gyógyszeripari Szervezete, 
mely I ársaságunknak a gyógyszeripar, gyógyszeripari kutatás és gyógyszer külke
reskedelem területén működő tagjait fogja össze a megyei és fővárosi szervezetekhez hason
ló keretben. (Gyógyszerészet, 1968, 75.) 

* * * 
1967 nov 20-án a Magyar Gyógyszerészeti I átsaság vezetősége kimondta a Iársaság 

gyógyszeripari területi szervezetének megalakulását Elfogadta a kidolgozott és bemutatott 
ügyrend tervezetet. A szervezet tényleges megalakításának előkészítésével megbízta 
dr. Láng Bélát mint az előkészítő bizottság elnökét (. ) A nemzetközi kapcsolatok kidolgo
zására előkészítő bizottság felállítását határozta el a vezetőség Elnök dr. Kedve.ssy György, 
titkát Ligeti Géza, tagjai dr. Láng Béla, dr. Nikolics Károly, dr. Tóth Tamás. Az elnökség ki
mondta a Gyógyszerésztötténeti Szakosztály megalakítását A szervező bizottság elnökévé 
felkérte dr. Halmai Jáno.s egyetemi tanárt A bizottság tagja (többek között) dr. Antall József 
(. . .)A Szakosztály munkaterve kidolgozásának határideje 1968 március 31. ( .) A Iátsa
ság vezetősége legmesszebbmenő támogatást kíván nyújtani a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum igazgatóságának a Várban felállítandó Gyógyszerésztötténeti Múzeum berendezé
sének mielőbbi megvalósításának érdekében. A I át saság ennek érdekében a múzeum igaz
gatóságával együtt írásban felkéri az Egészségügyi Minisztériumot a berendezés anyagi 
alapjainak a megteremtése céljából. ( . ) Pillich Lajos fömérnököt (Kőbányai Gyógyszer
árugyár), Iársaságunk tagját a vezetőség alelnökké kooptálta és e funkció ellátására írásban 
felkéri (Gyógyszerészet, 1968., 150.) 

* * * 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 1967 szept 7-9 közt a dél··franciamszági, nagy 

múltú egyetemi városban (Montpellierben) tartotta meg tudományos kongresszusát ( ) 
Magyar részről hivatalosan dr. Pandula Egon egyetemi tanár, dr. Zalai Károly egyetemi ad
junktus, az MGYI fötitkára, dr. Nikolics Károly kandidátus, gyógyszertárvezető, valamint a 
Gyógyszeripari Iröszt kiküldetésében dr. Tétényi Péter, a Gyógynövénykutató Intézet igaz-
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Pillich Lajos 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság alelnöke volt 1968-1972 között, a 
Társaság szenátusának tagja 

Székelyudvarhelyen született 1913 január 13-án Édesapja a helybé
li szakiskola igazgatója volt 

Az ottani, akkor már román állami líceum abszolválása után a bu
dapesti .József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyeten1en szer
zett ''egyészmérnöki oklevelet 1935--ben és annak általános kénllai tan
székén lett kisegítő tanársegéd. I'vfég abban az é\:·ben professzora, 
Zemplén Géza ajánlására a Richter Gedeon \legyészeti Gyár Rt alkalmazottja lett 1\nalitikusi 
beosztásban 1ncgismerte a vállalat készítn1ényeit, valanUnt azt a szigorú mín6ségi szemléletet, 
mely a gyógyszergyártás alapfeltétele A tulajdonos rövidesen az inzulin gyártó üzem vezető
jének, 1939-ben főmérnöknek, 1942-ben 1nűszaki igazgatónak nevezte ki Ez utóbbi munka
kört 34 éven keresztül, 1976-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig látta el. 

Richter Gedeon fájdalmas elvesztése után, a háborús romok eltakarítása mellett fOlytat
ták a gyógyszergyártás felelősségteljes munkáját P11lich Lajos 1944-től 1948-ig (a gyár álla
mosításáig) tagja volt a cég igazgató tanácsának /\z értehniségre a vállalat fejlesztésében to
vábbra is szükség volt, törekvésük következtében a gyár a hetvenes évek végétől a magyar 
gyógyszeripar legnagyobb vállalatává fejlődött Pilhch L.ajos új eljárásokat vezetett be, meg
indította a hazai szintetikus szteroid hormon gyártást Több új gyógyszerkészítmény, köztük 
a B12 vitamin gyártásának elindítása fűződik a nevéhez 1954-ben I<ossuth-díjjal isn1erték el 
tevékenységét 

Nyugdíjba vonulása után néhány évig a gyártól függetlenül képviselte a Richter gyár érde
keit Először az UNIDO (az ENSZ iparfejlesztési szervezete) szakértőjeként tanulmányokat 
készített különböző fejlődő országokban (G·uinea, Algéria, India, Afganisztán) a helyi gyógy
szeripar fejlesztésének előset:,i-ítése céljából, idehaza pedig az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság szakértőjeként szolgálta a magyar gyógyszeripar ügyét 1990-ben annak kapcsán, hogy 
a vállalat újból részvénytársasággá alakult, felkérték az igazgató tanács elnöki tisztének betöl
tésére, amit 10 éven át viselt 1999-tól a Richter Rt örökös tiszteletbeli elnöke 

A gyógyszerészethcz és a gyógyszerészekhez való kapcsolata saját szavai szerint: „Gyógyszer
gyátban töltötte1n az életernct Megtanulta1n ne1ncsak tisztelni és becsüh1i a gyógyszerész szak-
1nát, hanem beletanuJni is ( ) Szán1talan kiváló gyógyszerész kollegám, munkatársam volt, akik
től sokat tanulta111, n1ásrészt a gyógyszerész szak1na eminens vezéreivel, pl Schulek Ele1nér pro
fesszorral, vagy ~'égh Antal professzorral is gyakran bensőséges kapcsolat, sőt niunkakapcso
lat alakult ki" lvrielőtt a szervezett gyógyszerész továbbképzés n1egkezdődött volna, számos 
pron1inenst, tudóst, professzort kértek fel előadás inegtartásá1a, köztük Pillich L.ajost is, aki 
1nindenkor készséggel rendelkezésre állt és gazdag is1ncreteit átadta a gyógyszerész hallgató
ságnak 

Pillich Lajos rendezvényeinket napjainkban is gyakran rnegtiszteli jelenlétével, reményeink 
szerint 1nég hosszú évekig élvezhetjük társaságát 

1995-bcn a Magyar I<öztársasági t\rany Érdemkeresztet vehette át a köztársasági elnöktől 
A Than Károly, Richter Gedeon, I<azay Endre, Spergely Béla Emlékéren1 kitüntetettje, az 
MGYI szenátus elnökségének tagja 
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gatója vettek részt ( . ) A magyar küldöttség, mely a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság el
nökségét is képviselte, tovább fejlesztette a kapcsolatait a FIP elnökségével I ársaságunk 
meghívását tolmácsoltuk és kértük, hogy a FIP valamelyik tudományos konferenciáját Bu
dapesten rendezze Az elnökség meghívásunkat elfogadta, azonban más államok korábban 
elfogadott meghívása miatt a magyarországi kongresszusra csak 1973-ban kerülhet sor. 
Kapcsolataink további fejlesztése érdekében meghívtuk a F!P szűkebb elnökségét, vezetőit 
magyarnrszági látogatásra (Gyógyszerészet, 1968, 187) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság 1968 február 6-án tartott vezetőségi ülésén (. .. ) a 

vezetőség sajnálattal vette tudomásul, hogy dr. Végh Antal professzor, társaságunk elnöke 
egészségi állapotára való tekintettel átmenetileg felmentését kérte az elnöki teendők ellátá
sa alól A vezetőség ( . ) űgy határozott, hogy az elnöki teendők ellátására - megbízással -
dr. Kedves~y György egyetemi tanárt, alelnököt kéri fel (Gyógyszerészet, 1968, 274) 

* * * 
Az MGYT 1968 április 8-án tartott vezetőségi ülésén ( ) dr. Nikolics Károly bejelen

tése alapján a vezetőség tudomásul vette, hogy a Sopronban felállított gyógyszertári mú
zeumot június 11-én kívánják megnyitni és ezt követően június 12-én a Gyógyszerésztörté
neti Szakosztályt megalakítani ( ) A I ársaság 1969 októberében Budapesten Nemzeti 
Gyógyszerészkongresszust kíván rendezni nemzetközi részvétellel a Magyar I udományos 
Akadémia épületében. Erre az évre a „Rozsnyay Mátyás" előadóverseny kivételével más or
szágos rendezvényt nem tervezünk. Az 1969 évi kongresszus megrendezésére a megbízott 
elnök és a fiítitkár felhatalmazást kapott egy rendező bizottság megalakítására (Gyógysze
részet, 1968 , 306 ) 

* * * 
Május 24-25-én voltak Szolnokon - immár heted

szer - a hagyományosnak mondható Orvos-Gyógy
szerész Napok (Gyógyszerészet, 1968, 309) 

* * * 
A I ársaság elnöksége írásban megkeresi az 

Egészségügyi Minisztériumot, hogy az Orvostovább
képző Intézetben gyógyszerészeti tanszékek létesül
jenek A vezetőség elfogadta a Baranya megyei Szer
vezet javaslatát, amely szerint 1970-ben Pécsett a 
gyógyszertári hálózat fejlesztése témakörben orszá
gos konferenciát kell szervezni. (. ) A szeptemberi 
tisztújító közgyűlés előkészítésével kapcsolatban a 
vezetőség úgy döntött, hogy a közgyűlésre a r ár saság 
minden tagja meghívót kap. ( ) A vezetőség a to
vábbiakban úgy döntött, hogy a közgyűlésen első íz
ben kívánja átadni a I ársaság által alapított Kazay
emlékérmet a társasági kiemelkedő munkáért A ve
zetőség Vas megyei javaslat alapján foglalkozott 
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Dr. Halmai János 
a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály 

alakuló ülésén 



A soproni patikamúzeum részlete 

Gyógyszerészeti Évkönyv kiadásával és a lehetőségek felmérésével megbízta a Gyógyszer
ügyi Szervezési Szakosztályt (Gyógyszerészet, 1968., 431.) 

* * * 
Az MGYT Győr-Sopron megyei Szervezete Sopronban - a város több mint 4 évszáza

dos gyógyszerészi emlékeinek megőrzésére - önálló patikamúzeum felállítását kezdemé
nyezte. A múzeum az illetékes minisztériumok egyetértésével, a megyei Gyógyszertári Köz
pont, a soproni műzeum, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár anyagi és 
szalanai támogatásával, valamint a városi tanács megértő segítségével közel egy év alatt el
készült Az ország első patikamúzeumának megnyitása alkalmával 1968. június 11-12-én 
Sopronban a megyei szervezet ünnepi ülésszakot szervezett. ( ) Dr. Horváth Dénes a me
gyei szervezet elnökének megnyitója után dr. Domonkos Ottó a helybeli múzeum igazgató
ja, ( ) ezután dr. Antall József a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum h. igazgatója, ( .l 
dr. KedveHy György professzor az MGYT mb elnöke(. ) (és) dr. Nikolics Károly kandi
dátus (tartott előadást) ( .) Másnap alakult meg az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosz
tálya Az ülés szünetében a vezetőség dr. Halmai Jáno.s professzort elnöknek, Szentgyörgyi 
Istvánt titkárnak választotta (Gyógyszerészet, 1968., 432 . .) 

* * * 
A szakosztályok két év alatt 13 előadóülésen 52 előadást tartottak ( .. ) A szakosztályok 

által szervezett országos konferenciák száma 7, az ezeken elhangzott előadásoK száma 262. 
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Dr Kedvessy György és dr Végh Antal 

( . .) Két év alatt területi szervezeteink összesen 
689 publikációs, továbbképző előadást és 31 79 
egészségügyi felvilágosító előadást tartottak A 
megadott számokban az egyes megyei közpon
tokban tartott országos konferenciák és a buda
pesti szakosztályi publikációs ülések előadásai 
nincsenek benne Az MGYT tagjainak a száma 
1968 .. június 1-i adat szerint 1839 (a gyógyszeré
szek száma 3762). Megállapítható, hogy - min
den bizonnyal a kollégák érdeklődése és a jó 
szervezési munka eredményeképpen - egyes me
gyékben a tagsági százalék megközelíti a l 00%-ot 
(Nógrád megye 94%, Somogy megye 92%, Ko
márom megye 76%, Vas megye 74% stb ), más 
megyékben viszont az átlagoshoz viszonyítva is 
túl alacsony, 30-40% körül mozog. A nagymérvű 
eltérés kiegyensúlyozást igényel, ami az utóbbi 

csoportba tartozó megyék taglétszámának emelésével valósítható meg. (Dr. Zalai Károly fü
titkári beszámolója - részletek Gyógyszerészet, 1968 , 443.) 

1969 
A Társaság szervezetében és működésében a legutóbbi időben bekövetkezett fejlődés

ből, a nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változásokból ( . ) szükségszerűen követke
zik, hogy kibővült és megnövekedett feladatok állnak előttünk A vezetőség tudatában van 
felelősségének, és éppen ezért átgondolta az 1969. év teendőit és terveit (. .. ) A nagy ren
dezvényeken kívül - adottságainknak megfelelően - szándékunkban áll minél több külföldi 
előadót meghívni Elgondolásunk szerint ilyen előadóüléseket a nem egyetemi városokban 
működő területi szervezetekben is kívánatos rendezni. Fontos feladat, hogy elősegítsük ma
gyar gyógyszerészkutatók részvételét külföldi kongresszusokon. ( . ) 

Jól ismert tény, hogy korunkban számos tudományág rendkívüli mértékben fejlődik 
A műszaki, természet- és orvostudományi terület mellett a gyógyszerészeti tudományok is je
lentős eredményeket mutatnak fel. A fejlődés következménye, hogy bővült a gyógyszerkincs, 
újabb gyógyszerkészítmények, technológiai eljárások, gyógyszerellenőrző módszerek kerül
nek a mindennapos gyakorlatba A felgyorsult kutatómunka eredménye tehát nagyon gyorsan 
és közelről érinti a gyógyszerészi gyakorlatot Ezzel összefüggő tény, hogy a tudományos is
meretek egy része egyre gyorsuló ütemben elavul: az új kiszorítja a régit. A:z egyeH:]nen szer
zett tudás tehát ma már nem évtizedekre szóló szellemi tőke; rendszeres továbbképzés nélkül 
csökken. ( .) Éppen ezért, a jövőben fokozottabban kell érvényesíteni a tudomány és agya
korlat, az elmélet és a mindennapi munka egységének megvalósítását e területen is .. (. ) 

Pályánkon évek óta egységesen és nagy erővel megnyilatkozó kívánság a szakosítás, ill 
a szakgyógyszerészi képesítés megszerzésének lehetősége Ez irányban a _vezetőség már 
évekkel ezelőtt kidolgozta részletes javaslatait. Az előterjesztett tervek elfogadását és beve
zetését ujabban is ismételten kértük föhatóságunktól. (Dr. Kedves~y György elnök írása -
részletek Gyógyszerészet, 1969., !. ) 

* * * 
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A Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal és a kőszegi tanáccsal hónapok óta fülyta
tott tárgyalások eredményeképpen Kőszegen patikamúzeum létesült (Gyógyszeré
szet,1969, 31) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1968. november 11-én ünnepi tudományos ülést 

szervezett .. (. ) Társaságunk vezetősége ez évben öt külföldi vezető szakembert válasz
tott tiszteletbeli taggá. ( ) Prof dr. Zora Blago;evic (Jugoszlávia) (. ) Proj dr. 1 A 
Muravjev (Szovjetunió) (.. ) M Ph Georg Petrus (Ausztria) ( .. ) Proj dr. Walter 
Poethke (NDK) ( ) dr. Ladislav Zathureczky docens (Csehszlovákia) ( . ) A kitüntetet
tek a díszoklevelek átvétele után előadásban számoltak be munkájukról (Gyógyszeré
szet, 1969,41.) 

* * * 
I udomásul vette a vezetőség, hogy az 1969 évi Nemzetközi Gyógyszerészeti Konferen

ciát november 3-tól 7-ig külföldi résztvevőkkel az MTA épületében, 4 szekcióban rendezik 
meg. (Gyógyszerészet, 1969, 70.) 

* * * 
A Magyar Orvostörténelmi Tár saság január 27-én tartotta meg tisztújító közgyűlés

ét A Tár saság a szorosabb értelemben vett orvostörténelmen kívül az egészségügy 
egészére vonatkozóan fülytatja tudományszervező tevékenységét Ezen belül igen 
nagy súlyt helyez a gyógyszerésztörténeti kutatások elősegítésére, a Magyar Gyógy
szerészeti I ár saság Gyógyszerésztörténelmi Szakosztályával való együttműködésre. 
( ) Jól mutatják e Társaság gyógyszerészeinek megbecsülését a megválasztott elnök
ségben (a tisztségviselők testületében) található nevek is A Társaság egyik alelnökévé 
dr: Zalai Károlyt a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság főtitkárát, egyik titkárává pedig 
Szentgyörgyi Istvánt(. ) választották ( ) Dr: Halmai János professzor ( ) vezető
ségi tag, dr: Zboray Bertalan a Gyógyszerésztörténelmi Szakosztály alelnöke a most 
lezajlott választásokon a jelölő bizottság elnöki tisztjét is ellátta. (Gyógyszerészet, 
1969, 193.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási Szakosztálya 1968 december 

10-én ünnepi tudományos ülést tartott a gyógyszerismertető hálózat 10 éves fennállása al
kalmából. Az ünnepi ülést a szakosztály elnöke dr. C/auder Ottó egyetemi tanár ( . ) nyitot
ta meg (Gyógyszerészet, 1969., 230.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszer-analitikai Szakosztálya vezetőségének 

kezdményezésére a Társaság Győr-Moson megyei Szervezetével Sopronban rendezte meg 
az I Gyógyszer-analitikai kollokviumot Az előkészítésben és a lebonyolításban a Magyar 
Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya Szervetlen és Analitikai Bizottságá
nak Gyógyszer-analitikai Munkabizottsága, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete sop
roni csoportja is közreműködött. ( .. ) 
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Ujszerű próbálkozás a most első ízben megrendezett 
Gyógyszer-analitikai Kollokvium, melyen felkért előadók is
mertetik a kémiai és fizikai kémiai módszerek µjabb eredmé
nyeit és vázolják a különböző szintű gyógyszer ellenőrzés fej
lődését Erre a kollokviumra az egyetemek, a kutató intézetek, 
a gyógyszervegyészeti ipar és a gyógyszertári központok 
gyógyszer-analitika iránt érdeklődő szakembereit hivtuk meg 
(mondta el üdvözlő beszédében dr. Horváth Déne.s az MGYT 
Győr-Sopron megyei szervezetének elnöke Előadást tartott 
dr. Burger Kálmán, dr. Pungor Ernő, dr. Körös Endre, 
dr. Nikolics Károly, dr. Liptay György, dr. Szakács Ottóné, 
dr. Kerényi István dr. Küttel Dezső, dr. Mi/ch György, dr. Rácz 
István) (Gyógyszerészet, 1969., 345) 

* * * 
Ötödízben rendezzük meg immár a magyar gyógyszerészek tudományos kongresszusát 

Ez - az évente rendezett helyi szimpo~ionok mellett - a magyar gyógyszerészek nagy se
regszemléje, ahol az utolsó évek munkájáról, a tudományos haladásról és az eredményeik
ről számolnak be a különböző szakterületek művelői Kongresszusunkat széles körben is
mertettük és meghívtuk rá az általunk ismert gyógyszerész társaságok képviselőit. (A I ár
saság a rendezvényt Congressus Pharmaceuticus Hungaricus V néven rendezte meg 1969. 
november 3-5 között, Budapesten. A szervezési szekcióban 21, a gyógyszertechnológiai 
szekcióban 47, a gyógynövény- és gyógyszerkutatási szekcióban 58, a gyógyszeranalitikai 
szekcióban 35 előadás hangzott el.) (Gyógyszerészet, 1969, 365 . .) 

A Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság 1969 szeptember 30-án tartott 
vezetőségi ülésén(. .. ) dr. Kedvessy 
György professzor ( ) kitért a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság tag
létszámának emelkedésére (jelenleg 
2800 fő), továbbá a Szekszárdon 
megtartott Rozsnyay-emlékverseny 
eredményeire. (. .) A társasági tag
díjnak 60 Ft-ról 80 Ft-ra való fel
e1nelését a vezetőség nem tartja idő
szerűnek (. .) A vezetőség örömmel 
vette tudomásul, hogy ( ) a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaságot 
felvették a Nemzetközi Gyógysze
résztörténeti I ársaságba, ahol Társa
ságunkat a Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztály fogja képviselni. 
(Gyógyszerészet, 1969, 473.) 

* * * 

A CPH V-ön dr Clauder Ottó (a kép jobb szélén) 
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1970 

Kecskeméten, a Fegyveres Erők Klubjában 1969. október 10-én 10 napig tartó megyei 
gyógyszerésztörténeti kiállítás nyílt Az ünnepi megnyitón részt vett dr. Zalai Károly a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság fótitkára, dr. Halmai János a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának elnöke. ( ) A Lestár téren leleplezték azt az 
emléktáblát, amely Katona Zsigmond gyógyszerész egykori patikájának helyét jelöli. 
(Gyógyszerészet, 1970., 70.) 

* * * 
A gyógyszerészképzés reformjának irányelveit a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karának dékánja Társaságunk elnökségének megküldte A bu
dapesti kar álláspontjának megküldése január hónapban várható Ezt követőleg Társa
ságunk véleményezni, esetleg kiegészíteni kívánja a karok álláspontját A munka előké
szítésére a vezetőség az alábbi bizottságot kérte fel: dr: Clauder Ottó egyben a bizott
ság elnöke is, dr: Horváth Dénes, dr: Kempler Kurt, dr: Láng Béla, dr. Novák István, 
Pillich Lajos, dr. Ragettli János, dr. Váradi József, dr Zalai Károly (Gyógyszerészet, 
1970, 107.) 

* * * 
A gyógyszerész továbbképzés intézményessé válását a gyógyszerész társadalom öröm

mel fogadta. Az érdeklődés az évek folyamán egyre fokozódott, hiszen egyes munkaterüle
tek betöltéséhez szükségessé vált bizonyos tanfolyamok elvégzése. A gyógyszerész tovább
képzés fejlődésével egyre inkább felmerült a gyógyszerészeti tanszék szükségessége. A tan
szék létesítését mind az Orvostovábbképző Intézet, mind az Oktatási Bizottság szorgalmaz
ta, de maga a terület is igényelte. 1970-ben az Orvostovábbképző Intézet több tanszékkel 
bővül, köztük gyógyszerészeti tanszékkel is. A tanszék létrehozása ismét jelentős állomás, 
mert minden bizonnyal reprezentánsa és továbbfejlesztője lesz a gyógyszerész továbbkép
zésnek. (Gyógyszerészet, 1970, 193.) 

* * * 
A vezetőség (május 5-i ülésén) meghallgatta Clauder professzornak mint a téma össze

állítására kiküldött bizottság elnökének a beszámolóját a gyógyszerészképzés aktuális elvi 
kérdéseiről. A több órás vitát, elvi állásfoglalásokat követőleg a vezetőség az alábbi egyhan
gO határozatot hozta: 

1 A gyógyszerészképzés kizárólagosan az orvostudományi egyetemek keretében lehet
séges A jövőben kívánatos lenne egyes, jelenleg a természettndományi karokon oktatott 
tantárgyaknak az átvétele Ehhez azonban elengedhetetlen az objektív feltételek előzetes 
biztosítása. 

2 A vezetőség egyhangúlag állást foglalt az egységes gyógyszerészképzés mellett 
Ez azt jelenti, hogy valamennyi gyógyszerész azonos szintű egyetemi képzéssel nyer
je el a jövőben is oklevelét. A gyógyszerészi pálya számos természet- és orvostudomá
nyi ismeretanyagból szintetizálódó szemléletet kíván, aminek megszerzéséhez rövidí
tett képzési idő nem lenne elegendő Az egyetemi képzés célkitűzésének abban kell ér
vényesülnie, hogy bármely területen, így gyógyszertárban, intézeti gyógyszertárban, 
megyei galenusi laboratóriumban, kutatóintézetben és a gyógyszeriparban működésük-

142 

höz biztosítsa a tárgyi ismeretek mellett a szakmai 
műveltséget, az ún. gyógyszerész szemléletet 

3 A széles értelemben vett gyógyszerészeti tudo
mányok gyors fejlődése kívánatossá teszi az egyetemi 
képzés jelenlegi 8 félévről 9 félévre, így az államvizs
gás gyógyszertári gyakorlattal együtt összesen öt évre 
való emelését 

4. A jelenlegi negyedik tanévre előrehaladt gyógy
szerészképzési reform nem tekinthető hosszú időre le
rögzítettnek, hanem a korszerű fejlesztést az egyetemi 
oktatásban a jövőben is érvényesíteni kell Fokozott 
mértékben gondolunk a biofarmáciai témakörbe tartozó 
tárgyak oktatásának bővítésére, továbbá alaposabb toxi
kológiai ismeretek nyújtására, valamint az orvoslabo
ratóriumi vizsgálatok oktatására Külön figyelmet kell 
fordítani - az eddigi eredmények és megoldás folytatá-

Dr Kempler Kurt saként - a gyógyszeripari gyógyszertechnológia és 
gyógyszer-ellenőrzés oktatására 

5. A vezetőség örömmel értesült arról, hogy a szakgyógyszerészképzés megvaló
sítás előtt áll. A szakgyógyszerészképzés az egységes gyógyszerészi oklevél meg
szerzés után a gyakorlatban jelenleg is kialakult területeken nélkülözhetetlen és hi
ánypótló 

6 A vezetőség ugyancsak örömmel értesült arról, hogy az Orvostovábbképző Intézet 
keretében Gyógyszerészeti tanszék létesült ( ) (Gyógyszerészet, 1970, 305 ) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1970. szeptember 18-án a Veszprém megyei Tanács 

tanácstermében dr. K"edves S'Y György, a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnökének veze
tésével tartotta tisztujító közgyűlését (Gyógyszerészet, 1970, 441.) 

* * * 
A vezetőség elhatározta, a Gyógyszerészeti Évkönyv kiadását, mivel ilyen jellegű mun

ka utoljára 1948-ban-tehát több mint 20 éve - hagyta el a sajtót (. ) A szerkesztő bizott
ság munkájának eredményeképpen közvetlen nyomdába adás előtt áll és előrelátbatólag 
1971 ekljén jelenik meg. (Dr. Zalai Káro!y főtitkári beszámolója - részlet Gyógyszerészet, 
1970,445.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya és Vas me

gyei szervezete az MTA Analitikai Bizottságának Gyógyszeranalitikai és Elektro
analitikai Munkabizottságával közösen június 4-6 között Szombathelyen 1endezte meg 
a II Gyógyszer-analitikai Kollokviumot A ( ) kollokviumon 150 5"akember vett 
részt (. ) A tudományos ülésszak keretében 11 előadás hangzott el (Gyógyszerészet, 
1970' 473.) 

* * * 
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Prof dr. Kedvessy György 

A 1'fag)'ar G]-ógyszerészeti Társaság elnöke volt 1968-1972 között 
Budapesten született 1914 május 25-én, itt érettségizett, a Pázmány "._;;.·~ -:'.'i::~,~ 

Péter rudo1nán)'Cg)·ete1nen szerzett 1936-ban gyógsszerészi diplomát 
i\1ég abban az évben A1ozsonyi Sándor professzor meghlvta a Gyógysze
részeti Intézetbe díjtalan g;;.akornoknak Két évvel később doktori címet 
ll)'Ctt el, n1ajd tanársegéd, 1944-ben egyetemi 1nagántanár lett A. háború 
\·égén, 1944 december elejétől 1945 októberig a IlI és I\í éves gyógy
szerészhallgatók Né1netországba telepítésekor kötelezték arra:, hogy 
egyeterni oktatóként ,-elük tartson Emiatt csak 1946 tavaszán térh~tett \~ssza állásába 1947-beri 
adjunktus lett, 195.3-ban megkapta a kandidátusi minősítést, 1~56~ban docensnek nevezték ki 

1981-bcn a gyógyszerészeti tudo1nányok doktora címet éfte el 
Kezdettől bekapcsolódott az íntézet oktató munkájába ~s tjísszertánsok értekezésének 

készítését irányította. Saját kutató te,-éken)'sége mellett - inel)' főként analitikai és technoló
giai tárg)' ú volt-, megbízásra ipari gyógyszcrtechnológiai kutatist vállalt, ne1ncsak ha~ai cé

gek részére 
1.1ár a 40-es évektől gyógyszerész továbbképző előadásokat tartott más egyetemi oktatók

kal együtt országszerte, abból a célból, hogy a régi rendszerű képzésben részesült kollégákat a 
nyolc fCléves képzésben részesültekkel eg} szintre hozza Ibvábbképző brosúrákat Írt: 
„(;alenusi készítmén)'ek tájékoztató gyorsvizsgálata" és „Szemészeti oldatok" címen 1952-ben 
és 1954-ben. Egyiket Csehszlovákiában is kiadták 

„/\ Gyógyszerész" c folyóirat belső munkatársaként szorgalmazta szakmai dolgozatok 
közlését, valamint t,')·ÓgyszerésLettel kapcsolatos közlcinények gyűjtését és referálását. A Ma
gyar Gyógyszerésztudon1án)-i I ársaságban a negyvenes években jegy-zőként, a Gyógyszerész 
Szakcsoportban, majd a Társaságban 19.51-1968 között alelnökként tevékenykedett, 1968-tól 
annak elnöke lett 

1959-ben a 1.finisztcrtanács a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanszékvezetó egyetenli taná
rává nevezte ki, az akkori Gyógyszerészeti intézet élére. E'.nnek nevét Gyógyszertechnológiai Inté
zet né\: re változtatta- Európában másodikként Szegeden 1963-tól 196í-ig volt egyedüli rektorhe
lyettes, ezt kö\-etően 1967-től 1979-iga Gyógyszerésztudományi J(ar dékánja 1970-tól FIP tag. 

I udon1ányos külkapcsolatokat épített ki, előbb az úgynevezett szocialista, illetve a harma
dik világbeli, majd egyéb országok megfelelő partnereivel Ez 1nunkatársai, növendékei számá
ra is g) ü1nólcsűző szakmai lehetőségeket terein tett Számos alkalommal nyert személyre szóló 
n1eghh ást külfüldi konfCrenciákra illetve kongresszusokra Bekapcsolódott hazai tudoinányos 
és egyéb szervezetek tevékenységébe. Szeged város vezetésével való jó kapcsolatából az egye
tem is profitált 1955-ben Szegeden rendezték 1neg a II. c;)'ógy.szerész Naf,rygyűlést, ennek 

nyotntatott anyagát KtdFcssy profCsszor szerkesztette 
1966-ban lehetett az elsó kongresszusnak nevezett tudományos rendez\·ényt 1negtartaní, 

ezt Zalai Károly főtitkárral együtt szervezte Ezen 23 országból vettek részt szakemberek Ezt 
követően vettek fCI a Társaságba jeles külföldi tiszteletbeli tagokat 

J(tdt,CSSJ professzor é\:eken keresztül az ()rszágos Szakgyógyszerész I(épcsító Bizottság 
egyik alelnöki tisztségét töltötte be, majd - mint elnök - fOlyamatosan részt vett szakképesíté

si \'izsgáztatásban 
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~z 1947-ben ~a~ott első könyve a „Gyógyszervizsgálat" tankönyvként öt kiadást ért meg. 
Gyogyszertecbnologia e tankönyve első kiadása 1963-ban jelent meg. A „ IJ.blettázás techno
lógiáj~" cím~ könyvét társszerzővel írta. Részt vett az V, VI., \TII., Magyar Gyógyszerkönyv, 
valarrunt a Formulae Normales szerkesztésében Szerkesztőbizottsági elnöke volt az 1974-es 
19,79-cs és 1984: évi Gyógyszerészeti Évkönyvnek. Nyomtatásban megjelent dolgozatainak 
szarna meghaladja a 260-at, ezek egy része külföldi szaklapokban jelent meg. Több mint 360 
hazai és külföldi tudományos fórumon tartott előadást. Tagja volt az Acta Pharmaceurica 
Hungarica szerkesztőbizottságának, a lap létesítésétől kezdve évtizedeken át Szegedi működé
sének 25 éve alatt 104 egyetemi doktori, 8 kandidátusi és 2 akadémiai doktori értekezés készült 
el irányítása 1nellett. Kutatásainak tematikája igen gazdag. Két témakört különösen fontosnak 

tar:,ott: -~z __ anyagszerkezet vizsgálatokat és a biofarmáciai kutatásokat Európai viszonylatban is 
elsok kozo~ vezette be az elektronoptikai vizsgálatokat, a termoanalitikai és reológiaí módsze
reket, valammt az elektrondiszperziós röntgen-vízsgálatokat az egyes gyógyszer-anyagok és ké
szítmények szerkezet- és stabilitásvizsgálatába 

Munkásságának elismerésére kapott elismerések, kitüntetések: A Munka Érdemrend Arany 
Fo~oza;a .. 1964 és.1971_, Kiváló Gyógyszerész 1966., az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1976, 
Egeszscgugyt Miníszten _Dicseret 1976., Szocialista Munkáért érdemrend 1954, A Szegedi Or
vostudomán~ Egyetem I<iváló Nevelője 1979, a Békemozgalom kitüntető jelvénye 1970, 
Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény arany fokozata 1979., a Szent-Györgyi Albert Or
vostudományi Egyetem Pro Universitate kitüntetése, Richter Gedeon, Kazav Endre Hintz 
György, Spergely Béla, Dávid Lajos, Szebellédy László Emlékérem. A Halle-Wittenber~ Mar
tin Luther Egyetem díszdoktora, az ilrbeitsgemeinschaft für Pharmazeurische Verfahrens
~echnik jubileumi ezüst jelvénye, a .J E Purkíné Csehszlovák Orvosi Társaság tiszteletbeli tag
ja, a ~ngyel ~yó,gyszerészeri 'Társaság és a Szovjet Gyógyszerészeti T á.rsaságok Szövetségé
nek tiszteletbeli tagja 2001-től az l\.1GYI szenátusának elnökségébe választották 

Szegeden hunyt el 2002 december 29-én 

1971 

A N~~etközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) Genfben (! 970 augusztus 3 l. - szeptem
b?r 5. kozott) me~tott XXIII közgyűlésén és XXX Nemzetközi Kongresszusán(. ) ha
zánkat 12-en képviselték A FIP közgyűlésen a Magyar Gyógyszerészeti Társaság delegált-
1akent dr. Kedvessy György elnök, dr. Zalai Károly fötitkár, továbbá dr. Bayer István és 
dr. Szentmiklósi Pál vettek részt (. . ) Kedves sy professzor személyét az új (Akadémiai) 
szakosztály szervez.ésé.be és vezetésébe bevonták A Közgyűlés munkájának egy további 
eredmenye az Officmai Gyógyszerészi Szekció felállítása. ( .. .) Az újonnan felállított szak
osztály elnököt, alelnököt és 5 tagból álló vezetőséget választott. Az öttagú vezetőségbe 
dr; Z~l~i .Ká'.o!yt,. I ársasá.gunk fötitkárát is beválasztották ( . .) A FIP további uj szekciója a 
B10logia1-khmkai (B10log1ai-gyógyszerészeti) szekció. Alakuló ülésén I ársaságunkat 
dr. Sz~ntmiklósi Pál képviselte, akit ugyancsak bevontak az uj szekció megszeivezésébe és 
ve~etesebe ( .. ) A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság az 1973 évre szóló megl1ívást a tudo
manyos kongresszus budapesti rendezésére fenntartotta. A kérdésben döntést 1971-ben hoz
nak (Gyógyszerészet, 1971, 33.) 

* * * 
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Az 197L évi Rozsnyay előadói versenyt az MGYI Borsod megyei szervezete és a Bor
sod megyei fanács Gyógyszertári Központja rendezte máj 26-28-án, Miskolcon. Az immár 
hetedik emlékverseny minden eddigit felülmúló volt az előadások színvonalát és számát te
kintve, ugyanis 18 megye 28 előadója vett részt ezen a versenyen.. A bíráló bizottságnak ne
héz feladatot jelentett a sok színvonalas, jó előadás közül a legjobbakat kiválasztani.. (. .. ) 
A 36 tagú bíráló bizottság elnöke dr. Ragettli János fógyógyszerész volt (. .. )A Rozsnyay
emlékplakettet és az I díjat (1500 Ft) Mersich Gáborné (Győr-Sopron megye) nyerte 
„Szemcseméret-változások a szuszpenziós gyógyszerformákban" című dolgozatáért 
(Gyógyszerészet, 197L, 431.) 

* * * 
Az Egészségügyi Minisztérium, a Magyar I udományos Akadémia Orvosi Iudományok 

Osztálya és a Kémiai Iudományok Osztálya védnökségével a Gyógyszerészeti és Gyógy
szerkönyvi Bizottság a Magyat Gyógyszerészeti I ársasággal együttesen a Magyat Gyógy
szerkönyv első kiadása megjelenésének 100. évfordulója alkalmából 1971, december 3-án a 
Magyat I udományos Akadémia Kongresszusi termében Ünnepi Iudományos Ülést rende
zett. (. ... .) (A megnyitót követően dr. Vastagh Gábor, dr. Kedvessy György, dr. Habán 
György, dr. Novák Lstván, dr. lasz/oi;szky József és dr. Zalai Károly tattott előadást) Decem
ber 4-én koszorúzták meg dr. Than Károfy síremlékét (Gyógyszerészet, 1971., 474 . .) 

1972 

Lapunk szerkesztőbizottsága 1971 december 11-én ülést tattott. Az ülésnek ünnepi han
gulatot kölcsönzött az a tény, hogy dr. Végh Antal egyetemi tanár, lapunk alapító fószerkesz
tője ezen az ülésen búcsúzott el a szerkesztőbizottságtóL (. . ) A szerkesztőség összetétele a 
15 év folyamán többször változott .. A felelős szerkesztői teendőket átmenetileg Kovács Lász
ló dr., majd Szász György dr. látta eL (. .. ) Főszerkesztőnk, Végh professzor úr, valamint 
technikai szerkesztőnk (Láng Miklós) és e sorok írója (dr. Láng Béla) képviselte eddig a 
szerkesztőség munkájában a folyamatosságot ( .. .) Végh professzor (. .. ) köszönetét fejezte 
ki a megemlékezésért, majd elmondta, hogy (. .. .) volt idő, amikor egyéb fórum hiányában a 
szaklap szerkesztősége volt a szakmai-tudományos élet központi, sőt egyetlen szerve. 
(Gyógyszerészet, 1972.., 29.) 

*** 
Tekintettel arra, hogy a FIP 1973. évi kongresszusát nem Budapesten rendezi meg, 

(dr. Kedvessy György elnök) felvetette annak gondolatát, hogy I ársaságunk 1972-ben kong
resszust rendezzen nemzetközi részvétellel, amit egybe lehetne kötni fársaságunk tisztújító 
közgyűlésével. A lehetőségek felmérésére, a kongresszus esetleges lebonyolítására a veze
tőség 13 tagú rendezőbizottságotjelölt ki (az országos vezetőség 1972. október 4-i ülésén) 
(Gyógyszerészet, 1972.., 29.) 

* * * 
A Magyat Gyógyszerészeti Iársaság 1972. január 12-én dr. Kedvessy György egyetemi 

tanár elnökletével tattotta idei első vezetőségi ülését ( ... ) I ársaságunk elnöke tájékoztatta 
a vezetőséget atról, hogy az NDK Gyógyszerészeti I ársasága részéről megkeresés érkezett, 
amelyben kérik, hogy a két ország gyógyszerészeti társaságai konferenciáikon tegyék lehe-
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tővé a kölcsönös részvételt Hasonló tartalmú 
levél érkezett a Lengyel Gyógyszerészeti 
I ársaságtól is. (. .. .) A vezetőségi ülés legfon
tosabb napírendi pontja az Egészségügyi Mi
nisztérium áJtal megküldött szakgyógysze
rész-képzés rendelettervezetének megvitatá
sa volt A tervezetet véleményezésre előzőleg 
megkapták az egyes szakosztályok és a terü
leti szervezetek vezetőségei is. (., ) A Ma
gyru Gyógyszerészeti Társaság a szakgyógy
szerészi cím megszerzésének lehetőségeit az 
alábbi gyógyszerészi szakterületeken java
solta: 

L Gyógyszer-technológia (gyógyszer
technológus szakgyógyszerész) 

2 .. Gyógyszer-ellenőrzés (gyógyszer-el
lenőrző szakgyógyszerész) 

3 Gyógyszerhatástan (gyógyszerhatásta
ni szakgyógyszerész). 

4. Ipari és mezőgazdasági toxikológia 
Az Évkönyv 1972-ben megjelent első kiadása (ipati és mezőgazdasági toxikológus szak-

gyógyszerész) 
5 Biokémia (biokémikus szakgyógyszerész) 
6. Farmakognózia (farmakognózus szakgyógyszerész) 
7 Gyógyszerügyi szervezés (gyógyszerügyi szervező szakgyógyszerész) 
A vezetőség figyelme a rendelettervezet véleményezésekor rum is kiterjedt, hogy a szak

gyógyszerészi cím elnyerésére a hálózatban dolgozó minden gyógyszerésznek lehetősége 
legyen. (Gyógyszerészet, 1972 , 150) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya 1972 május 

hónapban jelentette meg első ízben a „Gyógyszerésztörténeti Diárium"-ot. A mű megjelen
tetésében dr. Zboray Bertalannak a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály elnökének és 
dr. Hegedüs Lajos titkárnak, a Diárium felelős szerkesztőjének nagy érdemei vannak A 
szerkesztők célja ezzel az időszakosan megjelenő kiadvánnyal az volt, hogy a gyógyszerész
történeti közlemények, valamint a gyógyszerészeket érdeklő hírek megjelenéséwl gyors in
formációt fü\janak (Gyógyszerészet, 1972., 355.) 

* * • 
A Csehszlovák és az NDK Gyógyszerészeti I ársasággal egyezményt irtunk alá, a társa

ságaink közötti kapcsolatok elmélyítése, fokozott szakembercsere érdekéhen Az aláírt 
egyezmények ez év július l-én léptek hatályba (. .. ) A Gyógyszerészi Évkönyv megjelent, 
(. ) a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály munkája volt Az Évkönyv szakmai körökben 
nagy érdeklődést váltott ki .. A végzett munkáért a vezetőség dr. Kempler Kurt szakosztály
elnöknek és Dörnyei Sándor szerkesztőnek köszönetét fejezte ki. ( ) A Társaság 1974. 
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szeptember végére tervezi a VI Magyar Gyógyszerésztudományi Kongresszus megrende
zését, mely alkalommal egyben ünnepelni kívánja a I ársaság alapításának 50 éves jubileu
mát (. ) Az 1972 évi tisztújító közgyűlés előkészítésével kapcsolatban ( ) az országos 
vezetőség véleménye szerint ( ) a vezető funkciókban érvényesíteni kell a rotálás elvét, 
szükséges továbbá az országos vezetőség tagjainak részbeni cser~je is. Kívánatos még a 
I ársaság munk~jába a nők fokozatos bevonása A megszaporodott ügyintézési munkák el
látására a fötitkár mellé két titkári funkciót kell létesíteni (Gyógyszerészet, 1972., 391.) 

* * * 
Dr. Kedvessy György elnök megnyitó beszéde a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

1972. október 20-i közgyűlésén 

Korunkat joggal nevezik a technika századának 
Mindaz, amit a tudományos és technikai forra
dalom produkál, felülmúlja a képzeletet Az em
ber legyőzte a gravitációt, átalakítja környezetét, 
úrrá lett az atomokban rejlő energián s eredmé
nyesen halad előre a bioreguláció útján is 
Mindennek igen jelentős hatása van tudatunk és 
szemléletünk módosulására. Nemcsak a tudo
mányban és a gyakorlatban működők ismeret
anyaga bővül robbanásszerűen, hanem a tömeg
kommunikáció útján számos területen részletin
formációt szerez az átlagos műveltségű ember 
is. Sok mindent másképpen látunk, másképpen 
ítélünk, mint néhány évtizeddel ezelőtt Válto
zott a szemlélet, de ezzel egyidejűleg a fCjlődés 
üteme és a fejlesztés lehetősége is 

lvfindez érvényes a széles értelemben vett 
gyógyszerészetre is Megítélésem szerint a hazai 
gyógyszerészet és a gyógyszerellátás az utóbbi 
években új korszakhoz - mintegy második foko
zathoz - érkezett A mennyiségi fejlődés után a 
minőségi változás következik Ilyen kívánalom
mal világszerte találkozunk 'Vonatkozik ez az elvi 
megállapítás a gyógyszerészet minden területére 
Hogy a hazai gyógyszerellátás eredményes, és 
hogy gyógyszertárhálózatunk általában és egészé
ben jól látja el feladatát, mutatja az Országgyűlés 
Szociális és Egészségügyi Bizottságában folyt tár
gyalás A Bizottság a közelmúltban megtárgyalta 
a gyógyszerellátás és a gyógyszerészet helyzetét s 
megállapította, hogy a magyar gyógyszerészek 
mWlkájukat etikusan, emelkedett egészségügyi 
szemlélet alapján, áldozatkészen végzik. A jó 
munkáért a jelen volt egészségügyi miniszter és az 
Országgyűlési Bizottság elismerését fejezte ki és 
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köszönetet mondott a gyógyszerésztársadalom
nak, amit itt örömmel továbbítok Önöknek 
A Bizottság ülésén - mint a I ársaság elnöke ~ a 
gyógyszerellátás néhány vezetőjével együtt meg
hívottként részt vettem s alkalmWlk volt pályánk 
több aktuális átfogó és részletes kérdéséről szóla
rú. Így ezen a fontos fórumon elhangzott a 
gyógyszerészek nagyobb erkölcsi és anyagi meg
becsülésének, a munkaidő csökkentésének, az 
egyetemi gyógyszerészkarok és az OGYI fejlesz
tésének szükségessége, a gyógyszerészi képviselet 
néhány országos szervben stb. Reméljük, hogy e 
kérdések n1egértő tárgyalása eredménnyel jár 

A2 említett minőségi követelmény érvényes a 
gyógyszerészképzésre is. Amint ismeretes, az 
utóbbi két évben felülvizsgálatra került egész álla
mi oktatásWlk E munkában pályánk képviselője
ként részt vettem a felsőoktatást fdülv:izsgáló bi
zottságban. Az ottani összehasonlító elemzés, va
lamint külföldön szerzett tapasztalataim szerint 
megállapíthatom, hogy a magyar gyógyszerész
képzés a jelenlegi követelményeknek általában 
megfelel. Tisztázottak a képzés elvi célkitűzései, a 
szükséges tantárgyak szerepelnek a tantervben, a 
tematika korszerű, jelentékenyen érvényesül az 
oktatásban az integráció J\rfindebben fOntos elő
rehaladást hozott az Eü lvlinisztérium tantervi 
irányelveinek e tanévben történő megvalósulása 
A gyógyszerészképzés egész kérdés-komplexu
mát kezdeményezésemre igen részletesen meg
tárgyalta I ársaságunk vezetősége A tanácskozás 
eredményéről jelentés készült és az abban foglal
takat figyelembe \ették az illetékesek Természe
tesen a képzés alapját jelentő tanterv és az egyes 
tárgyak tematikái nem tekinthetők végérvényesen 

lezártnak, hanem azok folyamatosan fejleszten
dők, mindig figyelembevéve a társadalmi igényt 

Az egyetemi képzéshez szorosan hozzátarto
zik a szakgyógyszerészképzés bevezetésének és a 
jelenlegi továbbképzési rendszer fejlesztésének 
igénye. I ársaságunk vezetősége sok év óta szor
galmazza mindkét kérdés megoldását Aktivitá
sunknak nyilván szerepe volt abban, hogy a 
szakgyógyszerészképzés rendelete végre megje
lent A rendelettervezetet az Eü Minisztérium fel
kérésére - a rövid időbeli lehetőség ellenére - szé
les körű országos vélemény-nyilvánítás után I ár

saságunk vezetősége igen behatóan megtárgyalta s 
javaslatainkat eljuttattuk főhatóságunkhoz 

I ársaságunk működéséről a főtitkár jelenté._.. 
se tájékoztatja a közgyűlést, de én is szeretnék 
néhány témát megemlíteni 

A szűkebb vezetőségben alapelvünk-volt az 
ügyek demokratikus intézése E célból rendsze
resen, átlagosan negyedévenként összehívtuk az 
országos vezetőséget, és minden füntos ügyet 
megvitatásra a vezetőség elé vittünk Az alapsza
bály szerint a vezetőségi ülések közötti időberi 
az elnök és a főtitkár látja el a I ár saság vezeté
sét, de mi sok alkalommal kértük az elnökség 
véleményét és számos ügyet a szélesebb vezetés 
bevonásával tárgyaltunk meg 

Először valósítottuk meg, hogy néhány alka
lommal összelúvtuk a megyei szervezetek veze
tőit A megbeszéléseken eredményes volt a köl
csönös információ- és eszmecsere 

A I ársaság csaknem 3000-es taglétszáma és 
speciális helyzetünkből adódó tagoltsága 
(27 szervezeti egység működik) szükségessé tette, 
hogy szakosztályainknak és részben a megyei 
szervezeteknek a korábbinál nagyobb önállósá
got biztosítsunk E kezdeményezésünk eredmé
nyesnek bizonyult, de az egységes eljárás céljából 
feladat volt a területi szervek működésének koor
dinálása Megállapíthatom, hogy a szakosztályok 
- ideértve az ipari szervezetet is - helyesen hasz
nálták fel a nagyobb önállóságból adódó lehető
ségeket Változatlanul fenntartom azonban a 
4 évvel ezelőtt elnöki programomban elmondot
takat, hogy a jövőben is folytatólagosan biztosíta-

rú kell az egész magyar gyógyszerészetet felölelő 
Magyar Gyógyszerészeti 1 ár·saság egységét s az 
egyes szakosztályok önálló társasággá alakulása ez 
idő szerint - nézetem szerint- még nem aktuális 

Az utóbbi 4 évben jelentősen kibővítettük 
és elmélyítettük külföldi kapcsolatainkat Ennek 
egyik módja volt, hogy számos ismert külföldi 
személyiségnek ünnepélyes fOrmában tisztelet
beli tagsági oklevelet adtunk át Sajnálattal emlé
kezem meg egyik tiszteletbeli tagunk, Petrus 

osztrák kamarai elnök haláláról. Növekedett a 
külföldi kollégák érdeklődése rendezvényeink 
iránt, rendszeressé vált külföldi rendezvényekre 
Társaságunk meghívása. A külfüldi kongresszu
sokon, ill konferenciákon részvételre nemcsak a 
szűkebb vezetőség tagjait javasoltuk, hanem a 
szakosztályokban és területi szervezeteinkben 
aktívan működő tagtársainkat is, így lehetővé 
vált a hálózatban működő kollégák közül többek 
külföldi utazása Néhány saját költségen történt 
utazáshoz a I ár saság anyagi segítséget nyújtott 

Külföldi kapcsolataink új formája, hogy a 
közelmúltban együttműködési szerződést írtunk 
alá az NDK és a Csehszlovák Gyógyszerészeti 
I ársaságokkal Kialakult és aktívvá vált a FIP
ben működésünk és képviseletünk Igen sajnála
tos, hogy rajtunk kívülálló okból az 1973-ban 
Budapestre tervezett nemzetközi kongresszus 
rendezési jogáról le kellett mondanunk Elen
gedhetetlen viszont, hogy két év múlva nemzet
közi részvétellel megszervezzük a VI Magyar 
Gyógyszerész Kongresszust 

Az utóbbi években az országos vezetőség 
magáévá tette a rotálás elvét, azaz a funkcionári
usok 2-3 periódus utáni személyi cseréjét Ezt a 
helyes alapelvet ajánljuk a Közgyűlés figyelmébe 
a soron következő választásokhoz 

Amint a következő beszámolókból részletei
ben is kiviláglik, I ársaságunk egésze és számos 
szervezete igen aktívan működött Sok területen 
eredményt sikerült elérni, ezért köszönetet mon
dok mindazoknak, akik tevékenyen közremű
ködtek, tanácsaikkal vagy más :rióJ.011 segítették 
a vezetőség közérdekű munkaját (Gyógyszeré
szet, 1972, 441) 

* * * 
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Prof. dr. Clauder Ottó 

l\. i\iat,') ar Gyógyszcrésztudomány:í I ársaság elnöke --; alt 19 i 2-1975 között 

Édesapja - tnint kohón1érnök -- különböző vasgyárakban dolgo
zott főmérnökként Clauder Ottó \Xlitk:o\v:itz-ban született 1907 feb
ruár 26-án. Budapesten érettségizett, 1929-ben a Pázmán) Péter TUdo
mán;; egyetemen szerzett gyógyszerészi diplornát I(ét é\- n1úiva 
\J.)inkler [ajos professzor intézetében kémia tárgyú doktori disszertá
ciót készített, itt 1nég fCl évet töltött Szebellédy L.ászló egy etetni tanár 
mellett, majd két é\:·er g)'óg)'szertárban dolgozott azért, hogy diplon1á
ját záraclékoltassa 1933-tól Schulek Elc111ér- akkor n1ég n1agántanár - asszisztenseként az 
Országos J(özegészségügyi Intézet J(é1niai Osztál)-án dolgozott 1937-ben a Richter Gedeon 
\i'egyészeti Gyár Tablettázó és Injekciós üzem vezetését bízták rá, két é\\.el később munka
kOrének kibő,:ítésével fő1nérnöki címet és beosztást nyert A. háború után az egyesített 
lJzemesítési és I(utató laboratóriumot szet\;es kémiai, nő\ ényké1niai és biokénllai laboratóri
umokkal bŐ\'Ítve tudo1nányos osztállyá szervezték át, ahol 1nint ennek \;ezetője, 1958-ig tevé
kenykedett 1950 októberben a Budapesti Orvostudományi Eg}'ctem I. Belklinikáján -
tnint laboratóriumvezető - egyeten1i docensi kine·vezést kapott, a gyári állást félállásként 
tartotta 111eg Ezzel eg;..-idejűleg az Eötvös Loránd Tudon1ányegyete1n Szerves I(émiai Inté
zetében (Bruckner GJÓLŐ profCsszor intézetében) cg;; etetni n1agántanári képcsítésl nyert; 
ott gy·ógyszerész- és vegyészhallgatókat gyógyszerszintézis tárgyra oktatott. 1952-bcn a ké
n1iai tudo1nányok kandidátusa lett, 19.5.3-tól a gyóg;;szerészhallgatók szer\-Cs kémiai oktatá
sával bízt:í.k tneg 

19S 7-bcn az or\osegyete1nen önálló Szeri ES \Tegytani Intézetet létesítettek, decetnberben 
annak tanszélrvezető egyetemi tanárává nevezték ki Az intézet tudon1ányos munkáját az alka
loid kutatásban határozta 1neg. Ered1nén:eit kongresszusokon és eg} éb f6run1okon n1cgtartott 
106 előadásban, 63 dolgozatban publikálta, 65 szabadalina \·olt itthon és külföldön Négyé' en
ként inegújítva szer'\'es ké1nia jegyzetet adott ki Részt vállalt a Ter1nészettudo111ányi l.exikon 
heterociklusos fCjezet tnegfrásában 

Clauder professzor oktató és intézeti inunkája n1ellett akúvan részt vett a Gyógyszerésztu
don1ányi I<ar tanácsának munkájában, közel két é\.ti7:edcn át elnöke volt a g:..·ógyszcrészképzé
si refor111bizottságnak. Bekapcsolódott a gyóg)'szerész továbbkép7:ésbe, inajd a szakgyógysze
rész képzésbe Intézetében 2 kandidátusi éitckczés és 26 eg)'etetni doktori disszertáció készült 

r\lapitó elnöke \·olt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási Szakosztályá
nak ~\1egszer\czte a kétévenként n1egtartort Debreceni G) ógyszerkutatási I(onfCrenciákat 
ahol az orvos- és vcgyészkutatók n1cllctt a gyógyszerészkutatók is jelen \·Oltak _.\Társaság el
nökeként 1974-ben megszervezte a \TI. j\{agyar Gyóg)szerész I(ongresszust 

1Junkatársai n1egtanuJták tőle, hogy az oktatás-nevelésben nen1csak az okta[ott tárgyat, ba
ne1n az oktatás aJanyát, a hallgatót is szeretni kell l(ülönösen kedves te:rülete volt a tudon1á
nyos diákköri inunka, az ő intézete egyike volt azoknak, ahol az legelőször alakult meg. 

1985 szeptcn1bcr 2-án hunyt el Han1burgban, Budapesten helyezték örök nyugalo1nra 
le\ ékcn5 ségénck elistneréseképpen az alábbi kitüntetéseket kapta: Ki' áló gyógyszerész 

(1965), t<J\ ábbá Sztahano\ista okle\ él, Sztahanovista jelvény, a Szer\'ES \legyipari Szakn1a Leg
jobb \7cgyészn1érnöke, Winkler Lajos, Than J(árol;h Kabay János, l(aza_y Endre, Richter G·e-
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dcon EnUékér;m, a havannai és a brüsszeli egyetem kitüntetése Nyugdíjba vonulása alkalmá
ból a iv1unka Erdemrend arany fokozatát kapta 

Intézetében 1997-ben emléktáblát helyeztek cl volt munkatársai A Ivfagyar Gyógyszerésze
ti Társaság 1989-ben Oauder Ottó emlékérmet alapírott „Pro n1criris in scientia phannaceuri
ca adeptis" körirattal, a tudományos munka elistnerésére 

A I ársaság alapszabály módosítását a fótitkár az alábbi pontokban látja szükségesnek: 
!. A tisztújító közgyűlések a jelenlegi 2 évenkénti helyett 3 vagy 4 évenként kerüljenek 

megtartásra 
2. A te1űleti szervek képviseletének kiszélesítése a vezetőségben 
3. A választás módosítása olyan értelemben, hogy az országos vezetőség választást 

előzze meg az egyes területi szervek választása. ( ) 
faglétszámunk az 1970 szeptemberihez képest 18%-kal növekedett, 2980 fó (Ez a 

4602-es „potenciális" taglétszám 65%-a) (Dr. Zalai Káro(y fótitkár beszámolója - részlet 
Gyógyszerészet, 1972, 443 ) 

* * * 
A Iársaság közgyűlése elnökké dr: Clauder Ottót, alelnökké Horváth Gyulát, 

dr. Nikolics Károlyt, Rázsó lstvánt és dr. Stenszky Ernőt, fótitkárrá dr. Zalai Károlyt válasz
totta. ( .) (Gyógyszerészet, 1972., 446.) 

• * • 
A területi szervek közül 1971-ben 8 megye, 1972-ben 11 megye jelentetett meg Híradót évi 

1-2 vagy több esetben 1971-ben a Győr~Sopron megyei Híradónak 10 száma és a Veszprém 
megyeinek 5 száma jelent meg Ezekben kisebb szakmai dolgozatok, előadásokról, rendezvé
nyekről beszámolók és folyóírat-referátumok jelennek meg (Gyógyszerészet, 1972, 446.) 

1973 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Pest megyei szervezetének 1972 év elején tartott 
vezetőségi ülésén született meg a gondolat, hogy a Pest megyei szervezet keretein belül ala
kítsuk meg az „Ifjú gyógyszerészek tudományos önképzőkör" -ét A gondolatot tettek követ
ték Felhívást és kérdést intéztünk a megye fiatal gyógyszerészeihez, igénylik-e tudományos 
önképzőkör létrehozását és vállalják-e az abban való részvételt A fiatal szakemberek jelen
tős számban igennel válaszoltak ( . ) Az ifjú gyógyszerészek köre azonban nemcsak tudo
mányos önképzőkör, hanem olyan fórum is egyben, ahol a mindennapi gyakorlat kérdései
nek megvitatására is sor kerül (Gyógyszerészet, 1973., 32.) 

• • • 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet, a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház I udományos 

Bizottsága és a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság Veszprém megyei szervezete J 972. szep
tember 27-28-án a kórházi gyógyszerészek és a gyógyszerismertető aktívák részére tovább
képző előadásokat rendezett Hévízen (Gyógyszerészet, 1973 , 111 ) 

• • • 
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Dr .. Clauder Ottó elnöki programja 

A vezetésben elsősorban elődeim útján ha
ladva, a zökkenőmentes folyamatosságot, és ezt 
kibővítve a kollektív vezetés elvét szeretném kö
vetni Amikor a I ársaság vezetősége nevében 
volt elnökeinknek Végh és Kedvessyprofesszo
roknak végzett munkájukért ismételten köszö
netemet fejezem ki, kérem, hogy a I ár saság ve
zetőségének életében továbbra is aktívan mű
ködjenek közre és munkánkhoz továbbra is ad
ják meg baráti segítségüket is ( ) 

Úgy érzem, hogy a I ársaság elnökének fela
data erősen szerteágazó. Ez részben tudomány
politikai, részben társadalmi, részben szakmapo
litikai feladat Ezen munka körültekintő és hi
ánytalan elvégzése céljából kollektív vezetés 
szükséges, mert majdnem lehetetlennek érzem 
azt, hogy egy személy ezen, csupán nagy vona
lakban megjelölt területeken is egyaránt tájéko
zott legyen, és minden helyen egyaránt tudjon 
helytállni Erősen szeretnék támaszkodni a veze
tésben az említett elődeimen kívül a I ársaság je
lenlegi alelnökeire, akiket egy-egy részfeladatkör 
ellátására szeretnék felkérni 

Az elnökség a múlt év novemberi ülésén el
fogadta javaslatomat az alelnök munkaterületé
nek felosztására vonatkozóan, éspedig oly mó
don, hogy Horváth Gyulát a gyógyszeripari 
ügyek és kapcsolatok, dr. Nikolics Károlyt tudo
mánypolitikai ügyek és külügyek, Rázsó Istvánt 
szakmapolitikai ügyek, dt. Stenszky Ernőt terü
leti szervek ügyeinek ellátására kérem fel 

Társaságunk a gyógyszerészi társadalmat 
képviseli, annak érdekeit, fejlődését kívánja szol
gálni ICvékenységünk két főcsoportba osztható: 

1 I ársadalmi és egészségügyi tevékenység. 
2 I udományos fejlesztés 

Társadalmi és egészségügyi tevékenység 

A múlt évben megjelent egészségügyi tör
vény a gyógyszerészi társadalomnak egy rende
letileg is jól körülhatárolt feladatkört biztosít, 
egészségügyi és társadalmi feladatot bíz rá és 
meghatározza azokat az igényeket, melyeket a 
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gyógyszerészektől kíván Ugyanakkor azonban 
az igényeken túlmenően a gyógyszerészet fejlő
désének is lehetőséget biztosít I ársaságunk 
egyrészt ezen kötelezettségek teherviselésében, 
társadalmi súlyánál fogva, aktívan részt kíván 
venni, ugyanakkor irányt mutatva szeretné ki
használni a gyógyszerészet fejlődésének lehető
ségeit a törvény szellemében eljárva, annak be
tűit tartalommal feltölteni 

Hogy ezt hogyan képzelem el, ezt a szakgyógy
szerészképzés kapcsán szeretném kifejteni 

Ugyancsak a múlt évben jelent meg a szak
gyógyszerészképzés rendelete is, melyet az egész 
gyógyszerésztársadalom igen nagy örömmel 
vett. I ársaságunknak ez régi harca volt, mely an
nak idején, még Végh professzor elnöklete mel
lett az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszer
vezetének, szakcsoportjának kezdemény ez és e 
alapján indult el Most vált ez törvényerejűvé, és 
az az érzésem, hogy a minisztérium jóindulatú, 
megértő támogatása mellett ez többek között 
egyesületünk eddigi aktivitásának könyvelhető 
el Ennek jelentőségét a későbbiekben fügjuk 
meglátni az egészségügyi ellátás területén és az 
egészségügyi törvény szellemének kifejlesztése
ként Ennél a rendeletnél azonban nem szabad 
megállnunk, hanem ezt gondosan tovább kell 
fejleszteni (Ebben komoly feladatai lehetnek a 
I ársaság szakosztályainak A szakosztályvezetők 
a továbbiakban foglalkozzanak a szakképesítés 
területének körülhatárolásával és egyben annak 
kibővítési lehetőségeivel ) ( ) 

2 T'udományfejlesztés 

A I ársaság, második fő feladatának a gyógy
szerész tudományok fejlesztését tekinti. Rendez
vények, pályamunkák kiírásával segíti a I ársaság 
tudományos szekcióin keresztül a Társaság tag
jait a gyógyszerészeti tudományok művelésére, 
ill. előadásain keresztül igyekszik tagjaink isme
reteit bővíteni (. ) Az eddigi bevált szokások
nak megfelelően 4 évenként a továbbiakban is 
egy nemzetközi részvétellel szervezett kong-

,,. - T. 

resszust kívánunk rendezni a IUdományos Aka
démia termeiben, a soronkövetkezőt 197 4 őszén 
rendezzük Ez egybeesik I ársaságu."1k 50 éves 
fennállásának jubileumával is. Az egyes szakosz
tályok konferenciákon, szimpozionokon és tu
dományos üléseken továbbra is folytatják mun
kájukat Az egyes szakosztályok programjaikat a. 
2 éves időtartamra megadták (. ) 

A Tudományos Akadémia Szerves Kémiai 
Bizottságában nagyon jól bevált módszer, hogy 
havonként egy helyen, egy bizonyos napon min
denkor megrendezi tudományos ülését Helyes 
lenne, ha Budapesten a I ár saság szakosztályai
nak üléseiben egy bizonyos szervezettséget és 
rendet biztosítanánk Az előadások mind a Ma

gyar Gyógyszer·észeti I ársaság rendezvényei 
lennének és az egyes üléseket tartalmilag az 
egyes szakosztályok töltenék fel Lényegesnek 
tartom, hogy minden hónapban, azonos napon 
és időben, egy helyen tartsuk üléseinket, a nyári 
hónapokat kivéve 

Ugyancsak szeretném felhívni a vezetőség 
figyelmét a Semmelweis Orvostudományi Egye
tem rendezésében lévő Semmelweis Tudomá-

nyos Napokra is, és ugyancsak a havonként 
megrendezett tudományos előadássorozatára is 
Itt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának intézetei szá
molnak be tudományos munkájukról, általában 
csak az Egyetem tanársegédei körében, de érde
mes lenne a két törekvést valami módon közös 
nevezőre hozni 

A fiatalok tudományos fejlődésének elő

mozdítására továbbra is rendezni kívánjuk a 
Rozsnyay Mátyás emlékversenyt 

A külföldi kapcsolatok bővítése céljából a 
külföldi szakegyesületekkel további intenzív kap
csolatot kívánunk kifejleszteni Így a Societé 
Francaise de Chimie Iherapeutique, Societé Chi
mique Belgique, Sociéta Italiana di Scienze 
Farm stb. (társaságokkal is) 

Az elnökségi ülésen, több ízben szó volt a 
szaksajtó fejlesztéséről, de előbbrelépés nem 
történt Erre vonatkozóan az elnökség egy kü
lön tervezetet fog kidolgozni, ugyanis vélemé
nyünk szerint az igen értékes rendezvényeink 
publikálása nemcsak kívánatos, hanem okvetlen 
szükséges is (Gyógyszerészet, 1973., 183.) 

* * * 
A Veszprém megyei orvos- és gyógyszerésznapokat - sorrendben a nyolcadikat - ebben 

az évben Ajkán rendezték meg (Gyógyszerészet, 1973.., 352) 

1974 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság 1973 december 12-én az Orvos-Egészségügyi 

Szakszervezet Weil Emil termében tartotta rendkívüli közgyűlését ( ) A közgyűlés legfon
tosabb pon\ja az elnökség alapszabály-módosító javaslatának megvitatása volt ( ) Az 
alapszabály módosítás legfontosabb pontjai a következők voltak: 

1 A Társaság be kívánja vezetni a tisztújító küldöttközgyűlés rendszerét Ennek érde
kében a területi szervek részéről 20 tagonként 1 fő és a szakosztályok részérő!, szakosztá
lyonként 5-5 fő képviselné a tagságot 

2 .. A másik lényeges változtatás, hogy a kétéves tisztújítás helyett a háromévenkéntire 
térnek át 

3. Változtatni kíván a Társaság az országos vezetőség összetételén. Ez a jövőben a köz
gyűlés által választott 20 tagból, a területi szervek által választott 21 tagból és 6 szakosz
tályelnökből állna 

4. A vezetőség elnöksége 5 főre módosulna: elnök, 3 alelnök és a főtitkár 
5 A Társaság vezető tisztségeire ugyanaz a személy legfeljebb (ugyanazon tisztségre) 

kétszer választható meg. 
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(. . ) A közgyűlés az alapszabály módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta ( .) 
Végül többen igényelték a Társaság keretein belül önálló klinikai-kórházi gyógyszerészi 

szakosztály létrehozását A javaslat részletes kidolgozására a közgyűlés bizottságot válasz
tott (Gyógyszerészet, 1974., 72.) 

••• 
A (FIP szeptember 3-7 közötti, Stockholmban megrendezett 33 kongresszusát) megelő

zően tartotta a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség az 1973 .. évi tanácsülését, melyen Tár
saságunkat dr. Zalai Károly főtitkár képviselte. ( ) A tanácsülés fontos napirendi pontja 
volt a Szövetség elnökségének tisztújítása Winters holland nemzetiségű elnök másodszori 
négyéves periódusra szóló megbízatása 1974-ben l(ljár .. (. .) A kérdésben végső soron az 
1974. évi római közgyűlés fog dönteni, mely elé a tanácsülés Winters elnök négy évre való 
megválasztását fogja javaslatként vinni A Szövetségnek ez idő szerint hat alelnöke van, 
ezek közül kettőnek a megbízatása 1974-ben ugyancsak l(ljár. A magyar delegáció a FIP el
nökénél és az elnökség néhány tagjánál előterjesztette azon jogos kívánságát, hogy a szocia
lista országok részéről ismét legyen képviselő a FIP szűkebb vezetőségében, és az egyik al
elnöki tisztség betöltésére hoztunk javaslatot (Gyógyszerészet, 1974, 112.) 

••• 
1973 augusztus 29-31 között Szarvason rendezték meg immár hatodik alkalommal az 

Országos Gyógyszertechnológiai Konferenciát Rendezője Társaságunk Gyógyszertechno
lógiai Szakosztálya és Békés megyei Szervezete volt Ehhez komoly segítséget nyl\jtott a 
Békés megyei Tanács Gyógyszertári Központja, valamint a Magyar Kémikusok Egyesüle
tének Békés megyei szervezete is ( .. .) A kétszáz hallgató befogadására alkalmas előadóte
rem technikai felszereltsége lehetővé tette az előadások több szekcióban történő zavartalan 
lebonyolítását Az infüziók témakörét kerekasztal-konferencián vitatták meg. (. . .) A konfe
renciával egy időben és armak helyén impozáns körülmények között került sor az L Eszköz
történeti Kiállítás megrendezésére. (. . ) Megjelent ez alkalommal a Gyógyszerésztörténeti 
Diárium szarvasi száma is, Gyógyszerésztörténeti Szakosztályunk gondozásában ( . ) Öt 
plenáris előadás, 53 hazai és 2 külföldi előadó adott számot a gyógyszer-technológia kuta
tási eredményeiről. Örvendetes volt, hogy mindhárom területről (kis-, közép- és nagyüzemi 
vonatkozásban) arányosan hangzottak el előadások (Gyógyszerészet, 1974, 147.) 

* • * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya és Heves 

megyei szervezete, valamint a Heves megyei Tanács Gyógyszertári Központja Eger városá
ban, az új, korszerűen berendezett Technika házában, 1973. november 15-17 között rendez
te az 1 Országos Gyógyszertári Munkaszervezési Konferenciát, valamint a gyógyszertári 
központok hálózatfejlesztési eredményeit és terveit, gyógyszertári és laboratóriumi berende
zéseket, eszközöket, továbbá diagnosztikai készleteket, műszereket és gyógyszereket bemu
tató kiállítást (. ) A konferencia két napján összesen 72 előadás hangzott el a gyógyszerel
látás szervezetének minden területéről, kivéve a gyógyszeripart és a gyógyáru-kereskedel
met (. ) Az 1 Gyógyszertári Munkaszervezési Konferenciához november 17-én szomba
ton „kerekasztal-konferencia" csatlakozott, ahol a gyógyszerészet problémáiról szabad vitát 
folytattak a résztvevők A konferencia elnöki tisztét dr. Váradi József főgyógyszerész, a 
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Szervezési Szakosztály elnöke látta el és a vitát dr. Bölcs Béla az Egészségügyi Minisztéri
um főosztályvezet~je vezette. (Gyógyszerészet, 1974, 161.) 

• • * 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság Gyógynövény Szakosztálya és a MÁE Kertészeti 

Társaság Gyógynövény termesztési Szakosztálya 1973 május 30. és június 2 között fatán 
rendezte meg az Országos Gyógynövény Konferenciát (Gyógyszerészet, 1974 .. , 272.) 

• * • 
Az MGYT 1973 december 12-i rendkívüli közgyűlésén elfogadott alapszabályának szö

vegébe az ifjúsági törvény szellemében utólag be kellett építeni a gyógyszerészhallgatók be
kapcsolódási lehetőségét a Tár saság munkájába .. (. ) A MO IESZ határozata értehnében 
Társaságunkban is kell jegyzői tisztséget létesíteni A megoldást a vezetőség a következő 
tisztújítás alkalmával kívánja megvalósítani. ( .. ) Az MGYT 1973 decemberében tartott 
rendkívüli közgyűlésén elfogadta a kórházi-kíinikai gyógyszerészi szervezet megalakulását 
és előkészítő bizottságot küldött ki, amelynek feladata volt az újonnan alakuló szervezet 
programjának kidolgozása, amit elkészülte után terjesszen az országos vezetőség elé. A ve
zetőség jelen ülésén a beterjesztést meghallgatta és a kialakult vita eredményeképpen az 
alábbi határozatokat hozta: az l\jonnan megalakult szervezet területi szerv, neve: Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet Az országos vezetőség a közgyűlés által kiküldött bizottságot 
megbízta, hogy a szervezet konkrét munkaprogramját dolgozza ki és azt jóváhagyásra ter
jessze fel az országos vezetőséghez (Gyógyszerészet, 1974., 345 . .) 

• • • 
1974 június 8-án Budapesten az Orvostovábbképző Intézet Orvosok Házának társalgójá

ban tartotta az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének !. országos tanácskozását 

Dr Kedvessy György és dr. Zalai Károly 
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Először FOdor Zsuzsanna, a szervezet 
titkára mondott rövid bevezetőt (. . ) 
A szervezet alakulásáról és célkitűzé
seiről dr. Mohr Tamás, a kórházi 
gyógyszerészeti szervezet elnöke tar
tott beszámolót.( .. ) Az előkészítő bi
zottság a szervezet működésének cél
ját és feladatait az alábbiakban ösz
szegezte: (. .. ) a kórházi gyógyszeré
szet szakterületének tudományos ala
pú művelése, színvonalának fejlesz
tése, ( .. ) a kórházi gyógyszerészet -
gyógyszerellátás valamennyi szakmai 
kérdésének tanulmányozása, általá
nos javaslatok előkészítése a fejlesz
tésre .. ( ... )A kórházi gyógyszerészeti 
szervezet részt vesz az MGYT egyes 
szakosztályainak a munkájában, ( .. .) 
a hazai és külföldi hasonló társszer-



vezetek tevékenységében ( ) A saját és társszervezetek keretében rendezvények és publi
kációs előadások megtartásával biztosí~ja a szervezet működésének nyilvánosságát 
(Gyógyszerészet, 1974, 384.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1974. szeptember 24-27 között alapításának 50. év

fordulója alkalmából a Magyar I udományos Akadémia épületében rendezte VI Magyar 
Gyógyszerésztudományi Kongresszusát, amelynek ünnepélyes megnyitására a Magyar T u
dományos Akadémia dísztermében került sor. (Gyógyszerészet, 1974 , 441.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éves működésének hatása 

a gyógyszerészeti tudományok és gyakorlat fejlődésére 

Dr Zalai Károly 

) A jubileum nemcsak visszatekintést jelent, az 

események összefoglalását, hanem a végzett 
munka értékelését is. Képet kell alkotnunk arról, 
hogy a I ársaság 50 éves működésével elérte-e, 
vagy legalább megközelítette-e célját, munkájával 

miként hatott a gyógyszerészeti tudományok és 
gyakorlat fejlődésére Azt hiszem, akkor járunk el 
helyesen, ha e célból egymás mellé állítjuk a 
gyógyszerészeti tudományok művelését, az okta
tás, továbbképzés gyakorlatát, a gyógyszerész if
júság támogatásának, továbbá a gyógyszerészeti 
intézmények működésének 1924. évi és jelenlegi 
helyzetét A kettő közötti különbség mutatja az 
eredményeket, ill. a még fennálló hiányosságokat 

A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének 
vizsgálatakor abból kell kiindulni, hogy a I ársa
ság megalakulásának az éve mindössze csak fél 
évszázadnyira van az osztrák befülyástól elsza
kadó, önállósuló magyar tudományos és gyakor
lati gyógyszerészet kialakulásának alapvetően 

fontos eseményeitől Ezek: 1871-ben az 1 Ma
gyar Gyógyszerkönyv kiadása, az 1876 évi köz
egészségügyi törvény, amely a gyógyszerészet 
helyét és feladatait a magyar adottságok figye
lembevételével alapjaiban határozta meg, és vé
gül 1872-ben a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület megalapítása, amely a gyógyszerészek 
első országos érdekvédelnú szervezete volt, és 
amely többek között ugyancsak célul tűzte ki a 
gyógyszerészet megbecsülésének, tudományos 
színvonalának emelését 
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A I ársaság megalakulásának évtizedében 
még nem fejeződött be teljesen a gyógyszerésze
ti tudományok önállósulása és az oktatás, köz
igazgatás; a gyógyszerellátás szakfelügyelete te
rületén széles körben még orvosok végezték az 
inkább gyógyszerészi képesítést igénylő felada
tokat is 

Ilyen körülmények között indult útjára 
1924-ben a I ár·saság céltudatos gondozásában a 
magyar gyógyszerészeti tudomány, amely akkor 
még tulajdonképpen mindössze gyógyszerészi 
kémiából, gyógyszerismeretből és gyógy
szerkészítéstanból, gyógyszerészetből állt Ma, 
50 év elteltével mint önálló gyógyszerészeti 
szaktudományokat ismerjük el a gyógyszerké
miát, a gyógyszer-analitikát, a recepturai, 
galenusi és ipari gyógyszer-technológiát, a bio
farmáciát, a gyógyszerészeti farmakokinetikát, a 
gyógyszerhatástant, a gyógynövény- és drogis
meretet, a klinikai gyógyszerészetet, a gyógy
szerügyi szervezést, a gyógyszerészet történetét 
- hogy csak a legfontosabb szaktudományokat 
említsem Napjainkban a gyógyszerészeti tudo
mány mint alkalmazott tudomány mélyebben és 
szélesebb alapokon használja fel a természettu
dományok, a műszaki tUdományok és a társada
lomtudományok eredményeit, hogy azok segít
ségével - a társadalmi szükségletnek megfelelő
en - további önálló gyógyszerészeti szaktudo
mányokat alakítson ki E fejlődési folyamat 
eredményeképpen hazánkban megkezdődött és 

kiteljesedésben a gyógyszerészeti tudományok 
szakosodásának korszaka 

A tudományok művelésével a múltban első
sorban az egyetemi intézetek, ill azok oktatói 
foglalkoztak Egyetemi intézeteink munkája 
50 év alatt ilyen vonatkozásban is hatalmas fej
lődésen ment át 1924-ben a budapesti egyete
men mindössze 2, kifejezetten csak gyógysze
részképzéssel füglalkozó intézet volt: az 1907-
ben alapított Egyetemi Gyógyszertár· és az 
1914-ben alapított Gyógyszerismereti Intézet 
Ennek következtében a gyógyszerészek oktatá
sában nagyobbrészt a bölcsészek és orvosok 
képzésére fClállitott bölcsészkari és orvoskari 
intézetek vettek részt A Kolozsvárról Szegedre 
költözött egyetem pedig rendkívül nehéz anya
gi és tárgyi körülmények között alighogy el
kezdte oktató munkáját_ Ma mindkét egyete
men önálló Gyógyszerésztudományi Kar irá
nyítja összesen 9 kari intézet oktatási és tudo
mányos munkáját Az egyetemi gyógyszerész
képzés időtartamában a kétszeresére növeke
dett, tartalmában pedig - a szaktárgyak száma 
szaporodásának megfelelően - a képzés a ter
mészettudományos-kémiai irány elhanyagolása 
nélkül erősen a biológiai-orvosi szemlélet irá
nyában haladt 

Jelentősen fejlődött a gyógyszerészdoktori 
képzés: 3-ról 15-re növekedett a választható fő 
tárgyak száma és kb. 2,5-szeresére a gyógysze
részdoktori fokozatot szerzett gyógyszerészeké 
Ibvábbi igen nagy eredmény, hogy megvalósult 
a szakgyógyszerész-képzés, amely 8 tudomány
ágban 6-féle szakgyógyszerészi képesítés meg
szerzését teszi lehetővé 

További fejlődést jelent, hogy a gyógyszeré
szeti tudományok művelése ma már nemcsak az 
egyetemi intézetek feladata. A felszabadulás 
után megindult a kutatóintézetek tervszerű fel
állítása, minek eredményeként hazánkban 3, ki
fejezetten gyógyszerrel foglalkozó intézet n1Ű
ködik: Gyógyszerkutató Intézet, Gyógynövény
kutató Intézet, Human Oltóanyagtermelő és 
Kutató Intézet 

Ezeken túlmenően ki kell emelni, hogy 
napjainkban a kutatás nincs kizárólag egyetemi 
és kutatóintézeti keretekhez kötve A minden-
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napi gyakorlati egészségügyi, gyógyszerellátási, 
gyógyszergyártási feladatokat végző különböző 
intézmények is bekapcsolódtak a kutatómunká
ba, a gyakorlat által felvetett problémák tudo
mányos megoldásába Ennek egyik, külön emlí
tésre méltó példája a Társaságunk által szerve
zett és évente megtartott Rozsnyay Mátyás elő
adói verseny, mellyel a gyógyszertárak laborató
riumaiban dolgozó fiatal gyógyszerészeket ne
veljük a tudományok művelésére és szeretetére 

A I ár·saság alapításakor a magyar gyógyszer
ellátásnak központi országos gyógyszer-ellenőr
ző intézete nem volt A hatósági gyógyszer-el
lenőrzést évszázadok óta a megyei tisztiorvosok 
végezték Napjainkban az Országos Gyógysze
részeti Intézet széles körű hatósági gyógyszer-el
lenőrzést, sőt ezen túlmenően gyógyszerellátást 
szervező és irányító feladatokat lát el a hazai 
gyógyszerkutatás, -gyártás, -ellenőrzés, -ismerte
tés és -felhasználás rendkívül szerteágazó és fe
lelősségteljes munkájában 

A tudományos fejlődésnek a mindennapi 
gyakorlatra való hatásaként kell elkönyvelni fej
lett gyógyszeriparunkat, annak jelentős számú 
gyógyszerkészítményét A I ársaság alapításának 
évében hazánkban csupán 3 jelentősebb gyógy
szergyár volt, azok is csak a kezdeti fejlődés sza
kaszában működtek Ma 6 nagy gyógyszergyá
runkkal a magyar gyógyszeripar világviszonylat
ban az élvonalban áll. A magyar gyógyszerek 
minősége és a termelés mennyisége lehetővé te
szi, hogy a hazai szükségleten túl mintegy 70 or
szágban közel 100 millió ember gyógyszerellátá
sában vegyünk részt 

A gyógyszerekkel szemben támasztott igé
nyek egyre fükozódnak; ez a fejlődés mozgató 
rugója és egyben a gyógyszeres terápia haté
konyságának növekedését eredményezi .Az or
vostudománynak és az orvosi gyakorlatnak nap
jainkban alig van olyan szakága, amely a korsze
rű megelőzésben, diagnosztikában és terápiában 
a gyógyszereket nélkülözni tudná 

A gyógyszergyárakhoz ha~onlóan jelentős 

fejlődés mutatható ki a gyóg}szerelosztó háló
zatban, a gyógyszertári hálózat fejlődésében és 
azok munkáját elősegítő megyei galenusi és 
szakfelügyelői laboratóriumokban. Napjainkban 



az ország 1400 közforgalmú gyógyszertára több 
mint 10 millió lakos gyógyszerigényét magas 
szinten elégíti ki Ugrásszerűen fejlődött a fek
vőbeteg-intézetek gyógyszerellátása, ahol a 
gyógyszertárak száma 18-ról 60-ra növekedett, a 
gyógyszerészi munka tartalmában pedig jelentő
sen kiszélesedett és differenciálódott 

A gyógyszerkincs és a gyógyszerellátás 
intézményeinek fejlődése mellett külön szólni 
kell a gyógyszerellátási munkát szervező, irányí
tó és végző emberekről: gyógyszerészektől, or
vosokról, vegyészekről, mérnökökről, akik az el
ért tudományos és gyakorlati eredmények tény
leges megvalósítói Úgy vélem, az 50 év alatt leg
többet fejlődött szakembereink tudása, elméleti 
és gyakorlati felkészültsége és hozzáállása az 
egyre differenciáltabb feladatok ellátásában, a 
felmerülő problémák megoldásában. Ez többek 
között az oktatás, szakképzés, továbbképzés 
eredményének köszönhető. Szakembereink a 
szociális gondoskodás és a humanitás érzésétől 
áthatva tudásuk legjavát és teljesítőképességük 
maximumát igyekeztek adni a magyar nép 

egészségének megovasa és helyreállítása érde
kében Mindezek alapján növekedett a gyógy
szerészet, a gyógyszerellátási szakemberek 
megbecsülése, s a gyógyszerészeti tudományos 
és gyakorlati tevékenységről alkotott kép a való
ságnak, jelentős társadalmi súlyának megfelelőb
ben rajzolódik ki 

Hiba lenne a fentiekben felsorolt eredmé
nyeket úgy értékelni, hogy azŰk elsősorban 
vagy kizárólagosan I ársaságunk munkájának 
köszönhetők, mert azok megvalósításában ve
zető és jelentős szerepet töltöttek be magasabb 
szintű szervek, mint az Akadémia, egyes mi
nisztériumok, egyetemek és különböző intéz
mények is. Az örvendetes előrehaladásnak 

azonban a I ársaság mint társadalmi intézmény 
sok esetben elindítója, majd folyamatos mozga
tója, kovásza volt Végső soron nem a Társaság 
részéről végzett munka részarányának nagysá
ga, hanem az elért abszolút eredmények a fon
tosak, mert ezek vitték előre a gyógyszerészeti 
tudományt és gyakorlatot ( . ) (Gyógyszeré
szet, 1974, 451.) 

* * * 
Kongresszusunknak több mint 1000 aktív résztvev(\je volt, közülük több mint 300 fő 

külföldről jött. Az aktív résztvevőkön kívül különfüle rendezvényeinken több mint 200 kí
sérő személy vett részt. ( . .) Megállapíthatom, hogy Társaságunk életében ez volt a leg
nagyobb kongresszus, legnagyobb létszámmal, legtöbb tudományos előadással. Úgy érez
tem, hogy az előadások színvonala, az előadások tartalma igen szép és érdekes volt min
denki számára .. Részletes beszámolókat hallottunk a gyógyszerkutatás több ágáról, a szin
tézistől a farmakológiai adatok regisztrálásáig, a növénykémia újabb fejleményeiről, az 
analitika leg~jabb műszeres lehetőségeiről és általában a szerkezetvizsgálatok legmoder
nebb típusú spektroszkópiai fejleményeiről.. Egészen ~j fejezetet jelentett Kongresszusun
kon a farmakokinetika, biofarmácia mint a gyógyszertechnológia egy új és érdekes ága, 
esetleg új tudományként nevezhető ágazata. Igen érdekes és jelentős megállapítások fu
tottak a ma nélkülözhetetlennek látszó szervezés tudományos szempontjairól és a történe
lemről. (. ) Társaságunknak az a célkitűzése, miszerint a tudomány művelőinek összejö
veteleket rendezünk megbeszéléseik céljára, baráti kapcsolatok kialakítására; e tudomá
nyos ülésünk programja mind tartalomban, mind az előadások számában kellő súllyal tud
ta ezen célkitűzésünket szolgálni. Mi az 50 éves jubileumunkat nem annyira külsőséggel, 
mint inkább a tudomány hű szolgálatával kívántuk megünnepelni. (Dr. Clauder Ottó el
nök záróbeszéde a VI. Magyar Gyógyszerésztudományi Kongresszuson - részletek 
Gyógyszerészet, 1974 .. , 478) 

* * * 
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége 1974-ben, az 50 éves jubileumon Az álló sorban 
balról dr Váradi József szakosztályelnök, Rázsó István alelnök, dr. Stenszky Emő alelnök, dr. Zalai 
Károly főtitkár, dr Küttel Dezső szalwsztályelnök, dr. Laszlovszky József szakosztályelnök, az ülő 

sorban balról dr Issekutz Lívia szalwsztályelnök, dr Végh Antal volt elnök, dr. Clauder Ottó elnök, 
dr Kedvessy György volt elnök, dr Nilwlics Károly alelnök 

1975 

A magyar gyógyszerészet egészének a megbecsülését, a magyar gyógyszerészek hírne
vének az öregbítését is jelenti a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyógyszerésztörténe
ti részlegének, a budavári Arany Sas patikarnúzeumnak a megnyitása Több évi előkészítés, 
régészeti és műemléki feltárás után 1974 július 2-án nyílt meg mint „országos" múzeumi 
részleg ez a kiállítás. A megnyitásra dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszternek, a Sem
melweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tudományos tanácsa elnökének je
lenlétében került sor. A megnyitón beszédet mondott még dr. Antall József mb. főigazgató, 
a Magyar Orvostörténeti Társaság főtitkára, dr. Bölcs Béla minisztériumi föosztályvezető és 
dr. Végh Antal egyetemi tanár, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztályának elnöke. (Gyógyszerészet, 1975 .. , 33.) 

* • * 
A budavári Arany Sas patikamúzeum udvari bejáratánál, régi boltívekkel borított kapu

aljban október 18-án ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének a szabadságharc-
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ban résztvevő gyógyszerészek emléktábláját, 
amelyet 1948-ban a centenáriumi ünnepségek al
kalmával a Budapesti Gyógyszerész Testület ak
kori székházán helyeztek el A tábla eredeti helyé
ről az épület renoválása miatt pincébe került és 
most, a szabadságharc 125. évfordulóján ismét 
méltó helyet kapott (Gyógyszerészet, 1975, 34) 

* * * 
Végh professzor, a Gyógyszerésztörténeti 

Szakosztály elnöke felmentési kérelmét a szak
osztály ügyeinek gyakorlati intézése alól a veze
tőség elfogadta azzal, hogy az 1975. évi tisztújí
tó közgyűlésig megmarad tisztségében. A teen
dőket a választásokig Szigetváry Ferenc ügyve
zető elnök végzi ( ) A Magyar Orvostörténeti 
I ársaság legutóbbi közgyűlésén Gyógyszerész
történeti Szakosztályt létesített A vezetőség -
Társaságunk Gyógyszerésztörténeti Szakosztá
lya jogi önállóságának változatlanul hagyása 
mellett - helyesnek tartja a két szakosztály kö
zötti maximális együttműködést (Gyógyszeré
szet, 1975, 149.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1975. március 11-én az Orvos-Egészségügyi Dol

gozók Szakszervezetének Semmelweis-termében dr Clauder Ottó, a Magyar Gyógyszeré
szeti Jár saság elnökének vezetésével tartotta tisztújító közgyűlését ( . ) A Társaság elnöké
vé dr Zalai Károlyt, főtitkárává dr Láng Bélát választotta (Gyógyszerészet, 1975., 201.) 

* * * 
Az elnökség és az országos vezetőség az elkövetkezendő 3 éves időszakban az alábbi 

tárgykörök művelését irányozza elő, megjegyezve, hogy a feladatok közül kiemelten három 
terület helyzetének vizsgálatát, fejlesztési politik~jának meghatározását és az ezekre vonat
kozó javaslatok kidolgozását kívánja célként a Társaság maga elé tűzni Ezek: a gyógysze
részeti tudományok, a gyógyszerészeti gyakorlat és a gyógyszerészeti oktatás helyzetének, 
összhangjának, f~jlesztési lehetőségeinek vizsgálata, s a megállapítások alapján javaslatok 
kidolgozása az illetékes szervek részére (. ) 

A gyógyszerészi működés és hivatás az évszázadok fOlyamán kialakította a gyógyszeré
szi etika szabályait, amelyek azonban mind ez ideig nem öltöttek írott alakot Időszerűnek 
és helyesnek látszik összegyűjteni, rendszerezni, kiegészíteni, közzétenni a gyógyszerészi 
etika szabályait Célul tűztük ki tehát, hogy új alapszabályunk tartalmával összhangban az 
etikai bizottság végezze el ezt a munkát, amelynek eredménye nemcsak nevelési és szakmai 
érdekvédelmi szempontból lehet jelentős, hanem hozzájárulhat a gyógyszerészet még na
gyobb megbecsüléséhez is. ( ) 
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Dr. Clauder Ottó leköszönő elnök 

Az új alapszabály megköveteli, hogy a I ár sa
ság vezetésében a kollektív döntések érvényesülje
nek Ennek figyelembe vételével a I ár saság előtt 
álló kisebb jelentőségű aktuális ügyek eldöntésére 
az alapszabály szerint az elnökséget - a szükség
letnek megfolelően - egy-másfél havonta kívánom 
összehívni. Bizonyos esetekben indokolt lehet 
szakosztályelnökökkel kibővített elnökségi ülést 
tartani. Az országos vezetőség egybehívása kb. fél
évenként látszik célszerűnek ( ) Az elnöki ta
nácsadó testületet fontosabb elvi kérdésekben ké
rem arra, hogy véleményét nyilvánítsa (Dr: Zalai 
Károly elnöki programja - részletek Gyógyszeré
szet, 1975, 321.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 1975 marci

us 24-26 között rendezte meg első alkalommal a kórházi gyógyszerészeti szimpoziont 
amelynek a 25. éves évfordulóját ünneplő Dunaujváros adott otthont (Gyógyszerészet' 
1975., 347) , 

1976 

, '."fegjelent a, Gyógyszerészeti Évkönyv, amely tartalmazza Társaságunk 50 éves tevékeny
s~genek eredmenyei,t „A ~agyar Gyógyszerészeti I ársaság 50 éve" kiadvány - amely fény
kepekkel g"'.'dag?n illusztrált - a MOTESZ anyagi támogatásával önálló füzetben is megje
lent (. ) Tarsasagunk elnöksége a vezetőség három éves munkaprogramja értelmében bi
zottságot létesített a gyógyszerészi oktatás, valamint a szakgyógyszerész-képzés helyzetének 
tanulmányozására Dr Láng Béla főtitkár ismertette a bizottság 1975 november 21-én tartott 
megbeszélését, amdynek ért~In_rében a gyógyszerészképzés időtartamára és a szakgyógy
szeresz-kepzes tovabbfejlesztesere tett Javaslatot E javaslatot tárgyalta a vezetőség és a kö
vetkező határozatot hozta: 

1 A természettudományok valamint a határtudományok fejlődése természetszerűen ma
ga után vonja a gyógyszerészhallgatók egyetemi képzésének tíz félévre emelését 

2. A bizottság javaslata alapján a vezetőség szükségesnek látja a 16/1972 (X 8.) Eü.M sz 
rendeletben felvett szakterületeken kívül „gyógyszertári szak"-ból szakgyógyszerészi képe
sítés megszer,zésének biztosítását Ez a szakképesítés a gyógyszertárban dolgozó gyógysze
reszek munk8;Janak magasabb szinten való végzését szolgálná 

3 A fe~ti rendelet által biztosított szakágak közül a vezetőség elfogadta azt a javaslatot, 
hogy a „gyogyszerhatástan-toxikológia" szakág két külön szakágként szerepeljen 

4, A vezetőség elfogadta azt a javaslatot is, hogy a szakgyógyszerész képe;ítő \'izsgabi
zotts~ elnoke a gyakorlati munkahelyek elfogadása tekintetében saját elbíráiasa alapján is 
bocsathasson gyógyszerészeket szakvizsgára 

5. A „szervezési szakgyógyszerész" képesítés a jövőben megszerezhető legyen a 10 fős 
szaklétszámmal működő gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek részére is 
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Dr. Láng Béla 

A Magyar Gyót,i;·szerészcti Társaság f6titk:ára \ült 1975-1978 között 
1913 noYember 26-án született Békéscsabán. Anyai nagyapja Réthy 

Béla gyógyszerész volt }lpía korai halála miatt jórészt önerőből Yégezte 

el az egyetetnet Oklevelét 1937-ben vette át, dlsszertációját „summa 
cum laude" n1illősítésscl 1939-ben ·yédte meg a budapesti egyetemen _,_;\_ 

\Xifillder Gyóg):szer- és Tápszergyárban kapott munkát, anllnek ellátásá
ban az isn1ételt katonai behívások za•arták 1neg. 1945-ben hatóság] meg

bízást kapott a Pasaréti téri romos gyógyszertár újraindítására 1946-ban 
az Országos Közegészségügyi Intézetbe került, maid 1953-ban a Gyógyáruértékesítő Vállalat 

analitikaí részlegét szervezte meg Itt bekapcsolódott az\~ kiadású 1Yfagy:ar Gyógyszerkönyv elő
készítésébe, n1ajd hatalmas munkát végzett a Vl kiadás angolra fOrdításával 1956-ban elnyerte 

a „I<iváló gyógyszerész" kitüntető cÍlnet 1959-ben a Chinoin g}'ógyszergyár hívta meg, ahol to
vábbfejlesztette a kutatás-fejlesztés korszerű szervezetét 1970-ben több hónapon át Nigériában 
dolgozott egy létesírendő gyógyszerüzem előkészítésén 

1972-ben a Than Károly jubileumi érmet vehette át 1976-ban 1ncnt nyugdíjba 
A szakn1ai közéletbe a Gyógyszerészet 1957. évi met,:rindításával kapcsolódott be. A lap fe

lelős szerkesztői teendőit bízták rá Ezt a feladatot - rö"\id 1negszakítással, a1nikor az Acta 
Pharn1aceutica f-Iungarica felelös szerkeszt6i tisztét kellett betöltenie - negyedszázadon át lát
ta el a legn1agasabb szinten I<iépítette a Gyógyszerészet hazai és nen1zctközi kapcsolatait, cse

rcviszon) létesítésé\'"Cl tncgvetettc cg} szakk:ön}'\·tár alapjait: hittel, elkötelezettséggel állt min
dig a szaksajtónk élén. 1\z angol, német, orosz aktív, a francia, olasz, portugál és spanyol pasz

szív nyelvtudását ennek érdekében, valatnint könyv- és fOl)'óirat refCrálásra hasznosította 
I öbb n1int 150 közlen1ényc jelent 1ncg hazai és külföldi szaklapokban Felkérésre rendszere

sen jelentek 1neg összcfOglalói a Che1nical Abstract Service-ben. /\ Társaság főtitkáraként szé
leskörű nen1zerközi kapcsolatoka[ fejlesztett l<l a FIP tagsága révén is, több kongresszuson 
képviselte a Iársaságot 

A lapnál viselt inunkakörét611981. végén tnegvált, dc tagja n1aradt a szerkesztőbizottsáb:rnak 

Gazdag tapasztalatára és sokoldalú sct,i-ítségérc a továbbiakban is szátnítani lehetett. 1983-ban a 

I\1inisztertanács „Kiváló 111unkáért" kitüntetésben részesítette, a I ársaság Societas 

Pharn1aceutica l-Iungarica jutalo1nércn1n1el, vala1nint I<azay Endre és Spcrgely Béla En1lék
ére1nn1el jutahnazta 

1984. októbt:r 22-~n hunyt cl 

A fenti javaslatokat a vezetőség elfogadta és azt a fötitkár az Eü. Min. -hoz továbbí\ja. 
(Gyógyszerészet, 197 6 , 111 ) 

* * * 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (. ) jelenlegi elnöke dr. J H M Winters, kivá

ló holland gyógyszerész (. .. .) a múlt évben Dublinben tartott FIP kongresszus alkalmával 
előzetes megbeszélés alapján elfogadta Társaságunk elnökségének meghívását, hogy láto
gasson el Magyarországra és személyesen ismerkedjék meg Társaságunknak a magyar 
egészségügy szolgálatában végzett munkájával, szervezetével, vezetőivel. (. ) Winter.s el
nök ( .. ) rámutatott ana, hogy milyen fontos és felelősségte\jes feladat hárul a Szövetség ve-
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zető szerveire, nevezetesen az elnökökből, az adminisztratív és tudományos főtitkárból, va
lamint az adminisztráció vezetqjéből álló elnökség („Büro") tagjaira, továbbá a Szövetség 
tanácsára („Conseil" vagy „Council") Kiemelte, hogy az elnökség tagjainak munkájukat a 
FIP közérdekű céljainak szolgálatába kell állítaniuk Hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz 
eleget tenni mindazoknak a kritériumoknak, amelyek pedig elengedhetetlenek a „Büro" tag
jainak megválasztásában A FIP hat alelnökét általában területi elvek szerint választják, de 
tekintettel vannak arra is, hogy a kisebb taglétszámú országos társaságok is képviselethez 
jussanak Jelenleg egy-egy belga, francia, amerikai, svájci japán és olasz alelnök van hiva
talban Az olasz alelnök második négyéves megbízatása ebben az évben jár le és a szeptem
berben Varsóban tartandó FIP-közgyűlésnek kell az utódot megválasztania. A jelölés a 
„Büro" feladata. Alapos mérlegelés alapján a „Büto" úgy döntött, hogy a tekintetbe jött szá
mos jelölt közül a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökét, dr. Zalai Károlyt fogja java
solni a távozó olasz alelnök utóc\jául. (Gyógyszerészet, 1976, 321) 

* * * 
A (FIP) közgyűlését szeptember 9-én tartották a Kultúra és Tudomány Palotája kong

resszusi termében (Varsóban) (. . ) Magyar szempontból jelentős esemény volt a FIP tanács
ülésén és közgyűlésén az elnökség részleges megújítása. (. . .) A megüresedett alelnöki állás
ra (amelyet eddig dr. Dino Ponte olasz professzor töltött be), az elnökség dr. Zalai Károfyt, 
Társaságunk elnökét, a fötitkári állásra pedig J Martemtjavasolta .. (. . ) A FIP elnöksége ré
széről történt hivatalos jelölés mellett néhány héttel a varsói tanácsülés és közgyűlés előtt az 
Egyiptomi Gyógyszerészeti Tár saság dr. M Darwish Sayed professzort (Kairo) jelölte alel
nöknek A tanácsülés dr. Zalai jelölése mellett foglalt állást és a közgyűlés a megüresedett 
alelnöki tisztségre egyhangúlag őt választotta meg. A FIP új fötitkára J Martens holland 
kolléga lett. ( . ) Dr. Zalai Károly alelnökké választásával egyidejűleg a gyakorló gyógysze
részi szekció vezetőségében betöltött tagságáról lemondott. (. . ) A FIP Gyógynövény Szak
osztálya elnökévé dr. Tétényi Pétert választották (Gyógyszerészet, 1976, 468.) 

1977 
1976 augusztus 23-25-én rendezte meg Debrecenben a Magyar Gyógyszerészeti Társa

ság Gyógyszerkutatási Szakosztálya és a Társaság Hajdú-Bihar megyei Szervezete a Ma
gyar Gyógyszeripari Egyesülés jelentős anyagi támogatásával a IV Gyógyszerkutatási kon
ferenciát. A konferencia immár hagyománnyá vált a magyar tudományos életben és mint ko
rábban, most is a magyar gyógyszerkutatás seregszemléje volt Az előadások (. . ) felölelték 
a gyógyszerkutatás minden területét, a természetes vegyületek izolálását és szerkezetvizsgá
latát, a szintetikus gyógyszerkémiát, a farmakológia különböző ágait, valamint " biokémiai 
analitikát és biogyógyszerészetet is (. ) Általános volt a vélemény, hogy a Gyógyszerkuta
tási konferencia immár jelentős szerepet tölt be a hazai tudományos életben és szabályos 
időközökben való megrendezésére feltétlenül szükség van (Gyógyszerészet, 1977., 41.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Hajdú-Bihar megyei Szervezetének vezetősége egy 

idő óta - de különösen az 1976. jún. 18-án megtartott „Fiatal gyógyszerészek fóruma" után 
- foglalkozik azzal a gondolattal, hogy megyei szervezetünkön belül a szakágazatoknak 
megfelelő szakcsoportokat (szakköröket) kellene alakítani Ennek érdekében június végén 
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felhívással fordultunk gyógyszerészeinkhez gyógyszertechnológiai szakcsoport szervezése 
céljából (. ) A megye területéről 40 gyógyszerész jelentkezett, s 1976. okt. 26-án tartottuk 
meg a gyógyszertechnológiai szakcsoport alakuló ülését (. ) Dr. Muraközi Gáborné fő
gyógyszerész (. ) a szakcsoport szakmai munkájának irányításával dr. Lampé Istvánné és 
Apostol Imre gyógyszertechnológus szakgyógyszerészeket bízta meg. (Gyógyszerészet, 
1977, 73.) 

* * * 
Van egy szaktudományok szerinti szervezeti rendszerünk: 6 tudományos szakosztá

lyunk, valamint egy területi (munkaterületi) szervezeti rendszerünk, amely a húsz gyógy
szertári központ hatáskörében, illetőleg a gyógyszeriparban és a kórházi, intézeti gyógyszer
tárakban tevékenykedő tagtársainkat foglalja egységes szervezetbe, függetlenül az általuk 
művelt szaktudomány ágazattól. Ez a területi szervezési rendszerünk azonban még nem tel
jes, mert a kórházakon kívül, más költségvetési szerveknél dolgozó tagtársainknak még 
nincs ilyenfajta összefoglaló, mozgósító szervezete .. (. . ) 

A FIP elnökének, Wintersnek a kezdeményezésére ( . ) Társaságunk elnöksége majd or
szágos vezetősége foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy rendezhetnénk-e Budapesten FIP 
kongresszust és közgyülést. Az ilyen kongresszus rendezésének alapfeltételei varrnak PI 
csak olyan városban lehet megrendezni, amelyben biztosítani lehet a kb. 2500 külföldi 
résztvevő megfelelő elszállásolását; ahol megfelelő terem áll rendelkezésre ilyen létszámú 
plenáris előadások részére, valamint néhány száz hallgató befogadására alkalmas előadó
termek 10 szekció egyidejű működésére. ( .) Társaságunk vezetősége gondosan mérlegel
te a lehetőségeket és az időközben írásban is beérkezett felhívásra olyan választ küldött, 
hogy társaságunk 1982-ben kész vendégül látni a soron következő FIP kongresszust és 
közgyülést 

Másik, szintén nem irjkeletű kapcsolatunk a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társa
sághoz füződik Korábbi tervek alapján nemrégiben ismét előtérbe került az a kívánság, 
hogy az említett társaság is Budapesten rendezhesse meg nemzetközi kongresszusát ( ) 
Realizálására csak 1979-ben vagy 1981-ben kerülhet sor Társaságunk Gyógyszerésztörté
neti Szakosztálya az Orvostörténeti Társasággal együttműködve lépéseket tesz a terv meg
valósítására ( . ) 

Rázsó lstván tagtársunk a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjának igazgatója meg
találta armak lehetőségét, hogy az illetékes tanácsi szervek hozzájárulásával a XIII Viseg
rádi u. 19 .. szám alatti volt gyógyszertár helyiségeit számos berendezési tárggyal együtt át
adja használatra társaságunknak, hogy ott a titkárság és a Gyógyszerészet szerkesztősége sa
ját helyiségekhez juthasson. (. ) A Társaság elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy a Gyógy
szerészet borítólapján a „kígyó-kehely" embléma helyett a Gyógyszerésztudományi Társa
ság régi emblém~ját, a gyógyszerészet nemzetközi nevét is adó „Phar-ma-ki" istenség stili
zált képét alkalmazzuk (. ) 

A Gyógyszerészettörténeti Diárium, valamint a területi szervezetek Híradói a mult év
ben kiadott rendelkezések értelmében egyelőre nem jelenhetnek meg Kiadásukat engedély
hez kötötte a rendelet, takarékossági okokból azonban az illetékes hatóság a megkért enge
délyeket nem adta meg. (Dr. Láng Béla fötitkári beszámolója a Társaság közgyülésén- rész
letek Gyógyszerészet, 1977, 83.) 

* * * 
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1977 március 23-26 .. között a SZOTE gyógyszertárával közösen, ünnepi külsőségek kö
zött Szegeden rendezték meg az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete II. Országos 
Szimpozionját ( ) Az ünnepi megnyitó ülésen csaknem 300-an vettek részt (Gyógyszeré
szet, 1977, 433.) 

* * * 
Magyarországon a világon az elsők között, 1927-ben vette kezdetét a hatósági gyógy

szerellenőrzés megszervezése. Ezt a feladatot a kormány a Rockefeller Alapítvány támoga
tásával két évvel korábban létesített Országos Közegészségügyi Intézetre bízta. ( .. ) (Az öt
ven éves évforduló alkalmából 1977. október 7-én a Magyar Gyógyszerészeti Társaság ün
nepi előadóülést szervezett, melynek előadói: dr. Vastagh Gábor, dr. Rózsa Pál és dr. Bayer 
litván voltak) (Gyógyszerészet, 1977, 443.) 

1978 
1977. október 14-15-én rendezte meg a Győr-Sopron megyei Tanács Kórházának Petz 

Aladár Orvosi Klul:ija, a Soproni Városi Tanács Kórház-Rendelőintézeti Egysége, a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság Győr-Sopron megyei Szervezete és az Orvos-Egészségügyi Dol
gozók Szakszervezetének Megyei Bizottsága Sopronban az első Megyei Orvos
Gyógyszerész Napokat A rendezvény a 700 éves Sopron ünnepségsorozatának egy kiemel
kedő programja volt (Gyógyszerészet, 1978, 74.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos vezetősége Budapesten, a Fővárosi Ta

nács Gyógyszertári Központja klubhelyiségében 1977. december 7-én dr. Zalai Károly el
nökletével értekezletet tartott, (amelyen) (. . ) dr. Küttel Dezső a Gyógyszertechnológiai 

A képen balról dr. Bölcs Béla, dr. Szász György, dr. Kedvessy György, Verzárné dr. Petri Gizella, 
dr Zalai Károly, dr. Láng Béla, dr Vidovszky Kálmán és Horváth Gyula 
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Szakosztály elnöke (. .) előterjesztette azt a javaslatát i!L kérését, hogy a Társaság fordul
jon ismét a Magyar Tudományos Akadémiához egy gyógyszerkutatási és gyógyszertechno
lógiai munkabizottság létesítése érdekében. Ilyen kezdeményezés tulajdonképpen már tör
tént, de meghiúsult azon, hogy nem sikerült eldönteni: az Akadémia Orvosi vagy Kémiai 
osztályának keretében létesü\jön. Azt tartaná helyesnek, ha ez a munkabizottság mindkét 
osztályhoz tartoznék, mert a gyógyszer kutatásnak és a gyógyszertechnológiának van orvo
si oldala és van kémiai oldala is (. . ) (Dr. Zalai Károly elnök szerint) a jelenlegi alapsza
bály értelmében Társaságunknak 3 évenként kell tis~jító közgyűlést és két tisztújító köz
gyűlés között 1 beszámoló közgyűlést tartania. Kb. 1 évvel ezelőtt a MO TESZ arra hívta fel 
a Társaságot, hogy alapszabályunkat úgy módosítsuk, hogy a tisztújító közgyűlési periódu
sok 4 évesek legyenek, amint ez a tanácsi szervek választási periódusainak megfelelően a 
legtöbb orvostársaság gyakorlatává vált Nekünk eddig az volt az álláspontunk, hogy a kö
vetkező tisztújítási periódus nálunk még három év maradjon és utána térjen át Társaságunk 
a 4 vagy akár esetleg 5 éves tisztújítási periódusra, feltéve, hogy a MOTESZ is átveszi a 
MTESZ-egyesületek gyakorlatát (Gyógyszerészet, 1978 , 228) 

• • • 
Dr. Zalai Károly elnök javasolta, hogy a MOTESZ módosított alapszabályának megfe

lelően Társaságunk tisztikarát jegyző megválasztásával egészítsük ki. Ezenkívül az elnök 
szükségesnek ítéli könyvtárosi tisztség létesítését, minthogy a Gyógyszerészet könyvtárát a 
gyakorlatban már egyesítettük Társaságunk fóként régebbi könyvekből és folyóiratokból ál
ló könyvtárával Az elnök javasolta továbbá, hogy térjen át Társaságunk arra a régebbi gya
korlatra, hogy a 3 alelnök helyett 4 alelnököt válasszunk és az alapszabályunkat is ennek 
megfelelően módosítsuk Ilyen módon megoldható lenne, hogy tagságunk megoszlási ará
nyával jobb összhangban a gyógyszertár hálózatban dolgozó tagtársakat két alelnök (egy bu
dapesti és egy vidéki) képviselje az elnökségben, továbbá egy-egy alelnök képviselje az 
iparban, valamint az egyetemeken, tudományos intézményekben működő tagtársakat 
(Gyógyszerészet, 1978, 348.) 

••• 
A gyógyszerészeti tudományok, gyakorlat és oktatás fejlesztése három önálló szakterület, 

amelyeknek tudatos és a társadalmi igényeknek megfelelő kialakítása csak úgy lehetséges, ha 
e szakterületek összhangját minél tökéletesebben megvalósítjuk A gyógyszerészeti tudomá
nyok f~jlesztése tagtársaink eredményes kutatómunkájára épül, az elért eredmények, elhang
zott előadások és cikkek publikálásához Társaságunk az elmúlt periódusban fokozott mérték
ben és egyre teljesebben szakosítva biztosított lehetőséget Engedjék meg, hogy most csak 
egy adatot említsek: a beszámoló időszakában 18 konferencián, szimpozionon, kollokviu
mon, előadóversenyen összesen 735 tudományos előadás hangzott el Ehhez még hozzájárul
nak a megyei orvos-gyógyszerész napok és különböző elöadóülések legalább 450-500-ra te
hető előadásai, továbbá a tagtársak külföldön megtartott előadásai, amelyeket legalább 100-ra 
becsülök Ez összesen mintegy 1300 előadást jelent ( . ) Ismert tagtársaink előtt, misze
rint vizsgálódásaink alapján figyeltünk fel arra, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság 
hosszú időn keresztül senkit sem minősített a gyógyszerészeti tudományok szakterületéről, 
holott az 1960-as évektől kezdve évenként egyre nagyobb számban szereztek gyógyszeré
szek a gyógyszerészeti tudományok szakterületére eső témakörben készített értekezésekkel 
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tudományos fokozatot A TMB-vel folytatott többszöri megbeszélés eredményeként az el
múlt 3 évben már több kandidátusi (sőt egy esetben a „Gyógyszerészeti tudományok dokto
ra") fokozatot is kiadtak A végső megnyugtató megoldást egy önálló gyógyszerészeti bi
zottság felállításában látjuk (Dr. Zalai Károly elnök beszámolója a Társaság 37. közgyűlé
sén - részletek Gyógyszerészet, 1978 , 441 ) 

••• 
Célszerűnek találta az elnökség az alapszabályba foglalni azt, hogy a gyógyszerésztudo

mányi karok mindenkori dékánjai, valamint a szaklapok főszerkesztői, az etikai és szám
vizsgáló bizottság elnöke is hivatalból tagjai legyenek az országos vezetőségnek ( ) fag
létszámunk alakulása is ana mutat, hogy a szervezettség fejlődésével tagságunk létszáma is 
gyarapodott, aktivitása fokozódott. Az 1970 .. évi kb 2000 főnyi tagságunk 1975-re megha
ladta a 3000 föt, az 1978 évben pedig már 3467 tagot tart nyilván a MOTESZ. (. ) 
Dr. Hegedüs Lajos tagtársunk kezdeményezésére a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály kere
tében megalakult a magyar gyógyszerészek pantheon bizottsága azzal a feladattal, hogy hi
vatásunk nagyjainak emlékeit az utókor számára gyíjjtse és megörökítse. (Dr. Láng Béla fő
titkár beszámolója a Társaság 37. közgyűlésén - részletek Gyógyszerészet, 1978., 446.) 

••• 
A Társaság elnökévé dr. Zalai Károlyt, főtitkárává dr. Stenszky Ernőt, alelnökévé 

dr. Láng Tibort, dr. Minker Emilt, dr. Küttel Dezsőt, dr. Váradi Józsefet választották 
(Gyógyszerészet, 1978, 463) 

1979 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Analitikai Szakosztálya, Szolnok megyei Szerve
zete, a Magyar fudományos Akadémia szerves és gyógyszeranalitikai munkabizottsága, az 
MTA-EüM gyógyszerészeti és gyógyszerkönyvi bizottsága és a Szolnok megyei Tanács 
Gyógyszertári Központja 1978. április 26-28-án rendezte meg a X Gyógyszeranalitikai 
Kollokviumot Szolnokon. (Gyógyszerészet, 1979, 150.) 

••• 
A Hajdú-Bihar megyei Tanács Gyógyszertári Központja és a Magyar Gyógyszerészeti 

Társaság megyei szervezete 1979. február 27-28-án Országos Gyógyszergazdálkodási kon
ferenciát rendezett Debrecenben a Kölcsey Ferenc művelődési központban .. A már hagyo
mányos, évenként más-más megyében megrendezésre kerülő fórumon részt vettek az 
Egészségügyi Minisztérium képviseletében dr. Harangi György fóosztályvezel:i.\ helyettes, 
dr. Katona Kálmánné közgazdasági osztályvezető, a Gyógyáruértékesítő Vállalat képviselői 
és a megyék gyógyszerellátással foglalkozó szakemberei .. A konferenciát dr. Cse;tei István 
megyei fógyógyszerész nyitotta meg (Gyógyszerészet, 1979 , 267.) 

••• 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság Ipari Szervezete a SOTE Gyógi szcrészeti Intézeté

nek tantermében minden hónapban klubdélutánt rendez. A klubdélutánok vitaindító előadá
sai a modem gyógyszergyártás valamennyi fontos kérdését felölelik és a témák igen mélyre
ható, kötetlen formájú megvitatására nyújtanak lehetőséget (Gyógyszerészet, 1979., 382.) 
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Prof dr. Zalai Károly 

A ~{agyar Gyógyszerészeti társaság elnöke volt 1975-től 1982-ig, társ
elnöke 1982-1986 között 

1921 augusztus 26-án született Budapesten gyógyszerész családból 
Gimnázíunii tanulmányait Cegléden végezte, itt érettségizett, majd be
lépett a családi patikába és dr· Wlébet Dez5Ó budapesti gyógyszertárá
ba gyakornoknak Gyógyszerészi tanulmányait a Pázmány Péter I'udo
mán7eg)'etemen végezte és 1943-ban nyert oklevelet Édesapja a hábo
rú polgári áldozata lett, emiatt átvette a ceglédi patika vezetését Gyógy
szerészdoktori diplomáját Széki 'Tibor· professzor Szerves Kémiai Intézetében szerezte meg 
1947-ben Az államosítás után közforgalmú gyógyszertárban dolgozott 1952-ben szakfl=:lügye
lő lett a Pest Megyei Gyógyszertári Központnál. Ezt követően vezető szakfClügyelővé nevez
ték ki a Fő..-árosi Tanács Gyógyszertári Központjába Feladatává tették az asszisztensképzés 
megszervezését (az asszisztensképzés előadója is lett) és részt vett a „Gyógyszertári assziszten
sek kézikönyve", később a többször megjelentetett „Gyógyszertechnológia" című könyv meg
írásában 1962-ben n1eghivást kapott a Budapesti Orvostudomán)~ Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Karára a gyógyszerügyi szervezéstan oktatására Már első évben megírta a jegyzetét, 
mely később könyv formában is megjelent 1964-től az Egyetemi Gyógyszertárba került ad
junktusi minőségben, 1966-tól annak vezetője lett 19 70-ben védte 1neg az orvostudon1ány 
kandidátusa értekezését 1973-ban egyetemi docensi, 1982-ben intézetvezető egyetemi tanári 
kinevezést kapott; 1992-ig, nyugalomba vonulásáig ott dolgozott 

Széleskörű tudományos tevékenységet végzett, amit 306 közleménye is íelez. 12 könyv és 
könyvrészlet, 7 egyetetni jegyzet szerzője Munkáit gyógyszer-analitika, gyógyszer-technológia, 
gyógyszerügyi szervezés, orvos- és gyógyszerész történelem tétnákból jelentette n1eg. Oktató 
munkája során 105 gyógyszerészi egyetemi doktori értekezés és 5 kandidátusi disszertáció té
mavezetője volt Kongresszusokon mintegy 80 előadást tartott, részben idegen nyelveken 

1984--1990 között a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja Ebben az időszakban valósult 
meg a 10 feléves gyógyszerészképzés, vala.mint az angol nyelvű oktatás 1992-ben lett az MTA 
doktora. Tagja a Magyar 'Tudományos Akadémia Gyógyszerésztudon1ányi Bizottságának és 
Orvostörténeti Munkabizottságának 

Jelentős szerepet vállalt a szakmai közéletben 1964-ben a Gyógyszerész Szakcsoport főtitkárá
vá választották, a Magyar Gyógyszerészeti Társaságban ezt a funkciót folytatólagosan 11 éven ke
resztül, magas szinten látta el. 1975-től 1982-ig a Társaság elnöke, 1982-től 1986-ig társelnöke volt 
1968-tól tisztségviselője a Magyar Orvostörténelrni Társaságnak és a MOTESZ-nek 1989-ben 
MOTESZ díjjal tüntették ki Megírta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság történetét a 
kezdetektől 1999-ig 1976-tól 1984-ig a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) alelnöke. Sze
repe volt abban, hogy a FIP is létrehozta a gyógyszerügyi szervezési szakosztályt, mint hivatalos 
szekciót Tligja a Nemzetközi Gyógyszerésztörténcti Társaságnak (lGGP) és a Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti Akadémiának (AU-IP) Előbbinek 1982-től 1989-ig, utóbbinak 
1991-1995 között elnöke volt 1986-ban elnyerte a Spanyol Királ}i Gyógyszerészeti Akadémia 
tat,rságát Meghívás alapján egyes országok gyógyszerészeti társaságai tiszteletbeli taggá választot
ták },_csehszlovák 1976-ban, a keletnémet 1978-ban, az orosz 1980-ban, a bolgár 1988-ban, az 
észt 1990-ben, a benelux gyógyszerészeti társaság 1990-ben választotta tiszteletbeli taggá 
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A genti (1973), a krakkói (1975), a kairói (1985), a granadai (1985), az észt (1989), a havan
nai (1989) és a ro1nániai iasi (1993) egyetem, továbbá az Olasz Akadémia egyaránt kitüntette 
Az IGGP a Scbelenz Emlékéremmel (1991), Párizs polgárn1estere aranyéremmel (1995) is1ner
te cl tevékenységét 1980-ban „Kiváló Gyógyszerész'', 1990-ben a „~1agyar Köztársaság Csil
lagrendje" érdemrend, 2003-ban a lvfagyar Köztársaság ezüst emlékkereszt kitüntetéseket kap
ta. 1996-ban „Professor e1neritus" cÍlnet adományozta számára a Semmehveis Orvostudomá
nyi Egyetem 2001-ben életműve elismeréseként, 80. születésnapja alkalmából „Az Egészség
ügyi lYliniszter Díszoklevele" kitüntetést vehette át és a l\1agyar Gyógyszerész Kamara életmű 
díjjal tisztelte meg Hazai kitüntetései: Than Károly, \Xfeszprémi István, Mozsonyi Sándor, 
Zsámboki János, Dávid Lajos, Kazay Endre, Ernye} József Emlékérmek, a Magyar 
Orvostörténelmi I ársaság díszoklevele, Cegléd ,,-áras díszpolgára, .Aranygyűrű, a l\.-fagyar 
Gyógyszerészeti Társaság jubileumi aranyoklevele A }.1agyar Gyógyszerészeti Társaság 
Szenátusa elnökségének tagja 

1980 
A Congressus Pharmaceuticus H ungaricus VU rendezvényein 34 országból kereken 

ezer személy vett részt A kongresszus jelentőségét fokozta és nemzetközi tekintélyét növel
te az a tény is, hogy Ian Martens urat, a Federation International Pharmaceutique főtitkárát 
( . ) kongresszusunkon üdvözölhettük ( ) A kongresszuson két plenáris, 15 szekció
plenáris és 283 szekció előadás hangzott el. (Gyógyszerészet, 1980, 81) 

* * * 
A kutatók legnagyobb számban a gyógyszerformulálás, a gyógyszertechnológia területé

re eső témákkal foglalkoznak, az új gyógyszerkészítő eljárásokkal, segédanyagokkal mind a 
recepturai, mind a közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés vonatkozásában. A tudományte
rület minőségi változáson és ennek természetes velt'.járójaként mennyiségi növekedésen ment 
át A biofamáciai szemlélet, a farmakokinetikai mérések, nemcsak új kutatási területeket je
lentettek, hanem hozzájárnltak a gyógyszerhatás optimalizálásához is. A gyógyszertechnoló
gia tudományának másik fejlődő területe a gyógyszerstabilitás biztosítása és értékelése, ami 
gyógyszerterápiás és gyógyszerbiztonsági szempontból egyaránt rendkívül fontos. 

A gyógyszer készítéshez hasonlóan kutatóink érdeklődése változatlanul fennáll a gyógy
szerellenőrzés területén is A minőségi ft'.jlődést nemcsak a klasszikus és műszeres analiti
kai kémia fejlődése, hanem az ellenőrzésbe bevezetett biológiai, mikrobiológiai módszerek 
is jelentik 

A kongresszus előadásai azt is mutatják, hogy előrehaladás mutatkozik a gyógyszerké
miai és farmakológiai kutatások területén is, amely két szorosan összefüggő tudományterü
let munkásságának gyümölcse az új, az eddiginél hatékonyabb, toxicitástól és mellékhatás
tól lehetőleg mentes, új gyógyszer. A farmakológusok a múltban is mindig a jobb gyógysze
reket keresték és megítélésem szerint a gyógyszerészeti tudományok összességének nap
jainkban is ez a legalapvetőbb és legfontosabb feladata 

A szintetikus kémikusok fenti célú munkájához csatlakoznak a gyógynövénykutatók, 
a fitokémikusok, farmakognoszták, akik kongresszusunkon bejelentett előadásaikkal is 
bizonyí\ják a természetes anyagok naP.jainkban is fontos szerepét a gyógyító-megelőző 
munkában. 
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A gyógyszerészi gyakorlat és tudomány f"jlődésének eredménye a klirúkai gyógyszeré

szet, amely kongresszusunk anyagában is már több előadással jelentkezik. E terület kutatói 

keresik a gyógyszerész tanácsadó és konziliárius szerepét az orvos gyógyító megelőző mun~ 

kájában. Erre - az ott elhangzó előadások alapján - hazai viszonylatban is már néhány pél

da van A klinikai gyógyszerésznek további szerepe lehet a gyógyszeranamnézisek felvéte

lében, a gyógyszermetabolizmusok és a kinetika vizsgálatában, a mellékhatások figyelésé

ben, regiszttálásában, statisztikai értékelésében, amely tevékenységek új tudományterületek 

bekapcsolódását.jelentik 
Végül, de nem utolsósorban, kongresszusunkon számos kutató foglalkozik egészségügyi 

és ezen belül gyógyszerészeti szervezési témákkal, beleértve a f"jlődés múl\ját és ütemét 

vizsgáló gyógyszerésztörténeti kutatásokat is. Bár a szervezés és vezetés tudományos alap

jait szakterületünkön csak a legutóbbi évtizedek hozták meg, a kongresszus anyaga mégis 

azt mutatja, hogy e szakterület kutatásával és annak eredményeképpen a gyógyszerellátás 

ill az egészségügy fejlesztésével sok kutató foglalkozik (Dr. Zalai Károly elnök megnyitó 

beszéde a VU Congressus Pharmaceuticus Hungaricus-on, 1979. szeptember 24-én - rész

let Gyógyszerészet, 1980., 82 ) 

* * * 
Több éves hagyománynak megfelelően I ársaságunk elnöksége 1979. december 20-án 

délutánra a Kiss József utcai gyógyszerész klubba összehívta az Elnöki Ianácsadó Testüle

tet, a Iársaság tiszteletbeli tagjait A klubdélutánon mintegy 20 meghívott vett részt 

(Gyógyszerészet, 1980., 112.) 

* * * 
Iársaságunk 1980 május l-től új helyiségben működik Címünk: Budapest, Hőgyes 

Endre utca 4 (Gyógyszerészet, 1980, 309.) 

• • * 
Az MGYI Gyógynövény szakosztálya és ennek helyi csoportja botanikai kutatóutat 

szervezett a Mecsekre és a Villányi-hegységre május 22-től 26-ig az Arzneigemeinschaft für 

Pharmazeutische Verfahrenstechnik (APV) Fachgruppe Pharmacobotanik 40 tagú csoport

jának, mely évente (legutóbb Polinéziában) rendez exkurziót (Gyógyszerészet, 1980 , 309 ) 

* * * 
Megalakult az MGYI'n belül (működő) Közforgalmú gyógyszertári bizottság 

dr. Nikolics Károly elnökletével Elnökhelyettes Geszti Károly, titkát Kutasi Mihályné. A bi

zottság programját az elnökség ( 1980 június 17-i ülésén) elfogadta azzal, hogy kezdje meg 

működését Az előterjesztett programot az őszi vezetőségi ülés is megtárgyalja majd. 

(Gyógyszerészet, 1980, 390) 

* * * 
Magyarországról 11 személy képviselte a Magyar Gyógyszerészeti I ársaságot, valamint 

a magyar gyógyszeripart és gyógyszerkülkereskedelmet (a FIP 28 közgyűlésén és 40 tudo

mányos kongresszusán 1980. szeptember 1-5 között Madridban) A közgyűlésen és a tudo

mányos kongresszuson 50 ország 1700 képviselője vett részt A FIP elnökségében és taná

csában jelen volt dr. Zalai Károly I ársaságunk elnöke, mint FIP alelnök, a tanácsülésen a 

170 

Magyar Gyógyszerészeti I ársaságot dr. Stenszky Ernő fótitkát képviselte. A magyar gyóITT'.

szerészet nemzetközi jó hírnevének újabb elismerése, hogy a tanácsülés és a közgyűlés a va

lasztások során újabb négy évre meghosszabbította dr. Zalai Károly FIP alelnök tisztségét 

(Gyógyszerészet, 1980., 475) 

1981 

A Gyógyszerészet 1978. évi 6, számában ismertette az 1941-ben alakult Magy'." Gyógy

szerészet Pantheon Bizottságának történetét A visszatekintésnek olyan nagy visszhangja 

volt, hogy széles körben felkeltette az érdeklődést a neves magyar gyógyszerészek életrajz

kutatása iránt és felvetődött az a gondolat, hogy a régi Pantheon bizottságot életre kellene 

kelteni A cikk végén a Szerkesztőség üdvözölte dr. Hegedüs Lajos javaslatát, melyet még 

1977 végén nyújtott be az MGYI vezetőségéhez. Az 1977, december 7-i ülésén a Társaság 

a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály hatáskörébe utalta át a j~vasla~ot. . " .. . 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság és a Magyar Orvostörtenelnu I arsas~g kozos Gyogy

szerésztörténeti Szakosztálya 1978 februári vezetőségi ülésén foglalkozott a1avaslattal, mely

nek eredményeként dr. Hegedüs Lajost a Bizottság elnökévé választotta és megbizta a 

Pantheon felújításának megszervezésével (. ) Az elnök ezután bemutatta a d;- Zborayv.al 

együtt készített listát, ( , ,) mellyel (egy következő ülésen) a jelenlévők egyhangulag egyeter

tettek Az elnök b"jelentette, hogy a Pantheon Bizottság egyik feladata a gyógyszerész arckép

csarnok felállítása és a bővebb élettajzok elkészítése (Gyógyszerészet, 1981, 108.) 

* * * 
Az MGYI vezetősége szakmánk helyzetéről, perspektívájáról és a feladatainkról (a 

Kossuth Klubban 1980, november 25-én) ankétot rendezett meghívott szakemberek részvé

telével A következő témákban hangzottak el felkérésre előadások és hozzászólások: 

1 .. A gyógyszerellátás feladatai a módosult egészségügyi alapellátás kapcsán; lehetősé-

geink az egészségügyön belül és azon kívül . . . 

2 A korszerű közforgalmi gyógyszertárak; a közvetlen feladatok és a fe1lesztes feltete-

leinek megteremtése 
3. A korszerű kórházi és intézeti gyógyszertárak; a feladatbővülés és a bővített feladat-

kör feltételeinek biztosítása 
4. Az irányítás korszerűsítése és az országos, központosított szakmai vezetés megvaló-

sítása. 
5. A folyamatos és korszerű gyógyszerellátás megvalósítása A gyógyszerellátás és a 

szakmai irányítás összefüggése 
6. A szakemberellátás és a szakképzés a várható feladatok figyelembe vételével ( ) 

Dr. Zalai Károly a Iársaság elnöke megnyitó(jában elmondta, hogy) a most tiirgyalásra 

kerülő téma Clauder professzor elnöksége alatt már napirenden volt és ahhoz Clauder pro

fesszor még külön anyagot is kidolgozott Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a két évvel ~zelőt

ti közgyűlés már határozatban leszögezte, hogy a I ársaság foglalkozik és foglalk?zm fog a 

gyógyszerészet perspektívájával. A megbeszélésünk célja feltétlen az, _hogy k1_alak1tsunk va

lamiféle közös álláspontot, amiben kifejezésre jut, hogy hogyan látjuk m1 '" 25-30-an a 

gyógyszerészet jövőjét, hogyan szeretnénk alakítani a pályánkat és f~jlődését A ~övetkező 
lépés - azt hiszem - az kell legyen, hogy meg is valósítsuk mindezt (. , ) Szeretnem elmon

dani az előmunkálatokat (. , ) Brantner Antal a Társaság keretein túlmenőleg, egy szűkebb 
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baráti társaság keretében ezt a témát évek óta napirenden tartja és időnként összejövünk kü
lönféle felállásban, hol az officinaiakkal, hol az igazgatás szakembereivel és a gyógyszeré
szet fejlődéséről beszélgettünk, vitatkoztunk Ez aztán továbbment és továbbhullámzott a 
társaság keretei között is. ( ) 

Dr. Nikolics Károly (felkért hozzászólásában kifejtette, hogy) profilbővítés keretében két 
terület fejlesztendő, ahol a szakértelem ezt megkívánja, ugyanakkor helyigény különöskép
pen nem szab gátat ennek Ez a gyógynövények és a gyógykozmetikumok területe. Ismere
tes, hogy a Herbaria szaküzletei szinte kísajátították ezt a területet Pedig a gyógyjavalla
tokkal való propagálás nem feladatuk A gyógykozmetikumok előállítása nemcsak gyáraink 
feladata, hanem a magisztrális „dermofilrmácia" révén - nemzetközi szinten is látszik - a mi 
területünk 

Dr. Mezey Géza (felkért hozzászólásában kif,>jtette, hogy) a klinikai gyógyszerészet 
számos, egyáltalán nem összecsengő definíciójából egy közös emelhető ki: az, hogy ez be
teg-orientált tevékenység. Jelenlegi felkészültségünk mellett ezt a tevékenységet úgy fo
galmazhatjuk meg, mint a gyógyszertechnológiai és biofarmáciai ismeretek beteg-orientált 
alkalmazását a farmakoterápiában és gyógyszerrendelésben a kezelőorvos, gyógyszerész 
és klinikai farmakológus közötti együttműködés keretében. Ahogyan a klinikai farmakoló
giát páciens-orientált farmakológiának tekintjük, az alkalmazott betegcentrikus gyógysze
részi tevékenységet, különösen az alkalmazott biofarmáciát és alkalmazott gyógyszertech
nológiát klinikai gyógyszerészetnek nevezhe\jűk. A gyógyszertechnológia-biofarmácia-

FIP Kongresszus Bécsben 
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farmakokinetika és az újabban felfedezett gyógyszerformák (liposzóma, DNS-gyógy
szerkomplex stb.) speciális gyógyszerészeti szakértelmet igényelnek, tehát nem lehet két
séges, hogy a klinikai-intézeti gyógyszerész a biofarmáciai és gyógyszertechnológiai kér
désekben is a konziliárius feladatát látja el, hiszen ezek is az optimális farmakoterápia ré
szét képezik (Gyógyszerészet, 1980, 137.) 

• * • 
Szeptember 7-én nyitották meg Bécsben az idei F IP kongresszust, amelyen ezúttal az 

MGYr tagjai jóval nagyobb számban lehettek jelen, mint egyébként A titkárság és a Győr
Sopron valamint Vas megyei Szervezet társasutazást szervezett a Kongresszus eseményei
nek megtekintésére és így a hivatalos küldöttekkel együtt mintegy 120 magyar résztvevője 
volt a Hofburgban rendezett tudományos nemzetközi gyógyszerésztalálkozónak (Gyógy
szerészet, 1981, 433) 

* * * 
Uj létesítménnyel gyarapodott a magyar gyógyszerészet 1981 szeptember 15-én nyílt 

meg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár önálló egységeként az 
Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár Budapest Vlll kerületében, a Józsefváros
ban, a Mátyás tér 3. alatt a volt „Szent Keresztély" Gyógyszertár helyiségében A gyógy
szertár bútorzata már korábban védett iparművészeti emlék volt, így azt változatlan formá
ban hagyták. (Gyógyszerészet, 1981, 474.) 

1982 
Hazánknak ( ) az a megtisztelő feladat jutott, hogy megrendezhette az 1981 évi Nem

zetközi Gyógyszerészettörténeti Kongresszust az Internationale Gesellschaft fur Geschichte 
der Pharmazie (IGGP), a World Union of the Societes far the Hystory of Pharmacy (UMSH) 
és azAcademie Internationale d'Historie de la Pharmacie szervezetek megbízásából. A szer
vezés munkájában a Magyar I udományos Akadémián, a Magyar Gyógyszerészeti I ársasá
gon kívül fontos szerepet vállalt a Magyar Orvostörténelmi Társaság s nem utolsó sorban a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és L.evéltár, míg az adminisztratív munká
latok lebonyolításában a MO TESZ kongresszusi irodája nyújtott értékes segítséget ( . ) 
1981 szeptember 28-án (. ) került sor a Társaság tisztújító közgyűlésére az Akadémiában, 
ahol a lelépő elnök proj dr. Wolfgang Schneider beszámolója után az új elnökség megvá
lasztására került sor. A közgyűlés a vezetőség egyhangú jelölése alapján - ugyancsak egy
hangúlag - elnökké dac. dr. Zalai Károlyt, a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnökét vá
lasztotta meg (Gyógyszerészet, 1982, 26.) 

* * * 
A gyógyszerészet az egészségügy része és területe a gyógyszerellátással kapcsolatos 

komplex tevékenység. Ehhez kapcsolódva végzi a gyógyászati célra alkalmas anyagok meg
ismerését és gyógyszerként előállítását A gyógyszerész feladatkörébe tartocik a gyógysze
rek ellenőrzése, elosztása, valamint a legelőnyösebb felhasználása A gyógyszerész a gyógy
szerellátás feltételeit biztosítja és kialakítja az alap- és szakellátás megfelelő módszereit 

A gyógyszerésztudomármyal kapcsolatos tevékenység körébe tartozó elméleti és gya
korlati ismeretek a természet-, az orvos-, a társadalomtudományok ismereteiből, valamint a 
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műszaki és közgazdasági ismeretekből tevődnek össze A tevékenység során az egyes isme

retekre különböző mértékben van szükség. ( . ) A gyógyszerész a felsorolt tudományok kö

réből szerzett ismeretekkel rendelkező diplomás, aki a gyógyszerellátás területén a gyógy

szerészi eskü szellemében, az orvosi munka részeseként tevékenykedik 

A szakképzés során szerzett újabb ismeretek birtokában a gyógyszerellátás bármely te

rületén vezető, irányító, ellenőrző feladatokat lá(ja el és a szak-területet hivatott továbbf<li· 

leszteni. A gyógyszerész tehát képzettsége alapján részt vesz 

- a gyógyszerkutatásban és a gyógyszerek üzemi gyártásában, 

- a gyógyszerek ellenőrzésében, 
- a gyógyszerellátás igazgatásában, irányításában és felügyeletében, 

- a lakosság közvetlen egészségügyi alap- és szakellátásában, 

- egyéb egészségügyi feladatok (egészségre való nevelés, információ) ellátásában, 

- a gyógyszerészet tudományos és műszaki f<ljlesztésében, 

- a gyógyszer külkereskedelemben és a gyógyszerek készletezésében. ( . .) 

A jelen négyéves egyetemi oktatási idő és a korábbi egy évesről fél évesre csökkentett 

munkahelyi gyakorlat már évtizedek óta nem elégséges. A jelenlegi időkeretben az oktatási 

célkitűzések megvalósítását, még a gondosan szelektált oktatási tematikák sem oldhatják 

meg A f«jlődés világjelenség, éppúgy végbemegy mind a tőkés, mind pedig a szocialista or

szágok gyógyszerészetében. Ennek hatására módosul külfüldön is az egyetemi képzés és a 

bővülés kapcsán megvalósult, szinte mindenhol már az 5 éves egyetemi gyógyszerészképzés. 

A szocialista országok viszonylatában is a képzésünk elmaradott, és a magyar gyógyszeré

szet további fejlődése meghatározó módon az egyetemi képzésünk ftiilődésétől függ .. (. .... ) 

Az egyetemi képzésről, a képzés célkitűzéséről és a képzéssel kapcsolatos teendőkről a 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság álláspontja megegyező a már korábban kialakított egye

temi állásponttal. A I ársaság a gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek és tudományos 

szakosztályainak álláspontját fogalmazza meg, amikor halaszthatatlarmak tartja a képzés re

formját és azt már csak egy ötéves egyetemi képzés keretében tar(ja megvalósíthatónak 

Ezért javasoljuk az ötéves képzési idő bevezetését, melynek egyik formájával már negyven 

évvel ezelőtt a magyar egyetemeken is találkozhattunk (. . ) Ugyancsak felmerül az a kér

dés, hogy az orvostudományi egyetemek különböző karain végzettek között időszerű lenne 

az egyetemi doktori cím adományozásánál meglévő megkülönböztetést megszüntetni. Az 

MGYT tagságának a többsége azon a véleményen van, hogy a doktori cím adományozásá

nál ma még meglévő megkülönböztetés hátrányos helyzetet teremt a gyógyszerészek szá

mára, a velük szoros munkakapcsolatban dolgozó azonos egyetemen végzettekkel szemben 

A gyógyszerellátást érintő közvetlen cél a lakosság gyógyszerellátásának továbbfejlesz-

tése. Így az ezzel kapcsolatos feladatok többirányúak .. (. . ) . 

- Elő kell segíteni az orvosok jobb tájékoztatásával a hiányzó gyógyszerek azonos értékü

ekkel történő helyettesítését, továbbá az új készítmények minél előbbi helyes alkalmazását 

- Erősödjön a gyógyszerkiadás biztonságát, a gyógyszeres kezelés hatékonyságát, a 

kedvező terápiás hatást célzó információs tevékenység. (. . ) A lakosság egészségnevelési 

munkájának f<ljlesztésével el kell érni, hogy kialaku\jon a gyógyszerek helyes alkalmazása, 

ezzel csökkenjen az indokolatlan gyógyszerfogyasztás. 
- Az egészségügyi alapellátás kapcsán kif„jezettebben vegyünk részt a lakosság egészsé

ges életmódra való nevelésében, a betegségek megelőzésében, ezzel segítsük elő az egyén és a 

közösség egészségének védelmét, a lakosság általános és egészségügyi kultúrájának növelését 
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A fenti feladatok ellátásához szükséges, hogy az állami és szakvezetés segítse elő, hogy 

a gyógyszertárak a szervezési, a tárgyi és a szakmai feltételek biztosításával, valóban egy

egy terület egyik egészségügyi centrumai legyenek (A gyógyszerészet feladata a gyógy

szerellátás továbbf~jlesztésében A Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos vezetőségé

nek álláspontja - részletek Gyógyszerészet, 1982., 321.) 

* •• 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 1982 mamus 

29.-április 1. között rendezte negyedik, de első nemzetközi szimpoziumát Kőszegen. A ren

dezvény felett a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) vállalt védnökséget. A szim

poziumot dr. Mohr Tamás egyetemi docens, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnöke 

nyitotta meg. Ezt követően dr. D D Breimer professzor, a FIP tudományos titkára méltatta 

a találkozó jelentőségét ( ) A szimpozium tudományos programja(. ) négy témakörben, 

s ennek megfelelően négy szekcióban folyt: gyógyszerügyi szervezés, gyógyszeres terápia, 

biofatmácia-gyógyszertechnológia és gyógyszerellenőrzés. A négy szekció programjába 

összesen 29 plenáris és 63 poszter előadás került A szimpoziumnak 350 hazai és 21 ország

ból mintegy 100 külföldi résztvevője volt (Gyógyszerészet, 1982, 441) 

1983 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1982 szept 15-17-ig Siófokon rendezte meg a 

X Országos Gyógyszertechnológiai Konferenciát, melyen közel ötszáz hazai és mintegy öt

ven külföldi (. ) szakember vett részt. A jubiláris rendezvényt a konferencia elnöke, 

dr. Rácz Lstván tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy-

l~-~;;.&4";.a.1.iZ::r:~-~~f~~m.:.·21t:um Dt\zu:UE:r: rs m~ 

Az MGYT 1981-1986 közötti elnöksége Álló sor balról: dr Minker Emil, dr Láng Tl'bor, 
dr. Váradi József, dr. Burger Kálmán; ülő sor balról: dr. Stenszky Ernő, dr. Szőke Endréné 

(titkárság), dr. Nikolics Károly, dr. Andrásfalvy Andrásné (titkárságvezető) és dr. Zalai Károly 
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Dr Rácz István és dr. Kedvessy György a 
X. Gyógyszertechnológiai Konferencián 

szertechnológiai Szakosztályának el
nöke nyitotta meg .. (. . .) (A konferen
cián 15 plenáris és két szekcióban 
összesen 60 szekcióelőadás hangzott 
el, a poszterek száma 18 volt) 
(Gyógyszerészet, 1983., 24 ) 

* * * 
A tudományos és szakmai ered

mények egyik fontos alapjának te
kintem, hogy munkánk végzésének 
feltételei az ehnúlt években sokat ja
vultak Hivatkozom Társaságunk fő
bérleti irodahelyiségeire, a taglét
szám növekedésére, a nagyszámú, 
jól sikerült rendezvényre, amelyek 
mind hozzájárultak bevételeink fo
kozódásához, a Tár saság anyagi 
helyzetének erősödéséhez 

Az előzőekben elmondottak bátorítottak bennünket arra, hogy vállalkozzunk a FIP 1984 
évi világkongresszusának Budapesten való megrendezésére, ill. azon a házigazda szerepé
nek a betöltésére Ez irányú tárgyalásaink eredményre vezettek és a FIP Budapesten járt 
képviselői a lehetőségeket megfelelőnek tartják, s így társaságunk életében először fog meg
valósulni hazánkban gyógyszerészeti világkongresszus megrendezése. A rendezés ténye 
már önmagában is megtisztelő és a magyar gyógyszerészet elismerését jelenti (Dr. Zalai 
Károly elnöki zárszava az MGYT 1982 november 23-án tartott tisztújító közgyűlésén -
részlet Gyógyszerészet, 1983, 45.) 

* * * 
A megválasztott elnök dr. Nikolics Károly, társelnök dr. Zalai Károly, alelnök dr. Burger 

Kálmán, dr. Láng Tibor, dr. Minker Emil, dr. Váradi József, főtitkár dr. Stenszky Ernő, titká
rok dr. Écsy Zoltán, dr. Lipták József, Somogyiné dr. Szélpál Gizella, dr. Vincze Zoltán. 
(Gyógyszerészet, 1983, 43.) 

* * * 
1983. február 22-én tartotta első, alakuló ülését az MGYT Ifjúsági Bizottsága. A Bizott

ság célja: a fiatal gyógyszerészek szakmai tudományos munkájának támogatása, bekapcsoló
dásnk segítése a Társaság munkájába Az Ifjúsági Bizottság éves munkaterv alapján dolgo
zik, amelyet a MO TESZ Ifjusági Bizottságának, valamint az MGYI munkatervének figye
lembe vételével készít el (. .... )Az Ifjúsági Bizottság elnöke Mersich Gáborné dr gyógyszer
tárvezető, titkár Néder Andrásné gyógyszerész szakelőadó (Gyógyszerészet, 1983, 228 ) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökségének meghívására l 983 június 23-án az 

Osztrák Gyógyszerész Kamara és az Osztrák Gyógyszerész Szövetség vezetői látogatást tet
tek Sopronban. ( ) Az egynapos program Sopronban a „ Than Károly" gyógyszertárban rö-
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vid üdvözlő fogadással kezdődött, majd a vendégek a belvárosi séta során megtekintették a 
Patika Múzeumot Az érdemi tárgyalások az Állami Szanatórium balfi gyógyidegenforgal
mi részlegében folytak, ahol dr. Nikolics Károly ismertette az MGYT sokirányú működését 
és célkitűzéseit, délután pedig dr. Zalai Káro(y számolt be az 1984. évi budapesti FIP kong
resszus előkészítő munkáiról.. ( ) A tanácskozás célja az együttműködés további kiépítése 
volt (Gyógyszerészet, 1983, 388.) 

* * * 
A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya, a Magyar Gyógysze

részeti Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 1983 
szeptember 15-én egész napos ünnepségsorozaton emlékezett meg Winklei Lajos, az akadé
mia rendes tagja, egyetemi tanár (1863-1938) születésének 120. és Schulek Elemér az aka
démia rendes tagja, egyetemi tanár (1893-1964) születésének 90 évfordulójáról. (Gyógy
szerészet, 1983 , 44 L) 

1984 

1983 november 9-én a Budapesti Orvos-Gyógyszerész Napok keretében tartotta 
nyilvános alakuló ülését az MGYI Egészségnevelési Bizottsága. (. . ) A Bizottság elnö
ke dr. Váradi József az F IGYK igazgatója az MGYT alelnöke(. ) lett (Gyógyszerészet, 
1984' 101.) 

* * * 
Az MGYT Gyógynövény Szakosztálya 1983 szeptember 29-én „Fitoterápia" címmel 

konferenciát rendezett Egerben. A szakosztály az ugrásszerűen megnövekedett igény és az 
egyre gyakrabban fölmerülő problémák ismeretében az elmúlt évben határozta el az említett 
témakörű konferencia megrendezését. A szakosztály vezetősége úgy vélte, hogy ez a ren
dezvény mintegy elindítója kell legyen annak a folyamatnak, amely a fitoterápiás szerek for
galmazása, alkalmazása terén a szakszerűbb rendezéshez elvezethet Ezért úgy döntött, hogy 
ez alkalommal csupán kevésszámú összefoglaló jellegű előadásra kerül sor meghívott elő
adókkal és tág teret enged a szabad szakmai vitának. Fontosnak ítélte a vezetőség azt, hogy 
ne csak hazai előadók szerepeljenek, hanem 1-2 olyan külföldi szakember is, akik a téma 
külföldi rendezésében aktívan részt vesznek (Gyógyszerészet, 1984, 147.) 

* * * 
Az (1984. év I félévében az) elnökség legfontosabb célkitűzése a szeptemberben Buda

pesten megrendezésre kerülő FIP kongresszus előkészítése volt. Mind az elnökség, mind a 
rendező bizottság nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a várhatóan 2000 vendég 
számára az összes feltételt biztosítsa (Gyógyszerészet, 1984, 467) 

* * * 
A I álsaság Egészségnevelési Bizottsága előkészítette egy, a gyógyszertárakban kiosz

tásra kerülő népszerű egészségnevelési lap szerkesztését Ezt az Országos Egészségnevelé
si Intézettel közösen kívánjuk évente két alkalommal kiadni .. A lap főleg a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tudnivalókat, a gyógyszertárat és ezek dolgozóit mutatja be (Gyógyszerészet, 
1984' 467) 
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1985 

(A FIP kongresszusnak), a magyar gyógyszerészet ezen jelentős eseményének 2200 re
gisztrált résztvevője volt A közel 75 éves nemzetközi gyógyszerészeti szervezet ez alkalom
mal harmadszor rendezte kongresszusát szocialista országban és első alkalom, hogy Buda
pest adhatott otthont ezen nemzetközi kongresszusnak A FIP és a magyar gyógyszerészet 
kapcsolatai immáron hagyományosak és a kapcsolat Zalai Károly professzor FIP alelnöksé
gével még ~zorosabbá vált A kapcsolat kezdete Koritsánszky Ottó nevéhez fűződik, (aki) 
1912-ben reszt vett a szervezet alapításának előkészítésében, majd megvalósításában és 
1930-39 között a szervezet alelnöke volt Ennek köszönhető, hogy az elnökség 1931-ben 
Budapesten tartotta ülését (. ) A kongresszust megelőző napokon az Atrium Hyatt szállo
da konferencia termében tartották a FIP tudományos tanácsának ülését (augusztus 31-én) a 
FIP elnökségi ülését (szeptember l-én) és a FIP mintegy 100 tagú tanácsának az ülé~ét 
(szeptember 2-án) ( ) A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (Fédération Internationale 
Pharmaceutique F L P) Budapesten, az Építők Szakszervezetének Rózsa Ferenc székházá
ban tartotta szept 3-7 között a 44. kongresszusát (Gyógyszerészet, 1985., 1.) 

••• 
A (FlP) kongresszus programjában várhatóan kiemelkedő és nagy érdeklődést kiváltó 

eseménynek kínálkozott a szeptember 5-én délelőttre meghirdetett gyógyszerész nagygyű
lés. Ugyanis itt terjesztette a nagygyűlés elé André Bédat, a FIP elnöke az elnökség által ki
dolgozott és a FIP tanácsa által jóváhagyott „deklaráció"-! (. .) Az elnöklő Bédat a felszó
lalások, valamint az azt követő észrevételek figyelembevételével a pénteken megtartott má
sodik budapesti elnökségi ülésen módosította a szöveget és azt még a kongresszuson, 7-én 
d e. (péntek) az MTI irod~ján keresztül is nyilvánosságra hozta A most módosított anyag 
mint „Budapesti deklaráció" vonult be a FIP, a gyógyszerészet történetébe. (. .) 

Az 1984 szeptember első hetében Budapesten megtartott FIP kongresszuson a Gyógy
szerészek Közgyülése az alábbi nyilatkozatot fogadta el: 

- Megállapítva, az ENSZ (WHO)-hoz hasonlóan, hogy a gyógyszerészek mind na
gyobb jelentőséget nyernek az országok egészségpolitikájában világszerte, 

- megállapítva, hogy sok 
olyan személyt alkalmaznak a 
gyógyászati termékek elosztása 
terén - csupán haszonszerzés 
okából - akik csak felületes is
meretekkel rendelkeznek a 
gyógyszereket és a gyógyászati 
termékeket illetően, 

- megállapítva, hogy gya
korlatilag mindenütt növekvő 
számban jelennek meg nyilatko
zatok, vélemények, téves meg
állapítások a gyógyszerekről és 
a gyógyászati termékelaől olyan 

FIP Kongresszus Budapesten emberek tollából, akiket bár 
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jószándék vezérel, álta
lában azonban hiányo
san értesültek, a Nem
zetközi Gyógyszerész 
Szövetség ezért újra le
szögezi és hangsúlyoz
ni kívánja, hogy: 

1. A gyógyszere
ket és gyógyászati ter
mékeket ne tekintsék 
közönséges kereske
delmi árunak; azok an
nál sokkal komplexeb-

bek (az egészségügy FIP Kongresszus Budapesten 
fontos részét képezik) 

2. Csak a szakemberek rendelkeznek a gyógyszerekre és a gyógyászati termékekre, 
azok összetételére, elkészítésére, kezelésére, elosztására, hatására, mellékhatásaira, a 
gyógyszer-gyógyszer és a gyógyszer-étel kölcsönhatásokra stb vonatkozó ismeretekkel Ki
zárólag ilyen szakemberek alkalmasak arra, hogy megfelelő információt és tanácsot adjanak 
a betegnek, aki a gyógyászati terméket receptre megkapja, vagy saját elképzelése szerint 
szerzi be 

3. A gyógyszerészek azok a szakemberek, akik a szükséges integrált ismeretek birtoká
ban vannak a gyógyszereket és a gyógyászati termékeket illetően Egyetemi tanulmányaik 
olyan tantárgyakat tartalmaznak, amelyek ezekre az ismeretekre irányulnak, továbbá tudá
sukat állandóan növelik szakmai gyakorlatukkal és ismereteik naprakészen tartásával 

Következésképpen a FIP emlékeztetni kívánja a kormányzati és nem kormányzati, nem
zeti és nemzetközi sze1vezeteket, hogy saját érdekük és társadalmi érdek volna egyaránt, 
hogy - amennyiben felkérést kapnak gyógyszereket és gyógyászati termékeket érintő kér
dések megoldására - vonják be a gyógyszerészeket, valamint szakmai szervezeteiket és 
konzultáljanak velük (Gyógyszerészet, 1985., 7.) 

André Bedat FIP elnök 

••• 
A kongresszus 3 kiemelkedő társadalmi eseményére kí

vánunk még kitérni A megnyitó napján este 8 órakor a Bu
dai vár épületében a Nemzeti Galéria termeiben fogadást ad
tunk a résztvevők üdvözlésére. Csütörtökön a szekciók ren
dezték meg különböző éttermekben szűkebb körű összejö
vetelüket, vacsora keretében. Végül pénteken az Interconti
nental Szálló összes termeiben búcsú-bankett keretében kö
szöntünk el vendégeinktől. (Gyógyszerészet, 1985 , 11 ) 

• • • 
Az MGYI elnöke megnyitójában vázolta az elmúlt két 

év munkájának eredményeit, első helyen említve a szemé
lyes kapcsolatok terén elért haladást. Az elnökség számos 
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Dr. Stenszky Ernő 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság főtitkára volt 1978-1986 kőzött 
Budapesten született 1926-ban Gyermekkorát kis faluban, Maroslelén 
töltötte, ahol édesapja gyógyszerész volt Középiskoláit Makón végez
te 1945-ben iratkozott be a Szegedi Orvostudományi Egyetemre 
(SZOTE), ahol 1950-ben kapott diplomát 

Fiatal gyógyszerészként először falusi majd városi közforgalmú 
gyógyszertárban dolgozott 19.50-ben került a Debreceni Orvostildo

mányi Egyeten1 Gyógyszertárába, a,hol 1957-ig dolgozott Ezen idő 

alatt, mint externista részt vett a morfinszármazékok kutatásában az egyetem Gyógyszertani 
Intézetében E témakörben hazai és külföldi szaklapokban számos közle1nén:ye jelent meg. 

1958-ban készítette cl gyógyszerész-doktori disszertációját „Egyes mor:finszármazékok köhö
géscsillapító hatásának vizsgálata" címmel, melyet a SZO'TE Gyógyszerésztudomány i Karán 
„summa cwn laude" eredn1énnyel védett meg 

1957-ben n}'ette el a Hajdú-Bihar i\1egyei Kórház Gyógyszertárának főgyógyszerészi állá
sát 1964-ben a 1..fegyei Gyógyszertári Központ fügyógyszerésze, 1974-ben igazgató főgyógy
szerésze lett 

1973-ban gyógyszerhatástanból és toxikológiából, 1975-ben gyógyszerügyi szervezésből 
szakképesítést szerzett 

Mint fiatal gyógyszerész korán felis1nerte a gyógyszerész-orvos-beteg együttinűködés fontos

ságát Ennek szellemében lett alapító tagja az Országos Gyógyszerészeti Intézet több inint 45 éve 
működő gyógyszerismertető hálózatának Szervezője és előadója az országos gyógyszerész to
vábbképzésnek, valamint aktívan vett részt a szakképzés előkészítésében. Évtizedek óta tagja az 

Országos Szakképesítő Bizottságnak Az egészségügyi miniszter megbízása alapján 20 éven át a 
SZOTE Gyógyszerésztudományi ICarán az állatnvizsgák elnöki tisztét látta el Tagja volt a kari 

tanácsnak is 1984-ben az egészségügyi miniszter mnnkája elís1neréséül a SZOTE címzetes egye
tenii docense címet ado1nányozta 

Sokat tett a Debreceni Gyógyszerésztudományi l(ar létrejöttéért. Nagy gondot fürdított 

munkássága folyamán arra is, hogy jól képzett gyógyszerészek és asszisztensek és 1negfelelő 
szá1nban dolgozzanak a megyében 

A Debreceni Akadémiai Bizottság munkájában a megalapítás óta folyamatosan dolgozott, 
hosszú éveken keresztül a Farmakológiai és Gyógyszerészeti Munkabizottság társelnöke 19.70 óta 
tagja az MGYT országos vezetőségének, 19 72-től a I ársaság vezetőségének alelnöke, 19 78-86 
között főtitkára volt Jelenleg az MGTI szenátusa elnökségének tagja 

Főtitkársága alatt 1984-ben egyik szervezője és irányítója volt a FIP Budapesten n1egtartott 

nemzetközi kongresszusának, amely a magyar gyógyszerészetnek komoly szakn1ai és társadal
mi rangot jelentett. I öbb külföldi kongresszuson és hivatalos 1negbeszélésen vett részt pl 

Angliában> Finnországban, Kanadában, Bulgáriában, Spanyolországban, Dániában, Svájcban, 
a Szovjetunióban, Olaszországban, Hollandiában, Németországban, Lengyelországban stb. 

Kül- és belföldi kongresszusokon tartott előadásai meghaladják az ötvenet, közleményei-
nek szán1a mintegy hatvan -

Munkája elismeréséül számos hazai és külföldi kitüntetést kapott A Mnnkaérdemrend 
arany fükozata, a Magyar Népköztársaság Csillagrendje kitüntetések birtokosa, Kiváló Gyógy-
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szerész, a Pro Sanitate, a Pro Homine Nobile Pharmaciae emlékérem, „Az év gyógyszerésze 
Hajdú-Bihar megye 2003» díj, a Kazay Endre Emlékérem, és a Küttel Dezső Emlékérem ki

tüntetettje, a Német Gyógyszerészeti 'Társaság tiszteletbeli tagja 
Azon gyógyszerészek közé tartozik, akik munkájukkal és szakmai tudásukkal nagyban elő

segítették a magyar gyógyszerészet folyamatos fejlődését és nemzetközi együttműködését 

személyes és a tapasztalatok szerint eredményes tárgyalást folytatott különböző szervekkel, 

intézményekkel. Általában a személyes eszmecserék célravezetőbbek, mint a különböző be

adványok Így több tudományos és szakmapolitikai kérdés megoldását sikerült előbbre vin

ni. Többek között a gyógyszertárak profilja, a galenusi laboratóriumok jövője, az ötéves 

gyógyszerészképzés, könyvtárhelyzetünk, újabb szakkönyvek és egyéb kiadványok megje

lentetése szerepelt a tárgyalások anyagában. Az utóbbi év munkájának nagy részét a FIP 

kongresszus előkészítése tette ki A Társaság nagy súlyt fektetett ana, hogy a hazai szervek 

legmagasabb szinten képviseltessék magukat, ugyanakkor igyekezett a hazai gyógyszeré

szet tudományos és gyakorlati eredményeit megfelelően bemutatni Végül a társadalmi 

programok színvonalával a vendégek számára is igyekeztek maradandó emléket nyújtani. A 

kongresszus kül- és belföldi visszhangja azt bizonyítja, hogy a világ gyógyszerészeinek ma

gyarországi találkozója sikeres volt (Dr. Nikolics Káro!ynak az 1984 .. november 15-i beszá

moló közgyülésen megtartott elnöki megnyitójáról készített tudósítás - részlet Gyógysze

részet, 1985., 161) 

* * * 
Fiatal gyógyszerészeink rangos versenye 1965-ben indult el Gyulán, átmentve ezzel 

Rozsnyay Mátyás szellemi hagyatékát, a pályakezdő fiatalok felkarolását, tudományos 

munkásságuk elősegítését A versenyek ma már az ifjúságpolitikai irányelvek magas foku 
megvalósítását jelentik, nemcsak a szakmai fejlődés lehetőségeinek biztosítása, de társadal

mi vonatkozásban is 
A versenymozgalom országossá történő kifejlődése után, a 10. emlékverseny színhelye 

ismét Gyula városa volt 1974-ben, és hagyományt teremtve, ez évben a 20 emlékverseny

nek is Gyula adott otthont ( . ) A fiatalok sok irányú érdeklődését híven tükrözi a gyomai 

Kner Nyomda kiadásában most megjelent „Rozsnyay Mátyás emlékversenyek előadásai, 

1965-1985" című könyv, ez az 504 előadást és 455 szerzőt felsoroló bibliográfia (. ) A 20 

emlékversenyt az MGYT Békés Megyei Szervezete és a Békés Megyei Tanács Gyógyszer

tári Központja 1985. május 14-17 között rendezte a gyulai új művelődési otthon reprezen

tatív helyiségeiben. ( ) Az emlékversenyre szervezeteink 34 előadást jelentettek be. (. . ) 

A bíráló bizottság elnöki tisztét dr. Selmeczi Béla professzor a Szegedi Orvostudományi 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja látta el (. . ) Az ünnepélyes eredmény

hirdetésre május 17-én került sor, melyen dr. Selmeczi Béla a bíráló bizottság elnöke ismer

tette és méltatta az emlékverseny eredményét A legtöbb pontszámot elért Dénes Margitnak 
átadta a Rozsnyay-emlékérmet (Gyógyszerészet, 1985., 389) 

• * • 

Két kiadványt tervez Társaságunk a közeljövőben: „A gyógyszerészeti n1anuális" kéz

irata elkészült, az OGYI-val való egyeztetés után megjelente\jük Egy állatgyógyászati jegy-
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zet lektorálás alatt áll. Társaságunk elnöksége keresi a megjelentetés kedvező anyagi lehe
tőségeit Mindkét kiadványnak komoly hiánypótló szerepe van A Gyógyszeranalitikai 
Szakosztály javaslata alapján foglalkozunk egy évente egyszer megjelenő brosúra kiadásá
val, amely „A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései" címmel egyes konferenciák ki
emelt előadásait tartahnazná (Dr Stenszky Ernő főtitkári beszámolója az MGYT 1985 jú
nius 13-i ülésén- részlet Gyógyszerészet, 1985 .. , 433) 

1986 

Személyes tárgyalásaink kiinduló pontját a FIP budapesti deklarációja képezte Ezzel 
összefüggésben világítottuk meg különböző problémáinkat minisztériumi, parlamenti, szak
szervezeti megbeszéléseink során. Nem kevésbé füntos, hogy a gyógyszerészet területi irá
nyító szerveivel is gyakori belső kapcsolat alakuljon ki. Számos alapvető kérdésben még vé
leménykülönbségek mutatkoznak. Egy közös koncepció kialakítása és ennek végrehajtása 
szempontjából lényeges a koordinálás Ugyanakkor az egyes gyógyszertári központok és az 
MGYT területi szervezeteinek jó kapcsolata záloga ajó területi munkának 

A gyógyszerészet rendszeres bemutatása a szakma társadalmi megbecsülését szolgálja 
Ezért a sajtóval és általában a tömegkommunikációs szervekkel való jó kapcsolat lényeges 
Időnként, megfelelő alkalmak során, sajtókonferenciák szervezése szükségszerű. Hasonlóan 
a vidéki sajtóban is rendszeresen jelenjenek meg a gyógyszerészettel foglalkozó cikkek Ide 
tartozik azon tervünk, hogy az egészségügy egyes lapjaiban is fokozni kívánjuk szakmánk
nak a velük való kapcsolatát tárgyaló közlemények megjelentetését (Dr Nikolics Károly el
nök írása az „Új ötéves terv küszöbén" címmel az MGYT előtt álló feladatokról - ré~zlet 
Gyógyszerészet, 1986., l.) 

* * * 

Az MGYT 1986-os közgyűlésén az első sorban balról 
dr Végh Antal, dr Burger Kálmán és dr Szász György 
A második sorban balról Losonczy Béla, Ruby Ernő és 

dr Mohr Tamás 
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Társaságunk elnöksége eddigi 
kapcsolatainkon túlmenően devi
zamentes cserekapcsolatot kezde
ményez Lengyelország, Jugoszlá
via, Finnország és Ausztria gyógy
szerészeti társaságaival . .Jugoszlá
via, Finnország és Ausztria részé
ről pozitív választ kaptunk, míg 
Lengyelország sajnos egyelőre fi
nanciális okokból csak kisebb ke
retek közt tuqja vállalni a csere
egyezmény! A tervezetet már ki
dolgoztuk, ez jelenleg minisztériu
mi jóváhagyás előtt áll ( ) 
A Gyógyszerészeti tudomány ak
tuális kérdései c. kiadvány megje
lenéséhez (. ) minisztertanácsi és 
egyéb engedélyeztetések szüksé
gesek, melyek hosszú időt vesz-

nek igénybe, de szakmai tudományos életünk szempon,jából mindenképpen nagy jelentősé
gű lehet e kiadvány, amely elsősorban tudományos konferenciák kiemelt előadásait tartal
mazza (Dr. Stenszky Ernő fótitkári beszámolója az országos vezetőség 1985 november 21-i 
ülésén - részletek Gyógyszerészet, 1986, 177) 

* * * 
A négy külföldi gyógyszerész társasággal (kezdeményezett) csereegyezmény ( ) szer

ződéstervezetét az Eü illetékesei megfelelőnek tartják, jelenleg a Nemzeti Banknál van, e 
hónap végén külqjük a MOTESZ-hez hivatalos jóváhagyás céljából. (Gyógyszerészet, 
1986, 179) 

1987 

1986 november 27-én az MTA Kongresszusi termében ( ) a I ársaság tisztújító kül
döttközgyűlésén (. . ) elnökké dr Nikolics Kárv(yt ( . ) fótitkárrá dr. Vincze Zoltánt válasz
tották .. (Gyógyszerészet, 1987, 67.) 

* * * 
A tudományos konferenciák, szimpoziumok, előadóülések száma változatlanul nagy; jól 

szolgálták széles rétegek tudományos fejlődése mellett a személyes kapcsolatok erősítését (. . ) 
A rendezvények mellett az írásos anyag szolgálja a tudomány újabb eredményeinek köz

lését A Társaság folyóiratai: az Acta Pharmaceutica Hungarica és a Gyógyszerészet ezt a 
célt általában jól szolgálja .. Örvendetes, hogy sikerült engedélyt szereznünk „A gyógyszeré
szeti tudomány aktuális kérdései" című kiadványra, melyet 1987-ben kívánunk elindítani 

Elkezdtük továbbképző brosúrák, kézikönyvek kiadását is 1986-ban jelent meg az állat
gyógyászati kézikönyv, valamint a Gyógyszerészi Kézikönyv, Fontos, hogy a továbbképző 
irodalom megjelentetését tervszerűbbé tegyük .. ( ) Rendszeressé vált a Gyógyszerészeti 
Évkönyv megjelentetése is 1984 után 1987-ben kívánunk újabb kötetet kiadni.(. .) 

Társaságunk is szorgalmazta akadémiai képviseletünket Az M IA keretében megalakult 
a Gyógyszerésztudományi Bizottság és uj vezetést kapott a Szerves- és Gyógyszeranalitikai 
Munkabizottság. Mindent elkövettünk, hogy az MTA levelező tagjai közt is képviseletet 
kapjunk, sajnos ez nem sikerült (. ) 

A szélesebb rétegek, a társadalom tájékoztatását szolgálták a sajtókonferenciák. 1984-ben 
a FIP kongresszus előtt, 1985-ben a pályaorientáció érdekében tartottunk az Egészségügyi 
Minisztériumban sajtótájékoztatót A 'TV és Rádió nyilvánosságán túl a napilapokban jelent 
meg országosan száinos hasznos cikk a gyógyszerészi hivatás bemutatása érdekében Ezek 
mind jó visszhangot keltettek (. . ) 

Elindítottuk a negyedéves programinformációt, mivel a szaklap híranyagának az átfutá
sa lassú. Minden szervezetnek, szakosztálynak rendszeresen elküldjük Nyomatékosan kér
jük, hogy saját csatornáikon keresztül folyamatosan tájékoztassák a tagságot Ugyanakkor 
kérjük, a különböző rendezvények híranyagát rendszeresen és idt<jében beküldeni a Gyógy
szerészet szerkesztőségének (Dr Nikolics Károly elnöki beszámolója a Társaság 41. kül
döttközgyűlésén, 1986 november 27-én- részletek Gyógyszerészet, 1987, 81.) 

* * * 
AMOIESZ alapszabálya 5 éves periódusonkénti választásokat fogadott el és ennek be

vezetését javasolja tagegyesületei részére is Ennek figyelembevételével I ársaságunk ez 
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évi tisztujító közgyűlésén már 5 évre választjuk a tisztségviselőket A MOTESZ alapsza
bály javaslat Fegyelmi Bizottság létesítését javasolja. Társaságunk Etikai (fegyelmi) Bi
zottság elfogadását javasolja A mintaalapszabály értelmében az elnök és főtitkár - a 
MOTESZ előzetes hozzájárulásával - két egymás után következő periódusra választható 
A I ársaság többi tisztségviselőjét ez a korlátozás nem érinti. (. ) Társaságunk javasolja, 
hogy a lelépő, de aktív segítségükre továbbra is igényt tartó tisztségviselők (pi alelnökök) 
bevonásával ,,Elnöki I'estülef' -et hozzunk létte. (. ) 1984 januártól kezdődően minden 
tag a munkahelyén, az illetékes területi szervezethez fizeti be tagdíját Nagyarányú tagto
borzást végezt(ünk), amelynek keretében számos intézmény gyógyszerész munkatársát 
szervez(tük) be Más szakmák képviselőit is szívesen látjuk a Tár saság tagjainak a sorában 
(. . ) Nemzetközi kapcsolataink fejlődése terén komoly előrelépést jelent, hogy a Gyógy
szerészhallgatók Nemzetközi Szövetségébe (IPSF) több évi kérelmezés után 4 fiatal 
gyógyszerészünk tagságát hagyta jóvá az Eü. Minisztérium (D1: Stenszky Ernő leköszönő 
főtitkár beszámolója a Társaság 41 küldöttközgyűlésén, 1986. november 27-én - részle
tek Gyógyszerészet, 1987., 81.) 

* * * 
A Gyógyszerkutatási Szakosztály (beszámolójában) dr. Szabó László elnök (. ) először 

a hagyományosan Debrecenben megrendezésre kerülő konferencia kérdésével foglalkozott. 
A Szakosztály vezetőségének az a véleménye, hogy zsúfolt programja miatt a konferenciá
kat az eddigi 4 év helyett 2 évenként kellene megrendezni (. . ) Az Ifjúsági Bizottság mun
kájáról Mersich Gáborné dr .. adott számot Emlékeztetett arra, hogy az MGYI ifjúságpoli
tikai munkájának tovább szélesítését és magasabb szintre emelését ered1nényezte az, hogy 
a korábbi ifjusági felelősi munkakör helyébe 1983-ban Ifjúsági Bizottságot hoztak létre. 
A Bizottság célkitűzése a fiatal kollégák széles rétegének bevonása az MGYI munkájába 
(. ) A Bizottság 1983-ban Sopronban, 1985-ben Budapesten rendezte meg az Ifjú Gyógy
szerészek Országos Kollokviumát (Gyógyszerészet, 1987, 81) 

• * * 
Az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága 1986 október 30-án tartott 

ülésén foglalkozott a gyógyszerészet, a gyógyszerellátás időszerű kérdéseivel, valamint 
azok fejlesztésének lehetőségeivel. A fenti témával kapcsolatos tájékoztatót a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság (. . ) készítette el. ( . ) A tájékoztató tartalmazza, hogy (. ) a 
gyógyszerész munkája során tul~jdonképpen végigkíséri a gyógyszert annak megszüle
tésétől a beteg gyógyulásáig A gyógyszerész mint a gyógyszer szakértője egyrészt ké
szíti, vizsgálja a gyógyszert, másrészt, mint utolsó láncszem közvetlenül és utolsó kap
csolat az egészségügyi szolgálat és a beteg között Ebből a tényből fakad a gyógyszerész 
szakmai feladatának egyik fontos része az orvos-gyógyszerész-beteg kapcsolatának 
megteremtése, ápolása Ebből a gondolatból uj feladat formálódik az ún gyógyszerészi 
gondozás, amely e kapcsolaton keresztül az orvossal mindig egyeztetett tanácsadásból, a 
mindenkor szükséges gyógyszer biztosításából, a gyógyszerbiztonság megteremtéséből, 
a gyógyszer útjának végigkíséréséből áll. A gyógyszerész foglalkozik a beteggel, dönt a 
hozzá fördulók panaszainak elbírálásában, részt vesz az egészségnevelésben, mind a 
gyógyszertár falain belül, mind különböző fórumokon Egyben küzd a gyógyszerpazar
lás ellen. ( ) 
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Természetes, hogy az egészségügyi dolgozóknak - köztük a gyógyszerészeknek is - fel 
kell mérniük a velük szemben támasztott elvárásokat és meg kell teremteniük a feladat el
végzéséhez szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételeket. ( .. ) 

falán paradoxonnak látszik az, hogy a társadalmi elvárást saját magával szemben ebben az 
esetben éppen a gyógyszerésznek kell sokszor felébresztenie és megfogalmaznia. Ezt kell ten
nie ahhoz, hogy a beteg vagy éppen hozzátartozója akarjon is részese lenni a gyógyításnak, 
akarja elfogadni a közösen megfogalmazott tanácsokat, a gyógyszer használati módját, idejét 
vagy éppen a szükséges gondozást E feladathoz a gyógyításban partnerre, orvosnak és gyógy
szerésznek egyforma szintű végzettségre, egyeztetett szemléletre, etikára és gyakorlatra van 
szüksége. Kell, hogy a városokban és községekben működő gyógyszertárak olyan közegész
ségügyi központok legyenek, ahol a gyógyszerész munkájára, szakértelmére mindig minden
ki számíthat (. ) Megoldásra váró kérdés az egyetemi oktatás időtartamának a megfelelő és 
kívánt szintte való emelése. Évtizedek óta ké~jük és javasoljuk az orvosi egyetemek egyéb fa
kultásaihoz hasonló (pl. fogorvosi kar) képzési idő bevezetését Ez egyértelműen szolgálná a 
szükséges tudás elsajátítását, valamint a szakma presztízsének emelését Ugyanakkor megol
datlan kérdés a továbbképző intézetek, tanszékek felállítása az 0 TE keretén belüL (. ) 

Felmerült a nagyon alacsony gyógyszerész létszám növelésének kérdése. A jelenlévők 
megkérdezték, hogy van-e lehetőség a budapesti és a szegedi orvostudományi egyetemeken 
a gyógyszerészhallgatók létszámának emelésére, és milyen lehetőség van esetleg Debrecen
ben a gyógyszerészképzés megindítására (Gyógyszerészet, 1987, 13 7.) 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1987 január 16-án tartott elnökségi-titkári ülést 
( ) Nikolics Károly elnök foglalta össze az elnökség terveit Kiemelte, hogy igen fontos 
feladat az 1988 évi nagygyűlés megfelelő előkészítése A tervezett időpont 1988 október 
17-20 ; a javasolt témakör a természetes eredetű gyógyszerek, fitoterápia. (.. . .) Határoztak 
arról is, hogy 1988 második félévében más rendezvény szervezését nem engedélyezik. 
(Gyógyszerészet, 1987., 165.) 

• * • 
Társaságunk elnöksége (. ) március 5-én az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszeré

szeti főosztálya és az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetőivel folytatott megbeszélést 
( . ) A megbeszélésen szó esett a gyógyszertárak profiljáról, a profilbővítés lehetőségeiről, 
a gyógyszerészi létszám alakulásáról, a gyógyszertárak infOrmációs irodalommal való ellá
tásáról és továbbképző brosurák kiadásáról. ( ) Társaságunk elnöksége ( .. )április 23-án 
az Egészségügyi Minisztérium Kutatásirányítási és Felsőoktatási föosztálya, az Egészség
ügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztálya valamint az Országos Gyógyszerészeti Inté
zet vezetőivel folytatott megbeszélést (. ) Az Egészségügyi Minisztérium jelenlévő képvi
selőinek tájékoztatása szerint elhárultak az akadályok az ötéves gyógyszerészképzés beve
zetése elől A végső engedélyezés folyamatban van A harmadik gyógyszerész fakultás fel
állításával az Egészségügyi Minisztérium nem ért egyet Véleménye szerint a rendelkezés
re álló eszközökkel a két meglévő kart kell támogatni. A minisztérium tervezi - a budapes
ti karon már ez évben meg is valósította - nagyobb létszámú évfolyamok n1egindítását 
(Gyógyszerészet, 1987, 313) 

• * * 
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Prof dr. Níkolics Károly 

A Niagyar Gyógyszerészeti Társaság társelnöke volt 1982-1986 között, 
eh1öke 1986-tól 1991-ig. 

Sopronban született 1918. augusztus 10-én Az ottani evangélikus 
liceumban érettségizett 1936-ban, ekkor édesapjának a helybeli Oroszlán 
gyógyszertárában lett gyakornok Ezen idő alatt írt háron1 pályamunká
jával a Rozsnyay Entlékversenyen II díjat nyert Gyóg) szerészi tanuln1á
nyait a Páztnány Péter Tudományegyetemen v-égezte el és itt szerzett dip
lomát 1940-ben A Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző Egyesü
letének elnöke \Olt _i\.z eg;·etem Szerves- és Gyógyszerészi J(émiai Intézetében lett doktorjelölt, 
1941-től tanársegéd 1945 augusztus 31-ig. 1943-ban védte meg doktori disszertációját Egyete
mi állása mellett 1943. októbertől katonai szolgálatot teljesített a Lég1erők Egészségügyi 
Anyat,:rszertáránál. 1945-ben Sopronba költözött és átvette a családi patika vezetését A2 államo
sítás után a soproni „Arany Kereszt" gyógyszertár yezetője lett, nyugállományba vonulásáig. 
1958-tól 1987-ig mellékállásban a Soproni Állami Szanatórium f6gyógyszerésze volt 

A vezetése alatt álló gyógyszertárat ·Than Káro!J'TÓl neveztette el, azt fokozatosan fejlesztet
te, előbb az Egészségügyi Minisztériun1 Műszaki Fejlesztési Osztálya, majd az Országos Gyógy
szerészeti Intézet kísérleti gyógyszertára lett Az ötvenes évek végén valósult meg kezdeménye
zésükre az asszisztens-képző iskola) melyben szakasszisztens képzés is fOlyik 1951-ben kezde
ményezte a gyógyszerész továbbképzés elindítását; 1962-ben Sopronban rendezték meg az 
()rvostovábbképző Intézet első oktató gyógyszerészi továbbképző tanfülyamát Ott vetet
ték fE:l a szakgyógyszerész képzés gondolatát; 1978-tól Sopronban is folyik a vizsgáztatá
suk Harmincnál több államvizsga előtt álló gyógyszerészhallgató munkáját irányította, 
doktorjelöltek munkáját vezette, több tanítványa szerepelt eredn1ényesen a Rozsnyay em

lékversenyeken 
I<andidátusi értekezését n1int önálló aspiráns készítette el, 1963-ban védte meg. A „Szerves ve

gyületek krisztallográfiai vizsgálata" című, 19 7.3-ban n1egjelent könyve a Műegyetemen tankönyv 
lett 1\ t,Tyóg;:szerészeti tudomány doktori értekezését 1977-ben védte meg. A Semmel\veis Orvos
tudományi Egyetem Gyógyszerésztudomány:i Karán fakultativ tárgyat oktatott, 1.974-ben címze
tes egyete1ni docens, 1978-ban címzetes egyetemi tanár lett Nikolics Kátoly 3 értekezés, 
9 könyv, több mint 130 közlen1ény szerzője, konferenciákon 150-nél több előadást tartott 

Tagja lett a Magyar Tudo1nányos Akadémia Gyógyszerésztudományi Bizottságának, ennek 
keretében részt vett a 1\1agyar Gyógyszerkönyvek, 1968-1972 között a Cotnpendium 
Medicamentorutn nemzetközi szabvány szerkesztésében. Az MIA Kémiai Osztálya 
Gyógyszeranabtikai Bizottságában előbb 1nint tag, 1973-tól 1982-ig annak elnökeként n1űkö
dött 1\ Tudotnányos Minősítő Bizottság szerves ké1niai szakbizottságában 20 éven át volt 
szakértő A Fortnulae Normales \TI 1nunkacsoport elnöke, a Gyógyszerészet szerkesztőbizott
ságának elnöke, az Acta Phar1naccutica 1-lungarica és az A Gyógyszerészeti TUdo1nány Aktu
ális I<érdései sorozat szerkesztőbizottsági tagja volt 

A Magyar Gyógyszcrésztudományi Társaság vezetőtestületének tagja lett 1949-ben Az 
utódszen,;ezetekben létrehozta a külügyi bizottságot és a Közfürgaln1ú Gyógyszertárak Bizott
ságát, 1nelsnck elnöke lett Hat é''ig 1negyci elnök, 1972-től országos alelnök, 1982-től 10 évig 
társelnök, tnajd elnök volt 
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Elnöksége alatt számos ország megfelelő szer\'-ezeteivel született cgyütttnűködési 1negálla
podásunk, kiteljesedtek a I ársaság nemzetközi kapcsolatai A I ársaság komoly érdekvédelmi 
feladatokat is magára vállalt 1fikor lehetőség nyílt rá, ő kezdeményezte a Magyar Gyógyszeré
szi Kamara létrehozását, mely a hh.atásrendi-ka1na:rák között az elsők eg)~keként 1989 nyarán 
alakult meg 

A FIP tagság helyreállítására Bayer István professzorral tárgyalásokat kezdeményeztek; en
nek eredményeként a FIP 1966 évi közgyűlése elfügadta azt 1984-ben Budapest kapta meg a 
FIP kongresszus rendezési jogát, ennek előkészítője és fő szervezője volt A kongresszus tu

dományos részén kivül, a színvonalas kulturális progratn is mély emlékeket ha!:,ryott a részvc
vőkben A FIP 1994-ben elsőként ]\Tikolics Kát'oly professzort tüntette ki életmű díjával Lisz
szabonban 

Sopronban több egyesületben, szövetségben vezető tisztséget vállalt 1968-ban ott létesí
tették az ország első parikamúzeumát Városát konferencia központtá szerette volna fejleszte
ni A város a Társaság több rendezvényének, konferenciájának adott helyet, két szakosztály ott 
alakult meg. 

i\Jikolics Káro~y 1985-ben 1nent nyugdíjba Sopronban hunyt el 2000. szeptember 16-án 
A. Munka Érden1~ren1mel (19.54), a Munka Érden1rend arany fokozatával (1985), a Magyar 

Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével (1991), az MTA Akadémiai díjjal (1975), továbbá 
öt 1niniszteri, kilenc 11agyar Gyóg)'szcrészcti Társaság kitüntetéssel tüntették ki és több város, 
országos és nen1zetközi szerv elis1nerését kapta meg. Négy külfüldi társaság választotta tiszte
letbeli tagjának 

Az elmúlt időszakban megtartották alakuló üléseiket szakosztályaink, szervezeteink 
és az ujonnan alakított bizottságok Dr. Zalai Károly egyetemi tanár vezetésével Elnöki 
Testület alakult ( . ) Tudományos és Oktatási Bizottság alakult dr. Szász György egye
temi tanár elnök vezetésével. ( . ) A Szakmapolitikai Bizottság dr. Felfoldy Sándor igaz
gató elnökletével alakult ( .. ) A Külgazdasági Kapcsolatok Bizottsága dr. Erdei Tibor c. 
egyetemi docens a Pharmatrade vezérigazgatója elnökletével alakult ( ) A Tudomá
nyos Bíráló Bizottság dr. Stampj György egyetemi docens elnök vezetésével alakult ( ) 
Az Ifjúsági Bizottság Néder Andrásné elnök vezetésével, (. ) az Egészségnevelési Bi
zottság Bar tus Györgyné osztályvezető elnökletével, (. . ) az Etikai Bizottság dr. Kata 
Mihály egyetemi docens elnökletével alakult ( ) Megalakultak a szakosztályok és szer
vezetek is. A volt Közforgalmú Gyógyszerészek Bizottsága mint Gyógyszertári Szerve
zet, szélesebb alapokon folytatja munkáját A bizottság dr. Pávics László elnökletével 
dolgozik ( ) 

Társaságunk 1988 október 16-21 között rendezi legjelentősebb, ötévenként sorra ke
rülő kongresszusát Budapesten az Építők Rózsa Ferenc székházában, széleskörű nemzet
közi részvétellel. ( ) Megalakult a kongresszus tudományos bizottsága dr. Görög Sán
dor e. egyetemi tanár, az Akadémia levelező tagja elnök vezetésével, valamint a szerve
ző bizottság dr. Váradi József c. egyetemi docens, igazgató, T ársaságun1< alelnöke veze
tésével. ( .) A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései c. (évente két alkalommal 
megjelenő) kiadványunk főszerkesztője dr. Burger Kálmán egyetemi tanár (Gyógysze
részet, 1987, 321) 
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1988 

A két orvosi tudományos társaság (az MGYI és a Magyar Általános Orvosok Tudomá
nyos Egyesülete), különös tekintettel a munka közös határterületeire, a betegdlátás szemlé
leti egységének kialakítása és az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében szo
ros szakmai együttműködést kíván kialakítani. (. ) I örekednek közös tudományos szakmai 
rendezvények szervezésére, együttesen meghatározott tematika szerint ( . ) A társaságok 
különböző szintű szervezeti, illetőleg vezető fórumain közös téma esetén a másik fél képvi
seletét meghívás útján lehetővé teszik ( ) A rendszeres kapcsolat fenntartása érdekében 
mindkét társaság összekötőket jelöl ki, akik rendszeresen konzultálnak (Az MGYI és a 
MAO TE között kötött megállapodás - részletek Gyógyszerészet, 1988., 99.) 

* * * 
Fokozottan kívánjuk erősíteni pozícióinkat a Magyar I udományos Akadémia vidéki bi

zottságaiban. Megalakult a Pécsi Akadémiai Bizottság gyógyszerészi munkabizottsága Ha
sonló várható a jövőben a szegedi és a veszprémi akadémiai bizottságoknál is. Ugyancsak 
szorosabbra kívánjuk fűzni kapcsolatainkat az Országos Egészségnevelési Intézettel és a 
Tudományos Ismeretterjesztő I ársulattal Mindez azt célozza, hogy a gyógyszerészi hiva
tást széles körben ismertté tegyük és keressük a partnereket a különböző területeken. (. ) 
I ársaságunk elnöke, Nikolic' professzor és alelnöke, Stemzky dr. 1987. október 26-án láto
gatást tett Csehák Juditnál, a minisztertanács elnökhelyettesénél, ahol tájékoztatást adtak 
társaságunk és hivatásunk időszerű kérdéseiről, továbbá kérték segítségét néhány vitás kér
dés számunkra kedvező megoldásához. (Gyógyszerészet, 1988., 397.) 

* * * 
Társaságunk elsősorban tudományos egyesület Ez a feladat azonban nem választható el 

egyéb szakmai problémáktól. A több mint négyezres tagság napi problémái, élet- és munka
körülményei befolyásolják a tudományos tevékenységet, a továbbképzési lehetőségeket is 
( . ) Igyekeztünk hangot adni különböző időszerű problémáknak (. ) így kerestük a lehető

(~---- •• A GYÓGYSZERÉSZET 

TUDOMÁNY 

AKTUALIS KERDESEI 

1 

ségeket az egészségmegőrző kormányprogramban va
ló részvételre. ( . ) Ezek az egyezmények lehetővé te
szik, hogy a gyógyszerész országosan fokozottabb le
hetőséget kapjon az egészségnevelésben, ismeretter
jesztésben és a gyógyszerészek ez irányú munkája na
gyobb megbecsülést ka]Jjon. A területi szervezetek és 
a gyógyszertári központok együttműködése biztosít
ha\ja az országos kezdeményezések sikerét (. ) 
A gyógyszerészi hivatás egyik kulcskérdése, hogy 
milyen a társadalmi megbecsülésünk. Ennek egyik ol
dala, hogy mindenki építsen ki munkahelyén jó kap
csolatokat és szerezze meg napi munkájával a társa
dalom megbecsülését. Másfelől szakterületünk vezető 
szervei - így a Magyar Gyógyszerészeti Társaság is -
megfelelően ismertessék széles körben a pályát ( . ) 
A haladás záloga többek között az is, hogy a pályán 
belül - különböző szakmai kérdésekben - kialakuljon 
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az egységes álláspont Korunkban nem könnyü a szakmai, gazdasági szempontok egyezte
tése. (Dr. Nikolin Károly és dr. Vincze Zoltán: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság szerepe 
és jelentősége a gyógyszerészet fejlesztésében - részletek Gyógyszerészet, 1998 , 453 ) 

* * * 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TII) ( ) valamint a Magyar Gyógyszerésze

ti I ársaság a jövőben együ-űködik az ismerette(jesztés mindazon területein, ahol a két 
szervezet munkaprogramja megfelelően egyeztethető (. . .) A szerződő felek kapcsolatának 
egyik fö célja, hogy segítse az Egészségmegőrzés I ársadalmi Programjának végrehajtását 
és úgy ítélik meg, hogy a gyógyszerek helyes alkalmazásának kérdése igen fontos eleme a 
progranmak. Az említettekre tekintettel a két szervezet szükségesnek látja, hogy a TII 
Egészségügyi Választmánya, továbbá illetékes városi szakosztályai, valamint a Magyar 
Gyógyszerészeti I ársaság területi szervei teremtsenek kapcsolatot 

- közös programok kialakítására, 
- előadók kijelölésére, valamint 
- helyi és országos egészségügyi ismeretterjesztő rendezvények szervezésére (Gyógy-

szerészet, 1988, 548.) 

* * * 
A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus Vili (Budapest 1988 október 16-20) (. ) 

megnyitását követően a 17 országból érkezett közel 1000 résztvevő öt szekcióban több mint 
300 előadást hallgatott, illetve vitatott meg a bemutatott poszterek kapcsán. (. . ) A kong
resszust bezárva 20-án Görög Sándor professzor a Tudományos Bizottság elnöke foglalta 
össze a tanulságokat (Gyógyszerészet, 1988 .. , 563.) 

* * * 

A Magyar Rddió gyermekkórusa a CPH VIII. nyitóünnepségén 
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A haladás záloga többek között az is, hogy a pályánkon belül - különböző szakmai kér

désekben - kialakuljon az egységes álláspont Ennek érdekében 1988 májusában a .Szociális 

és Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Közgazdasági főosztálya, az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet és a két gyógyszerésztudományi kar vezetőivel elnökségünk megbe

szélést tartott „Vélemények koordinálása a gyógyszerészet jövő feladatai terén" címmel 

A megbeszélés jó alkalom volt arra, hogy társaságunk ismertesse véleményét a jelenleg ak

tuális kérdésekben, mint például a gyógyszerellátás tervezett új rendje, vagy a szakgyógysze

rész képesítés megszerzésével illetve szakgyógyszerész képesítés tervezett rendjével kapcso

latban (. ) Az elnökség foglalkozott az állatgyógyászati gyógyszerismertetés megvalósítá

sával Dr. Nikolics Károly elnök és dr. Kata Mihály felvette a kapcsolatot és megbeszélése

ket folytatott az Állatorvostudományi Egyetem és a Gyógyszeripari Egyesülés vezetőivel. Az 

Egyetem 40 gyógyszerész kiképzését vállalná. Az egyesülés sajnos nem vállalta az anyagi fe

dezetet ( . ) Az elnökség tárgyalta a soproni Asszisztens és Szakasszisztens képzés helyze

tét Az elnökség úgy foglalt állást, hogy az asszisztensképzés gyógyszertári központokhoz 

csatolásával elvileg egyetért, de a szakképzés maradjon Sopronban, ahol ehhez a személyi és 

tárgyi feltételek is biztosítottak. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban egyébként kikértük a 20 

gyógyszertári központ igazgatójának véleményét is (Gyógyszerészet, 1988., 627) 

1989 

Ismert tény, hogy ( ) lényeges változások lépnek életbe a gyógyszerellátás, a gyógysze

rész-továbbképzés és -szakképzés területén, az egészségügy különböző szintjein Napirenden 

van a gyógyszertárak személyi használatba vételének valamint a Gyógyszerészi Kamara meg

alakításának kérdése. Napjainkban sokan és sokat foglalkoznak önálló gyógyszerészi szak

szervezet megalakításával is .. Tisztában vagyunk azzal, hogy a felsorolt kérdések egy részének 

megoldása nem a Magyar Gyógyszerészeti Társaság feladata, de a Társaság, mint a gyógysze

részek összességének testülete nem vonhatja ki magát e kérdések megválaszolása alól 

Társaságunk elnöksége - alapszabályában lefektetett elveitől is vezérelve - azon förado

zik, hogy a tervezett változtatások, változások kollégáink számára lehetőleg előnyösek, az 

uj módszerek korszerűek, a nemzetközi gyakorlathoz igazodóak legyenek. Fáradozásainkat 

azonban nem mindig követte tisztes eredmény (. ) Társaságunk elnöksége és vezetősége 

kezdettől fogva hangoztatta, hogy célja nem csupán a gyógyszerészeti tudományok ápolása 

és fejlesztése - bár kétségtelen e terület elsőbbsége - hanem gyógyszerészkollégáink érde

keinek messzemenő képviselete is. ( ) Részt vettünk, részt kívánunk venni azokon a meg

beszéléseken, ahol a hivatásunkat legcsekélyebb módon is érintő kérdéseket tárgyaltak 

Hozzászólásainkkal, véleményünk határozott kinyilvánításával nem minden fórumon talál

koztunk elismeréssel, de vállaltúk e szerepet abban a reményben, hogy hivatásunk jövője 

szempontjából helyesen cselekszünk Ennek megitélése természetesen nem a mi foladatuúk, 

de hogy ilyen megnyilatkozásokra szükség van, nemcsak magunk, de tagtársaink többségé

nek a véleménye is bizonyíték (. ) 

Az önálló gyógyszerészi szakszervezet megalakításával kapcsolatban elnökségünk véle

ménye az, hogy minden olyan kezdeményezést támogat, amely kollégáink helyzetének ja

vulását eredményezi Megfontolandó azonban, hogy az Egészségügyi Dolgozók Szakszer

vezetén belül maradva, ott erőteljesebb gyógyszerészi képviseletet biztosítva nem jelent-e 

kedvezőbb lehetőséget egy önálló szakszervezetnél A végső döntés azonban nem a Társa-
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ság állásfoglalásától, hanem az egyes szakszerveze

ti tagok véleményétől függ 

A Gyógyszerészi Kamara felállításával Társasá

gunk elnöksége egyetért A felállítandó kamara céljá

nak és feladatának meghatározására szervező bizott

ság alakult, amely bizottság ( . .) elkészíti javaslatát 

E javaslatot megvitatás után felterjesz\jük a Szociális 

és Egészségügyi Minisztériumba (Dr. Vincze Zoltán 

és dr. Niko/ics Károly: A gyógyszerészet érdekében -

részletek Gyógyszerészet, 1989., 125) 

* * * 
A (Gyógyszerészi Kamara ideiglenes szervező 

bizottsága részéről) a végleges alapszabály megfo

galmazásához gyógyszerész kollégáink véleményé

re igényt tartunk és várjúk javaslataikat Szakterüle

tünket ma több oldalról irányítják (. . .) Ezeknek az 

intézményeknek a hatásköre, elgondolásai nem egy- Dr Nikolics Károly 

szer koordinálásra szorulnak. A területi önállóság 

fennmaradása mellett különböző kérdésekben elengedhetetlen a közös álláspont kialakítása 

Ilyen szerepet tölthet be a tervezett Gyógyszerészi Kamara, melynek tervezett főbb felada

tai: szakmai érdekképviselet, fegyelmi hatáskör, állásfoglalás szakmai-etikai kérdésekben, 

közreműködés jogszabályok megalkotásában ill javaslat új jogszabályok kidolgozására El

döntésre váró kérdés többek között az is, hogy a munkavállalás feltétele a kamarai tagság 

legyen. Amennyiben az ún. „kényszertagság" mellett foglalunk állást, a kamarának alapve

tően biztosítani kellene olyan jogokat, amelyek biztonságot nyújtanak arra, hogy a kamarai 

tagok érdekvédelmét a legkörültekintőbben garantá\ja. ( ) 

Egyik tanácskozásunkon felmerült egy gyógyszerészeti és gyógyszerügyi törvény szük

ségessége Ezek sorában az említett terület szabályozása szükségszerűnek látszik Törvé

nyek és más jogszabályok alkotása lényeges. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérnünk a 

ránk vonatkozó lehetőségeket Így 1989-ben a tanácsi választások során arra kell törekedm, 

hogy minél több gyógyszerész jusson a tanácsokba és minden olyan vezető helyre, ahol a 

szakmával kapcsolatos dolgokról, vagy éppen a szakma jövőjéről döntenek Fontos továb

bá, hogy a következő országgyűlési választások alkahnával végre gyógyszerész is bekerül

hessen a Parlamentbe. (Dr. Nikolics Károly, d1: Stenszky Ernő, dr. Vincze Zoltán: Gondola

tok a gyógyszerészet helyzetéről - részletek Gyógyszerészet, 1989 , 248.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya a Győr-Sopron 

megyei Szervezettel együttműködve Sopronban 1988 április 17-19 .. között rendezte meg a 

XX Gyógyszeranalitikai Kollokviumot (Gyógyszerészet, 1989, 274.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság és annak sajtószerve a „Gyógyszerészet" 1989. má

jus 9-én az MGYT Hőgyes Endre utcai közpon\jába kerekasztal beszélgetésre hívott meg 
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néhány, várhatóan különböző nézetet képviselő (többségükben nem felsőbb vezető beosz
tásban dolgozó) kollégát (. ) A vitát dr. Szász György professzor az MTA Gyógyszerésztu
dományi Bizottság elnöke vezette ( ) A kerekasztal résztvevőihez előzetesen eljuttatott 
alábbi kérdéseket - mivel azok egymáshoz jól kapcsolódnak - a vitavezető összevonva kí

vánta tárgyalni 
„Mennyiben látja megvalósíthatónak a gyógyszertárak bérbeadását vagy más formában 

való működtetését (Kft stb.)? A készülő átalakulási törvény adta lehetőségek kapcsán még 
milyen változásokat látna szükségesnek a tulajdonosi tudatot kifejlesztő, az érdekeltséget is 
biztosító közösségi tulajdonviszony kialakitásához? A gyógyszerészi hivatás, az alapfeladat 
összeegyeztethető-e az egyre szélesedő, bizonyos kereskedelmi tevékenységgel és milyen 
irányban kell és lehet elmozdulni? Hogyan zárkózzon fel a gyógyszerforgalmazás a korsze
rű európai követelményekhez? (Gyógyszerészet, 1989., 471) 

* * * 
A I ársaság kezdeményezte a Magyar Gyógyszerészi Kamara megalakítását, látva nap

jaink tendenciáit Kapcsolatai révén számos tárgyalást folytatott, támogatta a szervezőbi
zottságot. Anyagilag segitette a megalakulást és a kezdeti időszakra helyiségét is felajánlot
ta az induló kamarának, mely még a szükséges feltételekkel nem rendelkezett A jövőben az 
érdekképviseleti teendőket a Kamara lá\ja el, a tudományos kérdések a I ársaság feladatkö
rében maradnak. Természetesen a két testület szoros együttműködése biztosítha~ja csupán a 
magyar gyógyszerészet további fejlődését (Az MGY1 elnökség közleménye az MGYK 
megalakulása után - részlet Gyógyszerészet, 1989 , 565.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Közpon~ja és a 

Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központja közös rendezésében került sor 1989 augusz
tus 28-30 között a Vll Országos Gyógyszerügyi Szervezési Konferenciára Budapesten a 
TO I Oktatási és Üdültetési Központjában több mint 300 gyógyszerész részvételével A kon
ferencián megjelent dr. Csehák Judit szociális és egészségügyi miniszter, dr. Győrfi István 
szociális és egészségügyi minisztériumi államtitkár, dr. Matejka Zsuzsanna miniszteri biz
tos az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság osztályvezetője, a minisztérium több 
vezető munkatársa, az MGY T és a Magyar Gyógyszerészi Kamara, az Országos Gyógysze
részeti Intézet és a gyógyszertári központok vezetői, az egyete1nek gyógyszerésztudományi 
karainak képviselői és a szakma számos kiválósága. (. ) A legnagyobb érdeklődés a harma
dik napon a „Vállalkozás(?) a gyógyszerellátásban" című szekció előadásait és az azt köve

tő vitát kísérte (Gyógyszerészet, 1989., 619) 
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IV. 
VISSZA A GYÖKEREKHEZ 

1990-2004 

1990 

Az ez évben (1989-ben) Münchenben rendezett FIP kongresszuson Társaságunk elnöke és 
fötitkára tárgyalást folytatott az NSZK Gyógyszerészeti Társasága elnökével a kapcsolatok 
kiszélesítése érdekében .. A Német Gyógyszerészeti Társaság 1990 októberében ünnepli 
megalakulásának 100 éves évfordulóját Ez alkalommal - az európai országok bekap
csolásával - kívánjuk létrehozni az Európai Gyógyszerész Társaságok Szövetségét Az 
egyeztető tárgyalásokra 1990 tavaszán kerül sor, amelyre I ársaságunk elnöke is hivatalos 
(Gyógyszerészet, 1990, 119) 

* * * 

Időszerű gondolatok a gyógyszerészképzésról 

Dr Nikolics Károly 

A felsőoktatás elméleti és gyakorlati ismeret
anyaga biztos alapot, széles látókört nyújt az 
adott szakterületen Ezzel pedig előkészíti a hall
gatókat az életre, a hivatás jó ellátására Így ter
mészetesen állandó és szoros kapcsolatnak kell 
lennie az oktatási intézmények és különböző 

munkahelyek között Ezáltal pedig kialakulhat 
az az egészséges szemlélet, mellyel a fiatal diplo
mások megtalálják hivatásuk célját és egyben 
1negbecsülésüket a társadalomban 

Bücbi J svájci professzort idézi egy nemrég 
megjelent közlemény a gyógyszerészképzés cél
járól: „Feladatunk a tudományos alapok közvetí
tése a szóba jövő hivatások számára: a gyógy
szertár, gyógyszeripar, nagykereskedelem, kuta
tás, laboratóriumok, igazgatás" 
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Gyógyszerészi működésem kedvelt feladata 
volt az oktatás. Ezt különböző területeken mű
velhettem Az oktató gyógyszerész szerepével 
korábban több közleményben foglalkoztam Ál
landó kapcsolatom egyrészt az egyetemi okta
tókkal, másrészt munkahelyemen a h2llgatókkal, 
olyan szemléletet alakított ki, mely rnindkét né
zőpont elemeit egyesíti. Hiszen másként ítéli 
meg az oktatást a tanár, illetve a növendék 

Az oktatással foglalkozó újabb gondolatok 
papírra vetését - tapasztalataimon kívül - még 
két tényező motiválta: egyrészt .~< hazai orvos
képzésben erősödött a gyakorlati jelleg .li„ Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen a I ársadalo1n
egészségtani Intézetben, valamint a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen Általános Orvos-



tani (Körzeti Orvosi) Oktatási Csoport műkö
dik Másrészt egy svájci közlemény ismertet egy 
ausztráliai (brisbane-i) kezdeményezést, melyet a 
bázeli egyetemen gyakorlati foglalkozások kere
tében meghonosítottak Eszerint a „Gyakorlati 
gyógyszerészet'' oktatása azonos súllyal érvé
nyesül, mint a többi elméleti tárgy Gyakorlati 
foglalkozások keretében főleg a gyógyszertárak 
működésével kapcsolatos kérdések (pl gyógy
szerinformáció, egészségnevelés) szerepelnek 
napirenden 

A két éve bevezetett 5 éves gyógyszerész
képzés ma korszerűnek tekinthető. Tbvábbi fej
lődést hozott felsőoktatásunkban. Az, eddigi tár
gyak új témákkal bővültek. Bevonult az oktatás
ba a klinikai gyógyszerészet 

A fentiekben említett szempontoknak a ha
zai gyógyszerészképzésben való érvényesülése 
lényegében megtalálható, elsősorban a gyógy
szerügyi szervezéstudomány oktatásában. A to
vábbiakban közlendő javaslatok egyfelől ezeket 
a törekvéseket vihetik tovább, másrészt új szem
pontokat is felvetnek 

1 Néhány általános kérdés 

Amikor a felsőoktatásban egyre nő az okta
tás anyaga, arra kell törekednünk, hogy a gyógy
szerészet teljes területére alaposan képzett, szé
les látókörű szakembereket állítsunk Ezért nem 
helyes újra feléleszteni azokat a törekvéseket, 
melyek a kétlépcsős képzést annak.idején tervez
ték Külföldön - általában - nincsenek olyan 
megoldások, melyek alacsonyabb szintet adná
nak a gyógyszertárban dolgozó kollégák számá
ra Változatlanul áll az a törekvés, hogy az egye
tem adjon széles körű, biztos alapot Majd az 
élet szakosít az egyes, speciális munkakörök szá
mára. Ez utóbbi cél a szakgyógyszerészképzés 
témakörébe tartozik 

Szólnunk kell az egyetemre felveendők kér
déséről. A végzős hallgatók nagyobb része 
gyógyszertárakban helyezkedik el Nem kevésbé 
fontos a gyógyszeriparba való irányítás is. Itt ui. 
korábban alig helyezkedhettek el a végzős hallga
tók Végül még egyéb területek is vannak: gyógy
intézeti laboratóriumok, gyógyárunagykeres-
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kedelem, -külkereskedelem Stb. Itt is szükség van 
a gyógyszerész szakértelmére Amikor változá
sok előtt állunk, ezeket is figyelembe kell ven
nünk Megoldást jelenthet az a lehetőség, hogy 
ne korlátozzák a létszámot, a nem 1negfelelők 
közben úgyis kiesnek Így bizonyos fOkig a szük
séglet alakítja ki a diplomások számát Az elhe
lyezkedést pedig az érdeklődés, ill hajlam ís meg
határozza Arra kell törekednünk, hogy tehetsé
ges fiatalok - s nagyobb számban fiúk - jöjjenek 
a pályára Nagy szükség van megfelelő utánpót
lásra, többek közt az oktatás, kutatás terén is. 

A már említett biztos alap széles látókör el
sajátítását, helyes szemlélet kialakítását szolgálja 
Ezért a gyógyszerészet teljes területét ismerni 
kell: a gyógyszer útját annak megszületésétől a 
beteg gyógyulásáig, ill. a hatás visszajelzéséig. 
Éppen az különbözteti meg a gyógyszerészt a 
területen dolgozó más diplomásoktól, hogy a 
gyógyszerben gyógyító anyagot lát és nem csu
pán egy molekulát Egy új farmakon akkor válik 
gyógyszerré, ha megfelelő módon jut a hatás he
lyére és ott optimálisan fejti ki hatását 

2. Elmélet és gyakorlat egysége a képzésben 

Ismeretes, az iskolai tanulók és egyetemi 
hallgatók érdeklődését - valamely tárgykör iránt 
- nagymértékben az előadó személye befolyá
solja Régi megfigyelés, hogy jó előadók órái 
iránt mindig nagyobb az érdeklődés. Az anyag 
elsajátítását emellett könyvek, jegyzetek segítik 
Ezeket az oktató gyógyszertárak számára is biz
tosítani kell, munkájukat nagyban segítheti 
Ugyanakkor az oktató gyógyszerészek tovább
képzését is szolgálhatják 

Korábban a természettudományi tárgyak 
előadásain, főleg kémiában, fizikában rendszeres 
volt a demonstráció, egy-egy reakció bemutatá
sa Ma erre alig kerül sor De úgy érzem, a reális 
oktatás lehetőségeit ma is ki lehetne használni 
szinte minden tárgykör előadásain. Erre pedig 
filmek, videoanyag vetítése számos lehetőséget 
biztosíthat Külföldi szaklapokban számos ötle
tet találunk ebben a vonatkozásban. 

A2 előzőekben említett szemlélet kialakítását 
szolgálná az a külfóldön bevált irányzat, mely 

időnként egy-egy alkalmas vendégelőadó beikta
tását teszi lehetővé Egyetemeink cúnzetes okta
tói részben csak egy-egy speciális témát oktatnak, 
ezek iránt érdeklődő, kisebb létszámú hallgatóság 
számára Viszont az előbb javasolt előadások be
épülnének a tantervbe, a főtárgyba. Így a teljes 
évfolyam számára biztosíthatók lennének 

Hasonlóképpen be lehetne iktatni konzultá
ciókat, gyakorlati foglalkozásokat vendég mode
rátor közreműködésével. Az említett külföldi 
kezdeményezések tanúsítják, hogy ezek az újsze
rű foglalkozások eredményesek voltak, érdeklő
dést váltottak ki 

Felvetődik a kérdés, mikor célszerű ilyen 
előadások, gyakorlatok beiktatása Tulajdonkép
pen a jelen tantervben már az I. évben szerepel 
a propedeutika, mely részben a gyógyszerészet 
történetével foglalkozik Pályaválasztáskor a fia
talok zömmel nem ismerik hivatásunkat Éppen 
ezért néhány előadás és látogatás pótolhatná ezt 
a hiányt Továbbá később, amikor már egy havi 
gyakorlaton túl vannak, bemutatható számukra a 
szakmai fejlődés ebben a században és a jövőt 
befolyásoló tendenciákról is lehetne szólni 
Anúkor a II éves hallgató még alapozó tárgya
kat tanul, sokszor nem látja ennek gyakorlati 
hasznát, kapcsolatát a további tárgyakhoz Ilyen
kor pl egy szépen illusztrált előadás a gyógy
szerkutatás menetéről s ezen belül a gyógysze
rész szerepéről szélesítheti a látókört és bemu
tatja az összefüggéseket 

3. A gyakorlati oktatás néhány szempontja 

A hallgatók az egyetemen - az egyes tárgyak 
keretében - megkapják a legújabb ismereteket 
Az egészséges szemlélet, szélesebb látókör kiala
kítása érdekében fontos az egyes tárgykörök is
meretanyagának szintetizálása, kapcsolatterem
tés az egyes tárgyak között. Ez részben megmu
tatkozik; vannak tárgyak, melyek rámutatnak 
más területekkel való összefüggésekre is. Állam
vizsgás gyógyszerészjelöltekkel való foglalkozás 
során tapasztalom ezen összefüggések hiányát 
Ezért fontos, hogy a gyógyszerészképzés kereté
ben egy oktatói csoport tartson szoros kapcso
latot az oktató munkahelyekkel is. Ez a csoport 

szervezze meg vendégelőadók, moderátorok 
közreműködését Biztosítsa a rendszeres látoga
tást különböző intézetekben, gyáriparban, 
gyógyszertárakban stb. Szoros kapcsolatot tart

son fenn a kari könyvtárral Segítse az irodalma
zást Vannak fakultások, ahol a laboratóriumi 
gyakorlatokhoz csak idegen nyelvű forrásmunka 
nyújtja az anyagot Ezáltal is több súlyt kap az 
idegen nyelveknek (főleg az angolnak) a szak
nyelvben való elsajátítása 

Felsőoktatásunkban kellő óraszámmal szere
pel már a számítógépek ismeretanyaga Lénye
ges, hogy e terület külföldi példák alapján tovább 
szélesedjék Így a gyógyszerinformáció terén 
szorosabbá válhat az orvoskapcsolat, korszerűb
bé válik a beteg információja És a gyógyszertári 
alkalmazási területek is állandóan bővülnek 

A betegségek megelőzése terén új színfoltot 
képeznek az ún gyógytermékek Mivel ezek be
vonultak a gyógyszertárak forgalmi körébe, ezek 
ismerete nemcsak a gyógynövény- és drogisme
ret körébe tartozik, hanem pl táplálkozástudo
mányi, dictetikai vonatkozásai ís vannak. Ilyen 
jellegű foglalkozás beiktatása időszerű 

Bevonultak az oktatásba a közgazdasági vo
natkozások Itt is állandó fejlődés mutatkozik 
Fontos, hogy egyfelől külföldi példákkal ismer
kedjenek meg a hallgatók, lássák az ottani szer
vezési, gazdasági lehetőségeket Másfelől kiala
kulóban vannak a hazai átalakulások is, melyek 
ismerete különösen fontos 

A gyakorlati oktatás különböző területeire 
mindig újabb filmek, videofelvételek készítése 
lényeges Ezek az egyes témák előadásait jól ki
egészíthetik, színesebbé tehetik Így jobban rög
ződnek az elhangzott ismeretek. Összekapcsol
ható ez a tendencia a gyógyszertárakat, a gyógy
szeripart vagy egyes terápiás irányzatokat bemu
tatandó filmekkel Így ezek a szakn1ai tovább
képzés és a pálya bemutatása mellett a hallgatók 
érdekeit is szolgálhatják 

4. Oktató munkahelyek 

A már említett közleményekben annak ide
jén részletesen kifeítettem az oktató gyógyszer
tárak tárgyi és személyi feltételeit A mostani 
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helyzetben is szólnunk kell erről Az oktató 
munkahelyek kiválasztása terén kellő körültekin
tés szükséges Most, hogy a közforgalmú gyógy
szertárak mellett intézeti gyógyszertárakban és a 
gyáriparban, továbbá várhatóan magán gyógy
szertárakban is töltik gyakorlatukat, ez fokozot
tabban füntos Legyen meg a hallgatók számára 
a központi irányítás és a kapcsolattartás az egye
temi karokkal 

Ki kell küszöbölni nem kívánt jelenségeket 
Így tudomásul kell venni, hogy a jelölt nem mun
kaerő, hanem tanuló, akivel foglalkozni, akit ne
velni kell Itt kell kidomborítanom a nevelés je
lentőségét Sajnos nem egyszer hallunk olyan je
lenségről, hogy az oktató negatív színben tünteti 
fel a pályát vagy destruktív kijelentéseket tesz 
Nem lenne helyes hivatásunkat túlzottan rózsa
színben sem megvilágítani, hanem a jelen és jövő 
reális bemutatása képezze a nevelés alapját 

Másik cél egy-egy munkahely teljes profiljá
nak bemutatása Így nem helyes a gyáriparban 
csupán egy részlegben töltetni a teljes gyakorlati 
időt, mert így egysíkúvá válik a gyakorlat és nem 
kap a fiatal képet a teljes munkáról 

Egyetemi oktatók időnként meglátogatnak 
egyes gyógyszertárakat, ill az ott dolgozó hall
gatókat Ez azonban nem rendszeres és inkább 
formális jellegű Ezt a kapcsolatot szervezetteb
bé és élővé kell tenni A helyszíni látogatás mel
lett fontos, hogy az oktató gyógyszerészeket is 
időnként összegyűjtsék az egyetemeknek a gya
korlati oktatással foglalkozó kollégái Így válik 
lehetővé az egyetemi képzés és a gyakorlati fog
lalkozás koordinálása Így közelíthet két külön
böző szemlélet, hisz másképpen látják ugyanezt 
a tanteremben és kint a gyakorlatban 

Vannak témák, melyeket kizárólag a gyógy
szertári gyakorlat során lehet megismerni Ezzel 
a gondolattal füglalkozik egy nemrég megjelent 
közlemény, mely azt tárgyalja, hogy a gyógyszer-

táron belüli kommunikációt tanítani kell E té
mával az NSZK-ban megtartott fórumon töb
bek között a következő gondolatokat vitatták 
meg: a helyes betegkapcsolat, az információ 
mértéke, az officina berendezése, a munkatársak 
jó együttműködése 

Az oktató gyógyszerészek számára 2-3 évti
zede külön továbbképzéseket szer".eztünk Ez a 
forma sajnos csak rövid ideig szerepelt a hivata
los programban Meg kell találni a jövőben azo
kat a lehetőségeket, melyek számukra időnként 
újabb ismeretanyagot, módszereket nyújtanak 
Az oktató munkahelyeken működő kollégáknak 
is be kell mutatni az egyes tárgykörök újabb is
meretanyagát Így pl külfüldön vannak olyan 
tanfülyamok, melyek egy-egy hatástani csopor
tot a gyógyszerismertetés szemszögéből tárgyal
nak Ez egyben alapot ad a gyógyszerész - mint 
informátor· - állandóan naprakész ismereteinek 
fenntartásához Régebbi megfOgalmazásom, mi
szerint „alkalmazott gyógyszertan'' szerepeljen 
az oktatásban, a továbbképzésben is érvényesül
hetne 

Az oktató gyógyszertárak munkáját ambici
onálná, ha közülük a kiemelkedők számára „Az 
Egyetem oktató gyógyszertára" dmet adomá
nyoznák 

A Gyógyszerésztudományi Karok és a 
gyógyszerészet széles rétegeinek törekvése - az 
5 éves képzés érdekében - sikerrel járt A tudo
mány fi:,jlődése és a fülyamatban levő hazai vál
tozások szükségessé teszik, hogy a felsőoktatás 
kereteit új tartalommal egészítsük ki. Az egyete
mek és az oktatók szoros kapcsolata, a meglevő 
gyakorlati csoportok bővítése, fejlesztése segít
heti ezt a célkitűzést A gyakorlati vonatkozások 
oktatásához pedig az összes tanszék együttmű
ködése és az oktató munkahelyekkel való rend
szeres kapcsolat biztosítása szükséges (Gyógy
szerészet, 1990 , 403) 

* * * 
Az MGYI Baranya Megyei Szervezete és a Baranya Megyei Ianács Gyógyszertári Köz

pontja szervezésében 1990 május 28-31 között Pécsett került sor a Rozsnyay Mátyás Em
lékversenyre. A négy napon át tartó rendezvény színhelye a Palatinus Szálló volt Jelentősé
gét növelte, hogy 25. alkalommal rendezték meg, így jubileuminak tekinthető A megnyitó
ünnepség Szokolay Sándor zeneszerző külön erre az alkalomra komponált Jubileumi nyitá-
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nyával kezdődött, a „Pro Urbe" díjas Mecsek fuvósötös előadásában (. . ) A továbbiakban a 
Magyar Gyógyszerészeti I ársaság nevében dr. Nikolics Károly elnök, a Magyar Gyógysze
részi Kamara részéről dr. Vincze Zoltán elnök, a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség kép
viseletében Helmuth Binder alelnök köszöntöttek az emlékversenyt Dr. Weltler János ügy
vezető elnök a jubileum alkalmából áttekintette a verseny történetét, méltatta annak jelentő
ségét A megnyitóünnepség dr. Rácz István egyetemi tanár, az ezévi Rozsnyay Mátyás Em
lékverseny elnöke üdvözlő beszédével fejeződött be. ( ) A bejelentett, összesen 22 ver
senyelőadás (között) 5 előadás hangzott el gyógyszerügyi szervezés, 2 előadás gyógyszer
hatástan és 2 előadás gyógyszeranalitika tárgykörből. ( . ) 9 előadást tartottak gyógy
szertechnológiából ( ) 2 gyógynövény és 2 gyógyszerészettörténet témájú előadás volt 
( . ) Az első helyezett Iászlófiné Gebri Györgyi, a nyíregyházi „Korányi" gyógyszertár 
gyógyszerésze lett „Javaslat egy új hazai lázcsillapító végbélkúp alkalmazására" c előadá
sával. Második Molnár Béla a Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központ változó 
munkahelyű gyógyszertárvezetője „Fokhagymakészítmények értékelése VRK-denzito
metriás módszerrel c munkájával. ( ) Befejezésül a szigetvári várdzsámiban a „Szélkiál
tó" együttes adott műsort a vendégeknek (Gyógyszerészet, 1990, 471) 

* * * 
A parlamenti képviselőválasztások során mandátumot szerzett Barcza Imre bonyhádi 

gyógyszertárvezető a Szabad Demokraták Szövetsége, Pesti F'erenc szentistváni gyógy
szertárvezető, Pokorny Endre a Mátrai Állami Gyógyintézet fögyógyszerésze és Pongrácz 
József hevesi gyógyszertárvezető a Magyar Demokrata F órurn képviseletében. A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökségének valamint a 
Szociális és Egészségügyi Minisztérium VIII-as (Gyógyszerészeti) Főosztályának kezdemé
nyezésére a minisztérium Arany János utcai székházában április 20-án köszöntötték az újon
nan megválasztott képviselőket és tájékoztatásuk érdekében megbeszélést tartottak a gyógy
szerészet időszerű kérdéseiről. ( ) Ajó hangulatú megbeszélésen a résztvevők úgy döntöt
tek, hogy levélben fordulnak Antall József miniszterelnökhöz, melyben tájékoztatják a meg
beszélésről és ismertetik közösen kialakított álláspontjukat (Gyógyszerészet, 1990, 507) 

* * * 
1990 junius 14-én tartotta az MGYI országos vezetősége első fölévi ülését Dr: Nikolics 

Károly elnök ( ) szólt a Társaság sajtótermékeiről is Sajnálatos, hogy a szaklapok megje
lenése nagy késedelmet szenved Reményét fejezte ki, hogy 1991-től kezdődően - a Fővá
rosi Tanács Gyógyszertári Központ segítségével - komoly javulást lehet elérni és a szak
lapok időben jelenhetnek meg (Gyógyszerészet, 1990, 548) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság képviseletében dr: Nikolic s Károly elnököt, 

dr: Stenszky Ernő alelnököt és dr. Vincze Zoltán főtitkárt 1990 június 16-án hivatalában fo
gadta dr Surján László népjóléti miniszter A megbeszélést követően az MGY T vezetői ( . ) 
levelet és beadványt juttattak el a miniszter úrnak .. (Eszerint) a Magyar Gyógyszerészeti 
I ársaság - hivatásunkat érintő kérdésekben - együttműködik minden szakmai szervezettel 
( ) I ámogatjuk a gyógyszerészet privatizációját ( ) Szükségesnek tartjuk az át
szervezéseket lépcsőzetesen, fokozatosan végrehajtani Megoldandónak tartjuk az 1950. évi 
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államosítás sérelmeinek orvoslását l)j gyógyszertári jogosítvány engedélyezése legyen a 
Népjóléti Minisztérium feladata. Az engedélyezés során a következő szempontok figyelem
be vételét tar\juk szükségesnek: 

- a gyógyszertár egészségügyi intézmény s ennek megfelelően biztosítani kell a szak
mai és gazdasági működés feltételeit, a lakosság gyógyszerellátási érdekét, valamint az 
adott területen már meglévő többi gyógyszertár hasonló feltételeit is; 

- általában 5000 lakosú vonzáskörzet esetén indokolt egy új létesítmény 
Változatlanul fenntartjuk álláspontunkat, hogy - több száz éves múltunknak megfelelő

en - gyógyszertári jogosítvány tulajdonosa csak gyógyszerész lehet Az önko;mányzati át
szervezés során szükséges, hogy megyei szinten gyógyszerész szakember is helyet kapjon 
szakterülete irányításában 

I ávlati tervként fontosnak tartjuk: 
- gyógyszer- és gyógyszerészeti törvény előkészítését, 
- országos intézményeink, intézeteink f"jlesztését és újak létesítését az egyes szakterü-

leteknek megfelelően, 
- a korszerű terápia szükségessé teszi a gyógyszerválaszték racionális és ellenőrzött bő

vítését (Gyógyszerészet, 1990., 610) 

1991 

1990 szeptember 7-én Berlinben, a Német Gyógyszerészeti I ársaság 100 éves jubileuma 
előtt tartották tanácskozásukat az európai gyógyszerészeti társaságok vezetői. Magyarmszá
got dr Nilwlici Károly professzor az MGYT elnöke képviselte ( ) A:z eszmecsere során ki
alakult, hogy a gyógyszerészeti tudomány ápolása, kölcsönös információk biztosítása, szak
emberek cser~je, rendezvények koordinálása céljából szorosabbra kell fűzni az együttműkö
dést A megalakuló szövetség a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetséggel (FIP) is együtt kí
ván működni A most létr,jövő szövetség célja a tudományosan működő szakemberek össze
fogása .. A terv szerint kétévenként rendeznek európai tudományos konferenciát Egyelőre az 
egyes államok tudományos társaságai lesznek a szövetség tagjai. (. . ) A résztvevők elhatá
rozták, hogy egyelőre egy évre szóló mandátummal választanak elnökséget Célja a végleges 
szervezés, az alapszabályok kidolgozása A 6 tagú elnökség vezetője a terv kezdeményezője: 
E Mutschler frankfurti professzor, a Német Gyógyszerészeti I ársaság elnöke, helyettese 
D Breimer professzor Hollandiából, aki egyben a FIP képviselője is. A további 4 tag a fran
cia, az olasz, a svéd társaság képviselője, valamint dr. Nilwlics Károly az MGYI részéről. (A 
szervezet EUFEPS néven vált ismertté. - szerk) (Gyógyszerészet, 1991, 54.) 

••• 
1990 november 22-én tartotta országos vezetőségi ülését a Magyar Gyógyszerészeti 

I ársaság. Dr. Nikolics Károly elnök (. ) utalt a jövő programjára, megemlékezett a Gyógy
szerészeti évkönyv kiadásáról, valamint a gyógyszerészettel foglalkozó film tervéről (.. ) 
Az 1991-es év terveit ismertetve(. ) tájékoztatót adott a Nemzetközi Ifjúsági Előadói Ver
seny helyzetéről, ugyanis ez a rendszerváltozások miatt alapvetően megváltozott .. A terve
zett „Szebellédy Verseny" szervezésének ismertetésekor javaslat hangzott el, hogy azt he
lyesebb lenne Clauder professzorról elnevezni Végleges állásfoglalás nem történt (Gyógy
szerészet, 1991, 147.) 

• • • 
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Ahogy a napi sajtó is alkalmazkodik a változásokhoz, újabb igényekhez, a szaklapoknak 
is ügyelniük kell arra, hogy olvasóik igényeit megfelelően elégítsék ki (. .. ) Hár'Om évvel 
ezelőtt sikerült elérniük a szerkesztőknek, hogy a lap terjedelme 1 ívvel (16 oldallal) bővül
jön. Így a cikkek átfutási idejét némileg csökkenteni tudtuk fovábbi megoldásra váró prob
léma volt a hosszú kiadói, ilL nyomdai átfutási idő, amit gyakran több havi késedelem sú
lyosbított .. E téren is sokáig hiába küzdöttünk A megoldást végül az jelentheti, hogy a 
Pharmafontana Budapest Gyógyszerellátó Vállalat saját nyomdát alapított és dr Vincze Zol
tán igazgató lehetővé tette, hogy 199L április 1,jétől a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
folyóiratai (Gyógyszerészet, Acta Pharmaceutica Hungarica, A Gyógyszerészeti I udomány 
Aktuális Kérdései) és más kiadványai is ebben a nyomdában készüljenek Ezzel remélhető
en megoldódik a hosszú átfutási idő problémája, így híreink is gyorsabban jelenhetnek meg 
Ezzel egyidejűleg (\j alapokra helyeződik a terjesztés is. (. . .) A saját kiadás új lehetőségeket 
teremt (Gyógyszerészet, 1991., 155.) 

• * * 
Évek óta húzódó elhelyezési problémánk megoldottnak látszik azzal, hogy a I ársaság 

székhelye a Hőgyes Endre utcából a Zrínyi utcába kerül (. ) A MOTESZ-szel fennálló kap
csolatunk egyre inkább a kölcsönösen előnyös feltételek irányába halad. fagd\j nyilvántar
tásunkat magunk intézzük, így tagdíj részesedést a MO IESZ-nek nem kell adnunk. Ameny
nyiben a MOIESZ bármely egyéb (pi rendezvény szervezés) szolgáltatását igénybe kíván
juk venni, erre - megfelelő ellenszolgáltatás fejében - továbbra is lehetőségünk van (. ... ) 

4 
-;;,„:,_i,,,iiii<,"';-,;.,,.;;,r;~. 'i.Sr ;;;...,,; 
"'-"""'~r<J•f$>Cfii; 

A Ilírsaság önálló kiadásában megjelent 
első Gyógyszerészet, 1991-ben 

A májusban rendezett elnökségi ülés foglal
kozott azzal a MO TESZ határ'Ozattal, mely 
szerint a MO TESZ 1991-ben a külföldi tag
sági díjak felének, jövőre pedig csupán ne
gyedének átutalását vállalja. Ez arra kény
szeríti a I ársaságunkat, hogy felülvizsgáljuk 
a különböző külföldi társaságokban való 
részvételünket Természetesen elsőbbséget 

élvez a Nemzetközi Gyógyszerész Szövet
ség (. .. ) 1991. június 7-én Szebellédy
emlékünnepség és továbbképző napot, júni
us 14-én pedig a „750 éves a gyógyszerészi 
hivatás Európában" című emlékülést tartot
tunk (Gyógyszerészet, 1991, 339.) 

• •• 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság el

nöksége október 8-án megtárgyalta a novem
ber 27-i tisztújító küldöttközgyűlés feladata
it ( ) Ezt követően került sor az „Egy hiva
tás múltjáról, jelenéről - A ma5yar gyógy
szerészet" című - a MOVI Helios Stúdiója 
által az MGYI közreműködésével készített 
- film munkakópiájának megtekintésére . 
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Dr Antall József miniszterelnök (balra) 
a Társaság küldöttközgyűlésén 1991-ben 

Az elnökség a filmet elfogadta és úgy döntött, 
hogy a forgalmazás során javasolja pályavá
lasztási tanácsadó fimként történő felhaszná
lását (Gyógyszerészet, 1991 , 626.) 

* * * 
A Dán Gyógyszerész Egyesület hathatós 

együttműködésére támaszkodva az EVSZ ja
vasolja az orvosokéhoz és ápolószemélyzeté
hez hasonló Európai Fórum megalakítását a 
gyógyszerészek közreműködésével is.. Célja 
az EVSZ frladatainak és munkájának széles
körű ismertetése és támogatása. Az. előkészítő 
megbeszélésen Koppenhágában június 4-5-én 
az EVSZ meghívására a dán, a holland, az iz
landi, a portugál és a magyar gyógyszerészet 
képviselőiből létrehozott munkacsoport kidol
gozta a szervezet alapszabályának és működé
si feltételeinek tervezetét Az alapító ülést elő
készítő végső megbeszélésre ez év október 
21-22-én került sor ( . ) Az előkészítő mun
kabizottság az EVSZ javaslatára az alakuló 
ülés elnöki tisztjére Peter Kielgast gyógysze
részt, a Dán Gyógyszerész Egyesület elnökét, 
alelnöknek dr. Lipták József fötitkárhelyettest 
kérte fel. (Gyógyszerészet, 1991, 628.) 

* * * 
A támogatásra a következő időszakban talán még nagyobb szükség lesz, mint bármikor 

a Tár saság közel 70 éves fennállása óta„ Amikor erre utalok, nemcsak az ország nehéz gaz
dasági helyzetére gondolok, hanem elsősorban arra, hogy a következő időszakban szükség
szerűen lezajlik a magyar gyógyszerészet szervezeti átalakulása, ami évtizedekre meghatá
rozza hivatásunk és vele együtt a magyar gyógyszerellátás helyzetét, fejlődését A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság vezetőségének eltökélt szándéka, hogy Társaságunk a magyar 
gyógyszerészek elképzeléseit tükröző javaslataival és állásfoglalásaival továbbra is megfe
lelően vegyen részt e változások előkészítésében. ( ) 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság vezetősége csak akkor lehet képes a következő, fe
lelősségteljes időszakban eredményes munkát végezni, ha maga mögött tudja a tagság, az 
egész magyar gyógyszerész társadalom bizalmát, támogatását Hiszek benne, hogy ilyen tá
mogatás birtokában a Társaság valóban tényező lehet a gyógyszerészet és a gyógyszerellá
tás fejlődését érintő kérdések eldöntésében. Ez a tevékenység természetesen esetenként a 
Társaságon belüli és kívüli viták, ésszerű kompromisszumok vállalását jelenti 

Fontos különbség a múlttal szemben, hogy Társaságunk, mint gyógyszerészi társadalmi 
szervezet, ma már nincs egyedül. A I ár saság kezdeményezésére létrejött Magyar Gyógysze
rész Kamara viszonylag rövid idő alatt jelentősen megerősödött Ez évben megalakult a Ma-
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gángyógyszerészek Országos Szövetsége, amely már több mint 100 tagot számlál A Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság korábbi feladatai közül a gyógyszerészi szakma érdekvédel
mét ezek a társadalmi szervezetek vették át A I ár saság feladata a gyógyszerészeti tudo
mány magyarországi ápolása. Ennek keretében a gyógyszerészi tudomány művelésének elő
mozdítása és természetesen a tudományos fejlődés alapját képező képzés minden formájá
nak (graduális-, posztgraduális- és szakképzés) a fejlesztésére irányuló munka. Nyilvánva
ló, hogy a képzés és armak célkitűzései elválaszthatatlanok a gyógyszerészet társadalmi 
helyzetétől.. Következésképp, Társaságunk és az említett gyógyszerészi szervezetek tevé
kenysége szorosan összefügg, egységet képez egymással. Ennek megfelelően I ársaságunk 
vezetőségének már korábban kialakított határozott álláspontja, hogy a magyar gyógyszeré
szet fejlesztése szempontjából alapvető fontosságú, hogy döntő kérdésekben egységes állás
pontok alakuljanak ki a gyógyszerészi szervezetek között (A Magyar Gyógyszerészeti I ár
saság küldöttközgyűlése után - dr. Szász György elnök programadó köszöntője - részletek 
Gyógyszerészet, 1991, 639.) 

1992 

1991 december 13-án (. ) dr. Szász György professzor az újonnan megválasztott elnök (a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság új elnökségének első ülésén) röviden körvonalazta a I ár
saság terveit, melyekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azon az úton kívánunk továbbha
ladni, amelyet az előző vezetés megkezdett. ( .) Folyamatosan kapcsolatban kell maradni a 
Magyar Gyógyszerész Kamarával, valamint a Magángyógyszerészek Országos Szövetségé
vel Felhívta a figyelmet arra is, hogy az 1993-ban esedékes Schulek Elemér centenáriumi 
emlékünnepség előkészítését meg kell kezdeni Az elnökség az előkészítő munkára felkérte 
dr. Görög Sándor professzort az MGY T alelnökét (. . ) Az elnökség úgy határozott, hogy a 
r ársaság célkitűzéseinek értehnében szerepet 
vállal a gyógyszerészképzés és továbbképzés 
jöv~jét meghatározó konnányzati döntések 
előkészítésében (Gyógyszerészet, 1991, 51) 

* * * 
Az Európai Gyógyszerészeti Társaságok 

Szövetsége és az Egészségügyi Világszervezet 
Európai Fóruma 1992. január 14-15 között 
rendezte Hilleroadban (Dánia) első tanácsko
zását A közel egyéves előkészítő munka so
rán, amelyben az MGYI részéről dr. Lipták 
József főtitkárhelyettes alelnökként vett részt, 
kidolgozták a működési szabályzatot és a mű
ködés módját (. ) A tanácskozáson 22 euró
pai országból és a WHO különböző szerveze
teiből 58 fő vett részt Magyarországot 
dr. Vincze Zoltán a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság főtitkára és dr. Lipták /ózseffótitkár
helyettes képviselték (. ) A jelenlévők elha-
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KÜLÚNLENYOMAT 

GYÓGYSZERÉSZEI 

Dedikált különlenyomat a miniszterelnöktől 



Prof dr. Szász György 

,\ i\Iag;ar G)óg;.szerészeti Társaság elnöke ·volt 1991-1996 között 
Budapt:sten született 1927 október 31-én Itt v·égezre gimnáziumi 

tanuln1án}'ait, majd 1948-ban beiratkozott a Pázn1ány Péter T'udomány
egy etemre és a Budapesti Chvostudományi Egyetem Gyógyszerész 
Katán szerzett 19.52-bcn gyógJszerészi diplomát i\fég 1\7 éves hallga
tóként n1cghívást kapott \légh ,4.ntal professzortól a Gyó,bl)'szerészi Ké
miai Intézetbe, ahol 1952 március 1-től egyeteini g-Jakornokként a 
munkatársa lett Bejárta az eg}:etemi oktatók előmenetelének \:a]an1eny
nyi állomását 1960-ban gyógyszerészdoktor, 1968-ban a kémiai tudományok kandidátusa, 
1980-ban a kén1iai tudomán~ok doktora fükozatot nyerte el. 1974-ben nevezték ki egyetemi ta
nárnak és a Semn1chveis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Ké1niai Intézet igazgatójá
nak. Ezt a feladatot 1994-ig látta el Nyugállományba vonulása után 1997-ben elnyerte a 
Professor eineritus címet 

Kutatási tevéken; sége a kro1natográfia liilönbözó módszereinek korai alkalmazása és mecha
nizmusának felderfrése, \:alamint a g)-ógyszerkö11yvi analitikába való bevezetése i\z 1964-ben 
írott „Papírkro1natográfia és vékonyréteg-kron1atográfia" című továbbképző brossurája is er
ről szól Az V l\,1ag)'at Gyógyszerkönyv előkészítő n1unkájába 'légh professzor már hallgató 
korában be\.onta, <le a többi gyógysze1köny\ háttér n1unkálataiban, illetve a szerkesztésében is 
aktívan vett részt Éveken át elnöke volt az Egészségügyi ~finisztériu1n és a .l\1agyar Tudorná
n}'OS _i\kadémia Gyóg)'szerészeti és Gyógyszerkön}'\;j Bizottságának A gyógyszerészi kémia az 
intézetbe lépésekor n1ég új tantárgy volt, az elsö jegyzetet követő tankönyvek n1ár a kapcsoló
dó tudon1ányágak befOglalásával készültek 

1972-től 1984-ig a Sem1nehveis ()rvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
dékánja \-olt 

1982-től az t\111erikai Egyesült 1\.uamok, Nén1erország és Anglia Cf,tyetetnein töltött el al
kaln1anként több hónapot vendég profCsszorként. Az ott kialakított tudon1ányos és szen1élyes 
kapcsoL-ttok g3,ümölcsözőnek bizonyultak 

Szász professzor az en11ített tankön}"irön kívül n1ég három könyvet írt: „Pharmaceutlcal 
Chcmistry of thc agcnts acting on thc \Cgetative nervous systcm"; Szász-Budvári-Bárány:. 
„Phannaceutical Chcmistry of hypotensive agents" és Gifrög-Szász: „A szteroid honnon ve
gyületek analitikája" címmel I udo1nányos dolgozatainak szátna 230-ra tehető 

A T átsaságban 1964-tól 1972-ig a Gyógyszeranalitikaí szakosztály titkára, 1986-tól 
1996-ig a Iudotnán)'OS és Oktatási Bizottság elnóke. 1991-től 1996-ig a Társaság elnöke 
volt. Felelős szcrkesztójc volt a „Gyóg)'szerészet" és az „Acta Phar1naceutica Hungarica" 
folyóiratoknak, tcn.ábbá fószerkesztője volt az „A gyógyszerészeti tudon1ány aktuális kér
dései" e sorozatnak A MGYI Magyar c;yógyszerészet Pantbconja Bizottságának elnöke 
2004-től 

Szász G)örgyprofess?.or sokoldalú, eredményes tevékenységét számos kitüntetéssel is
merték el. Ezek: _A_ l\.1unka Érdemrend arany fokozata, Apáczai Csere .János Érdemérem, 
a 1-lagyar J'clsőoktatásért Érdcn1ére1n, \Xiinkler Lajos, Than l(ároly, Schulek Elcn1ér, 
l(azay 1::'.ndre bmlékéren1, Batth}'ány-Strattmann E1nlékérem Az !v1GYI szenátus elnök
ségének tagja 
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tározták, hogy e fórum elnevezése a jövőben „Emopharm Forum" legyen ( .) Megválasz
tották a Forum Végrehajtó Bizottságát, melynek eredményeként elnökAlmar Grimsson (Iz
land), alelnök dr. Vincze Zoltán (lett) (Gyógyszerészet, 1992 , 115 ) 

* * * 
Az, MGYI elnöksége 1992. február 28-án (.. ) tartotta ülését, (melyen) ( ) az 1993. ok

tóber hónapra tervezett Schulek-centenáriummal kapcsolatos előkészületekről számolt be 
dr. Görög Sándor alelnök Rövid eszmecsere után alakult ki az a vélemény, hogy a rendez
vény essen egybe az amúgy is esedékes Congressus Pharmaceuticus Hungaricus !X-el, ame
lyet Schulek Elemér professzor emlékének ajánlanának, különös hangsúlyt helyezve az ana
litikai szekcióra. A kongresszus elnöke dr. Görög Sándor lesz. (Gyógyszerészet, 1992., 177.) 

* • * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság kezdeményezésére 20 - a gyógyszergyártásban és 

-forgalmazásban érintett- vállalat és részvénytársaság, valamint az MGYT „Gyógyszerészet 
az egészségért" címmel alapítványt tett. Az, alapító okirat jóváhagyásával egyidejűleg 1992 
április 23-án az alapítók megválasztották az alapítvány Kmatóriumát és Felügyelő Bizottsá
gát is. A Kmatórium elnöke dr. Szász György ( ) a Felügyelő Bizottság elnöke dr. Rákos 
Gyula a Csongrád Megyei Gyógyszertári Központ igazgatója (lett). ( . ) Az, alapítvány cél
ja a gyógyszerészek tudományos fejlődésének, korszerű ismereteik bővítésének, ezáltal a 
betegségek megelőzésébe és gyógyításába való minél aktívabb bekapcsolódásának elősegí
tése, a gyógyszerészeti tudományok f'jlesztése, a tudományos kutatómunka anyagi támoga
tása. (Gyógyszerészet, 1992., 305 ) 

• * * 
A Rozsnyay Mátyás Alapítvány Kmatóriuma, Intéző és Felügyelő Bizottsága április 24-én 

Balatonaligán a X:XlV Gyógyszeranalitikai Kollokvium ünnepélyes megnyitóját követően 
tartotta meg első ülését dr. Nikolics Károlynak a Kmatórium elnökének vezetésével. 
Dr. Nikolic s Károly köszöntőjét követően dl: Weltler János az Intéző Bizottság ügyvezető 
elnöke ismertette az Alapítvány létr,jöttének fontosabb állomásait és a kuratórium előtt ál
ló feladatokat Az, Alapítvány ötlete Tóth János egri gyógyszerésztől származik, aki 1991 
májusában - a Miskolc-1 illafüreden rendezett Rozsnyay emlékversennyel egy időben - je
lentette be alapítvány létrehozására tett javaslatát Az ötletet a 20 gyógyszertári központ fel
karolta és a megfelelő jogi feltételek megteremtését követően ez év tavaszán az Alapítvány 
bejegyzése is megtörtént (Gyógyszerészet, 1992., 307.) 

• * * 

Dr Szász György MGYT elnök köszöntője 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Országos Vezetősége ülésén 

Az Országos Vezetőség most első ízben ülé
sezik megválasztása óta Elképzelésünk szerint, 
alkalmazkodva a korábban kialakult ritmushoz, 
évenként két alkalommal lúvnánk össze az Or
szágos Vezetőséget, tehát legközelebb ez év de-
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cemberében. Most nyilik tehát elsó íz.ben alkal
munk arra, hogy egyrészt bcsz~:n1oljunk az el
nökség részéről az elmúlt több rnint fél éY törté
néseiről, másrészt, hogy vázoljuk és megbeszél
jük elképzeléseinket a jövőt illetően. Az eddig 



történtekről a f6titkári beszámoló fOg számot 
adni. Engedjék meg, hogy ezen elnöki megnyitó 
keretében egy-két olyan elvi kérdéssel fOglalkoz
zam, amely meghatározónak látszik Társasá
gunk további tevékenységét illetően 

A jelen vezetőség mandátuma olyan időszak
ra esik, amidőn a magyar egészségügy, ezen belül 
a magyar gyógyszerészet olyan változásokon 
megy át, amelyek hosszú időre meghatározzák 
helyzetét, fejlődési lehetőségeit a magyar egész
ségügyi hálózaton belül TCrmészetes, hogy az 
átmenetet, az új gyógyszertári és gyógyszerésze
ti berendezkedés kialakítását viták, nem ritkán 
szenvedélyes viták jellemzik Úgy vélem azon
ban, hogy egy kérdésben bizonyosan egyetértés 
van a gyógyszerészek között: az úgynevezett aka
démiai szakmák - így a gyógyszerészet - fejlődé

sét is továbbképzés, valamint a kellő színvonalon 
működő kutatóbázis biztosíthatja Meggyőződé
sünk, hogy Társaságunk feladata, kötelessége, 
hogy ebben az átmeneti időszakban még fOko
zottabban őrködjék a magyar gyógyszerészet tu
dományos pozícióinak megőrzésén és további 
fCjlesztésén Tisztában kell lennünk azzal, hogy 
csak akkor szánúthatunk a gyógyszerészi hivatás 
és munka elismerésére és értékelésére, ha a 
gyógyszerészet különböző n1unkahelyein dolgo
zó kollegáink a korszerű ismeretek birtokában 
vannak és a gyógyszerészetet megfelelő számú, 
magas tudományos fOkozattal rendelkező gyógy
szerész képviseli a magyar és a nemzetközi tudo
mányos életben. Azzal is tisztában kell lennünk 
azonban, hogy a fOlyainatosság, a jövő megala
pozása a fiatalság támogatását teszi kötelessé
günkké. A magyar gyógyszerész társadalom a 
múltban is folyamatosan ragyogó példákat adott 
ezen a téren Elég talán a közeli múltban lezajlott 
Rozsnyay Emlékversenyre és az ugyancsak nem
régen létrehozott Rozsnyay Alapítványra utal
nom A Társaság feladata, hogy ebben az átme
neti időszakban az esetleges és várható nehézsé
gek ellenére támogassa ezt a nemzetközi vi
szonylatban is egyedülálló, koncepciózus kezde
ményezést, sőt igyekezzünk annak fejlesztéséről 
is gondoskodni Lényegében ugyanezt kell ten
nünk az arra érdemes fiatal kollégáink egyéb irá
nyú tudományos képzésével kapcsolatban is 
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Természetesen nem vagyunk annyira naívak, 
hogy azt higgyük, elegendő, ha a Tár saság csu
pán a tudománnyal, a kutatással és a képzéssel 
fOglalkozik, és nem vesz tudomást arról, hogy 
milyen a közeg, amelyben a ma és a holnap 
gyógyszerészei működnek; hogyan alakulnak hi
vatásunk gyakorlásának társadahni feltételei 
Naívság lenne részünkről, ha megpróbálnánk 
mereven szétválasztani a szakmát érintő kérdé
seket egymástól; tömören: mereven szétválasz
tani a tudományt és a gazdasági-szervezeti kér
déseket Ha az MGYI a magyar gyógyszerészet 
fejlesztését szolgáló szervezetnek vallja magát, 
akkor vállalnia kell az érdekeltséget valamennyi, 
a gyóg)szerészetet érintő füntos kérdésben 

Itt kell említést tennem még egy elvi problé
máról Két évvel ezelőtt létrejött a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara, amely a szemünk láttára 
és tevőleges részvételünkkel látványosan izmo
sodik és mind erőteljesebben hallatja szavát a 
gyógyszerészet képviseletében Ennek a fejlő

désnek a magunk részéről örülünk, és mint a 
Kamara tagjai is támogatjuk, hogy a Kamara a 
gyógyszerészet és a gyógyszerészek érdekeinek 
tekintélyes, mind hatékonyabb képviselőjévé 

váljék. Meggyőződésünk, hogy Társaságunk és a 
Kamara együttesen olyan erő képviselhet, amely 
hosszú idő után esélyt ad arra, hogy a gyógysze
részetet érintő valamennyi kérdésről Qegyen az 
szakmai, gazdasági vagy szervezeti), tehát saját 
magukról végre valóban a gyógyszerészek dönt
senek Ehhez a mi véleményünk szerint az szük
séges, hogy a két szervezet vezetősége egyezte
tett kezdeményezéseken, ésszerű munkameg
osztáson és együttműködésen alapuló tevékeny
séget folytasson Az események ilyen irányítása a 
Társaság és a I<amara vezetőségének kötelessé
ge E koncepció jegyében kezdeményeztünk a 
I<amara vezetőivel egy megbeszélést, amelynek 
létrejötte küszöbön áll I\i[i azt re1néljük, hogy 
megvetjük az alapját egy hosszú távú együttmű
ködésnek, amely tiszteletben tartja a szervezetek 
tevékenységének fő profiljait, és az itt-ott ta
pasztalható rögtönzések helyett jól átgondolt, 
egyeztetett kczde1nényezésekkel szolgálja a ma
gyar gyógyszerészet és ezzel az egészségügy ér
dekeit ( ) 

Végezetül röviden még egy kérdésről Utal
tam már arra, hogy munkánkat egy átmeneti 
időszakban kell végeznünk. Meggyőződésünk, 
hogy még fOkozottabb jelentősége lesz ebben az 
időszakban annak, hogy a I ársaság szervezetei
ben minél színesebb munka folyjék Terveinket, 
célkitűzéseinket csakis így lehetünk képesek 

megvalósítani Ennek megfelelően ha lehet, még 
fokozottabban támogatjuk a szakmai szerveze
tek munkáját, amelyekkel, vezetőségükkel, ren
dezvényeinkkel igyekszünk minél inkább szemé
lyes kapcsolatot tartani Úgy gondoljuk, hogy ez 
az alapvető feltétele a vezetés eredményességé
nek (Gyógyszerészet, 1992 ., 38 7) 

* * * 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 1992 szeptember 13-19 között Lyon

ban rendezett világkongresszusán pro/ dr: Vincze Zoltánt az MGYT főtitkárát a Szö
vetség alelnökévé választották (Gyógyszerészet, 1992, 579.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Ipari Szervezete kezdeményezésére és a Richter 

Gedeon Vegyészeti Gyár Rt szervezésében 25 hazai és külföldi cég szponzorálásával 1992 
augusztus 24-26 között Budapesten a Duna palotában került először megrendezésre a 
Clauder Ottó emlékverseny A2 emlékverseny rendezésével egyrészt Clauder Ottó egyete
mi tanár, a magyar gyógyszerészet kiemelkedő személyiségének emléke előtt kívánt az Ipa
ri Szervezet tisztelegni, másrészt - a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek analógiájára - a 
gyógyszerkutatási, -f('.jlesztési, -gyártási, -forgalmazási, -engedélyezési és oktatási területen 
dolgozó fiatal szakemberek számára teremt fórumot ( ) A tervek szerint ezentúl kétéven
ként megrendezésre kerülő versenyre első alkalommal 33 előadással jelentkeztek a fiatalok 
(kilenc előadás munkahelyi elfoglaltság és egyéb okok miatt elmaradt) Az ünnepélyes meg
nyitón - melyen többek között megjelent dr: Szász György az MGYT jelenlegi és 
dr: Nikolics Károly az MGYI volt elnöke-dr: Gyarmathy Miklós a szervezőbizottság elnö
ke rövid köszöntőjét követően dr: Fekete György e. egyetemi tanár, a Clauder Ottó Emlék
verseny Kuratórium elnöke méltatta Clauder Ottót. ( ) A Clauder Ottó emlékplakettet 
Pankucsi Csabának ítélte a kuratórium (Gyógyszerészet, 1992, 579 . .) 

1993 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége 1993. április 29-én Budapesten a 
Pharmafontana Gyógyszerellátó Vállalat Zrínyi utcai V emeleti tárgyalótermében tartotta idei 
harmadik elnökségi ülését dr: Szász György elnökletével (. ) A2 elnökség ( .. ) az MGYT és 
a MOTESZ kapcsolatát vitatta meg és úgy határozott, hogy a júniusi országos vezetőségi ülés 
elé terjeszti a MO TESZ-bál való kilépés kérdését ( ) Határozat született arról, hogy az 
MGYT kéri a magyar gyógyszerészet átalakulása és az ezzel együtt járó anyagi nehézségek 
miatt a FIP és az EUFEPS tagdíjak átmeneti mérséklését (Gyógyszerészet, 1993, 324.) 

* * * 
Ma igen nagy különbségek vannak kórházaink, s így a gyógyszertárak működési színvona-

lában is attól függően, hogy melyik felügyeleti szervhez tartoznak, illetve hogy egy-egy megyé
nek vagy városnak milyenek az anyagi lehetőségei. Úgy gondolom, hogy az ez év szeptembe
rétől a fekvőbeteg-ellátás területén bevezetésre ketülő új, teljesítmény fmanszírozási rendszer -
melynek alapját az ún német pontrendszer képezi - várhatóan objektívebb pénzelosz.tást tesz 
majd lehetővé az egyes intézmények, illetve ezeken belül az egyes osztályok között. Udvözöl-
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A Társaság elnöksége 1991-1996 között. Balról.: dr .. Görög Sándor, dr. Écsy Zoltán, 
dr Szász György (elnök), dr. Vincze Zoltán !főtitkár), dr Mezey Géza, dr Stenszky Ernő és 

dr Lipták József 

nünk kell ezt a lépést még akkor is, ha tisztában vagynnk vele, hogy a teljesítmény finanszíro
zási rendszer egymagában nem oldja meg az egészségügy területén meglévő s a struktúrából 
adódó gondjainkat, illetve számítani kell bizonyos további strukturális változásokra is .. ( .. ) 

A bevezetésre kerülő reformok nem hagyják és a továbbiakban sem fogják érintetlenül 
hagyni a kórházi gyógyszerészetet sem. Közős érdekünk és mindnyájunk feladata, hogy fel
készüljünk ezekre a változásokra, megfogalmazzuk awkat az új szakmapolitikai célkitűzése
inket, melyeket egységesen tudunk képviselni, és amelyekhez kérhetjük felettes szerveink, 
továbbá a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, a Magyar Gyógyszerész Kamara és a Magyar 
Kórházszövetség támogatását is. Fontos, hogy saját lehetőségeink határán belül intézménye
ink vezetésével egyeztetve megtegyük awkat a szükséges lépéseket, melyekkel megakadá
lyozha\juk, hogy a kórházi gyógyszerészet, illetve a kórházi gyógyszerészek hátrányos hely
zetbe kerüljenek egy-egy intézményen vagy a gyógyszerészek társadalmán belül ( .. .) 

Természetesen jelenlegi nehézségeink ellenére sem mondhatunk le arról, hogy új alapok
ra helyezzük és támogassuk a kórházi gyógyszerészet területén dolgozók továbbképzését il
letve szakgyógyszerész-képzését (. ) Szervezetünk határozott erőfeszítéseket tesz a kórhá
zi illetve klinikai gyógyszerészek posztgraduális képzése terén végső célként megjelölve egy 
új, a klinikai (kórházi) gyógyszerész szakág elfogadtatását (Dr. Trestyámzky Zoltán az 
MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezte elnökének előadása a magyar kórházi gyógy
szerészet IX. kongresszusán (Szeged, 1993 április 2 I-23.) - részletek Gyógyszerészet, 
1993,347.) 

*** 
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AMagyar Gyógyszerészeti Társaság országos vezetősége idei első félévi ülését 1993 jú
nius 23-án tartotta Budapesten a Pharmafontana Bp. Gyógyszerellátó Vállalat Zrínyi utcai 
előadótermében, (. ')Az idei decemberre tervezett közgyűlés előkészítéseként a Társaság új 
alapszabály-tervezetét és a MO IESZ-szel fennálló kapcsolatot is megvitatta a vezetőség 
( , , ) Hosszú érdemi vita után a vezetőségi ülés úgy döntött, hogy az alapszabály-tervezet még 
további pontosítására egy bizottságot kell létrehozni és a jelenlévők túlnyomó többsége a 
MO IESZ-ból való kilépés mellett foglalt állást Dr. Nilwlics Károly hozzászólásában java
solta a Társaságon belül Akadémiai Tagozat létrehozását, amely a gyógyszerészeti tudomá
nyok MTA-beli képviseletét lenne hivatva előmozdítani. (Gyógyszerészet, 1993., 487) 

* * * 
A Soproni Patikamúzeum megnyitásának (1968. június 10.) és a Magyar Gyógyszeré

szeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya megalakulásának (1968. június 11.) 25 
évfordulója alkalmából ünnepi tudományos ülést rendezett június 1 7-én Sopronban a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Moson-Sopron megyei Szervezete, a Gyógyszerész
történeti Szakosztály, a megyei gyógyszertári központ és a Soproni Múzeum. A tudományos 
ülés fövédnöke dr. Antall József miniszterelnök, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
Könyvtár és levéltár volt föigazgatója, a Magyar Orvostörténelmi I ársaság elnöke volt 
(Gyógyszerészet, 1993., 487 . .) 

• • * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság a sorrendben 9. Magyar Gyógyszerészeti Kong

resszust Schulek Elemér professzor születésének 100. évfordulója tiszteletére 1993 szeptem
ber 19-22 .. között Budapesten a Kongresszusi Központban rendezte több mint 1100 hazai és 
mintegy 200 külföldi regisztrált résztvevő jelenlétében (. . ,.) A kongresszus elnöke proj 
dr. Görög Sándor akadémikus az 
MGYT alelnöke, főtitkára proj 
dr. Nyiredy Szabolcs az MGYT kül
ügyi bizottsága elnöke, (. .. , ) a kong
resszus tudományos bizottságának el
nöke proj dr. Szepesi Gábor, (. . .) szer
vezőbizottságának elnöke dr. Kubinyi 
András (volt). (. , ) 

A kongresszust dr. Szász György a 
következő szavakkal nyitotta meg: 
( ) A Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság és a jelen kongresszus vezetősé
gének erőfeszítései az elmúlt év során 
arra irányultak, hogy a IX kongresz
szust és vele a Schulek centenáriumot 
méltó keretek között rendezzük meg. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy e szán
dékunk a magyar gyógyszerész társa
dalom egyetértő szándékával találko-
zott. Ennek csak egyík, de fontos jel- Dr Görög Sándor és dr. Szász György 
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A Schulek Centenárium alkalmából rendezett 

CPH IX előadás-összefoglalóinak füzete 

* * * 

zője ezen megnyitó ünnepség hangulata 
Hasonlóképp az 1200-at meghaladó re
gisztrált résztvevő, a programbá iktatott 
előadások jóval 200 feletti száma és szek
ciónkénti eloszlása együttesen utal arra, 
hogy a Congressus Pharmaceuticus Hun
garicus Nonus a magyar gyógyszerészet 
hagyományaihoz méltó tudományos ese
mény ( .. ) 

Dr. Nikolics Károly elnökletével (ke
rült sor) a Schulek Elemér emlékülésre, 
melynek előadói Schulek Elemér egykori 
tanítványai és munkatársai voltak 
(dr. Pungor Ernő, dr. Körös Endre, 
dr. Bayer István) .. ( . ) 

A Gyógyszerészeti I udományok Euró
pai Szövetsége (EUFEPS), mely magában 
foglalja az európai gyógyszerésztudomá
nyi társaságokat - meghívásunkra - a IX 
Magyar Gyógyszerészeti Kongresszushoz 
kapcsolódóan 1993 szeptember 18-án és 
19-én elnökségi valamint kibővített veze
tőségi ülést tartott a Kongresszusi Köz
pontban (Gyógyszerészet, 1993, 605) 

Az MGYI elnöksége november 3-án Budapesten a Zrínyi u. 3 V emeleti tanácstermé
ben tartotta soron következő elnökségi ülését dr. Szász György elnökletével, (ahol) ( ) a 
Congressus Pharmaceuticus Hungaricust értékelte az elnökség Megállapította, hogy a 
Kongresszus kiadványai, forgatókönyve, környezete színvonalas volt. Több mint 1 OOO 
résztvevőtől (120-150 külföldi) 140 előadás hangzott el és 110 poszter került bemutatásra 
(. ) Az elnökség úgy határozott, hogy a két tisztújítás között esedékes közgyűlést 1994 el
ső felében kell megtartani A közgyűlésnek kell döntenie az új alapszabály elfogadásáról 
(Gyógyszerészet, 1993., 877.) 

* * * 
A vezetőség júniusi ülésén elfogadott határozatának megfelelően I ársaságunk a 

MOIESZ-ből 1994 január l,jei hatállyal kilépett Elhatározásunkat Berentey elnök úr a 
MOIESZ Szövetségi Tanácsának október 28-i ülésén jelentette be azzal, hogy a MOIESZ, 
megértve indítékainkat, a jövőre nézve együttműködést ajánl frl I ársaságunknak (. . ) 

A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság tagnyilvántartási munkái befejeződtek Így örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy e téren naprakész információval rendelkezünk. I ársaságunk jelenle
gi taglétszáma 3929 fö ( .. ) I ársaságunk szakmai szervezeteinek az utóbbi évtizedben vég
bement f<,jlődése alátámasztja azt a korábban megfogalmazott igényt, hogy a Magyar Gyógy
szerészeti Társaságon belül három Társaság, a közforgalmú gyógyszertári, az ipari és a kór-
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A Schulek centenáriumi kongresszus vezérkara, balról dr. Vincze Zoltán, dr Nyiredy Szabolcs, 
dr Görög Sándor és dr Szász György 

házi tá1saság működjék és e társaságok tömörüljenek szövetségbe, a Magyar Gyógyszerésze
ti I ársaságon belül (. . ) Megjegyezzük, hogy a három szervezet elnöke egy előzetes megbe
szélésen egyetértett ezzel a szervezeti átalakítással Tervünk az, hogy a kérdést szélesebb vi
tára bocsátva és az ~j alapszabályba építve, a közgyűlés elé terjesszük Tudatában kell len
nünk annak, hogy a közforgalmú gyógyszertári gyógyszerészet területénjelenleg átmeneti ál
lapot uralkodik, amely belátható időn belül egy egységes, magántulajdonon alapuló hálózat
ba alakul át Ennek megfelelően a Gyógyszertári Szervezet mellett a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetségét is úgy tekinthetjük, mint e későbbi egységes szerveződés magvát 
E felfogás jegyében, a közgyűlési megvitatásig is be szándékozzuk vonni az elnökség mun
kájába a három működő szervezet elnökeit és felkérjük a részvételre a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége elnökét is (Dr. Szász György és dr. Vincze Zoltán 1993 11 félévi beszá
molója - részletek Gyógysze1észet, 1993, 915.) 

1994 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság 44 - beszámoló - küldöttközgyűlésén (. ) 

d" Szász György üdvözölte a Magángyógyszerészek Országos Szövetségét és a Magyar 
Gyógyszerészhallgatók Egyesületét abból az alkalomból, hogy az MGYT mindkét szerve
zettel megállapodott a kapcsolatok szorosabbra fűzésében, s ez - alapszabályban is megerő
sítve - a társult szervezet formában nyilvánul meg. (. . ) Javaslatot tett a küldöttkrizgyűlés' 
nek arra, hogy határozatban köszöntse a kamaráról szóló törvény elfogadása alkalmából a 
Magyar Gyógyszerész Kamarát ( .. ) Ezután került sor az új alapszabály tervezetének vitá
jára. A tervezet másfél évig tartó előkészítés után került a küldöttközgyűlés elé, a Szervezé-
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Dr Lipták József főtitkárhelyettes, dr Vincze Zoltán főtitkár és dr. Szász György elnök 
a Illrsaság 1994. évi közgyűlésén 

si Sz~kosztál'., az Or.szágos Vezetőség, illetve az elnökség többször is megtárgyalta, tavaly 
a Gyogyszereszet is ismertette Az alapszabály vitáját dr. Lipták József vezette le A hozzá
szólások és észrevételek elsősorban a területi szervezetek működésének szabályozásával és 
~ külct,öttállitás lehetőségeivel foglalkoztak Ennek megfelelően a beterjesztett tervezetben 
is elsosorban ezeken a területeken került sor módosításra Végül a küldöttközgyűlés elfo
gadta az alapszabályt és felhatalmazta a I ársaság elnökét és fótitkárát, hogy a módosított 
al~pelvek.nek megfeldő 8.zö.vegváltoztat.ásokat az alapszabályban vezesse át Az új alapsza
baly s~e'.mt az eddigi kozforgalmu gyogyszertári helyett megyénként szerveződő gyógy
szerell~tas1 ~zerve~ete,k jönnek létre, ~jonnan alakul meg az oktatási és közigazgatási szer
vezet e.~ tovabbra '.s valtozatlan keretek között működik a kórházi és az ipari szervezet (. ) 
Meg~zunt az lfjus~gi Szervez~!, amelynek munkáját az Ifjúsági Bizottság veszi át Az alap
szabaly rendelkezik. Szakmai Erdekvédelmi Bizottság és Felügyelő Bizottság létrehozásáról 
is ( ) A Szakmai Erdekvédelmi Bizottság elnökévé dr. Mezey Géza professzort az MGYT 
alel~ökét válasz;ották. A szakmai szervezetek, a Szervezési Szakosztály és a Magángyógy
szereszek Orszagos Szövetsége a későbbiekben 1-1 fát delegál a 7 tagú bizottságba 
(Gyógyszerészet, 1994, 435) 

* * * 
A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 1994. szeptember 4-9 között Lisszabonban 

r~ndezte ezévi kongresszusát, amelyen 63 ország közel 2000 gyógyszerésze vett részt. Ha
zankbol több mmt 200 (közöttük 73 hivatalosan regisztrált) kolléga látogatta a kongresszus 
egyes eseményeit és ezzel a létszámmal a legnépesebb delegációk közé tartoztunk ( . ) 
A kongresszus ünnepélyes megnyitójára a Belém Kulturális Központban került sor. A ven-

210 

"'' --

dégeket C Silveira professzor a portugál szervezők elnöke üdvözölte, majd felolvasták 
d1: Már io Soares portugál köztársasági elnök kongresszushoz szóló üdvözlő levelét (. . ) 
Az ünnepi beszédek elhangzása után FIP kitüntetéseket adtak át (. ) A Gyógyszerészi gya
korlat fejlesztésében elért kimagasló eredményeiért életmű díjjal tüntették ki dr. Nikolics 
Károly egyetemi tanár urat Ezt a kitüntetést ez évben adták át első ízben. (Gyógyszerészet, 

1994' 759.) 

* * * 
Az MGYI Ipari Szervezet támogatásával idén is megrendezésre került a (II.) Clauder Ot

tó Emlékverseny augusztus 24-26 között a Délibáb hotelben, Budapesten ( . ) Az emlék
verseny győztese Vitányiné Morvai Magdolna lett, aki egyben megkapta a Clauder Ottó em
lékplakettet is. (Gyógyszerészet, 1994, 761.) 

* * * 
A Gyógyszerészet szerkesztősége „Gyógyszerárak '94" címmel Budapesten a Semmel

weis Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbjének dísztermében több mint 
400 fö részvételével 1994. október 12-én szakmai napot rendezett Úgy ítéltük meg, hogy a 
témakörben felgyülemlett sok feszültség és megoldásra váró probléma, valamint a gyógy
szerár és -támogatás rendszerében várható változás indoko~ja egy olyan szakmai nap meg
szervezését, amelyen a döntéshozó, illetve -előkészítő pozícióban lévő államigazgatási ve
zetők a gyógyszerészekkel megismertethetik álláspontjukat, másrészt szakmai eszmecsere 
bontakozhat ki (részben a rendezvényen, részben az írásos változat megjelenése kapcsán) az 
államigazgatási vezetők és a gyógyszerészek képviselői között. ( ) A plenáris előadások 
üléselnöke d1: Nikolics Károly a Gyógyszerészet szerkesztőbizottságának elnöke, a kerek
asztal megbeszélés moderátora dr Vincze Zoltán MGYI főtitkár, a lap fószerkesztője volt 
(Gyógyszerészet, 1994 , 787.) 

*** 
Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a I udományos Bizottság felállítását, amelynek első

rendű feladata a gyógyszerészi érdekek képviselete a Magyai Tudományos Akadémián A Bi
zottság elnöke dr Görög Sándor akadémikus. (. .. ) A vezetőség korábbi határozatának megfe
lelően Társaságunk 1994 január l-jei hatállyal kilépett a MOTESZ-ből. A MOIESZ (. ) jö
vőbeni együttműködésre vonatkozó „Megállapodás-tervezet"-ét elnökségünk megtárgyalta és 
elfogadta, a kapcsolattartásra a fótitkárt kérte fel. ( ) Az elnökség döntött az 1996-ban rende
zendő Magyar Gyógyszerésztudományi Kongresszusról, amelynek elnöke dr. Görög Sándor 
egyetemi tanár, fótitkára dr. Nyiredy Szabolcs egyetemi tanár (Gyógyszerészet, 1994, 971.) 

1995 

A most elbúcsuzott esztendő a gyógyszerészet területén nem hozta meg azt a fejlődést, 
azokat a változásokat, amelyeket a gyógyszerésztársadalom a rendszerváltozás óta vár. Ezek 
közül alapvető a privatizáció, a tulajdonviszonyok rendeződése, aminek elhúzódása kihatás
sal lévén a gyógyszerészet csaknem valamennyit területére, késleltette más fontos szabályo
zás megszületését is ( ) 

A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság az 1995-ös évben is igen fontos, kiemelt feladatá
nak tekinti a fiatal gyógyszerészek szakmai fejlődésének figyelemmel kísérését, elősegíté-
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sét A posztgraduális gyógysze
részképzés, a tudományos után
pótlás nevelés folyamatosságá
nak biztosítása különös jelentő
séggel bír napjainkban, amikor 
az átmenet nehézségei ezen a te
rületen fokozottan jelentkeznek 
A I ársaság, a maga lehetőségein 
belül, továbbra is igyekszik 
anyagi támogatást nyújtani a fia
tal gyógyszerészek tudományos 
tevékenységéhez, tanfolyamo-

Az MGYI és az MGYK tárgyalódelegációja 1995-ben kon, kongresszusokon való rész-
vételéhez. E tevékenységünkben 

az eddigiekben egyértelmű támogatással találkoztunk az MGYI társult szervezeteként mű
ködő Magángyógyszerészek Országos Szövetségével. Külön kiemelendőnek tartom ezen a 
területen a Rozsnyay előadói emlékverseny támogatását, nagy jelentőségű ugyanis, hogy 
ezen európai viszonylatban is egyedülálló kezdeményezés nyomán kialakult mozgalom ke
retében évenként a fiatal gyógyszerészek tucatjai ismerkednek meg a tudományos munka, a 
kutatás elemeivel, örömeivel ( ) Az e téren folyó munkának külön is jelentőséget ad az, 
hogy a doktorképzés új általános feltételeinek a bevezetésével megszűnt a lehetőség az 
egyetemi (gyógyszerész) doktori cím megszerzésére. Ha figyelembe vesszük, hogy az utób
bi évtizedekben Budapesten és Szegeden évente átlagosan 15-20 gyógyszerészdoktmt avat
tak fel, továbbá azt, hogy jelenleg ennek a létszámnak csak a töredéke vehet részt a jelenle
gi doktor (Ph D ) képzésben, akkor világosan kitűnik, hogy I ársaságunknak felelősségteli 
feladata a posztgraduális gyógyszerészképzés rendszerén belül a doktorképzés kielégítő vo
lumenének illetve színvonalának megőrzésén munkálkodni. Az utóbbi célt szolgálja az 
MGYI I udományos Bizottságának megalakítása (Dr Szász György: Uj esztendő elé -
részletek Gyógyszerészet, 1995, 3.) 

* * * 
Az MGYT és az MGYK vezetői - a köztestületté vált Kamara megválasztását követően 

először - 1995. január 13-án Budapesten a Zrínyi u 3-ban megbeszélést folytattak. Az 
MGYT részéről proj dr Szász György elnök, proj dr Vincze Zoltán fötitkár és dr Lipták 
József főtitkár helyettes, az MGYK részéről dr Szabó Sándor elnök, dr Mikola Bálint alel
nök és dr. Zalai Károly főtitkár vett részt a találkozón A megbeszélésen a két szervezet ve
zetői megegyeztek abban, hogy a gyógyszerésztársadalom összefogása, szakmai és érdek
védelmi egységének javitása,jövőképénekjobb kialakítása érdekében együttműködési meg
állapodást készítenek elő (Gyógyszerészet, 1995, 57) 

* * * 
Budapesten a Zrínyi u 3. V emeleti tárgyalójában február 14-én megalakult az MGYT 

I udományos Bizottsága. (. . ) A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság elnöke felkérte dr. Görög 
Sándor egyetemi tanárt, akadémikust a Tudományos bizottság elnökének. (. ) A Tudomá
nyos Bizottság titkárának dr Klebovich Imrét a biológiai tudományok kandidátusát kérték 
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fel A tizenöt fős bizottság a gyógyszerész társada
lom teljes tudományos vertikumát átfogja. A tagok 
személyükben egy-egy gyógyszerészeti tudomány
területnek a legjelesebb képviselői, oktatói A bi
zottság mindenkori tagja a Magyar Gyógyszerésze
ti Társaság elnöke és főtitkára, az Országos Gyógy
szerészeti Intézet főigazgatQja, valamint a két 
gyógyszerésztudományi kar dékánja, akik egyben 
saját szakterületük képviselői is (. . ) 

A Tudományos Bizottság fö célkitűzésének te
kinti az alábbiakat: 

J A gyógyszerészképzés! és továbbképzést ki
emelkedő súllyal támogatja. (. ) 

2 A magyar tudományos gyógyszerészeti szak
sajtó és t~jékoztatás színvonalának emelése straté
giai feladat 

l A magyar gyógyszerész társadalom tudomá-
n) os presztízsének, szakmai súlyának javítása. (. ) 

4 Felvetődött a gyógyszerésztudományok Ma
gyar Tudományos Akadémián való képviseletének, 

'fk>KQ5l.t.ll\llJ·.t.8 
~ísrivAviMATYi 
;ENY\i ö 

továbbá a gyógyszerész társadalom Akadémián va- A XXX Rozsnyay Mátyás 
Jó megfelelő reprezentációjának kérdése. Az első Emlékversenyen Dariday Róbertné 
felmérés alapján, a különböző tudományterületek és dr. Nikolics Károly 
igényeinek megfelelő kapcsolatfelvétel a közeljö-
vőben megkezdődik az akadémiai osztályok képviselőivel. fovábbi célként fogalmazódott 
meg a magyar gyógyszerésztudományt megillető presztízs folyamatos ápolása a I udomá
nyos Akadémia keretén belül is (Gyógyszerészet, 1995., 223) 

* * * 
A jubileumi XXX Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt 1995 május 16-19 között az első, 

a tizedik és a huszadik emlékverseny házigazdája, a Békés Megyei Gyógyszertári Központ 
jogutóda a Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat rendezte Gyulán az Erkel Hotelben 
(. ) A megnyitó ünnepség egyik jelentős eseménye volt, hogy a jubileum alkalmából az ed
digi emlékversenyek megszervezésében, a versenyzők felkészítésében legjelentősebb szere
pet vállaló kollégáinknak dr. Szász György MGYT elnök kitüntetéseket adott át (. .. ) Az ün
nepélyes megnyitó után került sor a Rozsnyay Mátyás Alapítvány Kuratórium ülésére, ezen 
pedig az uj alapszabály ünnepélyes aláírására ( ) A zsűri elnöke dr Nikolic s Károlv, ügy
vezető elnöke d' Weltler János, titkára dr. Szilágyi Erzsébet volt (.. ) A zsűri döntése értel
mében az emlékverseny győztese Petri Gábor lett, aki ezáltal elnyerte a Rozsnyay Emlék
plakettet (Gyógyszerészet, 1995, 469.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerész Kamarával kötött együttműködési megállapodás keretében há

rom közös bizottság alakult és kezdte meg működését a következő témakörökben: (1) to
vábbképzés, (2) kórházi gyógyszerészet, (3) gyógyszertörvény ( . ) Ez év májusában az 
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APV Budapesten rendezte kongresszusát A 
kongresszus sikeréhez Társaságunk, ennek 
Gyógyszertechnológiai Szakosztálya is hozzájá
rult, Nyiredy professzor személyes közreműkö
dése külön is kiemelendő. (Gyógyszerészet, 
1995' 500.) 

* * * 

Dr. Mezey Géza, dr. Mohr Tamás és 
dr Vincze Zoltán a kórházi gyógyszerészek 

egyik rendezvényén 

A Haynal Inu e Egészségtudományi Egyetem, 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr

Moson-Sopron megyei és Ipari Szervezete közös 
szervezésében, a Pharma Iours Kft közreműkö
désével Sopronban szeptember 14-16 között 
„Gyógyszer az ezredfordulón" címmel mintegy 
300 résztvevővel továbbképző konferenciát ren
deztek A konferencia főrendezője dr. Nikolics 
Károly, rendezőbizottsága dr. Gyarmathy Miklós 
(elnök), dr. Bozsik Erzsébet és Dedinszky 
Csabáné volt (Gyógyszerészet, 1995 709) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete X 
kongresszusát 1995 április 20-22 között 
Pécsett a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
központi épületében tartotta ( . ) Az 50 be
jelentett előadás közül 46 hangzott el, a 
28 bejelentett poszter közül 27 került bemu
tatásra (Gyógyszerészet, 1995, 739) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

Gyógynövény Szakosztálya, a MO TESZ Ma
gyar Fitoterápiás Társaság és a Magyar Tudo
mányos Akadémia Biológiai Osztálya Szege
den, az MTA Szegedi Biológiai Központjá
ban október 18-20. között rendezte meg a 
„Gyógynövények kutatása és Felhasználása 
'95" című konferenciát (ami egyben a 9. Ma
gyar Gyógynövény és 4. Magyar Fitoterápiás 
Konferencia volt). A nemzetközi részvételű 
rendezvényen 196 hazai szakember valamint 
10 ország 33 külföldi képviselője vett részt, 
( ) 34 (köztük 8 plenáris) előadás hangzott 
el és 56 poszter prezentáció került bemutatás-

214 

MAGYAR KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK 

X KONGRESSZUSA 

• 
lOth CONGRESS 

OF HUNGARIAN HOSPJTAl PHARMACISI'S 

20-22. Aprll 1995 

A X Kórházi Kongresszus programfüzete 

ra ( . ) (Az MGYI Gyógynövény Szakosztály vezetősége Ajánlást is elfogadott) a gyógy
növények kutatásával és felhasználásával kapcsolatos európai (Európai Gazdasági Közösség) 
normáknak és értékrendnek a hazai meghonosítására (Gyógyszerészet, 1995, 871) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ezévi 3 kibővített elnökségi ülését 1995. október 

24-én délelőtt tartotta a Pharmafontana Gyógyszerészeti Rt III. emeleti vezérigazgatói tár
gyalójában dr. Szász György elnökletével, (ahol) (.. ) külön napirendi pontként tárgyalták a 
népjóléti miniszternek benyújtandó rendelettervezetet a gyógyszerészi szakkollégiumok tár
gyában, amelyet a Magyar Gyógyszerész Kamara és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
együttesen terjesztene elő. A szövegtervezetet a Magyar Gyógyszerész Kamara készítette el. 
Az MGYT elnöksége lényegében egyetértett a kidolgozott javaslattal, amelyet az elhangzott 
észrevételek figyelembe vételével fogadott eL (Gyógyszerészet, 1995, 873.) 

1996 

A gyógyszertári (officinai) gyógyszerész feladata a gyógyszerkészítés, gyógyszerellátás, a 
tanácsadás és a gyógyszerészi gondozás Az officinai gyógyszerkészítési gyakorlat egyre in
kább csökken és a gyógyszerek ipari előállítása felé fordul Ez nagy előnyökkel jár, mert a 
gyógyszert tisztán, biztonságosan és hatékonyan lehet elkészíteni és ellenőrizni, különösen a 
kémiai ellenőrzés módszereivel. A standardizálás sokkal több hatékony gyógyszer bevezetését 
teszi lehetővé. Mindez azt jelenti, hogy a gyógyszerészet teljes iparosítása és üzemesítése után, 
a társadalom nem igényel olyan tevékenységű officinai gyógyszerészt, aki a régi szerepkörben 
csaknem kizárólag a kész gyógyszerek kiadásával foglalkozik Hogy a gyógyszerész az űj tár
sadalmi elvárásoknak megfeleljen, tovább kell képezze magát és tudását állandóan szinten kell 
tartania Meg kell tanulnia a szociológia, az egészséggondozás elveit Tevékenységének szak
mai oldalát és szakmai hozzáértését kell fejleszteni Többet kell elsajátítania a Klinikai gyógy
szerészet tudományából, hogy mindinkább teljesíteni tudja a pharmaceutical care elveit ( . ) 

A magyar gyógyszerészet még nem olyan fejlett, hogy a magisztrális gyógyszerkészí
tést az üzemi, ipari gyógyszergyártás pótolni tudja. Ezért Magyarországon a gyógyszer ké
szítést, annak elméletét és gyakorlatát minden officinai gyógyszerésznek ismernie és alkal
maznia kell. (. .) 

Dr Stájer Géza 
~~~~- -~~~~-

A gyógyszerésztársadalomban most a magán gyógy
szerelosztási rendszer kialakítása van soron. Így a szakmai 
és szakmapolitikai kérdésekre csak kevés figyelmet fordí
tanak. Itt az ideje, hogy a gyógyszerészet többet foglalkoz
zék szakmai kérdésekkel. Olyan intézkedések megtétele 
lenne szükséges, amelyek a kommercializálódásnak és az 
üzleti szempontok eluralkodásának gátat vetnek és hasznos 
társadalmi teendők felé irányítják a figyelmet Mindent te
gyünk meg, hogy a gyógyszerészet ne süllyedjen kereske
delmi szolgáltatássá (Dr. Stájer Géza: A gyógyszertári ( of
ficinai) gyógyszerész szerepéről és feladatairól - részletek 
Gyógyszerészet, 1996, 85.) 

* * * 
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Prof dr Vincze Zoltán 

A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság elnöke 1996-tól 

Gödöllőn született 1940-ben. Gyógyszerészi oklevelét a Budapesti 
()r'l;ostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerezte 
1966-ban Gyógyszerészdoktori értekezését gyógyszertechnológiai té
makörben készítette és sun1ma cum laude eredménnyel 1969-ben véd

te n1eg. 1985-ben az „orvostudomány kandidátusa" tudományos füko

zatot szerez 1973-ban gyógyszertechnológus, 1980-ban egészségügyi 
és g)'ógyszeriigyi igazgatási, 2003-ban klinikai gyóbryszerészi szak
gyógJszcrészi képesítést szerez 

1966-óta dolgozik a Sen1mehvcis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szerve
zési Intézetben, különböző beosztásokban. 1992-tól az Intézet igazgatója. Ugyanebben az év
ben nevezik ki egyetemi tanárrá Az I-'.gyetem számos bizottságának tisztségviselője. Tagja a 

G}'ógyszerésztudo1nányi Kar Tanácsának 1996-tól 2002-ig, két cikluson keresztül a Gyógysze
résztt1dományi I(ar dékánja 

IB.gja a t1agyar T udoinányos 1\kadé1nia ()rvosi és I(émiai Osztályainak közös Gyógysze
résztudornányi Bizottságának 

Az 1998-ban megalakult Gyógyszerész Szak1nai I<ollégiun1 első elnöke, majd 2000-tól a 

I<órházi-I<Jinikai Gyógyszerészeti Szakmai I(ollégiun1 elnöke Tagja az Egészségügyi Tudomá
nyos Tanácsnak A Magyar Gyógyszerész l(a1nara megalapítója és első elnöke 

A J\1agyar Gyógysr:crészcri I ársaságnak 1966-tól tagja és számos tisztség viselője. 
1982-1986 között a Társaság titkára, 1986-1996 között főtitkára, 1996-tól elnöke. l(czdemé

nyezője volt, hogy a 'Társaság vegye fel alapításakor (1924-ben) viselt nevét, a „J'l..1agyar Gyógy
sr.crésztudon1ányi Társaság" elnevezést, a1nit a Társaság közgyűlése 2003-ban egyhangúlag el
fogaclott 

Több szaklap szerkcsztóje ill szerkesztő bizottságának tagja (i\.cta Poloniac Pharmaceutica, 
\ 7isnyk Pharn1acii, Ars Pharn1aceutica, Gyógyszerészet) 

rudoinányos tevékenységét 17 könyv, könyvrészlet, több 111int 150 közlc1nény, szán1talan 

d6aclás jelzi /\ Se1nn1ehveis Egyctcn1 Gyógyszerésztudo1nányi l(arán a gyógyszerügyi szerve
zéstan, a klinikai gyógyszerészet, valan1int a farmakoökonónlia tárgyak előadója. /\. gyógysze
rész-továbbképzések és -szakképzések rendszeres előadója és vizsgáztatója 

Száinos nc1nzctközi társaság tagja Az Europharrn Forun1 alapítója és első alelnöke 
(1992-1994), az l~uropean Socicty of Clinical Pharmacy, valan1int az European Association of 

l-~ospital Phannacists tagja, a Nen1zctközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) tagja, 1992-2000 kö

zött alelnöke J\ Lengyel Gyógy szcrészeti I ársaság és a Szlovák Gyógyszerészeti I ársaság tisz
teletbeli tagja 

SLakrnai n1unk:íját, szak1napolitikai tevékenységét több kitüntetéssel is1ncrték el itthon és 

klilfrildón egyaránt fvicgkapta a I<.iváló Gyógyszerész kitüntető cín1ct, az A.páczai Csere János 
kitüntetést; a Batthyúny-StTattJnann díjat, a Sen1n1ehveis I~gyet<:m Pro UniYersitate kitüntetés) 
a \'arsói Eg}('tcn1 En1lékércn1, az ()]asz CJyógyszerCszcci Társaság Etnlékércrn bU:tokosa. A 

Than I<..ítol)~ és a I<azay- l~ndre En1]ékéren1, valanünt a lvfagúngyógyszerészek Országos Szö
\ ctség-t''nck rJett'nú Díj kitünrerertic 

216 

A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság smrendben tizedik tudományos kongresszusát 
1996-ban a millecentenárium évében, május 15-17 között Budapesten az Építők-Liget 
Kongresszusi Központban, az első Magyar Gyógyszerkönyv kiadásának 125 éves évfordu
lója alkalmából rendezte. Ez a kongresszus adott alkalmat és lehetőséget a 100 éve született 
Kabay János emléke és munkássága előtti tisztelgésre is 

A kongresszus elnöke proj dr. Görög Sándor akadémikus, az MGYI alelnöke, főtitká
ra proj dr. Nyiredy Szabolcs az MGYI Külügyi Bizottság elnöke, ( . ) a kongresszus I udo
mányos Bizottságának elnöke proj dr. Szepesi Gábor ( .. ) a szervező bizottság elnöke 
dr: Rétsághy Béla volt ( . ) A kongresszusnak mintegy 800 regisztrált résztvevője és szá
mos alkalmi érdeklődője volt ( ) A kongresszus első, második és harmadik napján össze
sen 15 plenáris előadás hangzott el (. ) a Gyógyszeranalitikai szekcióban 8, a Gyógyszer
technológiai szekcióban 14, a Gyógyszerkutatási szekcióban 9, a Gyógynövény szekcióban 
8 előadás hangzott el ( .. ) A kongresszuson 72 posztert mutattak be. (. ) A kongresszus el
ső napjának délutánján az MGYT, az MGYK és a MOSZ vezetőinek részvételével szakma
politikai förlllllia került sor, amelyen a három szervezetet az elnökök és a főtitkárok képvi
selték (Gyógyszerészet, 1996., 299.) 

••• 
A jelen X Kongresszust olyan időszakban rendezzük, amikor az átalakulás folyamatban 

van és ezt az átalakulást továbbra is szükségszerűen viták, feszültségek kísérik és az idősza
kot ugyancsak szükségszerűen a tudomány iránti érdeklődés háttérbe szorulása jellemzi. Ez 
utóbbi tapasztalat természetes velejárója az átalakulási folyamatnak és részben következmé
nye annak, hogy a gyógyszerészi felsőoktatás centrumai, a tudományos műhelyek is kriti
kus helyzetben vannak, komoly anyagi és egyéb gondokkal küzdenek Úgy véljük, hogy eb
ben a szituációban, ha átmenetileg nehezebb körülmények között is, fontos, hogy a Társa
ság töretlenül folytassa tevékenységét Nyilvánvalónak látszik ugyanis, hogy a magyar 
gyógyszerészet akkor hajtha\ja végre sikeresen a kívánt fordulatot, ha a gyógyszerészi fel
sőfokil képzést, a továbbképzést és szakképzést, a posztgraduális képzést sikerül az általá
nos nemzetközi követelmények szintjén tartani, illetve annak megfelelően f~jleszteni Az 
MGYI ennek a célkitűzésnek a jegyében dolgozik, ennek a célkitűzésnek a jegyében ren
dezzük a ma kezdődő kongresszusunkat is. Ugyancsak a magyar gyógyszerészeti tudomány 
töretlen fejlesztésének előmozdítása érdekében igyekszünk együttműködni valamennyi 
gyógyszerészi szervezettel és intézménnyel, így a gyógyszerésztudományi karokkal, a 
Gyógyszerész Kamarával és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségével. Különösen 
élőnek és folyamatosnak ítélhető kapcsolatunk társult szervezetünkkel a Magángyógyszeré
szek Országos Szövetségével I ársaságunk és a Szövetség vezetősége egyetértenek abban, 
hogy a folyamatos és színvonalas gyógyszerész továbbképzés fenntartása meghatározó je
lentőségű az egész magyar gyógyszerészet további fejlődése szempontjából (Dr. Szász 
György elnök megnyitó beszéde a CPH X-en - részlet Gyógyszerészet, 1996, 299.) 

• • • 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1996 június 11-én tartotta I félévi Oiszágos veze

tőségi ülését Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Kar Eötvös utca 6. alatti épületének I emeleti előadótermében ( ) Dr. Szász 
György elnök megnyitó beszédében köszönetet mondott a szegedi meghivásért és hangsú-
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lyozta az együttműködés fontosságát A szegedi kar aktivitásának egyik újabb bizonyítéka 
az is, hogy a Gyógyszerészhallgatók Nemzetközi Szervezetének Szegedi Hallgatói Tagoza
ta is az MGYI társult szervezetei közé kérte fölvételét (Gyógyszerészet, 1996., 425) 

* * * 
Úgy gondolom, hogy a klinikai gyógyszerészet tantervbe való integráciqjához nemcsak 

űj ismeretanyag, hanem uj oktatási módszerek is szükségesek Az kérdéses, hogy probléma
orientált oktatást kellene-e megvalósítani, amikor a hallgatóknak egy megadott eset kérdése
it kell megoldani, vagy problémára alapozott oktatást a hozzátartozó elméleti ismeretekkel 
(ma még ennek a híve vagyok), amikor a hallgatók az oktatók útmutatásával önállóan elmé
lyülnek a témában és a problémát meg kell ismerniük, mielőtt saját megoldásokat dolgoznak 
ki. Ilyen oktatási anyagnál, amikor valós eseteket vitatnak meg, kvalifikált, a gyakorlatban te
vékenykedő gyógyszerészeket (és orvosokat) kell bevonni az egyetemi képzésbe 

Hazai vonatkozásban a legnagyobb problémát abban látom, hogy a klinikai gyógyszeré
szetnek nincs önálló tanszéke vagy tanszéki csoportja a gyógyszerészképzéssel foglalkozó 
egyetemeken, kevés az oktatók száma, alig van e tén1ából minősített oktató. A felsőoktatás 
gondjainak ismeretében is szükségesnek tartom a gyógyszerészet jövőjének érdekében a kli
nikai gyógyszerészeti minősítés megszerzését sokkal jobban támogatni, és a klinikai gyógy
szerészeti professzrna, docentura lehetőségét biztosítani. (. ) 

A klinikai gyógyszerészet terjedése szükségessé teszi a társadalmi igényekhez való al
kalmazkodást, ezért az egyetemi képzésen túl a kórházi gyógyszerészet keretén belül vagy 
kívül dolgozó, de betegorientált gyógyszerészi tevékenységet folytató gyógyszerészek szá
mára igen fontos a továbbképzés Ezt az igényt ismerte fel a Kórházi Gyógyszerészeti Szer
vezet, és az egyetemi, klinikai gyakorlattal rendelkező szakemberek közreműködésével to
vábbképzési programot dolgozott ki és realizál. A továbbképzés anyaga a Gyógyszerészet
ben megjelent és nagyon jól tükrözi a jelenlegi szakmai igényeket (Dr. Mezey Géza: Beszél
jünk a klinikai gyógyszerészet oktatásáról - részletek Gyógyszerészet, 1996 .. , 595 . .) 

* * * 
Elöljáróban le kell szögeznünk hogy a poli

tikai viharfelhők ellenére az 56 FIP kongresszus 
megnyugtató körülmények között került meg
rendezésre (Jeruzsálemben szeptember 1--{i kö
zött). ( ) A küldöttközgyűlés szeptember 1 ,jén 
vasárnap reggel 9 .15-kor kezdődött, a napirend 
36 pontot tartalmazott (. . ) Ezután került sor a 
vezetőség jelöltjeinek alelnöki megválasztására, 
ahol két fó megválasztására volt lehetőség a 7je
lölt közül. Nagy többséggel meghosszabbítottnk 
proj dr. Vincze Zoltán MGYI fótitkár FIP alel
nöki tisztségét a következő négy évre (187 sza
vazat) és ugyancsak meghosszabbítottuk 
Franci.s Schubert (Canada) alelnöki tisztségét 
(190 Szavazat) (Gyógyszerészet, 1996., 645.) 

* * * 
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Dr Minker Emil, dr. Stenszky Ernő és 
dr Écsy Zoltán 

az 1996. évi küldöttközgyillésen 

A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság soron következő küldöttközgyülését - a szerveze
tek és szakosztályok tisztújítását követően - Budapesten a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Nagyvárad téri Elméleti I ömbjének Dísztermében tartotta, 1996 november 27-én 
( . ) A küldöttközgyűlésre a szervezetek és szakosztályok 155 küldöttet delegáltak, közülük 
131 (84,5%) jelent meg és adta le küldöttigazolványát ( . ) A beszámolók vitáját követően 
az uj alapszabály-tervezet megvitatására és módosítások utáni elfogadására került sor ( ) 
A küldöttek a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság elnökévé pro/ dr. Vincze Zoltánt választot
ták, fötitkár dr. Lipták József (Gyógyszerészet, 1996., 741.) 

1997 

Sokan reméltük 1990-ben, hogy a gyógyszerészetben - a gyógyszergyártástól a 
gyógyszertárakig - tervezett és bejelentett változások gyorsan végbemennek és a kialakult 
új rendszerben a gyógyszerészek évtizedes vágyai valóra válnak. Ezzel szemben gyakorla
tilag minden késett, beleértve a gyógyszerészek legszélesebb körét érintő patikaprivatizáció! 
is. A privatizációs elképzelések gyakori változásai, a türelmetlenség szülte felesleges konflik
tusok, a hivatásunk képviselői közötti kompromisszumképtelenség megosztották a gyógy
szerész társadalmat ( . ) 

A gyógyszertárak privatizációja oly mértékben lekötötte erőinket, hogy más területen 
dolgozó kollégáink joggal érezhették mellőzöttnek magukat. Nem fordítottunk kellő hang
súlyt az ipari gyógyszerészetre, valamint az intézeti gyógyszertárakra. 

Ez utóbbi területen napjainkra igen kritikus helyzet alakult ki .. Drámaian csökkent az in
tézeti gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek és asszisztensek száma Ez egyenes kö
vetkezménye annak, hogy az e területen dolgozó szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsü
lése kritikán aluli Pedig tudásuk, szakmai ismereteik alapján az egészségügy legkiválóbb 
képviselői közé tartoznak 

Az örvendetesen gyarapodó magángyógyszerészek, speciális érdekeik érvényesítésére 
megalakították Szövetségüket és az évenként megrendezett sikeres kongresszusaik életké
pességüket és megalakulásuk szükségességét igazolja 

Az intézeti gyógyszerészek Magyar Gyógyszerészeti Társaságon belüli, több évre vissza
nyúló erőfeszítésének, önállóságuk, tekintélyük megteremtésének eredményeként az elmúlt 
évben az Európai Kórházi Gyógyszerészi Szövetség alelnökévé dr. Pintye Jánost választották, 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elmúlt évi tisztújító közgyűlésén pedig az intézeti gyógy
szerészek egy alelnökkel és egy titkárral képviseltetik magukat az elnökségben ( ) 

A gyógyszerészet területén tevékenykedő szervezeteket a jobbítás szándéka vezérli és 
mindegyiküknek megvan a többiekétől eltérő elsődleges feladata. 

Nem túl nagy létszámú hivatásunk nem engedheti meg magának, hogy presztízs szempon
tok vezéreljenek cselekedeteket, megosztva ezáltal sorainkat Meg kellene végre fontolnunk és 
legfóképpen tartanunk kellene magunkat Széchenyi örök érvényü mondásához: „Egynek minden 
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen" Ha az egyes szervezeteink (Társaság, Szövetség, Kama
ra sth) támogatni fogják egymás elképzeléseit alapvető céljaik megvalósításában. eredménye
sebb, sikeresebb éveket fogunk zárni Ancsel Éva szavaival élve: „Hogy mi az ·igazság, az na
gyon fontos .. De, hogy kinek van igaza, az csaknem érdektelen Mégis e körül folyik a vér" 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság hivatalban lévő elnöksége első ülésén elhatározta, 
hogy a korábbi évek pozitív gyakorlatára építve, tevékenységét bizonyos területeken kiszé-
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A Társaság elnöksége 1996-2000 között Álló sor balról dr Küttel Sándor, dr. Kraszkó Károly, 
dr Simon Lajos; ülő sor: balról dr Tarjányi Sándor, dr Lipták József !főtitkár), 

dr Vincze Zoltán (elnök) és dr Stájer Géza 

lesítve, az elkövetkező négy évre vonatkozó stratégiai elképzeléseit rövid időn belül nyilvá
nosságra hozza. Az elnökség programjában jelentős szerepet szánunk az MGYI szervezetei 
és szakosztályai szorosabb együttműködésének, a gyógyszerész továbbképzés lebonyolítá
sában való aktívabb közreműködésnek, a tagságot érdeklő, neves hazai és külföldi előadók 
meghívásával rendezendő előadóüléseknek 

Társaságunk tudományos szervezet, ezért elsősorban az e területen felhalmozott tapasz
talattal és gyakorlattal kívánunk a társszervezetek rendezvényeihez segítséget nyújtani En
nek életképességét fényesen igazolta az 1996-os MOSZ Kongresszus keretében a Magyar 
Gyógyszerészeti I ár saság által rendezett Pharmakoökonómiai Konferencia. (Dr Vincze Zol
tán: Új év kezdetén - részletek Gyógyszerészet, 1997 , 3 ) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság ezévi első elnökségi ülését március 18-án délután 

14 órakor tartotta Kecskeméten, a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat épületében. Az ülést 
prof dr. Vincze Zoltán elnök vezette (. ) Elnök úr személyes megbeszélésen vett részt 
dr. Kökény Mihály népjóléti miniszternél, ahol megegyezés született arról, hogy az MGYI 
az alábbi munkákban segíti a miniszter munkáját: 

- szakmai kollégiumok, 
- jogszabályok előkészítése, javaslatok minősítése, 
- WHO-val kapcsolattartás (dr. Vincze Zoltán és dr. Botz La;os, POIE), 
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- qualified person magyarországi képzés és minősítés megszervezése, kidolgozása, 
beindítása, 

- szakképesítés (Gyógyszerésze!, 1997., 176.) 

* * * 
I ársaságunk alapvető célja és feladata a gyógyszerészi tudományok ápolása, f~jlesztése, 

a tudomány és gyakorlat egységének megteremtése, a képzés, továbbképzés és szakképzés 
területén jelentkező feladatok koordinálása 

E célok megvalósítása érdekében olyan programot dolgoz ki, amely továbbfejleszti a 
gyógyszerészet tudományos színvonalát, korszerű szemléletet ad hivatásunknak, segíti a fi
atalok nevelését 

1 Mindent meg kell tenni a gyógyszerészet társadalmi megbecsülésének és a gyógysze
részi tudományok minél te~jesebb elismertetésének érdekében 

2 Emelni kell a gyógyszerészet tudományos színvonalát Közreműködünk az egyetemi 
képzés kunikulumának, a szakképzések és továbbképzések tartalmi részének kidolgozásá
ban. Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a Ph. D képzés tudományos vonatkozásait 

3. Mindent megteszünk a megyei MGYI szervezetek, mint szakmai továbbképzési köz
pontok megújításáért A különböző területen dolgozó gyógyszerészek számára megfelelő tu
dományos fórumokat szervezünk. 

4 I örekedni fogunk jobb szakmai informáltság elérésére, hogy a nemzetközi gyógysze
részet elméleti problémáit kollégáink megismerhessék 

5 Előkészítjük a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetését 
6. I ársaságunk közreműködik a gyógyszerészetet, a gyógyszerészeket érintő jogsza

bály-tervezetek véleményezésében 
7. Elő kívánjuk mozdítani a szakmai elit fejlődését Ennek érdekében szorgalmazzuk, 

hogy a karokon tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy elsősorban gyógyszerészek 
töltsék be a rendelkezésre álló tudományos gyakornoki helyeket Ha lehetséges, még anya
gilag is támogatni kell alkalmas személyeket (pl ösztöndíj, alapítvány létesítése) 

8. El kell érni, hogy a jelenlegi merev szabályozás mellett, minden arra alkalmas kuta
tóhelyen és munkahelyen lehessen a minősítéshez szükséges kísérletes munkákat elkészíte
ni A laitérium ne csak a témavezető személye, vagy a munkahely, hanem az elkészített 
munka értéke és színvonala legyen (Dr. Vincze Zoltán: A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság 
programja Gyógyszerészet, 1997, 267.) 

* * * 
Negyven évvel ezelőtt, 1957 májusában, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Gyógysze

rész Szakcsoportjának lapjaként,proj dr. Végh Antal fószerkesztéséveljelent meg először a 
Gyógyszerészet, amely az MGYT űjjáalakulása óta a I ár saság szaklapja A negyven éves 
évforduló alkalmából 1997. május 16-án ünnepi előadóülést és szakmapolitikai fórumot ren
deztünk (a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének Dísztermében) A Gyógyszerészet 
szerkesztősége az ünnepi alkalomra különszámot jelentetett meg, melyet a résztvevők kap
tak kézhez A Gyógyszerészettörténeti Szakosztály dr. Grabarits István szakosztályelnök 
irányításával a magyar nyelvű gyógyszerészi szaksajtó kialakulását és történetét bemutató 
kiállítást rendezett (Gyógyszerészet, 1997., 269) 

* * * 
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Gondolatok egyénektől, közösségektől, szaksajtóról 

Dr. Nikolic 5 Károly 

Az emberek eg}'éni életét belső és külső ténye
zők befülyásolják Belső tényezők: az öröklött 
tulajdonságok, adottságok, a tehetség. Külső té
nyezők a családi légkör, az oktatási intézmények, 
a munkahely, az uralkodó társadalmi irányzatok 
Ivlindezek befolyásolják az érdeklődést, a tevé
kenység kialakulását, fCjlődését Egyének együt
tese adja a közösséget Ez lehet rokoni, baráti 
kapcsolat, munkahelyi vagy szélesebb körű hiva
tásbeli közösség. Ha kitűnő adottságú egyének 
kerülnek egy időben valamely közösségbe, akkor 
ez a „csapat" eredményesen tevékenykedhet 
mind a hozzá tartozó egyének, mind a közös cé
lok, tehát a jövő fejlődése érdekében 

1 lássuk ebből a szempontból a gyógysze
részet helyzetét. Régebben zömmel egyéni telje
sítményekkel találkoztunk, amíg közösségek 
(egyesületek) meg nem alakultak J\1indig akad
tak olyan sze1nélyek, akik vezető pozíciót vállal
tak Sokszor nehéz feladatot láttak el és önzetle
nül tevékenykedtek a közösség érdekében A ve
zetési stílus nagyban befülyásolhatja az együttes 
tevékenységét, eredményességét Erre különbö
ző jellegű példákat ismerünk a n1últból is 

Századunk első felében mind a gyógyszer
tár-tulajdonosok, mind az alkalmazottak egyesü
lete hasznos érdekképviseleti 1nunkát végzett A 
Magyar Gyógyszerésztudományi I ár saság a tu
dományos, továbbképző feladatokat ápolta Ko
rábban többször felmerült a Gyógyszerész l(a
mara létesítésének terve, de az akkori vezetők
nek a 1negvalósítás nem sikerült 

2 1950-ben az államosítás új helyzetet te
remtett Az akkori politikai irányítás, a laikus ve
zetés ellenére több aktív kolléga összefogása fO
kozatosan előre vitte a szakmai fejlődést Így a 
magán tevékenység megszűnése folytán előtérbe 
került a köz szolgálata. A tudományos társaság 
jogutódai: a Gyógyszerész Szakcsoport, 1najd a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság keretében a 
tudomány ápolása mellett szervezési, érdekkép
viseleti munka is folyt Fokozatosan az MGYI 
vált a magyar gyógyszerészet széleskörű képvi-
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selőjévé Különböző hazai törekvések váltak va
lóra Nemzetközi kapcsolatainkat is újból sike
rült megteremteni 

A 80-as évek végén újabb -változást jelentett 
a magánosítás elindulása E téren sajnos nem 
alakult ki előrelátó koncepció Nem került sor 
reprivatizációra, bár más, volt szocialista álla
mokban ezt választották Nálunk először új ma
gán gyógyszertárak létesültek Utána az állami
ak kerültek önkor1nányzati tulajdonba Ezek 
privatizációja különböző módon alakult és még 
részben fülyamatban van Sajnos etikátlan jelen
ségekkel is találkozunk IOvábbá sok helyütt 
idegen tőke lépett be a tulajdonba Az egyéni 
szempontok előtérbe helyezése valahogy a négy 
évtizedes állami „beskatulyázás" ellenreakciójá
nak tűnik 

3 Közösségek ft:jlődéséhez egyrészt fi
gyelembe kell venni a múlt pozitív tapasztala
tait Másrészt helytelen külföldi negatív pél
dák meghonosítása Az egyéni és közösségi 
érdekeket közös nevezőre lehet hozni. „Egy 
tál lencséért" a jövőt kockáztatjuk Ilyen célt 
kívánunk szolgálni lapunk „I<itekintés" című 
rovatával is 

A magyar gyógyszerészetnek ma már több 
közössége, képviselete, szervezete van Ezek 
együttműködése nagy erőt képvisel és elősegít~ 
heti a hivatás fejlődését, megbecsülését Így biz
tosíthatók a gyógyszerészet szempontjai a 
gyógyszer útjának összes állomásán Az utolsó 
láncszetn a gyógyszertár I<ollégáink zöme itt 
dolgozik Itt érvényesülnek a gyakorlatban az el
méleti elképzelések. A felsőoktatás ismeretanya
ga az oktató gyógyszertárakban találkozik elő
ször az élettel. Az egyete1n és az oktató gyógy
szertár együttesen biztosíthatja a hivatásra való 
alkalmasságot A gyógyszerész munkahelyén 
személyes kapcsolatot épít ki a beteggel, a hoz
zá fürdulókkal A gyógyszertár így bizonyos fO
kig a hivatás tükre, kirakata 

4 A leírtak alapján füglaljunk össze néhány 
feladatot és lássuk a szaksajtó szerepét: 

Fontos célkitűzés a jövő vezetőinek, megfe
lelő utánpótlásnak a nevelése. Ez egyaránt fel
adat a felsőoktatás, a közösségek, a munkahe
lyek számára Ezen a téren sikereket lehet elérni 
Ekkor az oktató vagy vezető úgy érzi, gondola
tai tovább élnek, tervei megvalósulnak A törek
vések néha - minden igyekezet ellenére - nem 
vezetnek eredményre Az elvetett mag nem min
dig talál megfelelő talajra 

Hatékony közösségek kialakításához áldo
zatkész, hivatásszerető egyének összefügására 
van szükség. A múlt példái is tanúsítják, hogy 
olyan városokban, megyékben, ahol jó kollegiá
lis kapcsolat alakult ki, az egyének tevékenysége 
eredményes volt és a hivatás is tekintélyt vívott 
ki magának A helyi kezdeményezések fenntartá
sa is döntő fontosságú 

Az egyetemen megszerzett tudás, a szakkép
zés során ráépített is1neretek fülyamatos bővíté
se elengedhetetlen A tudomány fejlődésével lé
pést kell tartani. Ezért a továbbképzés lehetősé
geit a jelenlegi adottságokhoz kell igazítani. Rö
videbb tanfolyamokra van lehetőség. A kollégák 
személyes találkozása szempontjából is haszno
sak az összejövetelek Ez a közösség szempont
jait is segíti Idevágó hasznos külföldi példákról 
is hírt szoktunk adni (pl. a továbbképzés költsé
gei adóból levonhatók stb.) 

A szétszórt munkahelyeken dolgozó kollé
gák személyes találkozásának természetesen 
korlátai vannak Ezért egyre fOntosabb a szak-

sajtó szerepe Ez a szerep mind az egyén, mind 
a közösség szempontjából fontos. Az egyént tá
jékoztatja a szakmai eseményekről, naprakész is
mereteket ad, látókörét bővíti Tudjuk, a gyógy
szerészet világszerte átalakulóban van Ezen 
irányzatok megismertetése hasznos A szaksajtó 
utal a múlt hasznos eseményeire, egyben indítást 
ad új kezdeményezésekhez, amelyek a közössé
get szolgálják A „Gyógyszerészet" 40 éve a 
szakmai továbbképzést tűzte zászlajára Ez a 
célkitűzés azóta is él és a jövőben is meg kell 
n1aradnia 

A szaksajtó szerepet vállal az egyén ismere
teinek bővítéséből és véleményének kialakításá
ból Így utat nyit a közösséggel való kapcsolat 
megteremtéséhez E célok elérése érdekében a 
hazai szaklapoknak is szorosan együtt kell mű
ködniük a tudomány és gyakorlat szolgálatában 
Így válnak lapjaink az egyének, kollégák, vala
mint a közösségek, szervezetek összekötőivé 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a 
„Gyógyszerészet" olvasóit a 40 éves jubileum al
kalmával. Reméljük, lapunk továbbra is széles
körű ismereteket nyújt az olvasóknak. Ugyanak
kor várjuk a kollégák hozzászólásait, kérdéseit 
Így alakulhat ki hasznos együttműködés, így 
töltheti be lapunk - neve alapján is - a magyar 
gyógyszerészet összekötőjének szerepét Ez pe
dig nagy erőt képvisel. (Negyven éves a Gyógy
szerészet, a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság 
lapja A Gyógyszerészet különszáma, 1997., 3) 

* * * 
Soron következő feladataink közé 

tartozik a Szervezeti és Működési sza
bályzat kiegészítése. Ez alapján kell 
majd az egyes bizottságoknak és szak
osztályoknak saját ügyrendjüket kidol
gozni. (. . ) Elkészült a r ár saság új (. .. ) 
emblémája (MGYI és FIP embléma 
együtt) (Gyógyszerészet, 199 7 331 ) 

* * * 
A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, 

a Magángyógyszerészek Országos Szö
vetsége és a .Magyar Gyógyszerészeti 
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A Gyógyszerészet 40 éves e ünnepi konferenciára 
készített különszám 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság orszá

gos vezetőségének II. félévi ülésére 1997. de
cember 4-én 11 órai kezdettel került sor proj 
dr. Vincze Zoltán elnök vezetésével ( . ) T ársasá
gunk 1999-ben ünnepli alakulásának 75. évfor
dulóját Ezen jubileum alkalmából Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus XI. megrendezését 
határozták el A kongresszus Szervező Bizottsá
gának elnöki tisztére dr. Küttel Sándort, a Tudo
mányos Bizottság elnöki tisztére dr. Nyiredy 
Szabolcsot kérték fel Örömünkre szolgál, hogy a 
75 éves évforduló alkalmából Zalai Károly proj 
megírja az MGYT munkásságát bemutató könyv
sorozatának harmadik kötetét, az 1990-1999-ig 
terjedő időszakról Így a három kötet együttesen 
felöleli a Társaság 75 éves történetét (Gyógysze
részet, 1997, 756.) 
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Társaság májusban együttműködési megál
lapodást kötött a gyógyszerészek egészség
védelmi feladatainak jobb ellátása érdeké
ben. (Az együttműködés konkrét progra
mokra vonatkozik) (Gyógyszerészet, 
1997, 375.) 

* * * 
(A Gyógyszer az ezredfordulón II c .. tu

dományos konferenciát) a Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem, a Magyar 
Gyógyszerészeti Tár saság Ipari szervezete 
és Győr-Moson-Sopron megyei szervezete 
közös szervezésében a Pharma TOurs Kft 
közreműködésével, Sopronban, a Szieszta 
Hotelben szeptember 17„20. között tartot
ták, több mint 300 résztvevővel. A konfe
rencia fórendezqje proj dr. Nikolics Károly, 
rendezőbizottsága dr. Gyarmathy Miklós 
(elnök), dr. Bozsik Erzsébet és Dedinszky 
Csabáné voltak (. ) (A konferencián 22 
plenáris előadás hangzott el), a konferencia 
zárónapjának délelőttjét kerekasztal-meg
beszélés töltötte ki, melynek témája a 
gyógyszerészképzés, továbbképzés jelene, 
jövője volt (Gyógyszerészet, 1997, 573) 

Dr. Körös Endre előadást tart 
a Gyógyszerészet ünnepi konferenciáján 

1998 

Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke, dr. Szabó Sándor 
a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke és proj dr. Vincze Zoltán a Magyar Gyógyszerésze
ti Társaság elnöke 1998. január 29-én a három szervezet nevében írta alá a Gyógyszerészek 
Országos Kongresszusa alapító okiratát.. Az alapító okirat értelmében a három szervezet 
ezentúl közösen rendezi meg a MOSZ őszi kongresszusainak jogutódaként az évenkénti 
kongresszust Az alapító okirat aláírását követően került sor a rendezőbizottság ügyrendjé
nek kialakítására és elfogadására. A rendezőbizottság elnöke ez évben dr. Mikola Bálint, tit
kára Hankó Zoltán (Gyógyszerészet, 1998, 113.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége ezévi első ülését február 18-án délelőtt 

tartotta Budapesten proj dr. Vincze Zoltán elnök vezetésével. Elsőként a Társaság jelenlegi 
helyzetét és kötelezettségvállalásait tekintették át ( .. ) Kötelezettséget vállalt a Társaság a 
„Gyógyszerészek Országos Kongresszusá" -ban és a „Gyógyszerészi Almanach" kiadásá
ban Mindkettőben a másik két gyógyszerészi szervezettel „ az MGYK-val és a MOSZ-szal 
- együtt érdekelt az MGYT 

Az MGYT elnöksége támogatja a három gyógyszerészi szervezet összefogását a 
„Gyógyszerészek Országos Kongresszusa" érdekében, de a nyereségmegosztás mikéntjében 
merültek fol ellenvélemények 

A „Gyógyszerészi Almanach"-ot az MGYT, az MGYK és a MOSZ közösen szerkeszti, 
kiadni a „Galenus" kiadó fogja A szerkesztőbizottságba az MGYT dr. Kraszkó Káro(yt és 
Ké1y Istvánt delegálja 

A jövő évi Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XI-nek a GYOK keretében történő 
megrendezését illetően ütköztek a véle1nények. Ezért az elnök a kongresszus szervező vala
mint tudományos bizottsága elnökével - március közepére - újbóli megbeszélést tűzött ki 

Elkészült az MGYI szakmai továbbképzési programja Végső rendszerezésre az elnök
ség négy tagja a javaslatokat megkapja és összeállítja a bevezetendő programot 

A továbbiakban az elnök ismertette a szakgyógyszerész-képzéssel és a gyógyszerészi 
szakkollégiummal kapcsolatos rendelettervezeteket Új szakgyógyszerészi képesítés nem 
lesz, de a HIETE mellett az egyetemek is adhatnak szakgyógyszerészi képesítést Gyógy
szerészi szakkollégium is megkezdi majd a működését A tervek szerint a szakkollégium tit
kárát az MGYT adja. (Gyógyszerészet, 1998, 114.) 

* * * 
A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya és a Kémiai Iuáomá

nyok Osztálya 1998. március 18-án tartott együttes ülésén foglalkozott a magyar gyógysze
részet, gyógyszerészeti tudomány helyzetével, akadémiai megjelenésével. ( ) A két osztály 
együttes javaslata: az Orvosi és a Kémiai Osztályok közös bizottságaként hozzák létre az 
Akadémia Gyógyszerészi Bizottságát.(. ) A Magyar Gyógyszerészeti Társaság mindenko
ri vezetői évtizedek óta azon fáradoztak, hogy a gyógyszerészeti tudomány megfeleiő kép
viseletet kapjon a Magyar Tudományos Akadémián .. Önálló képviselet hiányában nehéz, 
szinte lehetetlen az akadémiai tagságra jelölés és az ezt követő választás is, a gyógyszeré
szeti tudomány és az azt képviselők érdekeinek érvényesítéséről nem is beszélve A Gyógy
szerészeti Bizottság létrehozásáról szóló javaslat (mert a döntés az Akadémia elnöksége ke-
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zében van) azért kiemelt jelentőségű, mert nem csupán egyoldalú gyógyszerészi kezdemé
nyezés, hanem magas rangú akadémiai tisztviselői javaslat is Vizi E Szilveszter az Akadé
mia alelnöke az elmúlt év decemberében, majd ez év januárjában hivatalában tanácskozott 
erről a Magyar Gyógyszerészeti Társaság jelenlegi elnökével, emlékezve a korábbi gyógy
szerész kezdeményezésekre, amelyek Kedves sy, Clauder. Zalai, Niko/ics és Szász professzo
rok nevéhez fűződnek Köszönettel tartozunk dr. Magyar Kálmán egyetemi tanár akadémi
kusnak az Orvosi Tudományok Osztálya alelnökének, aki meghatározó szerepet játszott ab
ban, hogy az Akadémia egyáltalán foglalkozzon a gyógyszerészet akadémiai reprezentáció
jával (Gyógyszerészet, 1998 , 131 ) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 46. rendes (beszámoló) kűldöttközgyűlését 1998 

október 10-én, szombaton 14 órai kezdettel tartotta a „Gyógyszerészek VIII. Országos 
Kongresszusa" keretében Siófokon a Hotel Ezüstpart Konferenciaközpont !. emeleti előadó
termében. ( . ) A regisztráció alkalmával a szavazati joggal rendelkezők (a vezetőség tagjai 
és a küldöttek együttesen) több mint 2/3-a igazolt aláírásával, így a küldöttközgyűlés hatá
rozatképes volt (69,2%). Számos érdeklődő (nem küldött) MGYT tag is megtisztelte rész
vételével rendezvényünket, így együttvéve több mint 400 fő volt jelen. A kűldöttközgyűlést 
proj dr. Vincze Zoltán Társaságunk elnöke nyitotta meg .. Üdvözölte a rendezvény vala
mennyi résztvevőjét és szólt arról, hogy ez az első alkalom, hogy a három gyógyszerészeti 
szervezet, a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 
és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság együttesen szervezte meg a hagyományos őszi sió
foki rendezvényt „Gyógyszerészek Országos Kongresszusa" elnevezéssel (.. ) Megnyitó 
beszédében ismertette, (hogy) (. ) az ezévi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa ren
dezvény tudományos prograinjának összeállításában - az előző évek gyakorlatához hason
lóan - most is jelentős szerepet vállalt az MGYT. Az idei rendezvény tudományos témái: 
antibiotikum terápia, astluna bronchiale kóroktana és terápiája, mozgásszervi megbetegedé
sek (Gyógyszerészet, 1998, 515.) 

* * * 
A Népjóléti Miniszter rendelete alapján 1998 szeptember 17-én tartotta meg ülését a 

Gyógyszerész Szakmai Kollégium Választó Testülete, melybe a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság, a Magyar Gyógyszerész Kamara, az egyetemek és az MTA delegálták a tagokat 
( ) A rendelet értelmében a választó testület a 21 fős testületbe 15 tagot választott, míg a 
fennmaradó hat helyre az egyetemek, az MGYT és az MTA 1-1 főt delegált. A rendelet ér
telmében az MGYT által delegált tag egyben a kollégium titkára is. (Az MGYT dr. Falkay 
György professzort delegálta, a kollégium elnökévé dr. Vincze Zoltán professzort választot
ták.) (Gyógyszerészet, 1998, 553) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos vezetősége 1998. december 3-án 11 órai 

kezdettel tartotta meg második félévi ülését Budapesten, proj dr. Vincze Zoltán elnökleté
vel (. ) Beszámolók hangzottak el (. . ) a jövő évi Congressus Pharmaceuticus Hungaricus 
XI. előkészületeiről. (. ) A kongresszus 1999. október 6-10 között kerül megrendezésre 
Siófokon. A fórendező az MGYI lesz, de az előkészítésbe - az idei évhez hasonlóan - be· 
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vonják a MOSZ és az MGYK képviselőit is. Dr. Takácsné dr. Novák Krisztina a Tudomá
nyos Bizottság elnöke tájékoztatta a hallgatóságot az eddig végzett munkáról 9 plenáris elő
adást, párhuzamosan zajló szakosztály-üléseket és 3 fórumot terveznek ( . ) A tudományos 
programmal, előadás, valamint poszter bejelentéssel kapcsolatban dr. Takácsné dr. Novák 
Krisztinához, szervezési, rendezési ügyekben dr. Küttel Sándorhoz (. . ) fordulhatnak 
(Gyógyszerészet, 1998 , 685) 

1999 

Igen sikeresnek mondható évet zárt a magyar gyógyszerészet, hiszen 1998-ban ígéretet 
kaptunk arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémián Gyógyszerésztudományi Bizottság 
alakul, hosszú évek erőfeszítéseinek eredményeként létrejött a Gyógyszerészi Szakmai Kol
légium, befejeződött a gyógyszertárak privatizációja 

Hasonlóképpen sikeres évet zárt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság is Szakosztályai 
kiemelkedő tudományos színvonalú rendezvényekkel, konferenciákkal jelentkeztek, első íz
ben került sor Társaságunk, a Magyar Gyógyszerész Kamara valamint a Magángyógyszeré
szek Országos Szövetsége közös rendezvényére a Gyógyszerészek Országos Kongresszusá
ra E rendezvény fő szervezője a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége volt, az 
ezévié a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság lesz A Kongresszus keretében rendezzük meg a 
Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XI-et a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség véd
nökségével Számos kiváló, nemzetközi tekintélyű szakember, többek között a FIP elnöke 
jelezte részvételi szándékát A Kongresszus keretében ünnepeljük Társaságunk megalapítá
sának 75 éves évfordulóját ( ) 

2000-ben Társaságunk rendezi az EUFEPS tudományos kongresszusát. Társaságunk 
nemzetközi szerepléséről joggal állapíthatjuk meg, hogy sikeres, a különböző gyógyszerész 
szakmai szervezetekben számos kollégánk tölt be jelentős pozíciót A Nemzetközi Gyógy
szerész Szövetségben, az EUFEPS-ben, az Európai Kórházi, valamint az Európai Klinikai 
Gyógyszerészi Szervezetben képviselőink meghatározó szerepet töltenek be 

Hosszu hónapok körültekintő munkájának eredményeként elkészült a Tár saság saját to
vábbképző programja, amely egy erre felkért Bizottság véleményének meghallgatását köve
tően, lapunk hasábjain rövidesen megjelenik 

Örömmel jelenthetem, hogy Társaságunk viszonylag rövid ideig tartó háttérbe kerülését 
követően visszanyerte aktivitását és az alapszabályában foglaltaknak megfelelően tölti be a 
gyógyszerésztudományban vállalt szerepét 

Csaknem 3000 fös taglétszámunk kiemelkedőnek mondható Ez azt jelzi, hogy kollégá
ink céljainkkal egyetértve támoga\ják Társaságunk eredményes működését (. ) (lh: Vincze 
Zoltán Boldog új éve(ke )t Magyar Gyógyszerészeti Társaság - részletek Gyógyszerészet, 
1999 ' 3 ) 

* * * 
Régi tapasztalat, hogy az összefogás viheti előre közösségek és ezen l<eresztül a hi

vatás f~jlődését Ezért az összes szerv, szervezet hatékony együttműköd6sí: létérdek. Min
den kérdésben meg lehet találni a kompromisszuma~ amely előre viszi a hivatást 

1. Az élet fontos tényezője az optimális emberi kapcsolatok kialakítása A mi esetünk
ben a következő szempontok döntők: 
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Dr Zboray Bertalan 

Részt vett a J\-fagyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapításában 
1899. szeptember 11-én született Gyulakeszin (akkor \Teszprém, 

most Zala megye) Dédapja, nagyapja, nagybátyja gyógyszerész volt 
Szentesen érettségizett, az ottani Hajnal gyógyszertárban töltötte gya
kornoki éveit Részt vett az I. Világháborúban, utána a gyakornoki tan
fülyamot elvégeZ\;e, a Tanácsköztársaság alatt, a budapesti Szent.József 
patikában alkahnazták 1921-ben nyert a Pázmány Péter ·rudomány
egyeten1en diplomát. 1\-fatolcsy "Míklós egyetemi magántanár mellett lett 
az Egyete1ni Gyógyszertárban gyakornok, majd tanársegéd. 1924-től .Jakabházy Zsigmond 
profCsszor meghívására a Gyógyszerismereti Intézetben dolgozott ugyancsak: tanársegédként, 
ott szerezte meg 1926-ban a gyógyszerészdoktori címet. 1928-ban Augusztin Béla professzor 
átvette a Gyógynövénykísérleri Állomásra, ahol főleg drogszennyezések vizsgálatával foglalko
zott Rövidesen átkerült Schulek Elemér (akkor rnég) magántanár mellé az Országos Köz
egészségügyi Intézetbe adjunktusként Itt kezdetben gyógynövény vizsgálattal foglalkozott, 
majd 19.36-tól tnár főfClügyelőként kapott megbízást új rendszerű, az egész országra kiterjesz
tett gyógyszertár vizst,tálat megszervezésére A vizsgálatokat az általa kifejlesztett hordozható 
felszereléssel a helyszínen lehetett elvégezni Ezt egyetemi oktatás tárgyává is tették 
Dr. Zboray Bertalant- mint a csoport vezetőjét- gyógyszerészügyi főfelügyelóvé nevezték ki 
1944. január 1-től. 1946. novembertől a Phylaxia Szérumtermelő Intézetben dolgozott, majd a 
különvált Human Oltóanyagtcrmclő Intézet kiszerelő üzemét vezette. Innen n1ent 1961. de

cember vét,Yén, 40 évi szolgálat után nyugdíjba 
1962-ben Halmai.János professzor felkérte arra, hogy az egykori Budapesti Gyógyszerész 

ICstületnek és a Magyar Gyógyszerész Egyesületnek a Gyógyszerészi Múzeumba került, tíz
ezer tételt nleghaladó könyv- és folyóirat anyagát rendezze Ez az értékes gyűjtemény került át 
a Sem1nclweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárhoz, az Ernyey József Gyógysze
résztörténeti Könyvtárba. Ez lett Zboray dr munkahelye élete hátralevő több mint harminc 
esztendejében. 1995 nyaráig állt alkaln1azásban, de az 1990-es évek közepén túl is még be-be

járt a könyvtárba 
Dr. Zboray Bertalan egyetemi hallgatóként bekapcsolódott a Gyógyszerészhallgatók Segí

tő és Önképző Egyesületébe, melynek könyvtárosa volt A Gyógyszerismereti Intézetben töl
tött éveiben csatlakozott a fiatal tanársegédek baráti köréhez, mely társaság az egyik alapító bá
zisa volt a Gyógyszerésztudományi I ársaságnak. Itt évekig a könyvtárosi tisztséget is ellátta. A 
MGYI Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának alelnöke volt 1970-1972 között, 1996-tól tisz
teletbeli elnöke. 1988-tól 1997-ig a Magyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottságának elnöke. A 
Nemzetközi Gyógyszcrésztörténcti ·1 ársaság tagja, a Magyar Orvostörténelmi Társaság veze

tőségi tagja volt 
Több mint hatvan közleménye a gyógyszerészet különböző ágait öleli fel. Az utóbbi évti

zedekben közle1nényei főként szakn1atörténeti témájúak Több kongresszuson - külfóldön is 
- magas életkorában is részt vett és előadásokat tartott Utoljára 1991-ben Prágában a XXX 
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeri Kongresszuson volt a magyar delegáció tagja. Százéves ko
rában az MGYT 75. éves évfordulója alkalmából a Siófok-Ezüstparton rendezett kiállításon 
tárlatvezetőként ismertette a képanyagot a nagyszámú szakmai közönségnek 
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1999„ szeptember 24-én a Köztársasági Elnök Aranyérme kitüntetést kapta A Semmel\veis 
Orvosmdományi Egyetemtől 1971-ben arany, 1981-ben gyémánt, 1986-ban vas, 1991-ben ru
bin, 1996-ban gránit díplomát vehetett át Kitüntetései: Than Károly, Kazay Endre, Ernyey.Jó·
zsef: Weszprémi Ist\"án Emlékérmek, Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem. 

Budapesten hunyt el 2001. január 18-án. 
Bölcs, érző ember volt Nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Azt a moralitást, hitet és tartást, 

tiszteletreméltó szerénységet, a nyugodt derűt, mely belőle sugárzott, akí őt ismerhette, köve
tendő példának tekintheti 

- a gyógyszerész és a beteg bizalmi légköre, 
- a gyógyszerész és az orvos együttműködése, 
- a gyógyszerészek egymás közötti kapcsolata, 
- a hivatás társadalmi megbecsülése 
Lássuk ezeket közelebbről. 
A gyógyszerész megnyerheti a beteg bizalmát Ehhez a felsőoktatás elméleti alapot ad 

Az oktató munkahelyek helyes nevelési tevékenysége jó kiegészítést nyújt A jó betegkap
csolat jó emberismeretet, közvetlen tárgyalókészséget is igényel 

A betegkapcsolattal szorosan összefügg az orvossal való együttműködés. A felsőoktatás ez 
irányban is sokat tesz. Az elméleti ismeretek megfelelő alkalmazása alapján biztosítható a jó 
partneri viszony Ide tartozik az egyre terjedő öngyógyítással kapcsolatos együttműködés is 

A gyógyszerészek egymás közötti kapcsolata akkor lehet eredményes, ha látókörük szé
les, ha kapcsolatuk etikus, ha szem előtt tartják a köz érdekeit Ez természetesen nem zárja 
ki az egyéni szempontok érvényesítését, a hasznos kezdeményezéseket 

Fontos szempont a fiatalok soraiból l\j vezetők kiválasztása. Ennek érdekében számuk
ra kellő támogatást kell adni. 

2 Az egészségügyön belül fontos a gyógyszerész szerepe. Ennek több közérdekű vonat
kozása van Csupán néhány gondolatot kívánok kiemelni: 

Az egyik a gyógyszerész szakértelmének biztosítása a gyógyszer hosszú útján: a kutatás
tól egészen a betegig. Ez a gondolat mát a FIP 1984. évi budapesti deklarációjában szerepelt 

A másik gondolat az individuális gyógyszeres terápiát érinti. Az egyéni (egyedi) gyógy
szerrendelés és adagolás lehetőségeit pi a gyermek- ill bőrgyógyászatban tudjuk biztosíta
ni. A magisztrális gyógyszerrendelés ill -készítés támogatására a FoNo l\jabb kiadásának ki
dolgozása időszerű 

A harmadik gondolat a gyógyszertárak forgalmi köréhez (profiljához) kapcsolódik 
Olyan törekvések, amelyek különböző kereskedelmi egységekbe vittek át gyógyászati ter
mékeket, károsak, mert a gyógyszerbiztonságot veszélyeztetik 

Végül meg kell találni annak megoldását, hogy a gyógyszertárak többségi tulajdonban, 
gyógyszerészi kézben legyenek ( .. ) 

Nap mint nap sokféle változással találkozunk Ezek közül több szempont a gyógyszeré
szetet is érinti Mindig meg kell találni azt a kiutat, amely összhangot teremt a szélesebb 
közérdek, a hivatás általános szempontjai, valamint az egyéni érdekek között Ennek érde
kében széles rétegek együttműködése szükséges (Dr. Nikolic> Károly: Gondolatok az új év
ezred küszöbén - részletek Gyógyszerészet, 1999 , 4.) 

* * * 
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A Budapesti Főpolgármesteri Hivatal Vállalkozási és Vagyonkezelési Ugyosztálya felkér
te Társaságunkat, hogy a Zrínyi u. 3 alatti épületben általunk használt helyiségeket adjuk át 
Hivatkozva a Pharmafontana Gyógyszerellátó Vállalatnál több évvel ezelőtt kötött albérleti 
szerződésünkre, kértük a határidő meghosszabbítását Jelenleg az MGYT székhelyének hely
zete bizonytalan. (. ) A 6 EUFEPS Kongresszus Budapesten a Kongresszusi Központban 
kerül megrendezésre 2000 szeptember 16-19. között A kongresszus szervező bizottságának 
elnöke pro/ dr. Nyiredy Szabolcs, tudományos bizottságának elnöke pro/ dr. Görög Sándor 
akadémikus, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának újonnan megválasztott elnöke 
(Dr. Lipták József főtitkár beszámolója - részletek Gyógyszerészet, 1999., 340.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos vezetősége 1999. június 21-én ( . ) Buda

pesten tartotta az első félév munkáját értékelő vezetőségi ülését (. ) Dr. Takácrné di: Novák 
Krisztina egyetemi tanár (CPH Xl tudományos bizottság elnök) beszámolója(. . ) (szerint) 
eddig több mint 700 fö jelentkezett, a FIP elnöke P Kielgast úr is jelezte részvételét Három 
határon túli magyar professzort is meghívtunk: dr. TOkés Bélát, dr. Gyéresi Árpádot és 
dr. Csedő Károlyt A szakmai programban 9 plenáris előadás, 76 szóbeli előadás és 54 posz
ter bemutatás szerepel A magyar nyelvű nyitó plenáris előadást Zalai professzor úr tartja „A 
hazai gyógyszerészet és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 75 éve" címmel, a külföldi nyi
tó plenáris előadás megtartására Mutschler professzort kérték fel A poszterek bejelentési 
határidejét 1999 július l-ig meghosszabbították (Gyógyszerészet, 1999, 382.) 

* * * 
1999. szeptember 10-én az Eü Minisztérium 

miniszteri tárgyal~jában d1: Gógl Á1pád eü Mi
niszter - di: Kázmér Tibor h. államtitkár jelenlét
ében - nyújtotta át a 100. életévét betöltött 
dr: Zbor(!y Bertalannak „Az egészségügyi minisz
ter díszoklevele" kitüntetést ( . ) 1999 szeptem
ber 24-én a Parlament Nándorfehérvári Termében 
Göncz Árpád köztársasági elnök d1: Zboray Berta
lannak születése 100. évfordulója alkalmából a 
„Köztársasági elnök aranyérme" kitüntetést adta 
át (. ) A kitüntetést követő beszélgetésen a köz
társasági elnök úr - többek között - a gyógyszeré
szethez fűződő családi kapcsolatairól is beszélt 
Eszerint apai dédapjának Csáktornyán volt reáljo
gll gyógyszertára, melyet a ,,Magyar Koronához" 
címzett (Gyógyszerészet, 1999, 547.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság XI. T udo

mányos Kongresszusára Siófokon a Hotel Ezüst
part Konferencia Központban, a Gyógyszerészek 
IX Országos Kongresszusával közösen ke1ült sor 
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Dr Vincze Zoltán a CPH XI-el közösen 
rendezett GYOK IX-en 

Peter Kielga5t F IP elnök a CPH XI -en 

1999 október 6-10 között. Az MGYT Kongresz
szusa a Társaság megalapításának 75. évfordulója 
tiszteletére került megrendezésre, a Gyógyszeré
szek Országos Kongresszusát, mint a MOSZ kong
resszusok jogutódát második alkalommal rendezte 
közösen a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság, a 
Magyar Gyógyszerész Kamara és a Magángyógy
szerészek Országos Szövetsége. A kongresszus fő
védnöke Göncz Árpád köztársasági elnök, védnö
kei az MGYT volt elnökei (d1: Kedvessy György, 
dr. Zalai Károly, dr. Nikolics Károly és d1: Szász 
György) voltak A kongresszus felett a Nemzetközi 
Gyógyszerész Szövetség (FIP) is védnökséget vál
lalt ( ) (A kongresszuson 9 plenáris (dr Zalai 
Károly, dr. Ernst Mutschler, dr: Spiit András, 
dr. Paál Tamás, di: Dick Gour ley, dr. Rácz lstván, 
dr. Nyiredy Szabolcs, dr. Erős István, dr. Hermecz 
István, dr. Magyar Kálmán), előadás, 57 előadás 
hangzott el és 78 poszter bemutatására került sor.) 
( ) Az 1 emeleti tűzzománc teremben mutatták be 
a „75 éves a Magyar Gyógyszerészeti Társaság" e. 
kiállítást (Gyógyszerészet, 1999, 619) 

* * * 
A szervezők által kitűzött hármas célt - (1) nyújtson méltó keretet a Magyru Gyógysze

részeti Társaság 75 éves jubileumának megünnepléséhez; (2) legyen a széles értelemben vett 
gyógyszerészeti tudományok seregszemléje, tükrözze a hazai kutatások legújabb eredményeit; 
(3) hirdesse a gyógyszerészet egységét azzal, hogy a magas színvonalú tudományos program 
mellett megőrzi a GYOK szakmai szolgáltató jellegét - a kongresszus maradéktalanul telje
sítette (A kongresszus záródokumentuma- részlet Gyógyszerészet, 1999., 650) 

* * * 
Az 1964. évi Amszterdamban rendezett FIP kongresszuson részt vehetett dr. Bayer 

Antal, mint hivatalos küldött és a közlemény szerzője, aki egy holland gyógyszerész meg
hívására utazhatott ki A kongresszuson sikerült a F!P elnökével, Sir Houth Lindsead-del, 
aki az angol parlament képviselője is volt, személyes kapcsolatot felvenni A tárgyalás ered
ményességét elősegitette a tárgyalók jó nyelvtudása Különösen, amikor az elnök megkér
dezte, hogy milyen társaságuk van jelenleg a magyar gyógyszerészeknek és az hova truto
zik A válasz: a szakszervezethez. Ez úgy meglepte az elnököt, hogy rögtön azt kérdezte: mi 
köze van a szakszervezetnek a tudományhoz? Erre még magyarul is nehéz válaszolni, hát 
még angolul! De az elnök, akinek nagyon tetszett, hogy a két fiatal magyar milyen jól be
széli az ő nyelvét - akkoriban ez még ritkaság volt-, megértette őket és megérezte, hogy 
segítenie kell nekik Meg is találta a lehetőséget, hogy a magyarok a régi FlP tagságuk után 
pót-belépési díj fizetésével iljra tagok lehetnek Ez apót-belépési díj olyan méltányos volt, 
hogy mindketten a s~ját napidíjukból ki tudták fizetni. 
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Ilyen módon került vissza az MGYI 
a F IP-be. Semmiféle hazai támogatás 
vagy tárgyalás nem előzte meg az ő köz
benjárásukat Csak a bátorságuk és a 
magyar gyógyszerészet iránti szeretetük 
vezette őket (Dr Niko/ic< Károly: Gon
dolatok a magyar gyógyszerészet nem
zetközi kapcsolatairól - részlet Gyógy
szerészet, 1999., 699.) 

* * * 
A gyógyszerésztörténeti kiállítás részlete 

a kongresszuson 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdo
nában lévő irodabelyiségeinket a Phar
mafontanától béreltük 1992. óta. Sajnos 

többszöri személyes megbeszélés és levelezés ellenére Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatala Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztálya a Magyar Gyógysze
részeti I ársaság által használt helyiségek kiürítésének és elhagyásának legvégső időpon\ját 
1999 július 31-ben állapította meg .. Nehézségeinkre való hivatkozásainkat nem fogadták el, 
sőt kilátásba helyezték a közmű szolgáltatások megszüntetését is, ha a kitűzött határnapig 
nem ürítjük ki helyiségeinket 

Ezek ismeretében heroikus körülmények között - továbbra is folytatva a napi munkát, 
de közben csomagolva - a titkárság július 30-án, a Gyógyszerészet szerkesztősége augusz
tus első napjaiban kiköltözött. 

Munkatársaink ideiglenes elhelyezését a város két - viszonylag közeli - pontján tudtuk 
megoldani Így 1999. augusztus J,jétől a titkárság a Magyar Gyógyszerész Kamara Dózsa 
György úti székházában dolgozik, a Társaság pénztárosa és a Gyógyszerészet szerkesztősé
ge pedig az Uzsoki utcában bérel irodabelyiséget (Dr l ipták József fötitkár beszámolója -
részlet Gyógyszerészet, 1999, 771) 

2000 

. Az elmúlt évben hivatalosan is megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Gyógy
szerésztudományi Bizottsága„ amely az Akadémia Orvosi és Kémiai Osztályainak közös bi
zottságaként, de a gyógyszerészeti tudományok érdekeit képviselve tevékenykedik (. .. ) 
Megalakult és tevékenységével igen kiváló évet zárt a Gyógyszerész Szakmai Kollégium 
Megalakulására hosszú éveket kellett várnunk, de rövid egy éves működésével is bizonyítot
ta szükségességét oly annyira, hogy az egészségügyi miniszter 1999 decemberében kihirde
tett rendeletében immár három szakmai kollégium felállítását rendelte el az alábbiak szerint: 

- Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium, 
- Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium, 
- Ipari Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium ( ) 
Uj rendelet született a szakgyógyszerészi képesítés megszerzéséről ( . ) Új megsze

rezhető szakok jöttek létre (kórházi gyógyszerészet, klinikai gyógyszerészet, minőségbiz
tosítás), a megszerezhető szakképesítések száma 12 lett és ehhez társul további 3 ún rá
épített szak is 
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Kidolgozásra került és elfogadásra vár 
az új rendszerű gyógyszerész-továbbkép
zés is. I ársaságunknak a Magyar Gyógy
szerész Kamarával közösen kidolgozott 
rendszere komoly segítségül szolgál majd 
a gyógyszerész kollégáknak. A gyógysze
részi vállalkozásokat (elsősorban a ma
gángyógyszerészeket) segítő gazdasági, 
jogi, etikai sth ismereteket a Magyar 
Gyógyszerész Kamara állította össze, míg 
a klasszikus gyógyszerészi ismeretek 
(gyógyszerhatástan, gyógyszertechnoló
gia, gyógynövényismeret sth) programjaiért 
a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság felel. 
(Dr Vincze Zoltán: Újévi köszöntő - rész
letek Gyógyszerészet, 2000 , 3 ) 

Kórházi gyógy5zerészek egymás közt; balról a 
második dr Trestyánszky Zoltán MGYT alelnök 

* * * 
Elkészült a két nagy - ötéves ciklusú - továbbképzési blokk „Klasszikus gyógyszerészi 

ismeretek" és „Gyógyszertári menedzsment" címmel. A tanfolyamok oktatói az orvostudo
mány és a közgazdaságtudomány neves professzorai, docensei, illetve sok évtizedes szakmai 
múlttal és oktatási tapasztalattal rendelkező szakemberek (Gyógyszerészet, 2000., 442.) 

* * * 
Az MGYT titkárság és a Gyógyszerészet szerkesztősége számára július hónapban önál

ló irodát vásároltunk a 1085 Budapest, Gyulai Pál u 16 .. I em 2 szám alatt. (Gyógyszeré
szet, 2000 , 524.) 

* * * 
Az Európai Gyógyszerésztudományi Társaságok Szövetsége (EUFEPS) (. .) (szeptem

ber 16-19 között) a Kongresszusi Központban megtartott 4 napos rendezvényén 44 ország
ból több mint 600 szakember részvételével számoltak a rendezők. A mintegy 80 előadás és 
300 poszterprezentáció felölelte a a gyógyszerkutatás és -fejlesztés szinte teljes vertikumát 
(Magyar kutatók 11 előadással és 80 posztenel vettek részt a kongresszuson) (Gyógyszeré
szet, 2000, 575.) 

* * * 
A kereszténység jubileumi évében a 60 FIP kongresszust Bécsben (augusztus 26 -szep

tember 1 között) nagy nemzetközi részvétellel tartották ( . ) (Peter Kielga<t) elnök elisme
rő szavakkal méltatta a tisztségüktől megváló eddigi alelnököket, akik kitöltve a lehetséges 
két választási periódust, számos gyógyszerészeti kérdésben járultak hozzá a nemzetközi 
gyógyszerészet f~jlődéséhez Külön méltatta elnökünk d' Vincze Zoltán egyetemi tanár hoz
zájárulását a FIP átszervezése során végzett munkához ( .. ) A FIP díszvacsorán köszönt el 
két alelnökétől, akik nyolc éven át töltötték be választott tisztségüket (Gyógyszerészet, 
2000., 644.) 

* * * 
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A gyógyszerészképzés jövője 

Dr·. Vincze Zoltán 

A gyógyszerészképzés jövőjével foglalkozó 
számára számos kiindulási és koncepcionális le~ 
hetőség kínálkozik: 

-vizsgálhatjuk a kérdést a tradíciók tisztelet

ben tartásával, a képzés történeti kialakulása és 

fejlődése előtérbe helyezésével, 
- kiindulhatunk abból, hogy újra fogalmaz

zuk a gyógyszerészet definícióját és megkísérel
jük az ezt szolgáló, tartalmában legkiválóbb ok
tatási szempontrendszert felvázolni, 

-kiindulhatunk abból a kézenfekvő helyzet

ből is, hogy mi az adott társadalmi elvárás a 

gyógyszerészettel, gyógyszerészekkel szemben, 

- Takács szerint foglalkozhatunk a képzés 

formai és tartalmi-minőségi tényezőivel. A for

mai tényező jól definiálható, nevezetesen milyen 

tantárgyakat, milyen terjedelemben oktatunk, a 

másik a tartalmi/ minőségi tényező alig vagy 

egyáltalán nem konkretizálható, ez függ az okta

tó intézmény hagyományaitól, szellemiségétől és 

magától az oktató felkészültségétől, tapasztaltsá

gától, elkötelezettségétől 

Bármelyik kiindulási alapot vesszük is figye
lembe, tudomásul kell vennünk, hogy az oktatás 
jövőbeni megformálóinak óriási felelősségük van, 
hiszen a ma elfogadott változtatásokkal számoló 
oktatás érintettjei (a hallgatók) legkorábban 8-10 év 
múlva végeznek és kezdik meg professzionális te
vékenységüket egy olyan, a gyógyszerészekkel 
szemben megfogalmazott társadalmi igény mellett, 
amely társadalmi igényt a koncepció kidolgozójá
nak már 10 évvel korábban ismerni kellett volna 

Rendelkezünk-e, rendelkezik-e valaki ilyen 
látnoki képességekkel, vagy van valami más fo
gódzónk is a lehető legjobb gyógyszerészképzé
si koncepció megfogalmazására Ilyen fogódzó 
lehet a gyógyszerészeti tudományokban bekö
vetkezett változások, a képzés történelmi hagyo
mányainak ismerete 

Az oktatás képességfejlesztés. Az az eszköz, 
amely elősegíti az egyéni, társadalmi, szakmai és 
gazdasági fejlődést és alakítja a jövőt 

Az oktatás minőségének ügye ezért alapvető 
kérdés, nemcsak azok számára, akik az oktatási 
folyamatban hallgatóként, vagy oktatóként köz
vetlenül részt vesznek, hanem az eg~sz társada
lom számára is. Ezen túlmenően, az egyik jelen
tős változás, amely nagyon jellemző a XX. szá
zadra, hogy a társadalmi magatartás a független
ségtől a kölcsönös egymásrautaltságon át, az 
együttműködés felé tolódott el az emberek, a 
szervezetek és a különböző társadalmak között 
A világ egyre inkább tudatára ébred annak, hogy 
egymás kölcsönös megértése és a közös összefo
gás nélkülözhetetlen az élet minden területén, ha 
optimalizálni akarjuk az eredményeket és javítani 
szeretnénk az állampolgárok életminőségét 

Az egészségügyi ellátásban egyre nyilvánva
lóbbá vált az igény a szakmák kölcsönös együtt
működésére. Ugyanakkor a tudomány nagyfükú 
fejlődése és az egészségügyi ellátás iránt megnö
vekedett társadalmi igény a gyógyszerészetet is 
nagy változásokon keresztül megvalósuló, a társa
dalom érdekeit szolgáló fejlődésre kényszerítette 
az elmúlt évszázadban A változás elsősorban a 
gyógyszerkészítéstől a forgalmazásig terjedő fo
lyamatokat érintette A gyógyszerész az utóbbi 
időben egyre nagyobb szerepet kapott és kap a 
közvetlen betegellátásban, valamint a terápiás 
eredmények optimalizálásában .Mindemellett 
szinten tartja gyógyszerészeti ismereteit, amely
nek értéke a fejlődés minden szintjén, a gyártástól 
a forgalmazásig egyaránt megmutatkozik 

Nyilvánvaló, hogy a gyógyszerészképzésnek 
erre a helyzetre reagálni kell, számításba kell venni 
a szakmai és társadalmi változásokat, megújítva a 
képzési profilt és az oktatási célokat 

A XX. században a világ minden részén je
lentősen megváltoztak a gyógyszerészettel és az 
egészségügyi ellátással szembeni prioritások és 
általános elvárások Az Internet gyors elterjedése 
a gyógyszerfürgalmazás országokon átívelő nö
vekedéséhez, a megbízható vagy megbízhatatlan 
információk elburjánzásához vezetett. A hagyo
mányos gyógyszerkészítési tevékenység háttérbe 
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szorulr, miközben a befektetők azt várják a szak
mától, hogy szakmai tevékenységük értékét ered
ményméréssel és gyógyszerészeti gazdasági mo
dellek felliasználásával igazolják. Ez a nyomás és 
a gyógyszerrel kapcsolatos problémák növekvő 
költségei, amelyet jelenleg 76 milliárd dollárra 
becsülnek az USA-ban, adott ösztönzést a 
gyógyszerészeti gondozás (Pharmaceutical Care) 
irányába vezető mozgalomnak, vagyis annak, 
hogy a gyógyszeres kezelést felelősségteljesen al
kalmazzuk abból a célból, hogy az elért ered
mény javítson a beteg életminőségén 

A gyógyszerészetnek a világon mindenütt a 
társadalom és az egyes beteg igényeit kell szem 
előtt tartania A gyógyszerészet jelen van és ko
moly szerepet játszik a gyógyszerkutatásban, 
gyógyszer-előállításban, forgalmazásban A 
gyógyszerészek egyre jelentősebb szerepet kap
nak a betegek közvetlen ellátásában, felelősséget 
vállalnak a betegek gyógyszeres kezelésével ösz
szefüggő problémák megoldásában Ily módon 
több, a társadalom szükségleteivel kapcsolatos 
széleskörű felelősségnek tesznek eleget 

A gyógyszerészképzés felelős azért, hogy a 
hallgatókat felkészítse a gyógyszerészpályára, a 
fenti feladatok magas szintű ellátására Ezen 
funkciók teljesítése egy dinamikus, érdeklődésre 
számot tartó és átfogó tantervet kíván, amely in
tegrálja az alapvető biológiai, orvosi, klinikai, ké
miai, gyógyszerészeti tudományokat, jelentős 

hangsúlyt helyez a tudás gyakorlati alkaltnazására 
és használatára, valamint általános - az egész
ségügyi ellátás rendszerét érintő etikai, igazgatá
si, kommunikációs és gyakorlati - készségekkel 

kapcsolatos információkra 
A gyógyszerészképzésnek tehát olyan vég

zett gyógyszerészeket kell pályára bocsátania, 
akik képesek megfelelni a társadalmi szükségle
tek és a szakmai fejlődés lcilúvásainak ( ) 

Annak megállapítása, hogy mit tanulnak a 
hallgatók, csak részben olyan fontos, mint annak 
értékelése, hogy miként jött létre a tanulási fo
lyamat, hogyan alkalmazzák a hallgatók a meg
szerzett tudást és milyen megismerő képessége
ket fejlesztettek ki Ezeknek a tapasztalatoknak 
az elemzése révén az oktatóknak módjuk van ar
ra, hogy fülyamatosan javítsák saját oktatási tel-
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jesítményüket és ezáltal bővítsék a hallgatók ta
pasztalatait A vizsgákat nem legyőzendő aka
dálynak kell tekinteni, ami után a bemagolt in
fürmációkat akár el is lehet felejteni 

A megfelelő szemlélet szerint a ·vizsga a 
megértéshez vezető út, amelynek anyaga a való

ságban alkalmazható 
Fontos, hogy az oktatási fülyamat az egyre 

nagyobb szakmai felelősségre, a magas szintű 
készségekre és tudásra koncentráljon, miközben 
kialakítja azt a szellemiséget, amire a jövő egész
ségügyi vezetőinek szükségük lesz 

Sok hallgató profitál a szakokon lezajló ok
tatási fülyamat figyelemre méltó módszertani 
változásából, de van sok hasznos eszköz a tanu
lás hatékonyságának javítására, amely nem ígé
n1el jelentős változtatást, és amely egyre na
gyobb szerepet kellene kapjon az oktatási folya

matban 
I ámogatni kell a hallgatók aktív részvételét 
A2 oktatóknak nyitottnak kell lenniük, szakér

tőként és mentorként is rendelkezésre kell állniuk 
Gondoskodni kell a megfelelő szakiroda

lomról, hogy a hallgatók aktívan tanulmányoz
hassák és feldolgozhassák azokat az információ
kat, amiket az oktatóktól kapnak 

A laboratóriumi gyakorlatok és gyakorlati 
tevékenységek adjanak olyan készségeket a hall
gatóknak, amelyek birtokában reagálni tudnak a 
valóságos problémákra, hatékony megoldást ja
vasolva azokra 

Biztosítani kell, hogy az alaptantárgyak köz
vetlen kapcsolatban legyenek az alkalmazott és 
klinikai ismeretekkel 

A gyógyszerészet belső szervezettségű és 
belülről irányított szakmából egy az egészségügy 
több felelősséget vállaló területévé változik 
A jövő gyógyszerészeinek a képzésL6J. kikerülve 
alkalmasnak kell lenniük a WHO 1997-es van
couveri konferenciáján meghatározott hét alap

feladatra 
1 GDndozó. A gyógyszerész egészségügyi 

szolgáltatást biztosít Tevékenyséfét az egész
ségügyi rendszer és más gyó,.;yszerészek gya
korlatának integrált és szerves részeként kell 
felfügni. A legmagasabb színvonalú ellátást kell 

nyújtania 



2 Döntéshozó Az erőfürrások helyes, ha
tékony és gazdaságos felhasználása a gyógy
szerész munkájának alapja E cél eléréséhez 
képesnek kell lennie a helyzet értékelésére, 
szintetizálására és a legmegfelelőbb cselekvést 
illető döntésre 

3 Kapcsolattartó. A gyógyszerész összekö
tő az orvos és a beteg között, ezért tájékozott
nak, jól informáltnak és magabiztosnak kell len
nie az egészségügyben dolgozó más szakembe
rekkel való kommunikáció során 

4 lf'ányító (vezető) A vezető szerep részvé
tet, empátiát, döntési, kommunikációs és jó 
szervezőképességet igényel 

5 Menedzser.. A gyógyszerésznek hatéko
nyan kell bánnia a tárgyi, pénzügyi és emberi erő
forrásokkal éppúgy, mint az információkkal 

6 Örök tanuló. A szakmai fejlődés fogalma
it, elveit már gyógyszerészhallgatóként el kell sa
játítania, az irántuk való elkötelezettséget magá
évá tennie, s mindezt egész szakmai pályafutása 
során fenntartania 

7 ·Tanár: A gyógyszerész felelősséggel tarto
zik azért, hogy segítsen a jövő gyógyszerész-ge
nerációjának nevelésében és képzésében (füg
getlenül attól, hogy a gyógyszerészet mely terü
letén dolgozik) 

A kritikus gondolkodási készséget az oktatás 
során minden területen támogatni kell, és az ok
tatónak bátorítani kell a hallgatókat az állandó 
kérdésfeltevésre, hogy minden információt a fon
tosságára való tekintettel vegyenek figyelembe 
Felismerve, hogy többé már nem lehet mindent 
megtanulni, amire a pályán szükség lesz, akármi
lyen is a tanmenet, bele kell nevelni a hallgatókba 
az intellektuális nyitottság szellemét és a kíváncsi
ságot, amely az életen át tartó tanulás alapja 

Fontos, hogy az életen át tartó folyamatos 
tanulás és szakmai fejlődés koncepcióját, elvét és 
az iránta való elkötelezettséget beiktassuk a fel
sőoktatásba és támogassuk a gyógyszerész pá
lyafutása során Ezen túlmenően a gyógysze
részképzésnek biztosítani kell azokat a készsége
ket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy egész 
szakmai pályafutásuk során tanuljanak. 

Mivel a gyógyszerészek az esetek többségé
ben közvetlenül találkoznak a beteg emberrel, 
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alapvető füntosságú a felszabadult és hatékony 
kommunikáció Meg kell kapniuk a szükséges 
képzést, amely a betegekkel való hatékony mun
kához kell A képzésnek meg kell alapoznia az 
igazgatási és vezetési ismereteket, valamint a tár
gyi, pénzügyi és emberi erőfürrások használatá
hoz szükséges képességeket 

A hallgatókat olyan értékrend és etika felé 
kell irányítani, amely meghatározza viselkedésü
ket, lehetővé téve számukra, hogy választani és 
felelősségteljes helyzetekben dönteni tudjanak, 
és elfogadják tetteik következményét Ezek az 
oktatási követelmények nem kivételesek a 
gyógyszerészetben, de segítenek olyan tulajdon
ságokat formálni, amelyek értékesek és nélkü
lözhetetlenek az egyén és a társadalom számára 
egyaránt 

Az előzőekben említett alapelveknek megfe
lelő tantervnek kiegyensúlyozottnak és kellő ru
galmassággal rendelkezőnek kell lennie 

A gyógyszerészképző helyek elsődleges fel
adata a társadalom és a hivatás szolgálata. Nyil
vánvaló tehát, hogy nincs olyan egységes egész
ségügyi rendszer·, amely minden ország igényeit 
kielégítené és így nincs is szükség egységes tan
tervre. Ennek ellenére, léteznek olyan közös 
alapelvek, amelyeket a gyógyszerészet oktatói
nak világszerte követniük kell Ez a tény különö
sen akkor jelentős, amikor a gyógyszerészi dip
lomák kölcsönös elismerése kerül szóba 

Alapvető füntosságú, hogy az oktatók fülya
matosan fCjlesszék a tantervet Ez a tevékenység 
folyamatos figyelmet és szorgalmat kíván ( .. ) 

A hallgatóknak meg kell adni a lehetőséget 
arra, hogy elmélyülhessenek az őket különösen 
érdeklő témákban. Sokak véleményével egybe
vágóan magam is úgy gondolom, hogy a gyógy
szerészképzés tantervének tartalmaznia kell egy 
alapegységet, amelyet minden hallgatónak el kell 
végeznie, majd ezt követné egy meghatározott 
időszak, amelyben a hallgató - egy előre meg
adott listából - kiválaszthatná saját tantárgyait 
Egy ilyen modell sokkal ösztönzőbbé és érdeke
sebbé tenné a tantervet a hallgatók számára 
anélkül, hogy a képzési időt növelni kellene (. , ) 

Gyógyszerészképzésünk óriási fejlődésen 

ment keresztül az elmúlt évszázadban és ma jog-

! 
! 

gal állapíthatjuk meg, hogy az nemzetközi szin
tű és kész a folyamatos megújulásra 

A kémiai tudomány fejlődésével, a vegyipar, 
majd a gyógyszeripar kialakulásával és látványos 
sikereivel a kémia különböző fijtái a curriculum 
meghatározó tárgyaivá váltak a ·világ valamennyi 

gyógyszerészképző helyén 
A gyóg)' szerészképzést a „Drug oriented 

pha.rmacy" (a gyógyszerközpontú gyógyszeré
szet) szemlélet jellemezte. Gyakran idézzük még 
ma is Schulek professzort, akinek nevéhez fűző
dik a mondás, hogy a gyógyszerész legyen a 

gyógyszer szakértője 
Később, elsősorban a gyógyszerkutatás le

nyűgöző eredményei kapcsán váltak kie1nelkedő 
jelentőségűvé a farmakológia és más orvos-bio
lógiai tárgyak nemcsak az orvosképzésben, ha
nem a gyógyszerészképzésben is 196 7-ben 
Brodiban megfügalmazták a gyógyszerhasználat 
szabályozásával kapcsolatos alapelveket és ki
hangsúlyozták, hogy a gyógyszerészetnek ter
mékközpontú füglalkozásból betegközpontúvá 
(patient oriented pharmacy) kell válni Világ
szerte hatalmas méretekben terjedt el az új disz
ciplina, amit „Klinikai gyógyszerészet" elneve
zéssel illetünk és mára a gyógyszerészképzés tár
gyai közé sorolandóvá teszik a „Pharmaceutical 
Carc" -t, a gyógyszerészi gondozást, gondosko
dást (Bár ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Or
vosszövetség (\XTMA) határozott ellenvéleményt 

fogalmazott meg.) 
Ennek következményeként fülyarnatosan 

változott a kémiai és orvos-biológiai tárgyak 
egymáshoz való aránya az utóbbi időben, az or
vos-biológiai tárgyak javára Ez a változás sok 

helyen olyan méreteket öltött, hogy a kémia ok
tatása egyszerűen kikerült a kurrikulumból 

A korábban már említett EU felmérésben a 
kémiai tárgyak részaránya 26-46°/o között, az or
vos-biológiai tárgyak részaránya 26--SSo/o között 

változik 
És miközben világszerte azon vitatkoznak, 

hogy a jövő gyógyszerészképzése szempontjá
ból a kémiai vagy az orvos-biológiai tárgyaknak 
kell prioritást kapni, Sar-ah Ray amerikai pro
fesszor „A XXI század modern gyógyszerésze
ti gyakorlata" c munkájában kijelenti: „A 

gyógyszerész azzá kell, hogy váljon, amivé 5 
vagy több éven keresztül készítik fel őt: gyógy
szer.szakét tővé, aki tanácsokkal és információk
kal látja el a pácienseket A gyógyszertárak pol
cai hamarosan tele lesznek betegeknek és 
gyógyszerészeknek szóló könyvekkel, számító
gépes programokkal és videókkal. A gyógyszer
tár valóságos információs központtá. válik majd 
és a gyógyszerészek feladata lesz, hogy a bete

gek kérdéseire válaszoljanak" 
Melyik gyógyszerszakértő gyógyszerész lesz 

a XXI századi, a schuleki kémiai alapokon á.lló, 
vagy a Sarah Ray-i gyógyszerszakértő, alci a 
gyógyszerterápiás ismeretek elsődlegességét 

vallja? 
A hazai gyógyszerészképzés szerencsére 

nincs ebben a választás előtti helyzetben 
A gyógyszerészképzés kurrikulutnában megfele
lő arányt képviselnek az említett tárgyak, ame
lyekhez szervesen kapcsolódnak a gyógyszeré
szeti tárgyak, mint a gyógyszer-technológia, bio
fa.rmácia, gyógyszergazdaságtan sth (Gyógysze

részet, 2000, 651) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnöksége a tisztújító küldöttközgyűlés előtti utol

só ülését 2000 november 8-án Budapesten tartotta Vincze Zoltán pro/ elnökletével a Társa
ság új székhelyének tárgyalótermében (Gyógyszerészet, 2000, 691.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság 47 tisztújító küldöttközgyűlését 2000 december 2-án 

tartotta Budapesten, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tombjének Díszter
mében A küldöttközgyűlésre a szervezetek és szakosztályok 182 küldöttet delegáltak Alá
írásával és küldöttigazolványának leadásával igazolt 135 fó, a küldöttek 72,53%-a (. . ) 
A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alelnöknek delegálta dr. Trestyánszky Zoltánt (. ), 

237 



a Gyógyszeripari Szervezet Kissné dr Csikós Emőkét, ( .) a Gyógyszerellátási Szervezet 
prof dl'. Lipták Józsefet és dr Kraszkó Károlyt, (. ) az Oktatási és Közigazgatási Szervezet 
dr Simon Lajost. (. .) A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökévé pro/ dr Vincze Zoltánt 
választották ( ) Főtitkár lettproj dr. Nyiredy Szabolcs (Gyógyszerészet, 200ff, 715.) 

••• 
Az MGYT Alapszabályának és Szervezeti Működési Szabályzatának (SZMSZ) felül

vizsgálata, korrekciója, szükség szerinti összehangolása indokolt Ez részben strukhuális 
megfontolások miatt célszerű, részben pedig a belső harmonizálás igénye teszi szükségessé 
Többségi vélemény körvonalazódik az elnökség választási rendjének és összetételének mó
dosítását illetően. Az elnökség 13 tagjából 10-et a különböző szervezetek delegálnak és csu
pán három tagot választ a küldöttközgyűlés. A delegáló szervezetek és az elnökség közötti 
kapcsolat és a delegáltak, illetve a delegáló szervezet között munkamegosztás esetleges. 
Egyöntetű igényként fogalmazódik meg, hogy az elnökségen belül konkrét feladattal meg
bízott alelnökök is műköqjenek pl. „tudományos alelnök, továbbképzésekért felelős alelnök, 
szervezetek működését koordináló alelnök". 

További problémát jelent, hogy az MGYT tagok csak egy szervezetnek lehetnek tagjai, 
ugyanakkor indokolt pl az egyetemi oktatóknak a gyógyszerészképző helyek területi szer
vezetének munkájába történő bekapcsolódása. Ez csupán Csongrád megyében megfelelő. 

Az Alapszabály és az SZMSZ összehangolása bizonyos eljárási szabályok pontosítása 
miatt is indokolt (pl választások előkészítése, illetve lebonyolítása) 

2 A Tár saság nemzetközi kapcsolatait a megkérdezettek jónak ítélik Az Akadémiával 
és az egyéb tudományos szervezetekkel való szakmai kapcsolattartás letéteményesének az 
MGYT-t tartják Ezen a területen további tudatos építkezésre van szükség. A MOSZ-szal, 
hallgatói egyesületekkel kiépített kapcsolat zökkenőmentes, a kamarai kapcsolatot javítani 
célszerű. Ennek során fonás- és feladatmegosztást is sokan indokoltnak tartanak. Pl. a to
vábbképzéseket illetően a két szervezetnek nem rivalizálni kellene, a képzés, szakképzés és 
a szakmai élet egyéb területein az MGYT véleményét integrálni lenne célszerű 

A Tár saság belső működési rendjét illetően a szakosztályok tevékenységét általában jó
nak illetve megfelelőnek tartják Az országos szervezetek (kórházi, ipari, oktatási) szintén 
jól működnek, a megyei szervezetek tevékenysége hullámzó .. Ennek részben az infrastruk
túra, részben az elkötelezettség hiánya az oka Az MGYT országos hatáskörű szervei a me
gyei szervezetek munkáját - akár regionálisan szervezve - az eddiginél hatékonyabban kell 
segítsék Ez nemcsak az elnökségre és a vezetőségre vonatkozik, de a szakosztályi élet pl 
moto(ja lehet a szervezeti szolgáltatásoknak Az MGYT bizottságainak működését általában 
jónak tartják A Tudományos Bizottság több tagja úgy ítéli meg, hogy a bizottság vélemé
nyét nem kellő súllyal veszik figyelembe Az MGYT hatósugarába tartozó alapítványok 
(Rozsnyay, Gyógyszerészet az egészségért) tevékenységéről az MGYT vezetésének korlá
tozott információi vannak Többször igényként fogalmazódott meg a Tár saság idősebb tag
jaival való kapcsolattartás 

3. A Társaságot a nagy konfliktusok elkerülték Ugyanakkor az elmúlt 8 évben defen
zívába szorult, befolyása csökkent Általános a megítélés, hogy az MGYT a nehéz idősza
kot átvészelte, neve és imázsa megmaradt Az MGYT'vel szembeni megújuló szakmai igé
nyeket az is jelzi, hogy mintegy 3000 tagdíj fizető tagja van. Ahhoz, hogy a Társaság új
ból aktivizálódjon, tárgyi és technikai feltételek kiépítése szükséges (ez részben már meg-
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kezdődött), a pénzügyi bázist meg kell teremteni és ujra kell gondolni a motivációs eleme
ket Az MGYT legfontosabb feladatai: tudományszervezés, tudományos érdekképviselet, 
továbbképzés, értékközvetítés a gyógyszerészek és a társadalom felé, a szervezeti funkció 
működtetése 

Az MGYT különböző szerveinek a rendezvényeit részben a Társaságon belül, részben 
az egyéb szervezetekkel az eddiginél jobban kellene összehangolni .. (Hankó Zoltán: Az 
MGYT tevékenységéről és feladatairól - részlet a jelölő bizottság jelentéséből Gyógysze
részet, 2000 , 763 ) 

2001 

2000-ben ötödik alkalommal rendezte meg az MGYI Ipari Szervezete a Clauder Ottó 
Emlékversenyt szeptember 21 és 23. között Budapesten a Sunlight Hotelben. (. .. )Az em
lékverseny !. helyezettje és egyben a Clauder Ottó Emlékérem elnyerője Morvai Miklós 
(Chinoin Rt) „Gyógyszerhatóanyagok szilárd fázisú jellemzése" ( . ) cimű versenyelőadá
sával lett (Gyógyszerészet, 2001 , 44) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Ipari Szervezete harmadik alkalommal rendezte 

meg a „Gyógyszer az ezredfordulón" tudományos továbbképző konferenciát, mely a közel
múltban elhunyt dl'. Nikolics Károly professzor kezdeményezésére és szervezésével indult 
először 1995-ben Sopron a „konferencia város" öröm1nel adott otthont ezen visszatérő ren
dezvénynek (A konferencián 27 előadás hangzott el, 10 poszter bemutatására került sor .. ) 
(Gyógyszerészet, 2001., 44.) 

ACTA 

A megújult Acta 
!főszerkesztő dr Noszál Béla) 

2. 

* • • 
A tisztújítást követően első alkalommal tartotta 

meg ülését a Magyar Gyógyszerészeti Társaság el
nöksége 200. január 26-án Budapesten, Vincze Zoltán 
pro/ elnökletével. Alapszabályunknak és Szervezeti 
és Működési Szabályzatunknak megfelelően az el
nökség felkérte a bizottságok tagjait, kivéve az Ifjúsá
gi Bizottságot és a Felügyelő Bizottságot, amelyeknek 
összetételét a küldöttközgyülés márjóváhagyta. Dön
tés született a Tudományos Bizottság további működ
tetéséről is. Áttekintették a korábban kötött két- és há
romoldalú együttműködési megállapodá,okat, melye
ket felül kell vizsgálni a mai helyzetnek mq:;folelően 
Az elnökség felhatalmazta az elnököt és a fütitkárt, 
hogy a közeljövőben megbeszélést folytasson a Ma
gyar Gyógyszerész Kamara és a Magángyógyszeré
szek Országos Szövetsége vezetőivel. Az elnökség ál
lást foglalt, hogy minden olyan szakrnai szervezettel 
kész együttműködni, mellyel a gyógyszerészet ügye 
előmozdítható. (Gyógyszerészet, 2001., 113) 

* * * 
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A Magyar Gyógyszerészeti Iársaság 
Gyógyszertechnológiai Szakosztálya szer
vezésében került sor 2000. december 8-áu 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet előa
dótermében a „Gyógyszertechnológiai 
Kollokvium 2000" rendezvényre, folytat
va azt az 1984-ben megkezdett hagyo
máuyt, hogy a gyógyszertechnológia iránt 
érdeklődők évenként egynapos szakmai 
förwnon tekinthessék át a gyógyszergyár
tás aktuális kérdéseit. (Gyógyszerészet, 
2001., 114.) 

* • • 
Dr Bacsa György a XXX Gyógyszeranalitikai 

Kollokvium Schulek-dijasa 

Az 1948/49-es forradalom és szabad
ságharcban részt vett gyógyszerészek em
léktábláját 2001. március 13-áu megkoszo

rúzta dr. Vincze Zoltán az MGYI elnöke A Budai Várban lévő Arany Sas patikamúzeum fa
láu lévő emléktábla koszorúzási ünnepségén beszédet mondott dr. Grabar.its lstván a Gyógy
szerésztörténeti Szakosztály elnöke és elhelyezte a kegyelet virágait Hávelné Szatmári 
Katalin az MGYK elnöke. Az ünnepségen részt vett dr. Nyiredy Szabolcs, I ársaságunk fő
titkára, dr: Szász György volt elnök, továbbá tudományos és szakmai közéletünk több ne
ves személyisége (Gyógyszerészet, 2001, 168.) 

* • • 
Legfontosabb célkitűzéseimet 7 pontban tudom összefoglalni: 
1 Hatékony, kiszolgáló és szervező titkárság 
2 Informatív, igényes és pontos megjelenésű szakmai lapok és kiadváuyok 
3 Együttműködő szervezetek és szakosztályok, színvonalas szakmai programokkal 
4 Jelentős taglétszám növelés a szervezetek segítségével. 
5 A fiatal kollégák, különös tekintettel a Ph D hallgatók szakmai és anyagi támogatása 
6. Egységes, gyakorlat orientált szakmai - részben ingyenes - továbbképző programok 

biztosítása az ország területén 
7 Széleskörű együttműködés a Magyar I udományos Akadémiával és a különböző 

szakmai szervezetekkel a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság célkitűzéseinek megvalósítása 

és a gyógyszerészet fejlődése érdekében (Dr. Nyiredy Szabolcs főtitkár interj(Ija - részlet 
Gyógyszerészet, 2001 , 157.) 

• * • 
Az elnökség (a Szegeden 2001. április 4-én tartott ülésén) határozatban foglalt állást ar

ról, hogy az idei őszi siófoki rendezvény szervezésében az MGYI nem vesz részt, de felké
rés esetén védnökséget vállal a rendezvény felett. Az elnökség „MGYJ Tiszteletbeli Szená
tusa" elnevezéssel elnökségből és vezetőségből álló testületet kíván létrehozni a szakmáért 

sokat tett gyógyszerész szaktekintélyek bevonásával (Gyógyszerészet, 2001, 283.) 

• * • 
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A hagyomáuyos Gyógyszeranalitikai fovábbképző Kollokviumok sorában a szegedi ren
dezvény a harmincadik volt (2001 május 16-18. között). A kollokviumot az MGYr Gyógy
szeranalitikai Szakosztálya szervezte közösen a Szegedi Iudományegyetem Gyógyszerész
tudomáuyi Karával, az MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságával, az MGYI 
Csongrád megyei Szervezetével és az ÁNTSZ Csongrád Megyei Hivatalával. A szervezők a 
rendezvény programját úgy állították össze, hogy az előadások témáival megemlékezzenek 
pr.oj dr. Bur.ger Kálmán akadémikus munkásságáról (Gyógyszerészet, 2001., 344.) 

• * • 
A I ársaság új vezetése tételesen áttekintette az Alapszabályt és a Szervezeti és Működé

si Szabályzatot. Megállapította, hogy az elmúlt évek szakmai és gazdasági változásainak 
ezek már nem felelnek meg, ezért az elnökség javasolja az országos vezetőségnek, hogy -
megfelelő szakmai előkészítés és egyeztetések után - folyó év decemberére hí'éja össze a 
I ár saság rendkívüli küldöttközgyűlését (. . ) 2000-ben Társaságunknak 2982 tagdíjfizető 
tagja volt, ma tagjaink száma már 3100. Bár egyértelműen sikerült az elmúlt hónapokban 
taglétszámunkat emelni, megítélésem szerint a szervezettség továbbra sem megfelelő. Az el
ső elnökségi ülésen az év végéig 500 új tag beszervezését vállaltam, vállalásomat továbbra 
is reálisnak tartom Ahhoz azonban, hogy (Ij kollégákat tudjunk Társaságunk tagjai között 
köszönteni, nívós tudományos és továbbképzési prngramokat kell kínálnunk, érezniük kell 
tagjainknak, hogy „megéri" MGYI tagnak lenni, mert ez egy nagy múltú szakmai szerve
zet, amelyhez jó érzés tartozni. ( ) A tavaly elkezdett „Klasszikus gyógyszerészi ismere
tek" előadás-sorozatunkat szeptembertől Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Pécsett és 
Sopronban tartjuk 12 500 Ft/fő/év áron. fagjaink részére 3000 Ft kedvezményt biztosítunk. 
(. . ) Bízunk abban, hogy gyógyszerész kollégáink értékelni fogják a I ársaság új vezetésé-

A Társaság Szenátusa 
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Dr Szendrei Kálmán professzor 
a szenátus tagja 

nek elképzeléseit és jelenlétükkel megtisztelik az 
MGYT tagjai részére ingyenes, de szakmailag 
igényes, a megyeszékhelyeken tartandó tovább
képző délutánokat is A gyógyszertári gyakorlat 
aktuális kérdései című előadássorozat alkalman
ként du 3 órától 7 óráig kerül megrendezésre. 
Szeptembertől minden alkalommal 2-2 előadó 
tartja a gyakorlat orientált előadásokat, így alkal
manként legalább 4-4 pont összegyűjtésére hely
ben lesz lehetőség, teszt vizsga nélkül 
(Dr. Nyiredy Szabolcs főtitkári beszámolója 
részletek Gyógyszerészet, 2001, 355.) 

• • • 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság 2001 JU

nius 12-i országos vezetőségi ülésén alaknlt meg a 
Társaság szenátusa Először proj dr. Vincze Zoltán 
elnök köszöntötte a szenátus elnökségének és a 
szenátusnak a tagjait, majd a kitüntetettek az er
ről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között ve
hették át (Gyógyszerészet, 2001, 358.) 

• * • 
Ujjáalakult a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Tudományos Bizottsága. Dr: Vincze 

Zoltán egyetemi tanár, a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság elnöke megynyitó és üdvöz
lő szavai után részletesen ismertette a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság 2000 .. decem
ber 2-i tisztújító küldöttközgyűlésén is előterjesztett igényt, majd többek által is megfo
galmazott egységes akaratot, miszerint a korábbi Tudományos Bizottság a mandátumá
nak lejárta után megfiatalodva alakuljon újjá A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság el
nöke felkérte proj dr. Görög Sándor akadémikus osztályelnököt az újjáalakuló Tudo
mányos Bizottság elnökének ( . ) Görög akadémikus javaslatára a bizottság dr: No szál 
Béla professzort a Tudományos Bizottság társelnökévé, továbbá dr: Klebovich Imrét az 
MTA doktorát egy újabb ciklusra a bizottság titkárává egyhangúlag megválasztotta 
(Gyógyszerészet, 2001 , 469.) 

* •• 
A Hungaromed második nemzetközi orvostechnikai és egészségügyi szakkiállítás (2001. 

szeptember 4-7.) (keretében) a Magyar Gyógyszerészeti Társaság szervezésében szeptem
ber 6-án került sor a „Gyógyszerészeti Tudományos Konferenciára", mely több egészség
ügyi és gyógyszeripari szervezet szakmai támogatását is megnyerte. ( . ) Az egész napos tu
dományos rendezvény helyszíne a nagyon jól felszerelt, kellemes és szép Európa Ház volt 
a kiállítási pavilon mellett (a Hungexpo-n).. (Gyógyszerészet, 2001 , 570) 

2002 
1999-ben, lapunk januári számában a „Boldog új éve(ke)t Magyar Gyógyszerészeti Tár

saság című köszöntőben (. . ) örömmel adtam hírt arról, hogy a három magyar gyógyszerészi 
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szervezet (Magyar Gyógyszerész Ka
mara, Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége és a Magyar Gyógyszeré
szeti Társaság 1998-ban első ízben ren
dezte közösen a „Gyógyszerészek Or
szágos Kongresszusa"-! 1999-ben e 
rendezvénynek Társaságunk volt fö 
szervezője, armak apropóján, hogy ez 
évben ünnepelte alapításának 75 .. év
fordulqját. Még két alkalommal volt 
közös e rendezvény, az idén már ismét 
nem! Sajnálom, mint ahogy ezt sajnál
nia kell valamennyi hivatásunkat sze
rető, armak jövőjéért aggódó kollé
gánknak is Meg vagyok győződve ar
ról, hogy kollégáink többsége sajná\ja 
is (Dr. Vincze Zoltán: Gondolatok az 
új esztendő előcsarnokában - részlet 
Gyógyszerészet, 2002 , 3 ) 

Jobb oldalon dr Kovács László, aki az 1957-es 
alapítástól 2002-ig volt a Gyógyszerészet szerkesztője 

••• 
Az elnökség tételesen áttekintette a Társaság alapszabályát, majd az elmúlt évek szak

mai és gazdasági változásainak megfelelő átdolgozásra felkérte a Felügyelő Bizottság elnö
két Benkő Zsoltot és a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály titkárát Hankó Zoltánt. Az el
nökség két ülésén is foglalkozott a szükséges és javasolt módosítási javaslatokkal, majd ez
után terjesztette az országos vezetőség (OV) december 3-i ülése elé. Az itt elhangzott javas
latok figyelembevételével terjesztette az átdolgozott alapszabályt a december 15-i, 48. kül
döttközgyűlés elé. ( . ) A júniusban meghirdetett továbbképzési programjaink hatására fo
lyamatosan növekedett taglétszámunk, mely a küldöttközgyűlés időpontjára elérte a 
3577 föt Meggyőződésem, hogy az év során kínált nívós tudományos és továbbképzési 
programok voltak elsősorban azok, amelyek hatására új tagjaink úgy érezték, hogy „meg
éri" MGYT tagnak lenni ( .. )A tavaly elkezdett 15 órás „Klasszikus gyógyszerészi isme
retek" előadás-sorozatunkat szeptembertől ( . .) 418 gyógyszerész (látogatta) ( .. ), az 
MGYT tagjai részére ingyenes, de szakmailag igényes, a megyeszékhelyeken megtartandó 
továbbképző délutánjainkon 752 kollégánk (vett részt} (Dr. Nyiredy Szabolcs fötitkári be
számolqja - részletek Gyógyszerészet, 2002 , 4.) 

* * • 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 48 küldöttközgyűlését 2001 december 15-én tar

totta Budapesten, a Villányi úti Konferencia Központ „200-as" termében. A küldöttközgyű
lésen a szavazati joggal rendelkezők közül 121 fö (52,16%) jelent meg. (.. ) Az (alapsza
bály) módosítási javaslat nem érintette a Társaság céljait, feladatait(. ) és nem kezdemé
nyezte az alapszabály szerkezetének módosítását sem Viszont központi eleme volt, hogy a 
Társaság egyes szerveinek és szervezeteinek a működéséhez elengedhetetlen szabályzatok 
és az alapszabály közötti összhang megtartható illetve megteremthető legyen 
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Ajavasolt változtatások: 
a) a szervezeti struktúrát érintő, 
b) a választás, szavazathozatal módját érintő, 
c) a tevékenység végzéséhez kapcsolódó változtatások, valamint 
d) szükséges szövegezési pontosítások voltak 
A módosítás lehetővé teszi, hogy a I ársaság szakmai szervezetei önálló jogi személy

ként határozzák meg magukat Változott az elnökség összetétele és választásának móqja is. 
Mindazok a módosítások, amelyek a működést és az ügyvitelt érintik, azonnal hatályosul
nak, a konkrét személyi konzekvenciákkal járó élemek azonban csak a következő tisztújí
tásnál lépnek hatályba (Gyógyszerészet, 2002 , 9.) 

• * • 
A Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XII 2003 évi április-m~jusi megrendezésé

vel kapcsolatban jóváhagyólag szavazott az országos vezetőség 2001 december 3-i ülésén 
(Gyógyszerészet, 2002, 52) 

* • • 
A 23 szervezetből (20 gyógyszerellátási és 3 szakmai szervezet) végülis hat szervezet 

(Bács-Kiskun Megyei, Fejér Megyei, Hajdú-Bihar Megyei, Pest Megyei, Szabolcs-Szatmár~ 
Bereg Megyei, valamint a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet) választotta az önálló gazdálko
dást, míg 17 sz,ervezet úgy döntött, hogy az MGYT keretében kívánja a gazdálkodását is foly
tatni A megbeszéltek szerint a szervezeteknek lehetőségük van a későbbiekben is jogi státu
szuk megváltoztatására ( ) Az elmúlt félévben tovább bővítettük a titkárság feladatkörét 

Dr Brantner Antal 
a Gyógyszerészet évtizedeken át volt 

szerkesztője, felelős szerkesztője 

Annak érdekében, hogy a szakosztályok minél 
nagyobb mértékben tudjanak a szakmai felada
tokra koncentrálni, a titkárság igény esetén vál
lalja a konferenciák és egyéb szakmai rendezvé
nyek technikai lebonyolítását is (. .. ) Nyilván
tartásunk szerint 2002. június 30-án 3941 tagja 
volt a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak 
(Dr. Nyiredy Szabolcs fótitkár beszámolója -
részletek Gyógyszerészet, 2002 , 443 ) 

* • • 
Az MGYT országos vezetősége 2002 .iumus 

25-i ülésén dr. Vincze Zoltán) a Társaság elnöke 
tájékoztatta az országos vezetőséget a 
Congressus Pharmaceuticus' Hungaricus XII 
(CPH XII) megrendezésével kapcsolatos előké
születekről. Elmondta, hogy a hosszú szakma
politikai egyeztetéseket siker koronázta 
Az MGYT meghívását végül elfogadták a szak
mai társszervezetek, a Magyar Gyógyszerész 
Kamara, a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége és a Gyógyszertártulajdonosok 
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Egyesülete is. A társszervezetek szakmai és társadalmi súlyuknak megfelelően fognak szere
pet kapni önálló, illetve közös szekció ülések megrendezésére Bejelentette, hogy az elnök
ség dr. Eréis István professzort kéri fel a tudományos bizottság elnöki feladatainak ellátására, 
míg a szervező bizottság elnöke dr. Küttel Sándor fótitkárhelyettes lesz A két bizottság mun
káját a fótitkár koordinálja a Társaság elnökének vezetésével (Gyógyszerészet, 2002., 484) 

200.3 

Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság sikeres évet 
zárt, amely tényt többek között azzal az örvendetes eseménnyel támaszthatom alá, hogy tag
létszámunk tűlhaladta a 4000 főt Ez nem kis részben I ársaságunk főtitkárának, titkárságá
nak, valamint a megyei szervezetek elnökeinek érdeme és azt jelzi, hogy jó úton járunk, te
vékenységünket elismerés övezi, amit kollégáink azzal a gesztussal jeleznek, hogy a Ma
gyar Gyógyszerészeti Tár saság tagjaivá válnak 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság legfontosabb, alapszabályából adódó feladata töb
bek között a gyógyszerészeti tudományok ápolása, valamint a gyógyszerészek továbbkép
zésének elősegítése. Jelenthetem, hogy szakosztályaink tűlnyomó többsége ez évben is szín
vonalas rendezvényeket tartott, igen figyelenue méltó résztvevői létszámmal.. 2002-ben is 
sikerrel folytattuk a 2000-ben megkezdett továbbképző sorozatunkat „Klasszikus gyógysze
részi ismeretek" címmel, ismert, kiváló egyetemi oktatók közreműködésével. Ehhez a ren
dezvény-sorozathoz Társaságunk és a Kamara egyaránt 3-3000 Ft támogatást ad tagjainak 
A két pontszerző továbbképzésen összesen több mint 3500 gyógyszerész vett részt, amely 
egyértelmű sikerként könyvelhető el (. ) 

Az Országos Vezetőség ülésén dr. Küttel Sándor főtitkárhelyettes, dr Vincze Zoltán elnök, 
dr Nyiredy Szabolcs főtitkár és Konrádné Abay-Nemes Éva titkárságvezető 
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A hazai gyógyszerész szervezetek között 1998-ban 
kötött együttműködési megállapodással úgy tűnt, hogy 
hivatásunk érdekében a hazai gyógyszerész szervezetek 
között konszenzus született A megegyezés, a nehezen 
kivívott egység azonban nem tartott sokáig A Magyar 
Gyógyszerészeti Tár saság nem titkolt célja, hogy a híd 
szerepét töltse be a hazai gyógyszerészi szervezetek, a 
kutatóhelyek és a gyógyszeripar, valamint a gyógysze
résztudományi karok és a szakmai szervezetek között 
Hivatásunk jövője szempontjából valamennyiünk alap
vető érdeke, hogy a híd - blokádoktól mentesen - folya
matosan járható legyen. (Dr. Vincze Zoltán: Újévi kö
szöntő - részletek Gyógyszerészet, 2003, 3.) 

•• * 
A Tudományos Bizottság (TB) a tevékenységét pro/ 

Dr Erős István a CPhH XII dr. Görög Sándor, az MTA tagja, az MTA Kémiai Osztálya 
Tudományos Bizottságának elnöke elnökének_ az őt ért külső támadások miatt történt - lemon-

dását követően dr. Noszál Béla professzor vezetésével foly
tatta A TB továbbra is folyamatosan felügyelte a benyújtott pályázatokat és döntött róluk, mely
lyel fiatal kollégáinknak a különböző hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételét támo
gatja anyagilag Társaságunk Az év során 6 fiatal kollégát részesített az MGYT 80-80 OOO Ft-os, 
1 pályázót 35 OOO Ft-os, mig 3 kollégát 25-25. OOO Ft-os támogatásban. (. ) Az ehnúlt évben szer
vezeteink hatékony közreműködésével megkezdtük a tagjaink által kiállított adatlapok számítógé
pes feldolgozását Ezideig mintegy 3100 tagunktól rendelkezünk naprakész adatokkal ( .. ) A be
számolási időszakban (2002-ben) az MGYT 11 szakmai napot és tudományos konferenciát szer
vezett. (. .) fovábbképző programjainkon összesen 2183 kollégánk vett részt, mig Társaságunk 
szakmai napjain és konferenciáin több mint 1200 kollégánkat köszönthettük (Dr. Nyiredy 
Szabolcs fótitkár beszámolója a 2002. évi tevékenységről - részletek Gyógyszerésze~ 2003, 4.) 

* * * 
A Tudományos Bizottság (TB) és az Elnökség folyamatosan felügyelte a benyújtott 

pályázatokat és döntött róluk, mellyel fiatal és a határainkon túl élő kollégáknak egyrészt a 
CPhH XII-n, másrészt a különböző nemzetközi konferenciákon való részvételét támogatta 
Így az év első felében több mint 2. 700. OOO Ft támogatásban részesítettük a pályázókat Mind 
a szegedi, mind a budapesti gyógyszerésztudományi karok Tudományos Diákköri 
Konferenciáinak nyerteseit az elnökség 60. OOO - 60. OOO Ft pénzjutalommal támogatta. (. ... .) 
Az elmúlt félévben jelentős mértékben tovább bővítettük a titkárság feladatkörét, hiszen az 
1264 regisztrált résztvevőt számláló rendezvény teljes technikai szervezését a titkárság 
végezte. (.. ) A Börzsöny növény flórájának megismerésére dr. Dáno.s Béla egyetemi 
docens és dr. László-Bencsik Ábel tudományos fömunkatárs jűnius 14-én farmakobotanikai 
terepgyakorlatot vezetett A szép időben 3 autóbusszal megrendezett kiránduláson 55 kollé
ga vett részt .. (. .. ) A résztvevő kollégák kérésére az ősszel is rendez farmakobotanikai terep
gyakorlatot Társaságunk (Gyógyszerészet, 2003, 419.) 

* * * 
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A Gyógyszeranalitikai szekció ülése a CPhH XII.-n 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége 2003 szeptember 11-én ( . ) döntött az 
alapszabály módosító rendkívüli közgyűlés időpontjáról. A közgyűlés várhatóan 2003 
november 28-án pénteken lesz 14 órai kezdettel, Budapesten. A jövő évben esedékes 
tisztújítás előkészítése érdekében javaslatot tett az elnökség a jelölő bizottság tagjaira 
A jelölő bizottsági felkéréseket dr. Vincze Zoltán elnök koordinálja Az elnökség áttekintette 
és elfogadta az akkreditálásra benyújtott 2004. évi továbbképzési programokat a 
„Klasszikus gyógyszerészi ismeretek", valamint „A gyógyszertári gyakorlat aktuális kérdé
sei" sorozatban A Gyógyszerész Pantheon bővítésének felülvizsgálatára az elnökség 
bizottságot kíván létrehozni A bizottság elnökének az MGYT korábbi elnökét dr. Szász 
György professzor urat kéri fel, akit munkájában a Tiszteletbeli Szenátus 3 felkért tagja és 
2 gyógyszerésztörténettel foglalkozó szakértő segíti (Gyógyszerészet, 2003 , 665) 

• * * 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökségének kezdeményezésére dr. Schulek 

Elemér professzor születésének 110. évfordulójára október 20-án az MGYI a Magyar 
Tudományos Akadémiával közösen emléktáblát állított Budapesten dr. Schulek Elemér 
Bartók Béla út 10-12 sz alatti lakóházának homlokzatán (Gyógyszerészet, 2003, 793.) 

2004 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 2003. november 29-i küldöttközgoói!esén, alapszabály
módosítással visszavette az 1924-es alapításakor kapott megnevezését, így 2004. január l-től 

ismét Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság néven, de lényegét tekintve változatlan célki
tűzéssel folytatja munkáját Az eredeti névhez való visszatérést dJ: Vincze Zoltán Társaságunk 
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Prof. dr .. Nyttedy Szabolcs 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság főtitkára 2000-től 

Budapesten született 1950. június 7-én, a Semmelweis Orvostudo

mányi Egyetemen sz.erzett gyógyszerészi diplomát 19'.75-ben Egy évvel 

ké~őbb avatták gyógyszerész doktorrá 1978-ban gyógyszertechnoiógiai, 
1983-ban farmakognóziai szakgyógyszerészi képesítést szerez 1984-ben 
a biológiai tudomány kandidátusa, 1991-ben a kémiai tudomány dokto

ra tudományos fokozatot szerez, 1996-ban habilitált 2004-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta., 

1975 és 19 7 7 között a SOTE Gyógy-szeré'Szeti Intézetének tÜdornányos ösztön4fjasa, majd 

a SOTE Gyógynövény és Drogis1nereti Intézete ·tanársegéde, később adjunkrusa. 1983-ban 

feléves állami ösztöndíjat nyeit el a Swiss Federal Insritute of Technology (ETH) Zürich Far

makognóziai és FitokénUai Tanszékére 1984-től 1990 szeptemberéig az E'f}I egyetemi docen

seként folytá~a kutatói és oktatói tevékenységét 1990 októberétől pályázatával elriyerte a 

Gyógynövénykutató Intézet igazgatói állását 1991.,.Fől a Gyógynövénykutató Intézet Rt. el

nö~-igaZgatój~; 

1991-től a Semffiehveis Egyeten1 e. egyetemi tanára, 1996-tól az Eötvös Loránd 1'udomány 

Egyetem egyetemi m. tanára 

·ragja a Magyar Tudományos Akadémia Analitikai Kémiai Bizottságának, a Doktori T·anács 

Kémiai Szakbizottságának és a Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottságnak. Elnöke a Ivfa

gyar Gyógyszerkönyvi Bizottság Far1nakognóziai Albizottságának 

Több hazai és nemzetközi tudományos szervezetben tölt be vezető tisztséget Alapító el

nöke a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak, elnöke a Central European Group for 

Separation Science, főtitkára az International Sodety far Planar Separation, elnökségi tagja az 

European Society for Separation Sciences, vezetőségi tagja a European Fedcration for 

Pharmaceutical Socicties szervezeteknek 

1988-tól füszerkesztője a Journal of Planar Chromatography e szaklapnak, 2001-től a 

Gyógyszerészet főszerkesztője, több szerkesztő bizottság (Planta Medica, Chromatographia, 

Acta Chromatographica, Acta Universitatis Clbiaiensis, Annales Pharmacia, Acta Pharma

ceutica Hungarica) tagja 

Tu<lo111ányos tevékenységét 5 könyv, 22 könyvfejezet, 16 konferencia kiadvány és folyóirat 

különszán1 szerkesztése, több mint 140 közlemény, 17 műszaki szabadalom és 13 állainilag el

ismert gyógynövényfajta jelzi 

A l\1agyar Gyógyszerészeti Társaságnak 1975-től tagja. A CongressuS Pharmaceuticus 

J-lungaricus IX, X., XII rendezvények főtitkári, az MGY·r által 1995-ben Budapesten szerve

zett 1 st \'X'orld !v1ceting on Pharmaceutics, Biopharn1aceutics and Pharmaceutical Technology 

Szervező Bizottsága elriölci, majd az EUFEPS 2000 nernzetközi gyóf,)-yszerész kongresszus el
n6ki feladatait látta el. 

T'udo1nányos tevékenységét több kitüntetéssel is1nerték el itthon (Societas Phartnaceutica 

Hungarica, l(oritsánszky enilékére1n) és külföldön (\\laksmundzka-, 11edical .A.cade1ny of 

lublin~, Cvet~e1nlékCre1n) cgyatánt 
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elnökének javaslatára, az elnökség támogatásával a küldöttközgyűlés egyhangúlag támogatta 
Így a I ársaság megalapításának 80 éves évfordulóját a születésekor kapott néven ünnepeljük 

Ha összevetjük a I ár saság első és jelenlegi alapszabályában megfogalmazott célkitűzést, 
igen jelentős hasonlatosságot fedezhetünk fel. 

Az alapításkor megfogalmazott cél „A magyar gyógyszerészi erkölcsök öregbítése 
érdekében a természettudományok szeretetének ápolása, a gyógyszerészeti tudományok 
művelése, a hazai gyógyszerészet történetének tanulmányozása, a gyógyszerészi gyakorlat
nak tudományos alapon való kiépítése és a gyógyszerészifjúságnak támogatása mindazon 
törekvéseiben, melyek a haza és a hivatás iránt való odaadó szeretet növelésére alkalmasak" 

A;elenlegi alapszabályban megfogalmazott cél „Elősegíti a gyógyszerészet, ezen belül 
különösen a tudomány, az oktatás, a továbbképzés és az egészségügyi ellátás szakmai felté
tel rendszerének fejlesztését, szorgalmazza a tagok tudományos ismereteinek bővítését, 
közreműködik a gyógyszerészet szakmai és etikai érdekvédelmében, előmozdítja a gyógy
szerészek társadalmi megbecsülését, hozzájárul a gyógyszerészeti tudományok, gyakorlat és 
a képzés összhangjának fejlesztéséhez és együttműködik a szakma tudománypolitikai cél
jainak megvalósításában" 

A korábban megfogalmazott célok egy-egy alapszabály-módosítás kapcsán némiképpen 
módosultak ugyan, de a hangsúly elsősorban a tudomány művelésére, fejlesztésének elő
mozdítására esett. A 80 év egyes időszakában a szakmai érdekképviselet, érdekvédelem is 
hangsúlyosan szerepelt a célok között. Ezért sokáig, a kitűzött célok alapján is, a Magyar 
Gyógyszerészeti I ár saság elnevezés teljesen megfelelő volt, a I ársaság tevékenysége a 
gyakorlattal összhangban volt A Magyar Gyógyszerész Kamara megalakulását követően 
magától értetődően a feladatok két fő irányvonal köré csoportosultak A kamara a szakmai 
érdekvédelem, érdekképviselet, a I ársaság a tudomány és továbbképzés területen ren
delkezik meghatározó felelősséggel ( . ) 

Ma a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság taglétszáma meghaladja a 4000-et, 
tudományos programjainkról olvasóink a Gyógyszerészetből értesülhetnek, a hazai 
tudományos és szakmai társaságokkal, kamarákkal, egyetemekkel, a Magyar Tudományos 
Akadémiával meglévő kapcsolataink, külföldi együttműködéseink, különösen ami a gyógy
szerészet nemzetközi szervezeteit (FIP, EUFEPS, EuroPharm Fomm) illeti, örömre és a 
jövőbe vetett bizakodásra adnak okot 

Ami pedig a Társaság jövőbeni sorsát illeti, annak jelenlegi vezetői csak remélik, hogy sem 
névbeli, sem tartalmi változásra az elkövetkező 80 évben nem kerül sor Elődeink és most 
magunk is nagy célokat tűztünk, tűzünk ki magunk és a I ársaság elé remélve, hogy azokat el 
is érjük Utódainknak, a I ársaság jövőbeni vezetőinek Vörösmarty (Keserű pohár) szavaival 
üzenem - „Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet" - próbáljanak meg 1néltók lenni az 
elődökhöz. Sajnos ma időszerű az idézett verssor második fele is, álljon itt erősítésül: „. . nincs 
veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett" (Dr. Vincze Zoltán: Társaságunk visszatért ere
deti nevéhez: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság - részletek Gyógyszerészet, 2004 , 3.) 

* * * 
A küldöttközgyűlés részben beszámoló jellegű (volt), mert az elmúlt három évben 

végzett munka értékelésével foglalkoz(ott), részben már a (következő) tisztújítás 
előkészítését is szolgál(ta) az alapszabály módosításával (Gyógyszerészet, 2004, 5.) 

* * * 
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Az eredeti előterjesztés két alelnököt javasolt Közülük az egyik a tudomány ápolásáért 
és a továbbképzésért felel, a másik a gyógyszerellátás területét fogja össze A fótitkár 
munkáját segíti a három főtitkár-helyettes, akik közül az egyik elsősorban a tudományos 
rendezvények szervezéséért, a másik a továbbképzésekért, a harmadik a tagszervezésért és 
a tagsággal való kapcsolattartásért felel. (. .. ) Ezután a küldöttközgyűlés - a speciális szak
területekre tekintettel - úgy határozott, hogy további két személlyel kilenc fóre bővüljön az 
elnökség, amelyben a kórházi és ipmi gyógyszerészek is képviseltethetik magukat egy-egy 
delegált alelnökkel Az ő hatáskörük az marad ami eddig volt: a saját szervezetükért felel
nek E két szervezet javaslatot tehet a delegált alelnökök személyére (többes jelölés is lehet), 
akik közül végül is a küldöttközgyűlés választja meg a két delegált alelnököt ( ) A 
külföldön élő magyar nemzetiségű gyógyszerészek szeretnének a I ár saság tagjai lenni. Erre 
a lehetőséget most megteremtettük (Dr Nyiredy Szabolcs főtitkár az alapszabály módosítás
ról, interjú - részletek Gyógyszerészet, 2004., 7 ) 

* * * 
Az elmult években kialakult hagyományoknak megfelelően nemzeti ünnepünk alkal

mából március ll-én a Magym Gyógyszerésztudományi I ár saság elnöksége koszorúzási 
ünnepséget rendezett az 1948-49-es szabadsághmcban részt vett gyógyszerészeknek a 
Budai várban az Arany Sas patikamúzeum udvmán lévő emléktáblájánál (. ) Az ünnepi 
beszédet dr Sági Erzsébet mondta (Gyógyszerészet, 2004, 257.) 

* * * 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége (. ) 2004 .. április 29-én (. .. .) 

egyhangúlag jóváhagyta, hogy a I ársaság fennállásának 80 éves évfordulója tiszteletére 
rendezendő ünnepi ülést kössük össze a tisztújító küldöttközgyűléssel. Így december 3-án és 
4-én kétnapos rendezvényt tartunk, melynek első napján emlékezünk meg a társasági 
jubileumról, s másnap tisztújítás kerül sorra. A rendezvény vidéken lesz, a megfelelő 
helyszín kiválasztása folyamatban van. Az elnökség az ünnepi alkalomra egy könyvet kíván 
megjelentetni (Gyógyszerészet, 2004., 370 ) 

* * * 
Hosszú előkészítő munka után elkészült a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 

(SZMSZ), mely az Országos Vezetőség (OV) június 23-i ülésén került előterjesztésre. (. .. .) 
Nyilvántartási adataink szerint 2004. június 30-ig összesen 3909 kolléga tett eleget (éves) 
tagdíjfizetési kötelezettségének. (. ) 439 új tagot köszönthetünk Társaságunk tagjai 
sorában Ugyanakkor sajnálatos, hogy az első félév végéig 713 kolléga még nem fizette be 
ez évi tagdíját, őket levélben kerestük meg, kérve, hogy rendezzék hátralékukat 
(Gyógyszerészet, 2004 , 3 95.) 

*** 
(Dr Nikolics Károly c. egyetemi tanár az MGYT volt elnöke tiszteletére Sopronban a 

Patikamúzeum falán emléktáblát avattak.) A tanítványok és a soproni gyógyszerészek 
kezdeményezésére Kutas László szobrászművész által készített emléktábla avatására 2004 
szeptember 17-én került sor Sopronban. Az emléktábla Sopron Város Önkormányzatának, a 
gyógyszerész szervezetek és tanítványok összefogásának és támogatásának eredményekép-
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pen valósult meg. ( ) Az emléktábla avató beszédet proj dr Nyiredy Szabolcs akadémikus 
tartotta. (Gyógyszerészet, 2004, 633.) 

* * * 
- Elnök Uri 1966-tól közel negyven évet tevékenykedett az MGYT-ben különböző po

zíciókban, ez a Társaság működési idejének csaknem afele. Sok elnökkel dolgozott együtt, 
közvetlen közelről látta őket munka közben Szeretném a "lzemé(yes véleményét kikérni ró
luk Hogyan látta őket? Ha lehet, menjünk kronológiai sorrendben 

- Mindenek előtt azt kell megemlítenem, hogy valamennyien nagyszerű emberek és ki
váló szakemberek voltak. A kérdésre jó választ adni nagyon nehéz és óriási bátorság is egy
ben. Az eddigi 13 elnök közül 6-tal dolgozhattam együtt, közülük négyen az egyetemen ta
nái:aim is voltak Ezért sem könnyű a kért elemzés, hiszen az egyetemen vagy a Társaság
ban szerzett élményeim összemosódnak. Rám talán a következőkkel hatottak 

Az első elnök, akivel együtt dolgozhattam dr Végh Antal professzm volt, aki a Gyógy
szerészet c lap akkori főszerkesztőjeként meghívott a laphoz szerkesztőnek Nagyon alapos, 
a rendet és pontosságot szerető ember volt rőle tanultam meg a lapszerkesztés! és a magym 
nyelv alkalmazását illető igényes munkát A Társaság elnökeként kiválóan tudott egyensúlyt 
tartani az ellenérdekeltek között, jól kezelte az érdekellentéteket Társaságunk túlélésében 
elévülhetetlen érdemei vannak 

Dr Kedves~y György professzor akaratát minden esetben érvényesíteni akmó, határozott 
ember volt Az üléseket pontosan előkészítve, céltudatosan vezette. Tekintélyével számos 
nehézségen juttatta át a Társaságot Nemzetközi elismertsége jelentős mértékben járult hoz
:zá a I ár saság ismételt nemzetközi megjelenéséhez 

Dr Clauder Ottó professzor elnöksége id«jén kevesebb feladatom volt a Társaságban, 
így rá elsősorban, mint tanáromra emlékszem. Kiegyensúlyozott, barátságos ember volt, 
akinek elnökké választását a szakma túlnyomó többsége lelkesen fogadta. Intézetében, a ku
tatott témái között érezte magát igazán otthonosan. 

Dl: Zalai Káro(y professzor munkahelyi főnököm volt a gyógyszerészi diplomám meg
szerzésétől egészen nyugdíjba vonulásáig Utóda lévén, máig tart intézeti kapcsolatunk, Ka
runk „emeritus professzora". A Társaságban viselt elnöki feladatait (de korábban a fötitká
rit is) kiemelkedő fontosságúnak tartotta Az elődei által kialakított külföldi kapcsolatok 
ápolását és újak kialakítását elsőrangú feladatának tekintette .. Többek között ennek is kö
szönhette, hogy a FIP egyik alelnökévé választották 1976-ban. Diplomáciai érzéke sok eset
ben szolgált a Magyar Gyógyszerésztudományi Kar javára. I öbbek között személyének volt 
köszönhető a FIP Kongresszus 1984. évi rendezési jogának elnyerése 

Dr. Nikolics Káro(y professzor a tára mellett dolgozott, e terület valamennyi gondját is
merve önzetlenül tevékenykedett hivatásunkért Élményszámba mentek a különböző fontos 
és kevésbé fontos intézményekben közösen tett látogatásaink Számára a Társaság érdeke 
volt fontos és nem a hivatal fontossága. Mindenkivel együtt tudott dolgozni, tele volt a szak
ma jobbítását szolgáló ötletekkel, javaslatokkal A fiatalok szeretete, szakmai előmenetelük 
segítése valamennyiünk számára példaértékű A hazai gyógyszerészek feltéiel nelkül szeret
ték és tisztelték A FIP - elsőként a világon - Nikolics professzort tüntette ki életmű-díjjal. 

Dr Szász György professzor kiváló diplomáciai érzékkel megáldott, a Társaság érdekei
ért minden esetben kiálló, jó vezetői tulajdonságokkal bíró személyiség. Világosan, röviden 

251 



és pontosan fogalmazó, határozott tárgyalásvezetői stílussal rendelkezett. Nagyon nehéz idő
szakban volt elnök, mert azok az évek nem kedveztek az önkéntes szakmai társulásoknak. Ki
váló, sajátos humora számos esetben oldott meg megoldhatatlannak látszó konfliktusokat 

Mindegyikükkel - más-más okokból - nagyszerű volt együtt dolgozni Valamennyien 
számos példaértékű tulajdonsággal rendelkező egyéniségek 

- Ön szerint mi a fontosabb egy MGYI elnöknél? Legyen jó stratéga vagy jól tudja irá
nyítani a szervezetet, legyen jó kompromisszumkészsége vagy nagyon ismerje a szakmát? 

- Ugy gondolom a felsoroltak mindegyike fontos .. Mindegyikük többé-kevésbé rendel
kezett is e személyiségjegyekkel Az adott kor társadalmi-politikai viszonyai döntik el vé
gül, hogy az említett tulajdonságok (és ezeken kívül mások) közül melyek előtérbe kerülé
se jelenti a nagyobb hasznot 

- KedveSYy és Végh professzor urak erőteljesen bekapcsolódtak a közéletbe, pi a szak
szervezeten és a Népftonton keresztül Ugyanakkor - annak ellenére, hogy Végh profeSYzor
nak komoly vezető pozlciója volt a szakszervezetben - mindent megtettek annak érdekében, 
hogy ki szakítsák onnan az MGYT-t Vannak erről közvetlen emlékei? 

- Amikor ezek az események z~jlottak, még nem voltam MGYI'közelben, ezért a kér
désre nem tudok válaszolni, de meggyőződésem, hogy mindketten a Társaság és a szakma 
érdekében cselekedtek 

- Ezek utólag is „ nagy Játszmáknak" tűnnek, még akkor is, ha vannak bennük törvénysze
rűségek, mert pi a hatvanas években hasonló folyamatok zajlottak le az orvostársaságoknál is 

- Biztos, hogy ezekben a cselekedetekben sok tudatosság volt Külföldi kapcsolatainkat 
pl. mindaddig nem tudtuk hivatalossá tenni, amíg a I ársaság nem vált önállóvá A szakszer
vezetből történő ki válásunkat követően lettünk ismét a FIP tagjai De ahhoz, hogy a I ársa
ság egyáltalán megmaradhasson, komoly kompromisszumokra volt szükség 

- Volt-e a Tár saság vezetői között o~yan valaki, akit szeretett volna követni a vezetői stí
lusával, módszereivel, célkitűzéseivel? 

- Sok nagyszerű emberrel dolgozhattam együtt, némelyek megtiszteltek barátságukkal 
is, valamennyien - akai:atlanul is - hatottak rám, de nem az elődeim tulajdonságaiból szin
tetizáltam a magam vezetői stílusát A vezetői tulajdonság a személyiségjegyek összességé
ből áll össze, amely személyiségjegyek az egyes emberekben különböző arányokban van
nak jelen Ezért az egyik ember jobb vezető, mint a másik. Másrészt viszont az ember veze
tői stílusa az adott helyzethez is igazodhat 

Magam most úgy vélem, hogy a kompromisszum-készség, megfelelő diplomáciai érzék, 
valamint az emberi tisztesség iránti elkötelezettségem irányították vezetői stílusomat ( .. ) 

- A Pharmafontana vezérigazgatójaként inftmtruktúrában és egyebekben is rendkívül 
sokat segitett az MGYT-nek Helyiségekkel, kiadói háttérrel, státusszal A tulajdonosnak -
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A Társaság elnöksége 2000-2004 között Álló sor balról: dr Küttel Sándor, Benkó Zsolt (FB elnök), 
dr. Botz Lajos, dr Soós Gyöngyvér, dr. Bozsik Erzsébet, dr Gurkáné dr, Varga Erzsébet, 

dr Nyiredy Szabolcs (főtitkár), dr. Mede Ágnes, Horváthné dr Pauli Zsuzsanna 
Úló sor balról: dr Kraszkó Károly, Kissné dr. Csikós E1nóke, dr Vincze Zoltán (elnök), 

dr Simon L.ajos és dr Lipták József 

mármint a Fővárosi Önkorn1ányzatnak- kellett-e ehhez a jóváhagyása, vagy önállóan sike
rült ezt elintéznie? 

- A Fővárosi Önkormányzat vezetése értékelte a PharmafOntana teljesítményét és ered
ményeit, ezért nem minden esetben tartott igényt tulajdonosi jogainak gyakmlására Az em
lített eset e kategóriába tartozott Egyébként egyetlen olyan vezetői döntés nem született, 
amely a tulajdonosnak kárt okozott Ami pedig az MGYI'nek nyújtott segítséget illeti, tel
jesen magától értetődő cselekedet volt Örülök, hogy megtettem 

- EZt azért is kérdezem, mert abban, hogy az MGYI végül is túlélte a krizhJ és egy.Jól 
prosperáló szervezetté válhatott, szerinten1 e segltségnek döntő szerepe volt Ez tere111tett le
hetőséget arra, hogy a Társaság önálló legyen és stabil lábra álljon Ha azokban az évek
ben a Pharmafontana nem segíti az MGYT-t, a Társaság mo,st valószínűleg csak egy szűk 
körű tudományos-baráti társaságként működhetne, mint annak idején 

- A Pharmafontana által nyujtott segítség minden bizonnyal sokat jav!lott a Társaság 
helyzetén, de ezt a segítséget nem értékelném valós tartalmánál többre Egy igen jól műkö
dő, gazdaságilag is kiemelkedően eredményes, a gyógyszerészet területén tevékenykedő 
cégnek egy ilyen jellegű támogatás szinte kötelező volt (. ) 
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- Elnök Úr korábban utalt arra, hogy Zalai professzor úr sokat tett azért, hogy az 

MGYI FIP kapcsolatai intenzíVen fejlődhessenek Ön is a FIP alelnöke volt, sőt egy időben 

egymást követték a k:ülöriféle nemzetközi megbízások, így Ön az Europharm Forumnak is al

elnöke volt Hogyan került szóba, hogy egyik és másik helyen is vezető pozícióba kerüljön? 

- A I ár saság FIP kapcsolatainak elmélyítésében nagyon sok kollégánknak szerepe volt 

Az interjúban szereplő társasági elnökökön túl dr. Bayer István professzornak vannak elévül

hetetlen érdemei abban, hogy az MGYT ismét a FIP tagja lett Később dr. Tétényi Péter pro

fesszornak, dr. Stenszky Ernőnek, dr. Écsy Zoltánnak, és a sort hosszan lehetne még folytat

ni A FIP alelnökévé való jelölésemben minden bizonnyal szerepet játszott, hogy hazánk 

már korábban is adott alelnököket a FIP-nek, akik tevékenységükkel nemcsak a maguk szá

mára szereztek elismerést, hanem a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság számára is. 

Koritsánszky Ottó volt az első magyar alelnök, majd 1976 és 1984 .. között dr. Zalai Károly 

követte e tisztségben Az említett két személy munkálkodásán túl valószínűleg szerepet ját

szott alelnökké jelölésemben a magyar gyógyszerészet nemzetközi elismertsége is. A FIP 
akkori elnöke Dieter Steinbach magyarországi látogatása kapcsán Szász professzor úrral, 

Társaságunk elnökével folytatott megbeszélésén vetette fel alelnöki jelölésemet azzal, hogy 

ehhez szükséges az MGYT támogatása is Jelölésemet írásban támogatta a Magyar, a Len

gyel és az Osztrák Gyógyszerészeti Társaság, valamint a FIP elnöksége. Ezek alapján 1992-ben 

a Lyon-ban rendezett FIP Kongresszuson alelnökké választottak 1996-ban a Jeruzsálemben 

rendezett FIP Kongresszuson újabb 4 évre választottak alelnökké, így kitölthettem a lehet

séges két periódust 

- Mi volt alelnökként a feladata? 

- Elsősorban a volt szocialista országokkal való kapcsolattartás, valamint annak eléré

se, hogy Oroszország bekapcsolódjon a FIP életébe Oroszország jelenleg tagja a FIP-nek 

E konkrét feladatokon túl az alelnökök számára kijelölt ad hoc feladatokat kellett megolda

nom 

- Az Europharm Forumnak első alelnöke volt 

- Az Europharm Forum megalakulásában alapvető szerepet játszott a Dán Királyi 

Gyógyszerészeti Társaság mellett az MGYT is Feltehetően az alakulással kapcsolatos jó és 

eredményes munka kapcsán kaptam az alakuló ülésen e megtisztelő felkérést, ahol aztán a 

jelenlévők egyhangú szavazással választottak alelnökké. 

- Elnök Úr t Az MGYI elnökeként 8 év van Ön mögött, két ciklus, két program. Hogyan 

látja ezt a 8 évet? 

- Azzal kell kezdenem, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, akik elnökké választá

somat előmozdították és azoknak, akik a kétciklus során munkámat hatékonyan támogat

ták Az ember „kezenyomát" is tartalmazó tevékenységről véleményt mondani nem hiszem, 

hogy túl szerencsés dolog, a szubjektív érzésektől nehéz elvonatkoztatni Néhány említésre 

méltó eredményt azonban szeretnék megemlíteni 
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Mindenek előtt azt, hogy az előzőekben is említett igen kritikus időszakot komoly vesz

teség nélkül sikerült Társaságunknak átvészelni úgy, hogy taglétszáma soha nem csökkent 

2200 fó alá Ez a több, mint 2000 fó minden elismerést megérdemel, tagságával jelezte, hogy 

fontos a Társaság, ami egyfujta hovatartozást jelez és aminek jövőjéért érdemes dolgozni 

Sikerként könyvelem el, hogy Társaságunknak fennállása óta először van saját ingatla

na, ahol a Tár saság titkársága, szerkesztősége jó körülmények között dolgozhat és ahol az 

elnökség, valamint az egyes szakosztályok elnöksége üléseit tarthatja .. Ennek megvalósítá

sában Hankó Zoltán volt segítségemre. 

Örülök annak is, hogy régóta dédelgetett elképzelésem valósult meg azzal, hogy létre

hoztuk a I ársaság Szenátusát A Szenátus megalakításával az volt a célunk, hogy mindazok 

a kollégáink, akik korábbi életük során Társaságunk meghatározó szereplői voltak, aktív 

munkájuk bef(ljezéseként megérdemelt nyugdíjas életüket élik, ne kerüljenek ki T ársasá

gunk vonzásköréből. Ezzel többek között az a nem titkolt célunk is volt, hogy ne hagyjuk 

elveszni a szenátoraink által felhalmozott tudást és tapasztalatot, amivel Társaságunk tevé

kenységét támogathatják és amire számítunk 

Már főtitkárként is fontosnak tartottam, hogy a Tár saság sajt<\ja jó kezekben legyen. 

Amikor a nyolcvanas évek vége felé először kezembe került a Pest megyében kiadott „Pa

tikamérleg" c lap, tudtam, hogy a szerkesztőjét el kell onnan hozni Szerencsés választás 

volt és ezzel nagyon hamar megnyugtató módon sikerült a szaksajtó kérdését megoldani. 

- Miért tartotta fontosnak, hogy a Társaság neve megváltozzon? 

- Elhatározásomban az alapítók iránti tisztelet vezérelt 

- Elnök Ur t Kö,szönöm a beszélgetést, a folyamatos bizalmat és mindazt, amivel segítet

te a szakma fe;lődését és a Társaság előre;utását Azt hiszem, valamennyi kolléga nevében 

tiszta szívvel kívánhatok további életpályáján sok sikert és boldogságot 

- Köszönöm (Aki nem hisz a nyerésben, a rajtnál elveszett Beszélgetés dr. Vincze Zoltán 

professzorral, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság leköszönő elnökével - részletek. 

Gyógyszerészet, 2004 , megjelenés alatt.) 
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