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Gyógyszertáralapítási törekvések társadalmi háttere Zala megyében a XIX. sz. elsö felében* 

Gálné Cseri Andrea 

A s:erzcJ összefoglalja azokat a jogi, s:aknzai, társadalrni credrnényeket, n1eiyck a XVIII. 

s:á:adban és a XIX. század elsö felében a gyógyszertáralapftást /ehetö1·é tették. Zala 

1negyei példákkal benuttatja azt a társadalnli változást, aniely a polgdri gyógyszerészet 

kialaku/ásáltoz \'Czetett hazánkban. 

A hazai gyógyszcrtárhálózat kialakulásában jelentős 

korszak a XIX. század első fele. Ennek előfeltétele a XVIII. 

századi Magyarország gazdasági-. társadalmi fejlődése. va

lrnnint a gyógyszerészet szakmai ismereteinek és jogi rend

szerének bővülése volt. A gazdasúgi alapok fejlődése kiha

tott a közigazgatás szerkezetének átalakulris<íra is .. A.. 

gyógyszerészet ebben a korban egészségügyi célú, ipars:e~ 

rll, kereskedelnli jellegll foglalkozüs volt. Az egészségügyi 

jelleg „szolgáltató'' ágazattá tette. kézrnúves-kcrcskcdói 

volta miatt viszont egyben .. vállalkozús„ is volt [ l ]. 

Az J. ábrán összcfoglaltarn azokat a szcrvezcli. jogi 

vúltozúsokal. melyek a XVIII. század folyamún hatással 

voltak a gyógyszcrtára1apításra. 
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J. úhrii: A gyógys:crtár-létesítési konccss:ió 

J:ialaf.:1i!á.va ( 1800-ig) 

A Magyar Kir. Helytanótnnács 1723-ban állíttatott fel. 

Ennek Egészségügyi Bizottsága 1732-t611nagának tartotta 

fenn a gyógy.szcrl.'.iri jog ado1nányozúsúL Ez tiszta alapot 

adott a továbbiakban az alapíl{ls koncessziós (jogosítvá

nyos) jellegének. 1'orkos Justus János Po:son_vi 1·axája 

1745-bcn lett országos érvényű. Ebben a helytartcítan:ícs 

1negtillotta az anyagfu-usoknak. hogy erős hatásü gyógy

szeranyagot és kész. gyógyszcrfonnát úrusítsanak, így 6k a 

továbbiakban csak alapanyagok Iuigybani kcrcskedeln1évcl 

·.!\XVI. Rot.snyay t'v1úty;is Eml.Jkvcrscnyen (1991. május 20-23. 

!'vliskolc-Lill::i.fürcd) kiemelt díj:iz:isb:m ré~zesü\t clóad:is alapján 

foglalkozhattak. A XVIII. szüzad m<isodik felében a tovüb

bi túrsadalmi fejlődés eredményeképpen a gyógyszerészet

ben jelentős tulajdonforma v<ill:ís következett be. Az irgal

n1as rendiek kivételével n1cgsziintek és (eladás útján) 

polgúrí kezelésbe kerültek a szerlctesrendi gyógyszertürak. 

Átfogó 1nódon rendezte az egészségügyet !vfária Tcré::.ia 

Kirülyi Rendelete a Genera!e Nvrnulfivu111 in rac Sanitatis 

1770. évi megjelenése. Ez véglegesen rnegtiltotta az orvo

sok és sebészek gyógyszerkészít6 és forgalrnazó tevékeny

ségét valamint elrendelte. hogy gyógyszcrt{1rat a tovdbbi

akban csak egyetcnü diplotnúval rendelkező gyógyszerész 

n1úködtcthct. Iviinclczen crcd1nények hátterében afclvi!ágo

sulí ahs:o!uti::.n111s rendszere állt 121. 
.A. gyógyszerészetet tekintve azt n1ondhatjuk. hogy a 

XIX. század fordulójára csaknem teljesen 1ncgtcre111t6dtck 

a polgári túrsadalnü rendre jcllcn1z6 feltételek. lv1íg 1762-

bcn a helytartótanács arra buzdítja a vánnegyékct, hogy 

lcgal::ibb cgy~egy g~rógyszertárat állítsanak rel (és azoknak 

rnég anyagi tárnogatást, sal!áriurnot is juttat). addig a XIX. 

század első felében azt tapasztaljuk. hogy a polgári gyógy

szerészet általánossá vúlüsüval orszügszcrtc n1cgszaporod

tak a patikák [3 ]. 

\:· •'' 

I
~· -----~-----, ., ' 

.,.··· '.·):[d 
... „ '" --· ' 

. 'tr (.'7.CCJ 

'~'.i/<_~i!!~ J __ ·.-----~~-- '-- - . 
;·.·.~-... ·.-. -~----=:J : ;,,..,;·11,n " 
l~':';,''~--



142 GYÓGYSZERÉSZET 1992. mürcíus 

A XVIIJ. szitzadban rnég a vegyes tulajdonfonnajcllcn1-
zó (2. ábra). 

Működtek városi tulajdonú patil,ák (a vúros bér16vel 
kezeltette). egyedi gyógyszertárak (orvosok, sebészek bir
tokában). polgúri kézben lév6k és uradalmi tulajdonúak 
(vilúgi és egyházi földesúré), szcrzctcsrcndick (jezsuita, 
ferences. irgalmas). katonai (helyőrségi és tübori) gyógy
szcrttlrak. 

A szerzetesrendeket II. József 1782-ben feloszlatta. így 
a birtokukban lévó gyógyszertárak is (néhány kivételtől 
eltekintve) polgári kézbe kerültek. Az orvosok. sebészek 
gyógyszerkészítő tevékenységét Arfária 1·eré:ia tiltotta 
1ncg. Uradalnli tulajdonú gyógyszc11ár pedig 1865-ig n1ú
küdölt a n1cgyéb·.::n, ez a keszthelyi Festeti cs családé volt 
[4 /.A XIX. század elsö felére tehát a vegyes tulajdonforma 
gyökeresen :ítalakult. Uralkodóv:í v:ílt a polg<iri tulajdon.dc 
voltak n1ég irgahnasrcndi (a n1cgyébcn ncn1 jellcrnz6) és 
k:tto11ai gytígyszcrtáraJ;: (pl. I'l"~1gyk<n1izsún). 

íVIíg a X\1III. sz{tzadban Zala n1cgyében csupán I'-lagy
k:inizsún és I(cszthclycn niúküdött ferences rendi gyögy
szert:ír. ill. Zrliacg·~rszcgcn a helytartcítan1ícs fclhívás1íra 
1768~han polg{tri patika létesült. addig a XIX. század köze
pére a rncgyébcn n1eg!légyszcrcz6dött a gyögyszcrtárak 
sz~ín1a. Ezek egy kivétellel n1;ir 111i11d polgtíri alapítústí:ik 
voltak (3. dhro J 

XIX 

,;.-\ .:/.. dhrr:in vüzlatnsan bernu!atorn a korabeli kOzigazga
t:ísi 1\~ndct l:S azt. hogy 111ilycn ul:l! kellett a patikusnak 
bcj:inii:t ;iz cngcdc~!yeztctt..'.skor. 

.(. dhru: ;i l:ii::igu::ga!tÜ \-,í::!uíns rcudjc 

Xl\. szjz;id ets(í ft.'ll'hen 111ég élnek n feudúlis rend 
fonn:ii (f\ildesúr. líriszök). A. szabad királyi v;"trosok kül(in
ül!ris:i viss1.a.-;zon1!(íba11 Yan. -"\ f)(iJg~írosocl;í::; a vúrosi léthez 

kötött, viszont a rnezovaros1 küzségszervczet fejlődését 
gátolja a földesúri alávetettség [5]. Minthogy 1732-tól 
gyógyszcruíri jogot csak a I<.ir. Hclytartótan;:ícs véglcgcsít
hctett, gyógyszcrttlr létesítési kérclc1n1ncl 1nindcn szerve
zeti szinten rneg kellett jelenni. Ha egy adott engedély 
1ncgtagadtatott, a kövctkezó szinten már nen1 volt helye a 
fellebbezésnek. Ez alól csak a nemesi szánnazúsú gyógy
szerészek jelentettek kivételt. A gyógyszerész Icgel6ször a 
diploma bemutatása 1nclicH, esetleg ncn1csi szúrrnazásának 
igazolásával az adott vüroshoz, ill. földesurühoz folyarno
dott letelepedési engedélyért. Ez volt az inkollútus (5. áb
ra). 

5. úhn1: ;\ syc,ígys::.ertúr !élesítés J.:én·énye::ési rcn1~fl' 
a ;:(JX.. s::., cls/i felében 

/\ földesúr ezt n1t.:gtag~1clhatta n1inden különleges indok 
nélkiil is. Így történt ez a nagykanizsai n1ásoclik Cs a keszt
helyi n1úsodik gyógyszcrt::ír fclüllítüsa irünti kérelenuncl is. 
.i\ „keszthelyi·· uradalrni ügyvéd így fogalr11az: .~\ „111úsik 
(t.i. g~rilgys:crrdrnak) pedig újo1111anijl1 /állítása s::i"iks(!!.íC
lcnnek söt a kö:c'Jsség rés: érc kórosnak lenni ki11iuroflot 1•Ón 
alá:ato5a11 kéretik ... /1ién1ctlz.'>" Pál 1ír11ak liclyrcfcn kt;ri:.\·1;
t /fii cl 111o:dítását f cf s/ih/J helyen is kegyesen kics::k<>:Ji/ ni„. „ 
[6/ (ó. á/mz). 

.A...z engedélyeztetés rnüsoclik lépcsc~jc a /\1c11u'Y í'ár111r
,!.!.YC l(ö:g,viíh;.w: voit. Ez a hatösüg. ntirll a korszak k~gJon
tosabh közigazgatási förurna kapcsolatban :íllt n1 indcgyik 
községszcrvezcttcl. türvényhatösággaL „küzbütorsúgi··. \"{t
s{iri. stb. szervezetekkel. f\ patika alapft:ísi kt'.rvt.'.nyl az 
;1!kalrnazúsúhan úlló .. t'.isc'í rendes orvosnak" ( Fi::icus onli-
11ari11sprin1ariusJ adta ki vélcn1ényczésre. \lizsg~í!(id:isain1 
azt rnutatjúk. hogy a:;. alapítús sikere vagy kudarca ddntöen 
az() vélcn1ényétcíl függött. Jcllcrnz6 adat. hogy Zala nic
gy6bcn (nevezetesen Sn1alk<Ji"ifs !v1ihdly1ncgyci e ls(i Of"\'t)S J 
ugyanazon érvvel szöl a gyügyszcrt:ír létesít6,s n1cllc.tt v;1g.~; 
ellen. Ez az érv a „konkurrencia" érve. r\ konkurrenci;ít 
lehetett akként is hangozt~ttni. hogy a gyögyszcrellút[Jst 
javítja. inert így a közelben nníködö rnüsik patika jobb és 
olcsóbb szerek adásúra kényszerül. vagy akként. hogy a 
konkurrcnci:íhan ;illö gyógyszerészek 11en1 rncgfelelü ni!~ 
n6ségtí gyögyszcrckkel cgyn1(ÍS nycresCgénck csiikkenté
sérc törekszenek. r\z clsó vélcrnényre p6lda: „A: cgyedd
r11s11ak 11c111 fcks::ik érdck(bcn a s::cgénycbb sor.<; ti cn1her1 
kö1111ye1111u'y,i·ehe1/i hitel adás n1cl/elt i.1 t11agáho: {dcsgt!
ni, nlif a n1a.f.!O ke::érc dof.{io:ó s:c,r.!(!nyehh gy<"íxys::crcs 
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ó. ábra: Al esterhfl:.v János l:11s:thelyi uradalrni li'g_v1·éd !ei·ele J 847. a11gus;;t11s 22-én (rés::let). 

bizonyosan niegtes:." [7] A másik véletnény a zalalövói 

gyógyszcrtúrral kapcsolatban fogalmazódik n1cg: „A 

gydgys:ertdrakra nen1 áll din ... a konkurrencia haszna, 

11gyan is n1idö11 nzás boltos e: által jarulásra scrkcntctik, a 

.falusi szegény g~vógys::cres csalásra, és rossz szerek adásá

ra kénys:críHctik, nzert ne hi g:.je senki, ho J;Y szereit elhány

ja a koldus botra/ kü:d/f gyógyszeres, hancni azon szegény 

bt:tcgnek /.:.i ho::.:tí téred jó drágán adja oda.;\: il_v viss:a

éléstöl senuni felrigyá::.at n1eg ncni 1h'j'a a kö:ánségct, 

nzég a:: 01Tos is ... 11e1n is111eri ki rnagár ... (és) afoganatlan 

s::.crck n1iatt ide oda kapkodni ké11ytclc11 (és) a beteg kárdva I 

csak ne é!téi·el fi:::.cti nzcg a gyógys:::.cruirnak cs1ífolt halál-

1ár1.·· [81 (7. á/m1) 

.A. l(irúlyi I-Iclytartótanücs a proton1edikus vélc1né

nye alapján adta rncg vagy ttigadta rncg a végső enge

délyt. 
.A. XIX. század elsö felében egy jelentős vültozúst kell 

rncgcmlítcni. Az 1820-as évek előtt a helytartótanúcsi en

gedély tnég a küvctkcz6képpcn szólt: .A. létesítés „ aföldcs

uraságtó! lccndö !crclcpcdésrc és patikának _fclál!ftdsára 

o!yfcltétcl alalf n1cgcngcdtctctt, hogy nzagcít afelsö rcnd

s::.abásokho: alkal111a::a" [91 (Szcntgrót). Ezek a rendsza

bások a gyógyszcrtür eladhatóságát is lehetővé tették .. /\z 

1820-as évek rnúltún n1úr n1ús a n1cgfogaln1azüs .. A. patika

\étcsítés „oly fclrérel alatt (engedélyeztetik) hogy a::.t se 

nuísnak cl ne adha.vsa, scn1 1·afa111cly s:cr::.ödés ú~ián senki-

< /"'' / 

.~. <'-<' ,;-,,„t_ 

''. /'..:.·,d.":-;:. 

7. á!Jra: •1.;nialko1·its A1 ihúly megyei rcndcsf/iorvos le•·clc 1845. u11s11s::.t 11s 10-ón (rL;s:::lct). 



144 GYÓGYSZERÉSZET 1992. március 

re se ruluí:hassa" [IO] (Alsólendva). Ez már egyértelműen 
igazolja a szenzé/yes jog megszületését, amely már előre 
mutat a gyógyszertári jogrend végsó formáját regisztráló 
1853/4950 sz. Kereskedelmi Rendelet határozatára. Ez úgy 
rendezi a gyógyszertárak tulajdonviszonyait, hogy három 
jog formát határoz meg: gyökreál, reál és személyes jog. Ez 
a rendelet ennek a hosszú folyamatnak mintegy lezárása 
volt. 

Az engedélyek megléte és a gyógyszertár megnyitása 
nem jelentett egyben zavartalan működést. Az alapító 
gyógyszerész gyakran olyan kölcsönöket kényszerült 
felvenni, hogy azt visszafizetni. törleszteni nem tudta. 
Így történt ez a szentgróti patikáriussal is [11]. A csód
cljárds. cs6dgondnokság terhei azonban gyorsan rendc
z(x]hettek. 

Tanulmányon1ban 1ncgkísérelte1n bcn1utatni azokat az 
általános vúltoz{1sokat, melyek a XIX. század e1s6 felé
ben 1ncghatározták a gyógyszcrtáralapítást. Ezek a tár
sadahni átalakulás kihívásai és az alkalmazkodás vála
szai voltak:. Hivatásunk ina is kihívásokkal áll szcn1bcn. 
.<\ rnült tapasztalatai talán okulásul szolgálnak sz::ímunk~ 
ra. 

lvfik ezek? I\.icgycnlítésc egy hítszölagos cllentn1ondás-
11ak. mely hivatásunk szolgáltató és vállalkozó jellegéből 
adódik. lvf ai szóhasználr:ttal: rentabilit.ús, privatizáció, kon
cesszió .... - és mindenkor a beteg ernbcr önzetlen szolgú
lata. 
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A. G <i 1 - Cseri: The socia! background of the estabiisl1111ent 
of pharniacies in tlw co1111ty Zala in the firts part of the XIX. 
Ci!!J{/l!"V • 

Author gives a survcy on thosc lcga\, profcssional <!nd social 
conditions \vhich facilitatcd tbc establis!uncnt of phannacies in the 
XVIII. and in the first part of the XIX. century. 

By cxarnples of the county Zala a prescntation is gívcn on thc 
social chm1gcs causing thc dc\'elop1nent of civil phannacy in 
!iungary. 

(Zala Af egyez' Gyógys::.ertári f(ö::.pont, 8125 s::.. gyágys::.ertára, Za/aegers::.eg, f(ossuth L.u. 33. - 8900) 

Érkezett: 1991. oktöbcr 2. 
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A. Gyógyszertecimológiai 
Szakosztály Elnöksége 
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Gyógyszerészettörténeti közlernények 
G)·óg_pur.!sz.i:t J(;. 275-276. 1991. 

Az Aszklepiosz kultusz és elterjedése 

Dr. Rádáczy Gyula 

A szer:ö tanulrnányá/Jan isnzerteti a: As:klcpiosz kultusz kialakulását, a kultusz idűbeni 

ésföldraj:i kite1jedését. a gyógyítás fej/1Jdésébe11 játszol/ szerepét. Tárgyalja az aszkle

piadák feladatait, gyúgyfló nu5dszcreit, és e1nlékct áll ft az aszklcpionoknak. B eszániol a: 

As:klcpiosz kultus: hanyarftísáról is, arnelyet elsósorban flippokratesz rnunkássága 

indítoll el. 

As:klepios: személyét illetően cltén1ck a vélcrnényck: 

rníg az ókori költők héroszként emlegették. a nép istenként 
tisztelte. Eredetileg a tlcgiáknak és a lapitúknak (két görög 

törzsnek) volt a törzsistcnc és csak később vült kizúrölag a 
gyógyítús istenévé. 

Kultuszának legrégebbi helye a lcsszaliai Tlikka. Lakc
reia, Lariszsza, Magncszia, Fenti és Krannon volt. Területe 
előbb Boiotiaha. majd Fokisz tartom{myha terjedt tov:íbb: 
kés6bb az argoliszi Epidauroszba és Arkadiába is beszivúr
gott, s6lEpidaurosz az Aszklcpiosz kultusz fő helyévé vfü. 
ahovü az ókori Görögország 1nindcn részéb61 sereglettek a 
gyógyulni vágyók. A hellcnizrnus virűgkorában Epiclauro
szon kívül az Aszklcpiosz kultusz székhelye volt Knidos1. 

és Kosz szigete, a ró1nai császúrság korában pedig Pt.~rga
n1on is. A pergamoni Aszklepiosz szentélyben 1nindcn szer
tartftsl 1'c!cphoszt dicsőítő hitnnusszal kezdtek. azonban itt 
bizonyos alkalmakkor ncn1 volt szabad kiejteni Tclephosz 
fiúnak Euriipiilos:nak a nevét. mert a tröjai hüborúban ó ölte 
1neg Aszklepiosz fiút. Makháont. 

As:klcpios: kultusza ncrncsak az ökori Gürügorsz:'tgban 
terjedt cl. hanem Nagy Sándor hödítüsai nyon1ún a harh:irok 
földjén majd a Római Birodalom területén is. Rcím:iban Kr. 
e. 293Mban egy pusztító pcstisjúrvüny idején honosodott 
1ncg a tisztelete .. A.. Szibilla-könyvek 1an(1csait követve Epi· 
dauroszból egy szent kígyöt vittek Róin:íba, Cs a Tiberiscgy 
szigetén azon a helyen, ahol az Epidauroszhöl hozou szent 
kígyót szabndon bocsátották. 1cn1plo1not építcuck As=klc~ 
piosz (latin nevén Acscu/apius) tiszteletére. /\z cpidauroszi 
Aszklcpiosz szentélyben ugyanis a 1ncgúju!Js jelképeként 
több szelídített kígyót 6riztek. 1nivcl a kígyökat - bőrük 

iclónkénti levcdlése nliatt - a 1ncgújuhís jelképének tckin~ 
telt ék. 

As:klepios: kultusza a rörnai hödítúsokkal Pannoniüba is 
eljutott. nünt ezt az itt tal(\lható nagyszün1ú fngacla!n1i tl~l~ 

irat és szobor is tanusítja. 
A kultusz ápolása liippokratcs:ig az aszklepiadúk fel

adata volt. Az aszklepiad:ik olyan papi testületet alkn1tak. 
an1clynck tagjai sz{ffrnaz~ísukat Aszklepiosztöl eredeztet
ték. A papi hivatal és az orvosi isrncretck apúröi~fiúra 

sz~illtak, idegen ncn1 juthatott közéjük. Az aszklcipiadák az 
As:k!cpios: szentélyekben. az as:k!cpionokhan gyógyíiot~ 

tak. és azorvostörténelcrn tübb száz ilyen aszklcpionröl 1ud. 
Ezek 1nindig a vidék lcgegl~szsé.gcscbbnck vélt ponfj~ín. és 
hacsak 111ód volt rá. tiszta. friss forrúsvíz tószo1nszéclság(t~ 

ban ú!lottak. n1ert a gyógyítrisban a fürdésnek jelentékeny 
szerepet tulajc!onítollak. 

Ncincsak Görögországban. hanern a jelenlegi Bulgüria 
és az azzal szornszédos rnacedon területeken is sok. java
részt n1ég feltáratlan aszklcpion van. Ezek annak idején 
jclcnt6ségükhcn vetekedtek Jz cpidauroszi, a pcrgnrnoni 
vagy a koszi aszklcpionnal. 

íVIivcl az aszklepiaclák kezdetben kígyóból történő jö
venclórnond<1ssal rnutatták 111eg az istenség elé júnJlók szá~ 
rnúra a gyógyul:íshoz vezető utat, a szent hegyeken kígyó
kat tcnyésztcltck. Később a folyamodók a templomban 
alvással cgybekötölt álomlütüs és ülomfcjtés révén kaptak 
útn1utat{1st a fclgyógyulásukhoz vezető n1ór.lszcrckrc. Ez 
tígy tör!ént. hogy a beteg az inkubáció előtt alávetette n1agát 
az cl6frt tisztulüsi eljárúsoknak, n1ajd az aszklepionban 
lefeküdt aludni. és közvetlenül. vagy az aszklcpiadák által 
n1cgfcjthctó fonn:.Iban n1cgúlinocita a gyógyuldsühoz vcze-
16 cljárúst. A 1neggyögyultak fogadahni tábl~ü(at akasztot
tak ki a tcn1plornokban. an1elycn 111egjelölték a betegségü
ket. és a gyógyul[tshoz vezctó eljárást. 

](czdctben rnindcn villéknek volt saját külön gyógyító 
istensége./\ későbbiekben azonban az egyre n::1gyobb tisz
teletet kivívó As:klcpios: lassanként rnagáéba olvasztotla 
czt.-:k kultusz:ÍL sót azo}::it a gyógyító hagyon1ünyokat is. 
an1clyck azósi cgyiptorni kultúniból szúnnaztak: Hcllaszba. 

lv1indezck révén az aszklcpionokban kristályosodott ki az 
orvo.'li rend. és gylÍltek össze azok a tapasztalatok, a1nclyc~ 
kel az orvosok egyre inkúbb fel tudtak használni gyógyító 
tevékenységük sorún. 

.A.z Aszklcpiosz ünnepeket - a: as:kter1ciáka1 - 5 
évenként ülték rncg n1indenütt. ahol aszklcpionok vol
tak. dc fóként Epidauroszban. As:klcpios:t képének kö
rlilhordozásával. fclvonulúsokkaL italüldozatokkal. hirn~ 
nuszok éneklésével. versenyekkel dicsóítették. l(osz 
~;zigctén pedig - ahol As:k!cpios: szent ciprusfdja úllt -
a szent ciprus mcllclt ldédlítolták az Aszklcpiosz pálcát 
IS. 

/-lippokrarcs: is tagja volt <l koszi testületnek, azonban 
irodalrni n1unkússüga ercclrnényeként orvosi isn1erctci túl
léptek az aszklepiadúk bezúrtsügün. Így a gyógyítás ncrn 
n1aradhatott többé e testület kivúltsríga. ezért jclcnt6ségük 
egyre csökkent. I-Iogy testületük niinbuszüt fenntartsák, a 
J(risztus ut;íni icl6kbcn az aszklcpiad:lk 1nár ncn1 válogattak 
eszközeikben. és például olyan híreket terjesztettek n1aguk-
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r61, hogy sikerrel visszaoper:iltak levágott fejet, és a páciens 
tovübb élt. 

IRODALOM 
1. Benedek/sti·!u1: Bolond világ. Magvetó, Budapest, 1976. -

Mint láttuk Hippokratesz is az aszklcpiadák rendjébe 
tartozou, tagja volt a koszi testületnek. azonban azzal. hogy 
lefektetve a tudományos gyógykezelés alapjait, módszereit 
irodalmi munkisságában is publikálta, kiheverhetetlen csa
pást mért az Aszklcpiosz kultuszra (b{rr a hipokratcszi es
küvel még Apollónra, As:klepioszra, fliigieiára és Pana
kcicíra esküdtek fel az orvosok). 

Az évezredek során a múvészet kiterjedten foglalkozott 
As:klepiosz és családja személyével, és egészen napjainkig 
különféle műalkotások, képek, szobrok, ém1ck örökítették 
111cg 6kct. Ennek a feldolgozá.:.;a azonban egy n1{lsik tanul
rn:íny té1nüj{1ul szolgálhat. 

2. Benedek István: Hügieia. Gondolat. Budapest 1990. -3. Gra· 
\'CS, Robert: A görög 1nítoszok. 1. II. Európa, I 970. - 4. Pecz 
Vilrnos: Ókori Lexikon.!, II. Budapest, 1902. -5.Sigerist, H. E.: 
Grofic .A.rzte. München, 1931. - 6. Tokarev. Sz. A.: tv1ito!ógiai 
enciklopédia. l, II. Gondolat 1988. 

G. R ií. dó ez y: The cult of Asclepios aruf its dij]i1sio11 

Tbc papcr describcs the origins of the Asclcpios cult its diffu
sion in ti1ne :u1d spacc and its role in the develop1ncnt of therapy. 
A discussion is given on the tasks and therapcutical 1nethods of 
„Asclepiads" and author co1nrnc1norates the „Asclt!pions". 

An account is given on the declinc of the Asclepios cu!t, having 
slar!e<l first of all by thc activity of Hippocratcs, 

r,',\,;nunc/H·cis Orrostórténcli Alzi:cuni. Budapesl, Apród 11. 1-3. - 1013.) 

Érkczcit: l lJlJ 1. okt6hcr 29. 

FELHÍV ÁS ÉVFOL Y P±.MT ALÁLI<OZÓRA 
(Előzetes közlés) 

40 évvel ezelőtt, 1952-ben Budapesten diplomát szerzett kedves kollégáink jelentkezését 
várjuk, akik szeretnének újra találkozni volt évfolyamtársaikkal. 

Találkozónkat f. év szeptember vagy október hónapban - egy pénteki napon -
szeretnénk megrendezni, Budapesten a BM Dunapalotában (Bp. V. ker. Zrínyi u. 5.). 

Az étel és ital várható költsége 800-1000 Ft/fő. Akik a találkozón részt kívánnak venni, 
szíveskedjenek azt a szervezőkkel a következő címen közölni: 

Panna Patika, Dr. Katona Kálmán, Budapest, Uzsoki u. 36/a. -1145. 
Felhívjuk még kedves volt évfolyamtársaink figyelmét :UTa, 

hogy a találkozót csak kel/(! számIÍ jeíentkezb 
esetén rndjuk megrendezni, melyről ismét a Gyógyszerészet hasábjain 

közzétett felhívással adunk tájékoztatást. 

J eientkezésiiket vá1ja: 

Dr. Katona Kálmán és Dr. Majlát Pál 

Gyógyszerismertető orvoslátogató (főállásban betöltendő) 
munkakörbe várjuk gépkocsival, lakással (teleformal) rendelkező 

orvosok és gyógyszerészek jelentkezését . 

. 4400 Tiszovasvári, Koboy J. u. 29-31. 
Érdeklődni lehet: (Oó()-42-72511 /342 
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Beszélgetősarok 

Az egyén és társadalom szolgálata 

Bes:.élgetés Kedvessy Gyó'rgy profess:orral 

-Professzor Úr! Kös:önjiik. hogyfelkérésiinket e!j(Jgad
ta, és s:fves vendéglátásár étve:i1e iilheriink e törté11el111ct 
idézö családi otthonban S:egeden. A: Ön életútja átíveli 

s:.á:ad1111kat és átve:et a n1ag)·ar gyógys:crés:et törté
netének, esen1é11yeinek igenjelentös szakaszain. Ezért ncnz 

kis várakozással kopogtatrunk be Profcss:or Úrhoz, és re-
111l;/jiik, hogy a nzagyar gyógyszerészek érdcklödéssel oll·as

sák a:t a „ történclrni" anyagot, anzit e: a hes:élgetésfclidé: 
c1 nzúfthól. J.,.fhidcnekc/ött a:onhan nzostnzár roi·atunk 

., hagyornányainak" 111cgfele/é'Jcn - szeretnénk r11egrud11i, 
hog)' n1ilycn s:crcpet játs::.oll a gyógys:crészet iránti cfkii-

1clc:.cuségébc11 a családi indf11atás, és hogyan keriilt a 
púlyára? 

- Jócskún tüljutva a 70. életéven1cn egy ilyen kedves 
felkérés kapcsún és har<íti iársas{1g keretében visszagondol
va é!eten1 legfontosabb állon1ásaira nagyon sokrnindcn clcM 
vc.nedik fel bcnncrn. Esen1énydús volt az életcrn. színes 
évtizedek vannak rnögöttc1n. viszont ncn1csak a szépre 
1..'.111lékezern. 1nivel utarnnak voltak keserű. történele1nszab~ 
l<t 1ncgpróbáltatúsokkal tarkított szakaszai is. 

Éclcsapán1 1nalon1hiv~1talnok volt Pesten. így ;1nnak. 
hogy a gyógyszerészi pülyúra kcrültcn1 az volt az egyedüli 
indíték;i. hogy unokabrítyárn a Tolna n1cgyci Tevc\cn élete 
végcfelé. egy kis gyögyszcnúr tulajdonosa lett. és ennek 
kapcs:ín a csal{1cl úgy tervezte. hogy a gyögyszcrtár rnajd az 
én tulajdonornba kc1iil. Ez VI.Mos girnnazista koro1nhan 
történt. 

/\ csalüdot azonban rendkívül stílyosan Crintclte az 
\ 929Mbcn kezclódött vil:ígg.:1zdas:ígi krízis. n1clybcn éclcsa
p~ín1 n1unkahclyc is tünkrc1ncnt. E1nü1tt nagyon nehéz kö
rül n1ényck között f cjeztcrn l1c gin1názil!mi tanuln1ünyain1:1t 
a cisztercita rend gin1núziun1fthan, Budrin. Hclyzctcrn, hclyM 
zc!ünk javítrisüért latinra és n1atcn1alik(tra tanítotla1n fiata
labb cliúktársain1at. tcrrnészctescn pénzért. [(ésóhb cgyctc
rn i tan11 lrnúnyai1n ici6szak:íban is ezt kellett tcnnenl. sót 111ég 
disszert{1ns korornban is r~íkényszcrültcn1 a töbhlctn1unk{J
ra. és 1ni11dcn hétvégén kijánan1 l{istarcsüra. ahol szorn
haton cléltól vas{lfnap este tíz örúig clolgozt:un a helyi 
gytígyszcrt~irban. Ez scrn volt csekélység. 1nivcl közben az 
cgyc1c111c11 tanul111ünyain1at is végcznc1n kellett. 

Pú! yafutúsorn 1932-hcn unokabútyfun közhenjür~ísával 
é:; segí!ségCvel kczd6dött el. an1ikor gyógyszerész gyakor-
11ok lcttcn1 Budapesten, K.itúnó ércttségin1 ellenére is sz.ük
sCg volt a közhenjünísüra. rncrt azidótüjt érvényben volt egy· 
bizonyos nurncrus clausus. és a gyógyszerészek közötti 
n:igyar:inytí nn111ka11élküliség 111iatt elsősorban a patika~ 
tulajdonosok gycnnekcit vették rei. f\/1úr gin111~1zlsta ko

ron1han is lcj:írt:in1 nyaranta Tevclrc Cs azt 111tindh~11on1. 

hogy !u!ajdonképpen 011isr11erkcd!cn11ncg a gyógyszerészi 
p;ily:íval. dc rniutín letcttcrn a gyögy.o;zcrészgyakon1oki 
vizsg{1t. a szünetekben unokabúty:ünnúl „gyógyszerCsz" 

volta1n 1núr a diploma előtt is. A teveli n1unka lehetősége 
egy ideig még egyetemi oktatói évcin1 alalt is n1cgrnaradt. 
azonban az unokabáty{1m id6közhen n1eghalt. a felesége 
pedig a haszonélvezet révén gondnokot fogadotl. 

- lvf;/)'Cll volt a ga:dasági \'á/ságot kiivctlí és a hábonir 

n1egclö:ö idös:akhan a 1udor11á11yos indulás a hzulapesri 
cgyctc111c11? 

- Sokirúnyú elfoglaltsággal júró szép szakasza volt ez 
élctcninck. 1936~ban vcttcn1 kézhez a diplornü1nal é.s rnég 
ebben az évhen 1ncghívüst knptarn a budapesti P{tz111üny 
Péter Tudo1n{u1ycgyctcnue Afo:sonyi S'á11dor profcssznr 
intézetébe. r\z akkori szokúsok szerint az orvoskari dékün 
„örvendetes tudo1nds és nliheztanás végett„ értesített. hogy 
.. az OrvoskarTanúcsa díjtalan gyakornokkü" nevezett ki .. '\ 
díjtalan gyakornoksúg jövedel1ncl ncn1 jelentett. Dolguz
hatta111 az intézetben. dc ezt pénzzel ncrn hnnorúltük. rncrt 
Iviozsonyi scn1111ilyen anyagi lehct6ségct ncrn tudo!t hizto· 
sítani szún10111ra. Csupün 1núsfél év 111ültúval kaptain egy 

.Jt.~l" gyakornoki fizetést. arni akkor 78 pcng6 volt. 

Az akkori szokdsoknak n1cgfcle!cícn az ahszolutöriu111 
rncgszcrzéséhcz újabb két évre be kellett iratkozni az cgyc

tenHc és közben a disszertúciö elkészítéséhez szükséges 
!ahoratcíriurni n1unk~ikat is elvégezni./\ tén1;:ít rvtozsonyit()l 
kaptain, és 1níg cl ncrn készllltc111 vele. az intézeti rcfcr{tltl 
üléseken rendszeresen be kellett szún10Jno1n a 1nunka ~íllú
súröl. 1938-han nycrten1 cl a gyógyszcrészcloktori fok(1za
tot. Disszcnűciös n1unk:ín1ban - n1clynck círnc. „Cla!c11usi 
készíl!nényck vizsgál:1ta" - főként cxtrakturnok és tin\.:\u· 

r:ík vizsgúlaUít végezte1n, tülnyo111órészl kérni~1i n1ödszc
rckkcl. 

Afiii!UÍ /unúrsegéd 1939.hcn 

Ez idö alatt a nyúri szünetekben \'asváron kétszer is 
két~két hónapot gyögyszcrész~scgédként dolgoztarn és utö· 

lag elrnondhaton1. hogy a teveli. a kistarcsai és a vasv:tri 
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gyógyszertári rnunka a későbbiekben nagy scgítségeinre 
volt az cgyctenli tudon1ányos- cli11élcti 111unkáin1n::í1. 

- A fiatalságnak vannak sajátos, a: életkorhoz kapcso
lódó rnagáné!cti vonatko:ásai is. A sokirányú elfoglaltság 
n1cllctt jutotl-e nuísra is idö? 

Bür tényleg nagyon sokal dolgoztam, az élet tenné
szctescn nc1ncsak tudományból és rnunkából állt. hanem 
jutott idó szórakozásra is. Szcrcttc1n a vid{un társaságot, 
nc1n voltam a világtól elzárkózó. n1agába visszavonuló 
ernbcr. Nagyon sokszor elmentem táncos mulatságokra, s6t 
hüzi összejövetelekre is, és szívesen vettern részt nc1ncsak 
szak111ai. hane1n rnús társ<Lsúgok rendezvényein is. 

- Aiikorra Professzor 1ír niegszcrezre a doktori cín1et, 
nuir nagyon kcJ:c! volt e i'f/ágfuiborlÍ, katonai Cs politikai 
d1JnrL;sek sora htjó!ydsol ra nerncsak a:: orszcig, ha11cn1 egL's: 
Európa t,ífetél. fíogyan Jlrc át c:r a: idös::akorfiarai k11raró
/:(;11r, okrarókl'nr." 

~· i'iehéz volt b~csülcttc! talpon 111aradni ezekben az 
<ilfncni.',ti é.vckbcn. ,L... becsületes rnunka - <:unit a ;:;zülcirntöl 
tanultarn - sajnos nagyon sokszor kevésnek bizonyull a 
nyugodt 1nunkához, a tudornányos és szakn1ai eló1ncnetcl
hcz. Politikftval ncrn roglalkoztnn1, sen1111il yen pártnak ncn1 
voltan1 a tagja, ennek ellenére "38-39-t61 kezd6döen - és 
pcr~ze utána is - a politika sokszor bclcszölt az életc1nbc. 
.:C...z akkori sz0lsójobboldali akarat az Intézet életét is bcfo~ 
!yú:-;olta. a politikai törekvések ncin csekély nyornú.sl gya~ 
kornltak lviozsonyi professzorra. s ennek voltak kövctkez-
1n611vci is. 

A h11dopesti Gyógyszerészeti lnté;:.l!t új l:érniai 
!uhora!r>riunuíhan (dr. RaV{!SZ Lús:.hí1·u/) 1940.hcn 

tvíúr régen fizetéstelen adjunktusként dolgoztarn. dc egy. 
a1, akkori rendszerhez küzcl dl!ó intézeti kolléga (akinek 
tudon1~ínyos 1nunküja lényegében ncn1 is volt) an·a k6ny
Sl.cri!i.'.tte ivíozsonyit. hogy ne kapjan1 rncg elóttc a kincvc
zi.:st, így a professzor úr egyszerre adta át rnindkcttönknck 
:iz okrnúnyokat. I·Iadd er11lílscn1 példaként azt is. hogy· 
! l)4 l-re inúr lett volna tudoinúnyos alapon1 a 1nag{u11nn{ffi 
képc:;úés n1egszc17.Csérc. n1égis v:irnon1 kc\lt'.tt. rncrt szin
té11 volt valaki. az akkori pulitikúhoz hasonlcíkc'.ppcn k<izi.:! 
~dk1 szcrnély. aki csak '-1-3-ra lehetett 1nag:ín!anür. 

.;\ h:iborús id6szak túlé!éséhcn fontos szercpi.:t j:'itszntL 
hogy a ·40-1.:s évek elejét ül volt egy r11ellékfnglalkozic;on1 
is. Egy ncvi.~s. gyógynövényeket export~Uö vüllalat a „Pan-

lodrog·· felkért gyógynövények n1in6sítésére .. A.bban az 
időben különösen az anyarozs exportja volt igen jelentős, 
an1elyct nagy mennyiségben szállítottak Svájcba. Az anya
rozs alkaloidok kvantitatív 1neghatározására addigra egy 
biológiai és egy kémiai módszerem is volt, és ezek alapján 
végeztem az ellenőrző méréseket. Éveken át tanúcsadója is 
voltam a vállalatnak, amiért dotációt kaptam, sót, mivel 
azokban az években nagy hiányok voltak nemcsak gyógy
szerekből, hanem teákból is a hársfa levelének az erjeszté
sével kidolgoztam a „Pantaroma"-teát. Ennek a forgalma 
nagyon felfutott, és ez alapján is kaptam dotációt, úgyhogy 
a háborús éveket viszonylag konszolidált anyagi viszonyok 
között élhettem út. 

- Professzor úr eni!fteue, hogy eltz)'erte a nzagáliranári 
_(okozator. A:: utóbbi évtizedek nu1gyarurs:ági eg_vetcn1i~r11-
donuínyos életében e: a foko:at nern járs:.of! szerepet, a 
fiatalabb generációknak ncni sok a: isnicrete erről a kCpc
sftésrdi. í\l'1jiik, hog~v szóljon néhány szór crröl is, és r11011d
ja cl, hogyan lel! nuzgántandr/ 

- .~\ rnagántanári kCpesíté:inck- anli egyébként az utóbbi 
i.:.vckig a nyugati orsz<:ígokban, különösen a két l'lérnctor
szúgban. rnint tudornúnyos fokozat tovübbra is elérhető volt 
- annak idején nagy jelentősége voll, persze a 1ncgszcrzését 
igen kornoly feltételekhez kötötték. Anükor a n1agán1anúri 
k.érehnc1nct bcadtan1, n1ár közel 40 tudorn{tnyos közlen16-
nyern jelent 1neg. dc a képesítés elnyeréséhez ;:;zükség volt 
egy ügynevezett „útvilágítfts" -ra is, nicrt ne1ncs~LL: a szaktu
dós volt fontos. Az ütvilúgítils révén az r.:rnbcri tulajdonsú~ 
gok fchnérésc is 1ncgtörtént. és csupún ezek is1ncrctébcn 
cJ(lntölt az Orvoskar Tanácsa. hogy alkahnas vagyok-e a 
rnagán!an~iri képesítésre. sőt az átvilügítüst követően n1ég 
\'izsg;ít is kellett tennc111 és a váhtsztotl té1nakörb61 az 
Orvoskar Tanácsa előtt cl6adüst tartanon1 .. Az én esctcn1bcn 
ez 1944. ríprilis;íban. egy riadó- és bon1barncntcs napon 
li.irténL 

tvlagúntanúri képcsítésc1n elnyeréséhez „Cialcnusi ké
_c;zíunények ellt.'.n6rL6 vizsgúlata·· cí1ntí inunkórnban 
üsszcgcztcn1 kutatásaini ercd1nénycit. Búr foko:r„atosan 
hóvlilt az érdeklődési kürürn. rnég ezen ku!at:ísairn is 
kérniai jellegű inunkú.l: voltak, és tennészctcscn azoklil 
a n1ódszcreket használtani. an1elyekre a pesti egyctcn1 
intézetének akkori felszereltsége lchet6ségct nyújtott. r\ 
hallgatók ezt kövct6cn a l\1• évfolyarnon I\.'ndszcresen 
felvették a ta1 g\ a1nat, és rnindig szépszá1nn1a! vctii.;k 
részt az clóaclúsaiinon. 

- Pro.fess:or (fr! Aiiclöa áfférnénk a háborút k(h·erö 
idös:.ok enzlékcinck a fele/c\'CllÍEésére, s:crcfnr_;nk e~y. a 
hál;orlÍ ralán /ef!nchc:ebh s:akuszdhoz kopcsoló1hi l'St'

n1ényri'.íf t."'rdck!ödni. 1944. öszén a Szálasi kornuiny elrcn
(Ú'lte a budapesti egyctcrn kitelepítését, és Prufess:or úr 
kt'nyszcriil! arra, hog_v - uulon1ásu11k szerint akarata cl/e~ 
né re - l'f t;fllCEOrs:áx/Ja lrlt.'llji'n a half gntókka/. f Í U ;!)'O!l t/ir
li.'IH l/J'ÍllCÍCZ.'' 

- .~\rniöta tudoni, hogy l'.:t. a beszélgetés 1t:1rcjün. sukat 
tüprc11g1c1n azon. hogy en1!ítsc111-i.~ ezt az esen1Cnyt. dt~ 

végül is ügy gondoloin. hogy egyszer nlindcn rossz ki.~rliljün 
szöba. 
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1944. novemberében a Szálasi kormány elrendelte egyes 
ipari vállalatok mellett több intézménynek és az egyete

meknek is a Németországba telepítését. Ezt a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen az Orvostudományi Kar illetve 

a Klinikák szabotálták, azonban a kinevezett kormánybiz
tos messzemen6en ragaszkodott ahhoz, hogy a gyógysze
rész-, orvos-, és mérnökhallgatók III. és IV. évfolyama 
települjön Németországba, éspedig tanári vezetéssel. 

Mozsonyi professzor kijelenthette, hogy erre a feladatra 
- családos ember lévén - nem hajlandó, s6t akkor már 
benne is volt a korban. Akik rangban és sorban következtek, 
szintén családos emberek voltak, így végül maradtam lehe

t6ségként én, hiszen akkor még nőtlen voltam. Már el6ze
tesen is megpróbáltam kimenteni magamat Mozsonyinál. 

hiszen ott voltak az id6södó szüleim, de sajnos 6 is kény
szerítő körülmények között volt. A konnánybiztos beren

delt a nlinisztériumba és világosan értésenu·c adta. hogy 

katonai SAS-behívóval bevonultat. s6t megfenyegetett, 

lwgy ha megpróbálnék szökni vagy bújkülni, felkoncolják 

a szüleimet is. 
Mozsonyi professzor ugyan nem tartotta elfogadha

lónak, hogy én ilyen kényszer hak1sa alatt úllok, dt: 

őszintén rncgn1ondva ncn1 is tudott 1ncgvédení. ezért az 
általrun n1egfogalmazott írásban kijelentette: kötelez, 
hogy agyógyszerészhallgatókkal Nén1etországba utazza1n. 

1944. december elején indultunk útnak. A csoportban 
inég két, Kolozsvárról idetelepült orvosprofesszor utazott 

velünk. és mindnyájan nagyon sok 1negpróbáltatüson 1nen

tünk keresztül. Bresslauban az SS például követelte, hogy 
inenjünk harcolni a város végébe, nlivel n1úr ott vallak az 

oroszok, de ett6l és sokmindcn 1n{L<;tól is sikerült rnegn1en

tene1n a fiúkat. Hála Istennek nen1 jártunk úgy, nlint a 
rnérnökhallgatók Drezdában, akik közül nagyon sokan 

n1eghallak a gyújtóbornbdk következtében, Nem részlcte

zcrn tovább. Németországban a nehézségek dacüra oktatüs 
is folyt. hiszen egyetemi tandri kinevezéssel n1enten1 a 

hallgatókkal. 
1945. októberi5ben kerültünk haza és a gyógyszcrész

hallgatókat - akik nagyra értékelték a nlinden tekintetben 
6ket segíteni akaró n1agatartáson1at- veszteség nélkül hoz

tan1 rnagarnmaL I\-1iutún meggy6z6dtcm arról, hogy szülc

irnnck ncrn esett bántódása. Budapestre érve az els6 dolgo1n 

volt jelentkezni I\tlozsonyi professzornál. Iviozsonyi nagyon 
rnegörült annGk, hogy 1nindenkít hazahoztarn. és keblére 

ölelt. Elkérte az általa aláírt utasítúst !Ss rncgígértc. hogy 

rninden tekintetben a segítségemre lesz. Biztosított arról is, 

hogy az Igazoló Bizottság nlindcn tovübbi nélkül visszahe

lyez az üllásornba. Az írást átadta1n - a n1úsolatát 111egtar
toltan1 n1agan1nak -, de sajnos az esen1ények czutún 1nár 

rntískénl alakultak. Az Andrtissy út 60-ban szán1os kérdésre 

kellett vfüaszolnom, és búr abból az épliletbcíl gond nélkül 
ki tudtarnjönni. az Igazoló Bizottsúg elnöke- aki eredetileg 

az OKI-ban n1Líködött és egy nagyon durva. vad crnbcr volt 

- fö{Jsvesztésre ítélt. Jellcmzcí az akkori üllapotokra. hogy 
a t{LJ"gyalüs során egyszer félrehívott és kérte, hogy őszintén 

rnoncljarn 111cg. kényszerített-e tviozsonyi professzor a ki

rncnetclrc. Erre azt n1ondtan1. hogy ncrn. n1crt hn tígy vála

szolok. hogy igen. akkor lviozsonyit azonnal félreül\ítjúk. 

- Falás::.ínll, hog_v a::. (ga::.o!ó Bi::.orrság diintésc gondo1 

oko::.ou Aio::.son.vi profess:ornak, dc vé!hetöcn sokkal na-

gyobb problénzát jelentett a fiatalon „befutott" KedvesS}' 

Györgynek, akit a politikafélreállítoll. Meddig tar toll ez az 

állapot és hogyan sikerült e::.en a hely=eten túlj'utni? 

- Sok munkával, mert ezen id6 alatt írtam meg a Gyógy
szervizsgálat címú könyvemet, ami még a régi Egyetemi 

Nyomda kiadásában jelent meg, de mivel jövedelmem nem 
volt, lényegében a család tartott el. 

Természetesen fellebbeztem. Az akkori Népbíróságnál 
a Markó utcában mindent dokumentáltam, ami lehetséges 
volt. Még tanút is tudtam állítani, aki - többek között - a 
szüleimre vonatkozó életveszélyes fenyegetést is bizo

nyította. 
A Népbíróság a tárgyalást követ6en felmentett, és 

1946 húsvét táján visszahelyezett az állásomba, azon
ban a személyzeti anyagomban és az értékelésben to

vühbra is 1ncgmaradt az állásvesztés nyo111a. úgyhogy 

én ennek a köveU.;:cz111ényeit a következő években is 

nagyon 111cgszenvcdtcn1. 

- A:t his:en1, sokan joggal csodálkozhatnak el azon, 

hogy /{ edi·es.í)' György profess:.or, akit 111a elsűsorban 

rechnológusként isrner a s::.aknza, nzunkássága elsű évri

::.edébe11 dokrori diss::.ertációjár, nu1gá11tanári képesíté
sét, rengeteg kii::.lernén)'ét rnin6ségvi:sgálati ténu1körben 

{rra rneg, és csak késöbb let! a gyógys::.ertechnológia 
s:akcn·atoll kutatója és oktatója. flogyan és nzikor tör

tént rneg a váltás? 

- .4. húborút, az jllúsvesztést, sőt 1948-at követően is 

jelentékeny részein volt az intézeti tudon1ányos-kutató 
rnunkában. Dönt6en n1ég a kémia irányában 1núködten1, 

hiszen els6sorban azokat a témákat kcrcste111 - és azokból 
jelentek 111cg nagy szán1mal dolgozataiin is - arnclyek a 

gyögyszcrkészítn1ényck 1nin6ségi cllen6rl6 vizsgftlatával 

foglalkoztak .. A.zonban an1int 1núr cn1lítcttem, az érdeklő

dési te1iilctcrn fokozatosan bővült. E1nlékcztetni szeretnék 
arra is. hogy a Pantaro111a elóállít{L<;a a '40-cs évek első 

felében n1úr agyógyszcrtcchnológiáhozállt közel. A későb
biekben aztún egyre hatúrozottabban összefonódott a kuta
!~ísnak a 1nin6ségellen6rz6 ága a technológiával, anlit lé

nyegében 1949-bcn kezdtern cl kornolyabban kutatni. 

;\kkor rnagyar vonatkozásban újdonság volt a szemcseppek 

koís1.erú el6állítüsa, és én ennek a kidolgozásába vctettc111 

bele rnaga1nat. .A. n1unkún1 ercd1nényei ter111észetcscn az 
Ötödik l\1agyar Gyógyszerkönyvbc is belekerültek. és kül

flildön is jelentek 1ncg do\gozatai1n, arnclyek kapcsán sze

niészckkcl kollaborúltarn. Ezután a ku!atüsaifn rnár hatü
rozottan tcchnolögiai türgykürbcn folytatódtak. ennek 

következtében a késö"bbi „saját" területem viszonylag gyor

san és egészében ki tudott bontakozni. 
l-ía 1nár a gyógyszerkönyv szóba került, hadd en11ít.sc1n 

rneg. hogy annak az c16készítésében /~'chulek Elernér pro

fesszor közvetlen 1nunkat..1.rsaként dolgoztani. Többen vol
tunk. akik a végs6 egyeztetést csin::ílluk. dc Schulckkcl 

C\rnény volt együtt dolgozni. Hasonlökat 1nondhatok Végh 

A 11ral prof e,'iSZorröl is. aki a gyö,gyszcrkönyv elkészítésében 

hasonló feladatot hitoll el. Végh Antallal nemcsak azclöké
szítCsben rnunká!kodtunk együtt. hancn1 a rnegjelenést kö

vct6en fontos közös feladatunk volt a kollégákkal az új 

gyógyszerkönyv n1egisn1crtctése is. Beutaztukjóforrnán az 
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egész országot és a megyékben az új gyógyszcrkönyvról 
tartollunk elóaclásokat... 

- ·rudonuínyos pá!yafu1ásá11akjclc11tös escn1(11ye t'O/t a 
ka11didá1usi és nagydoktorij(1ko:atok nzegs::cr::.ésc. Afikor 
l~S hog_va11 /e11 ka11didá1us, rnajd akadérniai doktor? 

- A gyógyszerészeti ludonniny kandidülusa rninösítést 
1953-ban az akkori szokásnak 1ncgfclelóen spont;:ín kaptain 
1ncg ún. levéllel. n1crt igen jelentékeny tudo1nünyos 1núkö
désern volt. Ennek a 1ncgszerLésc külön történet. Akkor a 
Tudományos Min6sít6 Bizotlság elnöke Schulek profcsz
szor volt. Egy alkalomn1al azt rnondolta nckcn1: ,.Te Gyur
k:1. ne haragudj énr{un! - Iv1iért professzor úr? -Ivlcrt a te 
sporH:ín tudo111önyos rnin6sítéscdct n1ind a n1ai napig 
visszatanotta1n!". Néh~lny kolléga nevét közölve Schulek 
l~h11onclta. hogy cl6bh nekik kcllctl n1cgszeycz11iük a nlinö
sítést. és csak aztún k1.::rülhctte1n sorr:t én. !gy kaptain rneg 
egyéves késéssel a tudorn:ínyos 1ninósítésernc1: a l'/\"JB 
elnöke viszont a kísérő levélben közölte. hogy az addigi 
n1unk:lrn n1cgítélésük szerint 111egküzclítcttc :i nagy·clokturi 
fokl1zat kövctcl1nénycit is. 

,1.\ nagydoktori rnin<isítést tézisek ahipj:ín. nyilvünos vé
dés.se! szerczten1 n1cg 1980-ban. Persze a téziseket ncrn két 
oldalban foglalta111 iisszc. hancn1 egy tc1jeclcl11tcs a11y:1go1 
:í!lítottarn össze .. A.. hét tagti bizousüg a .. Gyögyszcrtcchno
!ögia. gycígyszcrhat;'Í.<:;-hasznosítüs. a biolögi:li értékelés \e
l1ctóségci kén1iai-fizik;1i. kol!c1icl-t1zikai 111ödszcrckkcl" 
cínu11cl ín tézisek alapj{u1 bírúll cl. 

-A: '50-cs t~1·cf.: a pesti inré:cthcn 111ár a „ rechnolágia" 
jcgyt:ben teltek, és akkot nuír nlÍnt Aio:sonyi prof('ss:or 
hcf."\'crresc do!go:o!l. A:onhan (!!.a:á11 kornofy rá/to:ásr Pro
fcss::or úr é/efl'bc11 a s:cgcdi rncghíi·ásjclenic!!. 

- 1959-lx~n neveztek ki f)ál'id Lajos professzor utödj:hil: 
így kerül tcrn Szegedre. ;\zonban n1úr ezt 1ncgclCizöcn jríné
h:'tny' é.vvcl is szöba kerül! az én szegedi ;ithelyczéscrn. 

l 053-ban behívtak a IVlinisztériu1n ba az cgycterni fónsz
t;Uyra. és a gyógyszerészi ügyek föclóa<lójának a jclenlété
bc,11 a küvctkcz6 ajünlatot tették: azonnali docensi kineve
zéssel lchctóségct adnak Szegedre jönni Dúvid L~ijos 
professzor utüni utódlási joggal. „111indösszc" annyi az cl
várü:-; -1nivel Dávid LajC1S rnúkOdésévcl kapcsolatban töhh 
hcjclentést is kaptak-. hogy a1nennyihcn közvetlenül n1cl
lellc n1űködvc észreveszek „valan1it„. ar11i „nc111 1ncgfele
!(l„. akkor azt a IVIinisztériu1nnak jclczzcrn. [):ivicl pro
fesszor az '50-es években úgyszcílvún kihívta n1<1ga ellen a 
sors(lt. inert niíküzbcn szinte til!o11~Ik, fcltúnöcn rnu1:1tt<1 
n1cg val l:ísossügüt. és profcssznrként is nyi lv:'u1os;111 1n inist
r:ílt a n1isékcrL 

Én ezt az ajánlatot azonnal. g,ondolkod{1:; ndl:ül vissza
uta.-;ítottarn és rnondtanL hogy ncn1 vagyok haj\anckí a kést 
egy n1:ír hctegeskccló e1nber hütüha szúrni. 

D~ívid professzor úr csak öt évvel késühb, 195~~-ban 
r1yt1gdíjazt~!HJ n1ag(tt. ennek cllcné.re. 1959-hl'.n bizonyos 
klírlik tíg)' fogadtak Szegeden. hogy ,.Pestről jCin a knrnrn u
nist:L aki D:ívid Lajos utódja lesz". Ez- f(iként az ck)zn1é
nyck rniall - nckcin n:igyon rosszul csl~lt. Egyrészt azért. 
inert soha nL~n1 \'Oltarn l:ornrnunista-éle.tcrn snr~in rnindvé
gig hívó voltan1 és 1nég <l k·.grh.:hczcbb icl6khl~!l i:-; n1cgtar-

lottarn a vallúsi kötelezettségeket-, 1nüsrészt azért. rnert bár 
az én hozzáálláso1n is segített n1cgvédcni Dávid Lajost. 
1négscn1 hcszélhelten1 róla. 

Erről az cscn1ényról sok:íig Iiallgattam; csak néhány 
hónappal ezcl611. Dávid Lajos születési centenáriumának 
ünnepségén. az egyik mcgen1lékez6 clóadüsban n1ondot
tarn cl. hogy D{1vid Lajos professzort rnár '53-ban nyugdí
jaztatni akarták vallásos élete és bizonyos tevékenységei 
n1iatL 

- kfilycn en1lékei vannak Professzor úrnak a s:egedi 
í11d11/ásrúl? 

- /\z egycterncn Jejövctelc1n icl6pontjüban nagyon JO 
volt a professzori kar. Bár kevesebben is voltunk rnint 1nost. 
ebbe az együttesbe nagyon könnyú és jó volt beilleszkedni, 
nagyon ha1nar rncgkcdvcltck. l\1ondhaton1. hogy értékeltek 
is, hiszen négy évvel Szegedre kcrülésern utún egyedüli 
rcktorticlycttcsc lcttern az orvostuclon1ünyi egyctc111nck, 
111:ijd négy év n1úlva a gyögyszcrészkar dék;ínjúvü neveztek 
ki és ezt a tisztet szokatlanul hosszú ideig. pontosan l 2 éven 
{lt téilUi!tcrn be. Ez a hosszü idótartan1 rendkívüli ritkasúg 
volt. .~\z évek sonín később 1núr vültozott az cgycten1 pro
fesszori kara és nen1 volt rnindig olyan 1nelcg. családias az 
együttlét, dc nníküd6scn1 első tizenöt évében (25 évig vol
t:un tanszékvezctó) sokat tal:Hko:i:tunk . .fehér asztal'· mel
le!! és id6nként vendégül híttuk egyrnást az otthonunkban 
!S . 

. i\ n1cgöréikölt intézet eleinte nagyon rossz körühnényck 
kOzOtt u1űkOdütt. 

Szegedre telcpüléscn1 utün rnür nen1 sokkal rneg
kczdtcn1 ~1 kollaborüciót a hazai l.!YÓ!.!.vszcnrvürakkal és 
!éihb külföldi céggel. Így keiiiltcn;inf~:solalt;a a külföl
di gy:irak küzlil a Goldsch111idt. 111ajci a Dynarnit cég
gel, a hazai gy;irak küzü! pedig a l(ölJ:ínyai. a Chinoin 
Yal~u11in! az Egyesült Gyögyszcr- és Tüpszergy{u· részé
re dnlgozrunk ki c!j;ir{1sokat. végeztünk n1cgbízúsbó! 
1B unk:ilatokat. 

Iu kczdtc.111 alkalrnazni azokat az elján'tsokat. anlik rna
gyar von;1tko1.;íshan akkor Budapesten is és Szegeden is 
újszerűek voltak. /\z évek sorün sikerült négy kutató cso
ptinot létrehozni. n1clyek utódoin vezetésével a n1ai n;ipig 
i:-: rntíküdnek. 

- P n'.féss:or úr cngcc~jcn rncx c.l;'Y /,:ö::lh'\'Ctölcges kl;„_ 
(h<l'f.I 1959-hen }Öl! tanífani :.;::cgcdrc. dc rsak kt'f (:'•l'cl 
!:{1·/ihh. /9ö/-hcn kú1t1:i::/il! ide. Fofr-c ennek l'afarni „kii
fiinle,!!.eS" oka'.) 

- Enger11 B ud:1pcstr<íl az egyctcrn akkori vezetősége tígy 
l'ngcclett cl, hogy n1a.id visszatérek és alkalinas icl6bcn én 
k.szck a tanszéki utúcla \\'lozsonyinak, dc a kültOzés clhú
ztid{isa ncin e111iall tdrtént. 

,:\ rntisfél év pcndlizés a két város küzött a lakdscserc 
,Jtnízlídüsa rniall volt. A rektor rnegkérdeztc, hogy van-e 
B ucl;1pcs1cn lakúsnn1. Erre azt rnondtarn. hogy igen. ugyanis 
ap(iso1n 3 szoh:i.-.; lak;lsjt kCtl'clé vülasztottuk Cs annak két 
szob:íj{1han laktunk. I-ía azt n1ondnrn, hogy nincs \ak~ísu1n, 
a fVlini:-:ztCriu111 vás;írolt vuln~1 egyet Szegeden. dc így cse
r"qncrn kc!k'.!L é.-.; 111ire ez létrcjiHt. bizony eltel! küzel kl~t 
C\'. 
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- Dr. Pandula Egon, tnajd dr. Gyarn1ali Lás:/ó pro
jl!ss:orok halála után is szóba keriilt-c rnég, hog)' visszatér
jen Budapestre? 

- Anükor a budapesti egyctc1nen Pandula Egcnprofcsz
szor, majd Gyarma1i László professzor halálával váratlanul 
kétszer is megüresedett a tanszék, a főhatóság részéről 
mindkét alkalommal meghívást kaptam. Mindkétszer úgy 
döntöttem, hogy maradok Szegeden. mert addigra már si
került alkalmai) intézetet, ldtún6 kollektívát létrchoznon1. 
Ekkor már foglalkoztunk kolloid fizikávnl, biofarmáciával. 
a biológiai megfelelőség kérdéseivel. reológiával. vizsgál
tuk a gyógyszerfelszabadulás körülményeit, foglalkoztunk 
Raster elektronmikroszkópos vizsgálatokkal, izotópokkal. 
polimorfiával. Mindezek n kutatások munkat{U"sai1n igen 
jelentős közremffködésével folytak, valódi kollektívában 
dolgoztunk és ezt nen1 gy6zörn eléggé hangsúlyozni. Maga 
az akkori város is vonzóvri telte az iHrnaradást. így az 
Intézet kialakulása és a jö kollektíva 1nellett a v{rros légköre 
is hozzüj::írult ahhoz. hogy a pesti n1eghívúsoknak ellene 
mondjak. 

- Proj'ess:or zír n1i111 1a11ár, éivc:::helfe uuifn·ányainak 
ragas:kodásór, tis:::telctét és s:crctctét és - ahogy in1é111 is 
c111tftellc - hanuzr befogadtcík profcss:::ortársai is. De a:::érr 
adódhattak a korra jellcn1:t5 és c1n/ftést érdc111fö csenuY~ 
nyck, „ji1rcsaságok" is? 

- Persze. sok furcsasüg is volt. Talán ncn1 fölösleges 
1negcrnlítcne1n, hogy legelső szegedi állarnvizsgá1non. 
ainikor a rektori hivatal rncgküldtc az iratokat a vizsgüzök
röL n1cgüllapítottanl. hogy az egyik jelölt iratai közül hi
;:\nyzik az érettségi bizonyítvány. Kiderült. hogy az illető
nek soha ncrn is volt érettségije. ennek ellenére elvégezte a 
gyógyszerészk:.rri tanuhnányokat. ugyanis az akkori f6ha
tösüg telefonált Szegedre és utasította a rektori hivatalt. 
hogy tegye lehetővé az egyeterni tanuln1~ínyokat. inert a 
pályüzó arra érderncs. A későbbiekben ilyen n1:1r nc1n tör
tént. rnerl nagyon ken1ényen cllcn:ílltan1. 

A1nikor dék(1n lettcn1. jogorn és kOtclcsségcn1 volt a 
jubilcunli arany-, gyérnünt-. rubin-. és vas diplornúk clö~ 
tc~iesztése is. Ennek rnindig rncgvolt a 1naga szabálya. n1crt 
ezt csak azok kaphattük 111eg, akik az cgyetc111ünkéin -
beleértve a kolozsvúri Fcrencz József Egycte1net - szerez~ 

ték rneg a diplon1ájukat. 
Egy kolléga. aki szárn1azúsa rniatt annak idején llL;n1 

nyert rnagyar egyeten1re felvételt és Pr;ígüban a Kúro!y 
Egyctcn1en szerezte rncg a gyógyszerészi oklevelét. Sze
gedre adta be az aranycliplo1na irúnti kérelrnét. Én 1nint 
dékún a nagyon régóta hatályos egyctcini szabülyzatnak 
1negfclclőcn azt a hatúrozatot hoztain. hogy az aranycliplo~ 
rna kiad:ísa nálunk 11en1 lehetséges. Erre ó fcljclcntc!t a 
l'viinisztériurnban. A i\1inisztériun1 vizsgül~itot rendelt cl. 
a1ninek a végcredrnényc az lett, hogy az illet6 kollégünak 
az aranydiplornüt az egyetcn1ünkön kellett kiadni, ugyan
akkor külön kellett kérnc111 a f\1inisztériurn deklaníciöjút. 
rnclybcn rügzítették. hogy a szah;Hyoknak 1ncgfclc!t)en j~ír~ 
ta111 cl. 

l\'lai szcrnn1c! nézve akadt 1n;ís furcs:isúg is .. '-\. 70-es évek 
i.:lcjén - niinl dékún - arra tön.:kcJtcrn, hogy a gyögysze~ 
részHavatö ünnepségeken - arnik ugyan a f-liinnussza\ kez-

d6dtek - dc végül nlinclig az Internacionálé hangzott el -
változtassak. Egy alkalommal azt a megbízást adtam az 
énekkarnak. hogy az ünnepség végén a Szózatot énekeljék. 
EiTc a városi párttitk{rr dörgedelmct üzent nekem: .. Hát ez 
rni volt?" Akkor a Szózat éneklése egyetemi ünnepségen 
tilos volt. 

Ncn1 volt mindig sima a pályafut::ísom. Már szegedi 
tartózkodásom alatt kaptam a Minisztériumból egy fcl
hívüst, hogy dolgozzak ki egy tankönyvet. Én ezt 1neg 
is csináltan1. Először jegyzet formájában jelent meg, 
azután pedig egy rövidebb könyv készült bel6lc. Ezt az 
akkori előírásoknak 111egfelel6en átadt~un a főhatóság ille
tékesének. és vártam, hogy onnan átkerül a Medicina kiadó
ba, n1ajd szer1:6dés rncgkötésére kerül sor. Bizonyos idő 
után érdekl6dtcm, hogy mi van a kéziratommal? Azt a 
v;ílaszt kaptam. hogy az égvilágon scm1ni. tudniillik clha
türozás volt. hogy először egy n1üsik tankönyvnek kell 
n1cgjelenni_e. és csak azutün kerülhet sor az én könyvcrn 
kiadüsúra. Igya könyv végül először '63-ban jelent 111cg. 

Persze nagyon sok kedves n1ornentu1n is volt. an1ire nagy 
Orörn1ncl és szeretettel e1nlékezen1 vissza. Ezek között sok 
olyan is volt. nnlit csak Szeged tudott nyüjtani. n1ert Buda
pest az ottani adottsügok 1niatt nen1 lett volna rá alkaln1as. 

-A s:::r.:gcdi és a budapesti Kar kii:::Dlfi különbség hallga
rákl'tu és oktatókl;llt is kitapinthatö. Ali a::: esetleges kiilö11b
s1Jgck i t;nycge, l;S n1il.ven \'Olt Prcif ess:::or 1ír nillkiidése idején 
a kl;t f(ar i·is:::onya? 

- Szeged rendkívül bens6séges, nagyon kedves han
gulatlÍ vúros. n1inclcnki isrner 1ni11dcnkit. az oktató nincs 
elérhetetlen tüvolsügban a diüktól: Pest rnindig is tútsá
gos:1n nagy volt ahhoz. hogy valarni hasonlóra sor ke
rüljön. 

/·\ két l(ar között vannak konccpcionülis és persze rész
ben szcn1élyi különbségek is .. A.rníg nli elsősorban a gyógy
szcr!úri igényekre figyeltünk. a pesti I(ar nlindig is igyeke
zett egy ültalúnosabb. 1nás területekre is 1negalapozottabb 
tcrnatikút biztosítani. bür Szegeden is fontosnak tartottuk. 
."'"\ n;Hunk végzett kollégük kclló felkészültséggel tudtak 
rnúk<idni az iparban. a kutatüshan is. 

Én a legfontosabb oktatúsi célnak a gyógyszerhatástan 
rncgisnu::rését tanottani. Ennek kell alárendelni a technoló
~i{it és a kénliai ágazatokat is. N[liunk az úllarnvizsg<ln n1eg 
11c1n felelés esetén bizony volt negatív crcchnény, viszont a 
lGiiiletcn dolgozó kollégüktól többször hallottarn vissza. 
l1ugy a tőlünk küldötl ;illarnvií'~)g;isok jól felkészültek. A 
di:ikjaink a gyakorlati 111unkához egészen jól tudtak alkal
n1azkndni és ezt jórészt a te1natikának köszönhetik. Tudom. 
hogy vannak vitük n1ost is egyes túrgyak kien1clt fontossá
g:íröl. azonban a külünbüzóségek. ncn1 olyan 1nértékúek.. 
hogy az egységes gyllgyszcrészi diplo1na kézbeadásüt ve
szélyeztetnék. 

Sokszor szükségszerű volt a két I(arnak közös véle1nény 
kia!ak.ít:"isa. és húr a nézetek többször is nagyon eltértek 
egy1nrís1öL a jö szerné\yes kapcsolatok rnindig segítettek a 
11h:gold:\sb:i11. Nagyon jól együtt tudtunk n11íkC.~dni a rnin
dcnkori pesti dék1inokkal és intézclvezetcíkkel. U!.!y vélern, 
külön is ki kell e111clncr11 Szds: G_vörg_v(Jl. Én 6t nagyra 
bt:csü! leni 1n{ir kor{thhan is. és rniutún dékán leli, azt tapasz
!:11!:1111. hogy kitűnően lehet együttrnúküclni vele .. '-\zöta is 
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azokban a bizottságokban. ahol 6 akár elnökként. akár 
egyszerű tagként vesz részt a 1nunkában,jclenlétc n1indcnki 
javára válik. 

- Beszélgetésünk során Professzor úr is többször szóba 
hozta nuír kiilföldi isnieretségeit, arnelyek közflulottan igen 
jók. Hogyan alakultak ki e:ek a kapcsolatai, és melyek a:ok 
a legfontosabb nenzzetközi vonatkozású esernények, arnc
lyckjelentösen befolyásolták életútját? 

- Még 1939-ben nagyobb turistautat tettem Németor
szágban. Ennek során gyógyszergyárakat is meglátogat
tam. majd elkezdtem német szaklapokban publikálni. En
nek a visszhangja nagyon kedvez6 volt, és 1nivel akkor 1nég 
nen1 volt fénymásolási lehetőség. rengeteg különlcnyomat
kér6 lapot kaptam jeles személyiségektől. Ezek a kapcsola
tok a késóbbiekben is megrnaradtak. Így történhetett. hogy 
anlikor '57-ben a háború után először n1eghívás alapjün 
lehetővé vált a I(elet-Bcrlinhen n1egrcndczett szakn1ai kon
ferencián a részvételem - ezen nen1csak az akkori szocia
lista orsz{tgok kutatói. hanen1 a nyugati kollégúk is 1negje
lentek -. sokan isrncrték n1úr a publikációkból a nevcn1ct. 
Akkor és ezután szinte folyan1atosan jöttek létre a szemé
lyes kapcsolatairn sok jeles c1nbcrrel. nagy tudóssal, így pl. 
S'pciscr, /(urr Stcigcr, Schultc Afiin:e/ professzorokkal, 
akik incghívtak az intézeteikbc is. A későbbiekben n1ár én 
is 1neg tudtam hívni 6kct. és ók 1nindig nagyon szívesen 
látogattak cl hozzánk, és megismerve tevékenységünket 
igen clisn1erően vélekedtek az itteni oktatüsi és kutatási 
rnunk;lröl. 

1963-ra rnár nagyon szoros és kcllc1nes k;1pcsolatok 
fLíztek a nyugat-né1netországi gyógyszcrészethez. Ennek 
kapcsün az egyik német egyetem részér61 meghívást kap
ta111, hogy rncnjck hozz:íjuk kutatni 3-5 évre, vagy ha úgy 
gonclolorn, végleg, csalüddal együtt. Fcladato1n az le~t vol
na. hogy hozzak létre egy olyan intézetet, ninclybcn a 
g)'Ógyszertcchnológiúvnl addig nern foglalkozó kutatók 
rncgkaptúk volna azt az isn1cretanyagot. an1inck birtok{1ba11 
az akkori nyugat-németorszügi l 5 cgyete111cn a gyógyszcr
technolögia 111úvelését és okt:1túsát biztosíthatt:ü~ volna. 
Ezt visszautasította1n. inert ekkor rnég Szegeden a kollek
tíva ncn1 volt elég erős ahhoz, hogy itt hagyjan1 az intézetet. 
Döntésernhen tchút ekkor scn1 a szcn1élyes érdekek vagy 
egyéb c\Cínyök keresése vezetett. hanen1 a kOzösség szcn1-
pontja. 

Nérnetorszügi kapcsolatain1 ezzel nern szakadtak n1eg és 
kés6bb hardtain1 tehetséges. fiatal. fizikai-kérniával. kollo
id-fiziküval foglalkozó kutatók.11 kértek ösztöndíjasként 
iv1ünchcnbc. Frankfurtba. dc a 111 inisztériun1 cllcnálldsa n1i
:!! t ezek a kiutazúsok ncrn kerül!ck engedélyezésre. ugyanis 
:iz NSZl( és az Egyesült .Á.llan1ok akkor inég tabu volt. Dc 
arncrrc csak lehetett. kölcsönös kapcsolatokat lélcsí!ettünk: 
rncghívüsok alapján n1cntünk külföldre. külföldi társasúgok 
vezctöi jöttek mihozzánk. kutatüsi és cgyünnuíköclési szer
ződéseket kütöttünk. Éppen a rneghív:lsok révén k~1pcso
lódhattan1 be a FIP rnunküjüba, úgyhogy ncrn is egy FIP 
kongresszuson ülésclnöki tisztet is cllütta1n. 

Nagyon jelentékeny cscn1ényc volt az életcn1nck. hogy 
az /\P\í a tagjúvü választott. 1najd 1978-han 111cgkaptan1 az 
ün. „ezUst tú"-L an1i <!?. egyik igen jelentős kitlintcté.sc. 
ennek a tlrsasügnak. 

Életem és szakmai pályafutásom kiemelkedő és emléke
zetes eseménye volt. amikor engem a Halle-Wittenbergi 
Martin Luther Egyetem Tetmészettudományi Kara az 
Egyetem alapításának 475. évfordulója alkalmával rende
zett ünnepség keretében 1977-ben tiszteletbeli (dísz)dok
torrá (Dr. honoris causa) avatott. A megtiszteltetés az Egye
tem intézetével évtizedeken át folytatott tudományos 
kollaboráció elismerésén alapult. 

A }fuile-H-'ittcnhi!rgi Eg.veteni 11"K dékánja niondja a „Lauda
tio" -t 1977-ben 

.!\z ünnepségen a német egyetemi hagyományoknak 
rncgfc!elöcn ünnepélyes keretek között Schubeth profesz
szor. a TfK dékánja a .. Laudatio"-ban ismertette tudo
n1;:ínyos n1unkússtígornnt. rnajcl „Elektonn1ikroskopischc 
Untcrsuchung der Tcxtur von Tab letten" címen megtartot
tam székfoglalö clóad~ísonu1t. Ezt követte az Egyetem dí
szes oklevelének útadása. E1, az ese1nény több külföldi 
gyögyszcrészei.i túrsas{1g tiszteletbeli taggá avatúsa közül is 
kil'Jnelkedctl. 

Tübb alkalornrnal kapta111 felkérést nrra is. hogy kül
földi egycte111ck professzorainak a kinevezésénél oppo
nensi tevékenységet lüssak cl. Így nagyon szoros kap
csolatban voltan1 a pozsonyi Corncnius egycte1n1ncl, clc 
pl. n16g egy kairöi professzor kinevezését is oppon~íl

no111 kL~llctt. 

- Profl'Ss:or [Ír/ Ön 1968-1972 kö:öu két cikluson 
kcrcs:riil \'Olt Társasór;1u1k elnöke. S:crctnénk, ha cilnon
daná, hogy a: AfGYJ. elnökeként n1i/yc11 s:ándékai i'OÍtak, 

nzit sikcriilt a:okb1íl a s:ándékokhól, c/kép:c/ésckböl n1eg-
1·afósfrania és rnelyck i·o/tuk a:ok a kii:dc!rnck, a111clyckcr 
llir..:g kel/e;; harcolnia? 

- i"lagyon fontosnak ítélten1 n1cg a szakrna egységének 
incgórzését. Cs arnikor az f\1(J'{"f elnöke lcttern. rncg is 
jelentcttern egy deklar:'tciót a Gyógyszerészetben. „Egység
ben az eró" cín1111cl. 

Úgy érzcrn elnöki idöszakorn alntt a Túrs;:L<.;{1g tudo
rn~inyos tevékenysége jclcntöscn c\6rchaladt. és szerveze
tileg is r6sz! vcniink a 1udo11uínyos továbbképzésben. ~unit 
annak idején · 51-hcn kezeltünk cl fokozottan 1ncgvakísíta
ni. n1int szakcsoport. Rengeteg tov{tbbképz6 clóadüst tar-
1nHunk a 1ncgyékhen .. i\ntheus 1nödjúra az orszúg szinte 
rnindcn zugába c!jutnt!unk. 
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l(iemeltcn fontos szándékon1 volt a magyar gyógyszeré

szeti tuclon1ány bcn1utatása kongresszusokon és konferen
ciákon. 

l\1ég nem teljes mértékben, de 1nár elég széles körben 

nyílt meg a lehetősége a nemzetközi kapcsolatok kiépítésé
nek. Elnöki időszakom alatt, Zalai Károly f6titk{mal ren

deztük meg az els6 nagy kongresszust 1969-ben, ahová 23 
orszúgból jöttek szakemberek, és tartottak előadásokat. Per

sze nem vetckedhettünk a '84-es FlP-pel, mert a '60-as-

'70-es években nem lehetett csodát művelni. Adva voltak 

az ún. szocialista országokbeli kapcsolatok. amelyeket a 
lehetőségekhez képest folyamatosan bővítettünk több euró

pai országgal. 1Ylindcnckcl6tt Svájccal kezdtünk cgyütt

rnúködni. inert velük 1nindig nagyon jó kapcsolatunk volt. 
dc tiollandi{1val, Bch!iu1nmal és rnás orsz.úrrokkal is szoros 
kapcsolatokat hoztur~k létre. Én indítvün)~Ozta1n és kczd

tcni cl jeles külföldi szcrnélyiségck „Tiszteletbeli tag"-gú 

avatásút. .A..z akkori politikai vezetéssel enliatt is jelentős 
viiúirn voltak. dc neves szaktekintélyeket, több nyugati 

professzort is sikerült tiszteletbeli taggá avatnunk. 

A Gyógys:erész Kongress:us rnegnyitása -Aff~1 1969. 
fiairól: dr. Zalai f(árolyfötitkár. dr. Király K. a AJOTESZflltil

!:úra. dr. ,5zabú Zoltán rninis:.ter, dr. Issekutz Béla akadérnikus, 
dr. Vdgh Anial szaksz. alelnök 

PúlyafuU\:-101nat egyébként is végigkísé1ic, hogy vi

t:ík alapján kellett a gyógyszerészet érdekeit 1ncgvédc

ncnL .-\1nikor a I\10TESZ 111cgalakult, a f6titkára (r11eg
l1alt. ncrn enllítc1n a nevét) az alapszabályban csak az 

prvl1studornünyi túrsasúgok szerepét. jelentóségét cnlt.:ltc 

ki. É11 ezt kifogüsolta111 és kénlcztc1n: .. t-Iogyan képze

led azt. hogy az a!apszabülyban ncn1 szerepel a Gyógy
s1.cn„'.sZL'.ti Türsasúg? Ez ncn1 olyan kis lé.tsz(unú. rnint 

pl. a hörgyögy:iszoké. llaoc111 a legnagyobb tags:igut 

tudja 1naga 111tigütt!". fgy aztún rni is bclckcrii!Hink az 

;dapszabúlyba. és figyl;!cn1bc vették a ini sz(indékunkat 

!S. 

r\ hatvanas 6vck lllÚSOdik felére V~ílt nyilvúnvalövú. 
hogy 11cn1csak tovübbképzésrc. hanc1n szakképesítésre is 

si.liks0.g van és a rnin6sítés ter6n is cl6re kell tépni. Ezért a 

r11unkat;lrsakka!. kollég:'tkkal egyetértve javaslatot tettünk 

~! gyögyszcrészi szakképesítés létesítésére. Ebben nagy 

scgítségl'.l nyújtott Lá:dr Jr.:11ö. aki tclji:s rnénékbcn üthitta 

:i hL~lyzt:tL:t és uünogattn szúndt.'.kunkat. Lúzúr Jenőt l~ll 

rnindig nagyra bccsültern. és inost is úgy c1nlékczl~lll rú. 

hogy sokat tett a gyógyszerész•..:t és a gyógyszcrellútás 
tekintélye és rendje érdekében. A törekvésünket viszont 

ncrn értették n1cg az orvosok és azt kérdezték, hogy ugyan 

rniért szükséges a gyógyszerészeknek a rnunkújukhoz a 

szakképesítés? Válaszként 1nindig felsoroltuk. hogy hány 

szakképesítésre lenne kon1oly igény. Legfcls6bb szinlekcn 

is sokan hitetlenkedve kérdezgeuek és rnég azt is n1egkér

d6jelezték. hogy lennének-e jelentkezők. akik hajlandók 

tanfolyan1okon résztvcnni, és a szakvizsgákat letenni. f\zt 

válaszoltan1, hogy legalább nyolcszázan ván1ak a vizsgúra. 

Az első lehetséges alkalommal ezer szakvizsgázó volt! 

Végül Lázúr Jen6 elnökletével fclúllítúsra került az Orszú

gos Szakgyógyszcrészképz6 Bizottság, n1clynck Fégh An

ral professzorral ketten lettünk első alelnökei. lvicnct köz

ben alakullak ki a szabályok és rögzítettük. hogy rnilycn 

tcrüleicn. 1nilye11 ügaz.atokban li.:hct szakképesítést sze,rez

ni. 
.\z új lcllctóségckct a kollég<ik nagy érdek!üdésscl és 

ürönuncl fog:1dtük. sc3t at. akkori vcz.cté5k i;:ilva az eredn1l:,
nycket. érdcn1bcn istncrték cl a szakképzést csakúgy. n1int 
:1 doktorátust. 

:\zidö1üj1 indult harc annak érdckébcii. hugy kétlépcs()s 

gyögyszcrészi képzés lcgycrt 1ncrtegycsck a gyögyszcrtúrí 

gyógyszerészi 1núködéshcz h:írorn éves cgyeterni képzést 

is c!cgcnclcínck !artottak. ;\ fcls6oktat:is hclyzetércí! -.:gy 
bizottsúg irúnyítúsával 1970-72-bcn kést,ült egy orszúgos 
fehnérés. an1cly többek közölt cz1.cl is foglalkozott. ,\ 

bizottság e lnökc 0 ruaay (J_vula volt. a gyógyszerészetet 0n 
képviscltcrn. \1oltak olyan vit:1p:ut11crck is abban a bi:i:o1t
.s{1gban, akik - nünt az EL TE akkori niate1natikus végzcu

sl'.gú rektora lctcttűk H voksukat r:n1c,l!ctt. hogy húro1n óv 
b(ivcn ck:gcnd6 ahhoz. hogy a patikus a doboz gyógyszert 

kiadja. E koncepciónak rnég a gyógyszerészek kliziitt is 
voltak túrnogatöi. ugyan sz:ün s:z.crint kevesen. dc szú1nu1-

tcv6 crn berek. :'J.... kétlépcsős képzést akkor is a lcghat'trozot
l:ibban ellcncztcrn. és végül is a;-, :'1tsz.crvczést sikerült clk:.> 

rülnünk. 

S:ent-Gyúrgyi Ailh1rl dis::ilo.!.torní O'.'<i/ÓSi! 1973-han 

( f)r. Kcdvt's.1·y (iyiírgy a: ui,·atá tanács togju) 

- Proj~'.\·s::or úr ~:111/freue o i\'c111::crkó:i (iyá,~ys::crt;S:: 

J!cu!d l:t:'t·dcz::iik n;~:g, hug_v unlikor Tdrso.1·,í

g11nl: c!núkc rolí, hogyan o/akulr a kapc'solur u FIF-1ic/? 

- Kic1nclten fontosnak itl'.ltük 1neg a F!P-pcl az cgylitt
llHíküdés rendczésl'.t. és olyancyira jó kapcsola!okat sikc-
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rült akkorra kiépítenünk, hogy még az 1973-as FIP kong
resszus budapesti megrendezésének az ötlete is felvetődött. 
iviég '72-bcn bejelentettem, hogy nagyon szívesen rendez
nénk n1eg '73-ban Budapesten a FIP kongresszust. A FIP 
vezetőség egyik ülésén Washingtonban Zalai KárolJ' főtit
kár már a konkrét előkészítést is elkezdte, de megint bele
szólt a politika. A FIP vezetősége előírta, hogy valamennyi 
tagországának. illetve t{usaságának lehetőséget kell kapnia 
a részvételre. Ide kellett volna hívni Tajvan és Kína, Izrael, 
és még néhány harmadik világbeli ország társaságait, de 
ezek az akkori magyar politika számára „nem szeretem" 
országok voltak, így a külügyminisztériun1 nem engedte a 
1ncghívó elküldését. 

Hogy ez mennyire komoly tiltás volt, hadd említsek 
rncgint egy példát. Volt olyan eset. hogy akkoriban - ncn1 
a rni kongrcsszusunkra és rncghívásunkra-dclcgáciö érke
zett 'fajvanröl és a Ferihegyi tranzitvüróban kellett éjsza
kúzniuk rnajd a kövctkez6 repülőgéppel vissza1ncnni. n1ert 
nen1 léphettek be az orszügba. Ne1n tudtuk tchüt felelós
séggcl vüllalni b::írn1ennyire is szerettük volna. hogy vala-
1ncnnyi túrsasúgot beengedik az országba. ezért a FI.P vezc
töségc úgy döntött. hogy a „Duna kir;ílynöjc" helyett az 
„Észak kirúlyn6jc" Stockholn1. illetve Svédorszúg kapja a 
rendezés jogát. 

- Professzor Úr/ fia nuír bizonyos j(1kig röbbs::ür is 
áu:sús::tunk a politika területére is, engedje 1neg, hogy a:: 
Egés::ségiigyi Dolgozók S::aks::c1Tc::erébc11 hoss::ú idön kc
rcs::rül berölröu alelnöki ris::tségéröl is érdcklödjünk. J-/o
gya11 ,:frtékcli c::.t a funkcióját és egyéb társadalnli s::cre1;-
1 'Ó f / O ÍÚ SU i f? 

- Én ügy ércztcrn, hogy Szegeden a gyögyszcrészt~lrsa
d:tloin vczctcí pozíciójüban dolgozva azzal a vúrossal. és 
annak t;:írsadalrnüval, arnelybcn élek és dolgozorn. knpcso
l;itot kell kcrcsnc111. Így kerülte111 be olyan t{u-~adalrni tes
tületekbe. arnclyckhe az akkori körüln1ényck közölt a jö 
sz:ü1dék vezetett. Így lcttc1n a 1-Iazarias Népfront vürosi 
elnöke, lll<~d vürosi taná::stag. valan1int az Orsz{1gos Békc
tanúcs tagja. /\z ernlített funkciókat jó szúndékkal vállal
tarn. és azt val!ottarn, hogy egyesítsük az erőket. tegyük 
1ncg rnindazt. :unit a nernzct elvár tólünk. Ivfeg ncn1 alkuvö 
volta1n, a lclkiisn1cretcn1 ellenében soscrn cselckedtc1n és 
sohascrn tértcn1 cl az otthonról hozott becsületes. tisztessé
ges élet úttól. 

l 975-bcn kerestek 111eg azzal, hogy a népfront városi 
dnéiki funkciója helyett szakszervezeti feladatot vüllaljak. 
Én a szakszervezettel azelőtt különösebben ncrn foglalkoz
tarn.1ncrt csupún egyszerű tag volta1n. dc a soron kövctkczö 
kongresszuson Végh Antal professzor tír utöcljaként n1cg v:'t
!asztottak az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete a!cl-
11ükévé annak l~llcnérc. hogy scrn az orvosok. scn1 az cgés1.
s0gligyi dolgozók ncrn is1ncrtck. 

Ez nagyon érdekes feladatkör volt, inert az egészségügy 
2go ezer dolgozójának a problén1áival az akkori elnökség 
intenzíven foglalkozott . ..'.s sajnos szépszCunrnal voltak jelei 
annak. hogy· az egészségügyi dolgozók n1egélhctésébcn. az 
L~gészsL~gügy szervezésében. az irünyításban. az Egész
ségiigyi íV1inisztériun1 tevékenységében növckvö hirínyos
s:'tgok vannak. Ezekkel a problén1ükkal az elnökségi, illetve 
a központi vezct(}ségi üléseken közelebbről is n1cgis1ncr-

kcdhcttcm. Ezeken a tárgyalásokon sokszor elnöki funkciót 
is elláttam, mert arra allrnlmasnak tartottak. 

Az elnökség megbízásából a gyógyszerészet továbblé
pésének. haladásának lehetőségét keresve egy ad hoc bi
zottság élén igen intenzív felmérést végeztem - ez kb. egy 
évig tartott - bevonva n1indcn gyógyszerész illetékest. A 
központokat, a Társasügot és müsokat is meghallgatva a 
gyógyszerellátás egész helyzetéről egy nagyon részletes 
jelentést készítettem és eljuttattam az Egészségügyi Mi
nisztériun1ba. Megállapítottuk, hogy a gyógyszer-nagyi
parnak óriási rezsivel. apparátussal dolgozva nem érdeke 
kis forgalmú készítmények gyártása, Talán én mondtam ki 
az országban először - n1ég a hetvenes években hogy a 
galenusi laboratóriumok cne alkalmassá tehetők. Ezeknek 
1ninden jog és lehetőség biztosítüsával nlúr rég át lehetett 
volna adni egyik vagy 1nüsik készítn1ény előállít::ísát termé
szetesen úgy. hogy anyagilag is 1ncgérjc nekik. I\1eg kell 
rnondjan1 ()szintén. a fclrnérésnck sajnos nem lett különö
sebb eredménye, a jelentés valószínű valan1clyik 1niniszté
riurni fiökban elakadt. 

.Abban az időszakban. arnikor szakszervezeti alelnök 
\'Oltarn. az Orsz::íggy·úlés Szocüílis és Egészségügyi Bizott
s:igúnak egyik ülése hosszas el6készítés után 111cgtürgyalta 
a gyógyszcrcllátüs helyzetét. Ezen 1Vikolics Károllyal és 
.\'1e11s::J..;.' Ernövel tartottunk külön-külön előadást. ami -
lÍgy ítélern 1neg - nagyon hatüsos volt. A Bizousúg ::íllüst is 
foglalt ebben a kérdésben. azonlnu1 sajnos nagyon sok 
erechnény ebből sern szftnnazott. 

;\.: Af(;yr elniike dr. 1\likolics Károly J.:iis::iinti 11 70 én!s 
prof~'ss:orí 

Sok alkalunnn:!l egyli!I lévén az cgy111[Íst vúltci egész
ségügyi n1i11isztcrekkel, n1inisztcrhclyettcsckkcl Lapasz
!alliatt:un. hogy ncrn nagyon isrncrték. és főleg ncn1 isrncr
ték cl a gyógyszerészek és a gyógyszerészet fontoss:-ígút. 
f-{ i:íba kCrten1, rnagyarúztanL hogy tudon1ásul kellene végre 
\·e1111i és dek!ar~ilni: a gyögyszerellütás az egészségügyi 
a!;ipcl!útúsnak egy nagyon fontos része. nen1 nagyon törőd
tek Vl'.lt:. Nern egyszer kifogüsol1a111 - sokszor el is fogacltúk 
az észrevét~lt -. hogy a niiniszteri rncgnyilatkozüsokban. 
elóacl~ísokhan az egészségügy hc!yz~téröl. körhúzcllút~isröl. 
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gazdasügosságró! és rnindcnról volt szó. dc a gycígyszcr. 
gyógyszerészet. gyógyszcrcllát6s soha cl sc111 hangzott. 
Talún S:abá Zoltán miniszter volt az egyedüli. aki nc111 
felejtette cl c1nlíteni a gyógyszerészetet. 

A '80-as évek els6 felében megváltozott a szakszervezet 
1núködésc és a vezetés némileg diktatórikuss:í vúlt. Elóbb 
Szabó Zolián. a szakszervezet akkori elnöke mondott le 
nekem eímzeu levélben. majd néhány pontban indokolva 
én 1nagam is lemondottam az alelnöki funkcióról. és 111cg

lepetésrc visszavonultarn. lvra is úgy hiszem. hogy helyesen 
jártam cl. inert ezután a nyolcvanas évek közepén olyan 
zúrLavaros időszak következett. a111i ncrncsak az Egész
ségügyi Szakszervezetben. hane1n a széles türsadalon1ban 
is kornoly vitúkkal jdrt. 

rvlüra inúr jelentősen megv{1ltozot1 n helyzet. .P... 
gyógyszerészet vonatkozüsúban az tíj helyzetben a szak
szervezet korúhhi fclaclat:ít. tch:ít az érdekvédchnct és 
az érdekképviseletet a Gyögyszerész Ka1nar:ínak kel! 

ctl:ítnia. és n1cg kell kapnia azt a Jchcttíséget. hogy nc
csak írásban terjeszthesse clö a javaslatait. :unclyekct :i 

1niénkhez hasonlóan valahova eltesznek. hanc1n a fcíh:i
tó.süg és az illetékesek ténylegesen akccpt:ílj(tk is az ül
l:ísfog!al~ísait. 

-A politikai- ga:dasúgi hciy:et a: uröhhi idöhc11 sy/ikc

rcscn n1eg\'Ó{to:ott, és e: kihat s:ak11uí11k hcly:ctérc, ln:/<i
lydsolja a JÚl'Öjét. PrldCss:or IÍr 111csítl;Íl;sc s:crint 111clyck 
u:ok a tcriilctck, ahol a lcgh;n_vcgcsehh Fcí/to:<Ísok s:iil:.sc;
gcsck és Fcírhatók? 

- ;~gyógyszerészet dünt(í változ:ísok el('itti iclöbcn v~ui. 
Hogy a vúltoz~ís szükséges ncr11 vit:1thntó. dc hogy n1ikor 
jön létre. az sok g:ítló köríilnH?J1y1tíl fligg. Sok :1 v;íltozt:1t
nivalcí, dc legfontosabb a beteg érdekének a figyc!cr11hevé-
1clc. Nézetein szerint alapvető fontoss~ígLÍ a gyógyszcrgy{1r-
1js és a gyögy,-;zerforgalrnazá'! út~1lakí1{\sa. a gyögyszcrt:ír 
1..'.s a gytígyszcrész szerepének a nH.'.ghatúroztísa. a gyög:y
szcrész-lx!teg kapcsolat kialakít:isa. ) .• gytígyszcrészi tevé

kenység fontos része kell legyen a rncgfelcló színvonahí 
gyögyszcrisn1crtctés 1ncgtcrcrntésc rnind az or\·osoknak. 
niind a betegeknek. dc rnindcnckclótt 1ni::g kell ha1:'1rnzni 
1nagü11ak a gyógyszerészetnek a célkitűzését. 111cn enélkül 
nen1 érdcincs scn1n1ilycn részlc1tel foglalkozni. 

\'esszük figycle1nbe. 1nég a kör.elickbcn is ;.;okkal több 
törzskönyvezett készítn1ény van. nlint nálunk. 

i\ vültoz:Isnak döntő része a privatizül:is. tvlihan1arabb cl 
kell érni. hogy a gyógyszcrtúrak ne egyes gyógyszertári 
központok egyes vezetőinek az érdekei szerint privatizú~ 
lödjanak. A gyögyszcnúr csak gyögyszerész vezetésével 

111 úködhet. és biztosítani kell azt az úrrést. an1 ib61 111cg lehet 
élni. 

A privatizülússal kapcsolatban az illetékes fdhatöságnak 

incg a l<:unar:ínak figyclcrnhc kell vennie több olyan rncg
oldandó problénuíL an1i eddig ncn1kcrültkcllcíképpcn1ncg
fontolúsra. Csak példaként hadd c1nlítsck néhányat. .P...nlikor 
111~1gúnkézbcn lesz egy gyógyszertár. nlit fognak csinúlni a 
gycnnckgnndoz:ísröl visszatérö. vagy a gyerekkel jobban 
lcklit(itt fiatal anyúkkal? ,A.dni fognak-e nekik rnunkahc
lyct'! Vajon visszaveszi-e ókct a gyógyszcrt~ü? Fizetni fog
j:ik-c ~1 n1cistani fc!tétclckkcl ;1 túr;-;:1cl~1lc1r11bizt(1sítúsi j:iru
!ékot. ha a !..'.\ciniekc tíz é:ves k(lr;iig betcgsCg rniatt 
µy:ikrahhan t:ívollcvlí rnunkatürsröl. kulleginún.í! lesz szö'! 
Ezek a szocíú !is szc111 pontok is nag)'lln döntöck és fontnsak. 

Lehel. hngy k1..~vcschh gycigys1.crés1.rc lesz szlikség. Bi1.
ll1sí1ja-e r11~1jd valaki a Budap-.~st,_:n ös Sz1.:gedl'.n vé,gzct!i:.:k
nek (s(í\ :iz itl<'ínkí..:111 elhangzó tervek szerint a L)cbri.:ci..:nhcn 
képz1..~t1ck11ck is). hogy üt Cv nnHva n1unkaliclyct fognak 
kapni? Id~iig könnyú volt. dc a privatizú\;í;.; utün n1indcnki 
igyekezni fog kevesebb gyögyszcrészt alkalnia:r.ni. és csa~ 
l:ídi összefog:íssal. val:unint nyugdíjasok alkal111az<isúval 
(1lc!j:1111cg a problc.~111üit. /\ nyugdqas alkalrnaz:ísa \;:cclv1..:zö. 
ugyanis 1ncgvan a gyakorlata és 11c1n nicgy gycrn1ckgo11do
z:ísi szah:ids:ígra. E1nléks1.cn1, a ·:Hl-as Cvckbcn nagyon 
.'uk. h:írc1111-nögyszüz gyógyszcí·ész vn!t úll:ís nélkül. n1crt 
a tulajdonosok igyck1..',ztek 111in15l kc\'csc.hb gy,lgyszcröszt 
:ilk:dn1azni é.s olcsó n1unk:1cr<ít kapni. Jö lenne. Ila ezt cl 
tudn:iiik kerülni! 

i\1cg kell tt.:rc1n1eni a tul;Jjdon hiztons~ig:ít is. i"-iagyon 
.'uksznr ;iclóclhnt olyan helyzet. f1ogy a gyögyszcn.'.s:.~ 111eg
\.l'.hcti :1 bcn.:nd1.'ZL'.SL a helyiség.cl azonb:1n csak bérclhcli. 

Beszélh1.'.l1H:nk n1Cg az ~1sszis?.ll'.llsck s1.crcp0r(il is. \/an
n:ik olyan clgondc1l~isuk. 1nclyct ;.;zcrint nc1n jö az. arni 
id:íi g volt. 11\l:rt vala1n i 111:ísL f6isku!a-f\5k:l hJ1ct1il: a képl.é~ 
:-;(ikre !t:.;1re!H1zni. Nl'.zct1.'.n1 szerint lil;lycs. hogy ;1 

µy(igyszcrész adja ki a gyögyszr:n l'.s inund.ia cl a bcteg!ll'.k 
:izok:!! ;1 h:1szn:ila1r:1 \'on:i!koz(i isn11.,'.!Tlckcl. :ti!lik1..~t az or-

/\ kövctchnények v:ihnzása 1negkövctcli az uk1:1t;í.,;i \'(1.\' !ll'r11 lll(lndott L'L 

anyag 1nödosít{1sát is. /\z eddigieken kívül a g;1zdas:ígi 

és a pénzligyi alapok. az 61!ntgyélgy~íszat és <I tcrrné
szctgyögyúszati isn1crctck ok1at{1sa fcltétk~nlil szliksé.ges. 
Sajnos cüdig az illetékes n1inisztériun1 ncrn adPtt olyan 
intenciókat. ainclyckct az cgyetc1ni és posztgradu:liis okla
lúsban a gyógyszerészet területén hasznosíthatn;ínk. 

Nagyon fontos a g:!lcnusi labor:11óriu1nnknak és a szak
felügyeleti rnunk:ínak a incgtan:ísa és 111cgcnísíi0sc. :\. 
g:ilcnusi laboratóriurn foglalkozhat rn:ijcl hi:ínycikkck cló
:lllít~ísüvaL azonban a fcl:icl:1tukat orsztígosan lehetne rt..~1-

osztani. 1ncn lényeges szctnporl! a gazd:is:ígoss:íg. 

Nézctcn1 szerint a 111agisztrülis gyögyszcrkészít0s a jii
vCibcn jelentősen le fog csökkenni. ;\zt hisze111. !1ogy a 
jelenlegi tcrápiús isrnerctek és célkitűzések szerint ezekre 
ncn1 lesz szüks6g. viszont !lÖ\'clni kell - n1egi11tcs:1k ncrn 
gyorsan rncgv:ilösítható kívüns<íg - az orvosuk .-;1.:in1:ir:1 
nyüjth:llÖ gyögyszcrkincs büségéL ;\künne!yik orszúgo! 

- /\'e 111 k (; rs (;g cs u::: c5; y 1' í cn lÍ !: ~;! 1: l:.1· 11 i e,~ !u 1 u i ro:::ó s: e „ t' f )\ · 
hii·uuís11nk fl'.i\·/~fénck uluk.11/ásóhan. s:::c111j?1Jn!of:ar le-

- .'\Z C\2VC!C!Hi oktat:is C\2Vik Ct..'.!ja a;: ()n;ilhi \20!ldulko
d:i~:r;1 ncv~i,~s. !~n egösz nit1~~licl(~sc;n ;dalt e1.t í_iyl:keztcn1 
n11..cgv;il<ísí1ani. l'.s 1.?.7.1.~l - k:ga!:lbbis nzt hiszr..:n1 e! tud!ani 
kerülni. hogy ne 1 iszt:ín „1..: h.:f:in!csonltornny"-szerlí val:uni
hcn rnlíkCidjlln a t6Hink kikcrlllö gyögyszl'.rész. h:uicn1 az 
orvossal 1.:gyüll1111íködvl'.. a rc;ili;-; (lcthcz kapc.:1okidv:1. ;:1 
n1cgt;u1ult ísn11.'.rctcket a gyako1t1tb:1n ün:ilh'i:1n alka!niazza. 

S;1jnos a hu1n;inus gnndolkod~is az Egyetcrncn ncni ;;a_iü
!Íth:1t(i l'-L 111er1 az clcí:id:isok sorún ez nc1niµcr1 tlinhct e!cí. 
Ez1 cs:ik akkur :;z<.TZi flh.'.g :t gyl:1gysz ... T0sz. aniikor kikerül 
:1 p:1tik:ih;1 és !dtj:i :1 b::t1.:g cnlh<.:rt :\ probk;1n:íi1:;11. 1'v1égis tígy 
gp11dolu111. hogy lla egy cgyí..'t1..:n1i ok!al\íban n1cgvan a 
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hurnánus attitüd. akkor ez nc111csak az oktatásán és gyakor
latvezctésén. hanem a viselkedésén is nyo1non követhető, 
jó kontaktusa lesz a hallgatóval, és ekkor ilyen irünyhan is 
befolyásolhatja őt. Az egyetemi oktató mindig kirakatban 
van. még akkor is. ha laboratóriumi gyakorlatot vezet, a 
mozdulatai. a beszéde, magatartása példamutitó kell. hogy 
legyen. Ez fokozott mértékben áll a tanszékvczet6krc. 

-/(edvessy tanár úr el!,adásai tartahnas, általános vi1le-
111ény szerint élrnényt nyújtó előadások ro/tak, Professzor úr 
111i11denkor 1r1egfelelt a:: általa szabotl inzént e1n!íre11 elvá
rásoknak. !v!ilyen volt a kapcsol ara a diákjaii·a/ és nzi a ta
pasztalata Professzor tírnak a ha//gatöságról, elöadásai
nak lcítogaróiról? 

- Oktatni nagyon szcrcttcn1. Sz{u110111ra rnindig rendkí
vüli élrn6nyt jelentett az clóadüstartás és ezt a hallgatók is 
kell6en értékelték. rendszeresen júnak az öráirnra. /\ nyug
díjba 111cnctclc1net 111egcl6zó években a hallgatök különö
sen az orvoskaron úgy vélték. hogy fölösleges eljárni az 
elciad:L-;okra. rncn hiszen van tankönyv. Nekcni is volt 
t:1nkünyvc1n. a1ni n1úröt kiadüsban jelent 1ncg és a lcgutlíb
bi időkig hivatalos volt. a hallgatóin1 n1égis 1nindvégig 
eljürtak az óráirnra és ritkaság-szá1nha 1ncnt, ha hi{1nyoztak. 
Ehhez persze hozzátartozott, hogy nc1n a 1ankönyvc1nct 
olva:;ta111 fcL hancn1 rnindig szabadon acltarn elő. ugyanis 
1ncggy6z6désen1. hogy csak úgy lehet a hallgntökat oktatni. 
ha az oktató előre felkészül és szabadon beszél. n1crt a 
szc1nckct nézve. a hallgatöság rnagatart;ls~ít. r11cgnyilatko
züsai1 figyelve lehel kiépíteni jó kontaktust: csak így érez
heti az oktató. hogy jcí volt-e az cl6aclás. érthet() volt-e. ;:u11i1 
1:1nítotL I-la ncn1 sikerült a cC.lornal teljes 111értékben elérni. 
az éppen sajüt 111agan1nak volt jcí figychncz1ctés. és a kü
Vl~tkezó c16ackíson rncgfclc!6képpcn korrigúllarn. l\iJindig 
igyckcztc1n új dolgokat is előadni, és ércztc1n, hogy ezt a 
hnllgntös::íg 111C.ltünyolta. 

Ivlindig türckedtc1n aITa. hogy teljes ohjcktivitüssal bí
r~ilj:un cl a hallgatöin1 tudús(ll. azonbnn a szigorús:íg 111 indig 
együtt jdrl a hurnünurn1nal is. Nen1csak Szegeden. hant.:111 
n1.-ir B udapcste11 is azt n1ondt~'ik rt.'.{un. hogy arnikor vizsg<Íz· 
1attan1. szigorú. de igazs(tgos voltani. 

Úgy go~clo!tan1, hogy; színvonala! feltétlenül nicg kell 
ta11:ini. cz6rt rncg ncn1 felelés esetén. ha indokolt volt. 
bizony buktatta1n. dc hogy ez nern e1nbcnclenUI türtö111. 
arra jö p('.lcla a következő. Egy kollegina ft.:lkészü!ctlcnség 
rniatt ncn1 nycne cl a 1ncgfelcló érdernjcgyct és csak a 
pötvizsgúja sikerült. Harag és indulat nélkül túvozo!L a111it 
111ise111 bizonyít jobban. hogy n1C.g Capri szigctér(íl is kül
dött késóbb kedves képi::slapot. Úgy hiszcn1. hogyha Cap
riban én jutok eszébe. é.;; ncn1 a harag vagy pedig a nehez
telés n1aradt n1cg benne. akkor nincsen nagy baj. 

.'-\külföldi hallgatóinkkal is 111 indig sikerült jö kontakt u~;[ 
kiépítenünk. s6t a harrnadik vilüg országaiböl többen jöttek. 
és ncn1csak gyögyszerészi diplornát. doktorátust. hancn1 
kandicl{1tusi niincísítést is szereztek. Sokszor cljö!tck hi,·a· 
talos fórun1ok képviselői vagy kulturúlis attasék is, ös rneg
köszünték.. hogy n1cghatúrozoH színvonalon kív;íntuk n1cg 
a vizsgákat. 

!'-Tagyon sok kedves n1orncntun1 adódott a két é:; 
fél évtized alatt. anlire örünn11cl és szeretettel crnlékc
zeni. 

En1léksze1n, a búcsúzó évfolyarn nlindcn évben eljött 
a lakúsornhoz és az ablakon1 alatt felsorakozva szere
nádot adotL A lejövetele1n után csak egyszer kellett a 
hnllgatóin1nak an·a a kérdésre válaszolnom, hogy mi a 
kedves nót<ln1 (Tele van a város akácfa virdggal). mert 
az így 1negszerzclt .. is111crctef' egyik évfolyan1 a 1násik
nak adta tovább. 

Sohascrn fogorn elfelejteni, hogy az utolsó búcsúzó év
folyam a 70. születésnapomon éjjel az ablak alatt felsora
kozott és fáklyákkal kialakította a 70-cs számot. 

Sosen1 feledhetem azt sem. hogy az utolsó előadásomon 
egyenként jöttek clé1n a hallgatók és a katedrán n1indegyi
kük egy-egy piros szegfűt adott út. 

Ivlindig is közel voltak hozzá1n a hallgatók: cgyik-n1ásik 
évfolyan1 rnég 1nosl is 1neghív a talúlkozöira. 

-P r(~f"c ss:or úr é1·ti:cdckcri át a /~,f ag_var G_vógyszerés=cti 
Tdrsasáp,1u1k 1·c:etös(i:.;i tagja, é1·ek.c11 cít elnöke 1·olt, jól 
is111cri ·rársaságunk uJrtl'ne!él, célkitlfzéseir. Ön s:erint az 
újahh nagy 1·ú!1o:ós idös:akáhan hogyan nzódosu! a Afa-
1.;yar (Jy1í.f.!.ys=erés:cti 'f'ársaságjCladauz? 

- .'-\ vúltoz~ísnak a l\·1agyar CTyögyszerészcti Társaság 
életében is 1ncg kell történnie. Úgy gonclo!on1. a Társaság 
jiiv6bc!i feladata a tudorn:ínyos tevékenység t<Í111ogatása 
és 1nüvclése. tovüblxi hazai és ncinzctközi konferenciák. 
kongresszusok rendezése kell legyen. 

:-\ tvl:igyar Gyógyszerészludo1nünyi Társasüg 1925-bcn 
jütt létre. és nagyon sokn1i11clcnbcn képvíseltc a szak1nüt. 
tovúbbképzi.S.sckct szervezett. dc első.sorban a tuclon1:ínyos 
l1alad~íst St..~gítcttc. A tudn1nányos társas;igokat '49-hcn a 
politika iinhatnlrnúlag 111egszüntet1c és helyclte a szak.szer
Vl~Zcthcz ~apcsolödö ún. szakcsoportok. n1úködését engcdé-
1 yt.:zték. Igy j<itt létre a gyógyszerészi ;-;zakcsoport is, a1ne
lyik a korlátok szorítüsüban. a lehetőségekhez képest 
nagyon jöl l~ítta e! fcladat~it. .A. szakcsoportban Végh Antal 
elnöksége alatt. én lcttc1n az elsö" alelnök .. A.nlit lehetett. 
111cgprdbúltuk. Tov~íbbképzö tanfolyan1okat szcrvt.:ztünk. 
jürtuk az orszúgot. tartottuk :.i lclket a kollégríkban. A szak
csoport persze ncn1 volt idcütis rncgoldüs, a keret ne1n volt 
rncgfc!c!cí. nH.:rt a \chct6ségcink nagyon korl{1tozottak vol
tak. ugyanis a ttHJorn:ínyos túrsasúg szakcsoportként a szak
_,;zervl'.Zet é,giszc alatt rr11íkddött. ezért n1indenképpcn vül-
1ozt:llni akartunk. 

_;\niikor rnür lehetségesnek tűnt. kezdcrnényezle1n. hogy 
lH11.zuk 10tre a Ciyögyszcrészeti Türsaságot. .A. szakcsoport 
~1kkl1ri Vl'.zctójc félt a kiizdelrncktöl. ellenben [elhataln1a
zá-.:t kapt~1rn. hugy vívjan1 incg a harcot a ;.;zakszcrvezct 
akkori fötitk~irúva!. aki teljes cgészCbcn ellenezte ezt az 
akciói. Csatüt nycrtt:n1. így 1963-ban 1ncgkaptuk a Jviagynr 
Ciylígyszcrészeti "fúrsasúg cínihasználati lehctöségét. dc 
cs;ik k0s6hh. t \)(lh-ban a lVlO~!'ESZ n1egatnkulüsúval ala
kulllattunk út teljes jogú és fc!adatküní t<írsasúggü. 

;-\ kClnccpciö sok:íig az volt. hogy ez a legnagyobb, 
h:írornc;,l:r föbcil ül!ó türsasúg n1aradjon egységes. rr1crt ha 
;i (10-fii urvost;i.r.-.;:1s;ig inellctt l~gy ilyen nagy Jétszúrnú 
gyc"1gy.szt:rés:r. csapat n1cgszölal. akkor azt figyeleinbe is 
kell venni. l(és6hb persze egy-egy szakterületen voltak 
n1t...'.gnyil:i!kozüsok és törekvések az ön;íllösoclús érdGkébcn. 
de annak inég akkor nc111 jiitt cl az ideje. ivíost viszont úgy 
gondolon1. hugy a ~fúrsa:-;úg jövl"ijc szcn1pontjt1hö! n1úr elei-
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nyös lehetne. ha öt vagy hat önálló társaság alakításával 
megkezd6dne a szakosodás. A szakosztályok már most is 
megrendezik a kongresszusaikat. konferenciáikat, külföl
dieket hívnak meg, bizonyos önállósággal n1áris rendelkez
nek. 

Hogy ez a szakosodás a MOTESZ keretében vagy telje
sen önállóan, valamilyen gyógyszerészeti szövetségben 
történik, már kés6bbi beszélgetések tárgyát képezheti. 

Természetesen biztosítani kell belföldön és nemzetközi 
szinten is, hogy a magyar gyógyszerészet reprezcntúnsa a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság legyen. A hangsúly ré
szemr61 a tudományos tevékenységek végzésén van. a lé
nyeg, hogy szakmai ágazataink nagyobb autonón1iával dol
gozhassanak, és az elnökség csak reprezentálja a szakn1a 
egységét, mondjuk egy ne111zetközi fórun1011. ahol nc111 
lehet öt külön magyar társaság. 

- Prl~/Css:or Úr! Bcs:élgctésfinkbcn röbbs:iir is s::óha 
kerültek olyan escrnények, anrelycknek ko1110Iy tnagán
életbc!i, családi kiha1ásai is lehettek, és anzelycket a családi 
háuér né/kii! talán nehezebb Icu \'OÍ na átélnie, ugyanakkor 

fefeségéröí, gycr111ckeirö! n1ég ncrn cscu szó. 

- Fiatalként is sokat dolgoztan1, kevés volt a fizetés, 
ráadüsul a házasodásban is igényes volta1n, és n1egvúrta1n 
az iga.zit, így elég kés6n, 40 éves koromban n6sültcn1 rneg. 

Feleségem házasságunkat 1ncgel6z6cn a tanítványom 
volt. Végzése után több éven keresztül először az akkori 
„Csillag Gyógyszertárban" dolgozo!t Budapesten. n1ajd 
egy budai SZTK gyógyszertárban volt vczct6 helyettes 
rnindaddig, míg 1961-ben ~1 csaldd le nen1 települt Szeged
re. Nagyon sokat segített. mcllctten1 volt jóban-rosszban. 
nehézségekben. sőt szakmai téren is sckat kaptan1 t6lc. inert 
cl1néleti is1nercteimet rendszeresen kiegészítette a gyakor
latból közvetlenül jöv6 informúciókkal. Szegeden el6bb a 
gyógyszertúri központban dolgozott elég nehéz körüln1é
nyek között, mert ugyanabban a szakn1ában professzor 
feleségének lenni nehéz. Iv1ajd ütkerült a Szegedi 1Zórh~iz 
gyógyszcrtár.:íba, melynek a vezct6 főgyógyszerésze lett. 
Nyugdíjba vonulásakor megkapta <l.J(iválö gyógyszerész" 
kitüntetést. 

A \cányon1 Budapesten gyógyszerész, a fiarn fogorvos. 
és 1nost n1ár öt unoküval büszkélkedhetek. közülük négy 
fiú. a legfiatalabb kislány. 

- B es:élgetésiink végejC/(! kíváncsiak lennénk arra, hogy 

nzi a:, anli kikapcsolóchíst nyújtotl n11111kában igencsak :s1í
folt élct1ítja során. 

- Ivlindig is felüdülést és szórakozást jelentett a zene. 
an1clynek nagyon sok múfajút szeretein, Nagyon szcrctern 
a kl:Lsszikusokat, élvezője vagyok az operáknak. oratöriu
n1oknak, operettcknek is. csak a kcn1ény rock a kivétel. 
l'vlintegy 50 év differencia van az én koro1n és a hallgatók 
Jletkora között, sok1nindent n1egértck a fiatalok rnagata11ü
süban, de a „kernény" zenét ncn1 tudon1 111egszc.rctni. 

l\1indig is örö1nörnrc szolgálta hegyi túr<íz::ís. :\rníg crón1 
és lchctóségcrn volt r::í és a lábairn is jobban bírtúk. sokat 
ttíráztam .. Annak idején. arnikor n1ég fiatal voltarn. többször 
rncgj.:írtan1 a Kárpátok 2000 1nétcr fölötti csúcsait. Csík 

hegyeil, Húron1székct, a 1-largitát. f\11ára1narost. Ezek gyö
nyörködtető dolgok voltak, dc a Bükkben. a lv1::ítr::íban is 
nagy kirándulc:ísokat, túrákat tettcn1. Sokat jelentett bar::íta
inunal n1cgm{1szni ezeket a hegyeket, vagy eljutni a Lon1-
nici-csúcsra, csakúgy nlirn annak idején a '30-as években 
feljutni a Zugspitzrc. Nagy gyönyörűség voll ez. csak per
sze !udo111ásul kell venni, hogy a szervezetnek vannak 
kopá.sai és inast 1nár örülök, hogyha a hannadik en1eletre 
fel tudok jönni, amikor a lift nem múködik. 

Ha azt kérdeznétek. hogy újra kczdcné1n-e az élctemel. 
az érettségitől 1négegyszer végig csinúlnárn-c rnind ezt 
a küzdel!nct, azt válaszolnám, hogy ncn1 tudorn. 1914-bcn 
1nég a Monarchi::íban születten1. az első vi\{1ghó.borút 
1nint kisgyermek n1ár átéltcrn. Hüny rendszer és rend
szerváltozás volt. tunit rneg kellett élncrn! .A..z a becsületes 
n1unka. <-unit a szül6i házban tanult:un. sokszor ncn1 volt 
elég. arni egyszer ér<lcnu1ek sz{unított. azt l:gy kövctkczö 
rendszerben hib<ín1ul róttük fel. 

l\!lunkún1 sorún 1nindig igyekeztern figyclcinhc venni 
Tolsztoj híres gondolatút, n1ely szerint az élet céljaszolgúlat 
az ernbcr és a túrsadalon1 javúra. 

.~\hb~1n a szerencsés helyzetben voltanL hogy nlindig 
nagyon szívesen dolgozta1n. és szún1ornra a ni unka, lc,!.!ven 

A 70 él'es iiruwpségcn a cs<llúd kiirl'hcn jtJ,_<.;.; 

az oktatús-kutatú.s. túrsadalrni tcvékcny'ség vagy a hallga
tókkal való kapcsotatt<.u-tús. rnindvégig örüniet jelentett. dl'. 
a nehézségeket sen1 felcdhctenL 

/\ tudonnínyos kutatón1unkürn crcdn1ényc 2(10 nagyobb 
ré-szt külföldön. clsösorban nénJt.:t nyelvterületen puhtikúl! 
dolgozat, több tankönyv. jegyzet ('.S szahaclalPrll. 1nc!yck 
l'.gyrésze Szegedhez kötödik. 

360-nál tühh clóaddson1 volt. neni szán1ítva a tov<'ibhkCp
zö clöaciüsokat. 1nclyek jclentös részét ne111 rn<1gyar nyelven 
rnundtan1 cl. 

Iv1ég soknlindcnr61 lchctnc beszé lgctnünk. dc \·iss:,;.agon
dul va az élctpúlyún1ra isrnét csak azt n1ondhato1n. a1ni az 
Egyc.tcn1 egyik jelentékeny kitlintctésc a Pro \ .ir1i„·:..:r;:ita.'i 

ércn1 útvétclckor hangzott cl nyilvünossüg c!,ílt: rr1agarn 
rnunk:íjüvaL an1híciójüval értc1n el rnind azt. :unit clértcn1 
anélkül. hogy bclépte1n volna a ko1nn1uni~ta p;irtba. 

- fi.' iJs:Dnjiik o hes:J!gc!és! is J:(vánj11k, hug.\· 1ué,!.! sokcíi,~ 

ít'\'t{enykt'l/jt;k s:nknuínk to1·úbbi erösír,;sc t:nl<kéhcn. 


