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B eszélgetősarok 
Szerkesztőségünk régi szándéka, hogy szakmánk kiemelkedő egyé11iségeit, mwzkásságukat és személyiségüket - életük 

egy-egy jeles eseményéhez kapcsolódóan - a hivatalos megemlékezésen tzíl, a szaklap adta lehetőségeke11 belül, de 
kötetlenebb fonnában is bemutassa. 

Rovatunk 11eve az MGIT irodájának arra a részére wal, amelyben az oldo11abb beszélgetéseket folytatjuk. Kérjük, 
törekvésünket fogadják jó szlvvel. 

GJó;;Jy:l,=:-r~I 35.437-447.1991. 

A múlt ismerete és a jelen vizsgálata a jövő záloga 

fmerjzí Zalai Károly professzorral 70. sziiletés11apja alkalmából 

- Amikor az ember a hetve11edik születés11apját eléri, 
kézenfekvő, hogy számvetéstkészltse11 mindarról, amit elért 
és újra felidézze életzítjá11ak legfo11tosabb állomásait. Tisz
teleti el arra ké1jük Professzor Urat, hogy ezt a számvetést 
velünk szaklapu11k készlt/Jivel és olvasóival - közösen 
tegye meg. EltJszöris a családi indltásról kérdezzük és kér
jük, mondja el gyógyszerészi pályára kerülésének törté
netét. 

- Mindenek el6tt szabad legyen a látogatást és a be
szélgetést el6re is mindkett6töknek megköszönnöm. 
Amennyiben ez összefügg a hetvenedik születésnapommal, 
örömmel veszem, ha áttekintést próbáltok rólam kialakíta
ni, de kérem, hogy az ünneplés szerény keretek között 
történjen. 

A gyógyszerészi pályára indítást tulajdonképpen az 
édesapámnak köszönhetem, a_l;:i mint gyógyszertártulajdo
nos, az akkori Magyarországi Gyógyszerész Egyesület ke
rületi elnöke, köztiszteletben álló ember volt Cegléden, 
ahol éltünk. Úgy nevelt, hogy a gyógyszerészet megbecsült 
foglalkozás. 

Zalai Ede nagyapámat - :üd szintén gyógyszerész volt -
nem ismertem, mert hamarabb meghalt, mint ahogy én a 
világra jöttem. Az 6 apósán keresztül a család még további 
3 generációt tud visszamenni a gyógyszerészi foglalkozás
ban. Anyai nagyapám, aki Cegléd köztiszteletben álló dok
tor bácsija, a mai értelemben vett körzeti orvosa volt és 60 
évig praktizált a lakosság legnagyobb megelégedésére, 
rendkívül nagy hatást gya_l:orolt rám, mert többször kezelt 
és sokat beszélgetett velem az orvosi és gyógyszerészi 
hivatásról, ezek szoros összefüggésér61. 6 is azt tanácsolta. 
hogy az édesapám foglalkozását válasszam. Végül a „Re
mény gyógyszertár", amelynek szellemi légkörében és épü
letében egészen a diploma megszerzéséig éltem, szintén 
befolyásolt abban, hogy a gyógyszerészi pályát megszeres
sem. Így már ifjú koromban megértettem és láttam, hogy a 
gyógyszerész mennyire fontos egészségügyi feladatot lát el 
az orvos mellett. 

Miután a napokban arról beszéltünk, hogy meglátogat
tok, egy reggel, amikor kipihenten felébredtem, összeszá
moltam, hogy a családban - ez alatt nemcsak a Z~lai csalá
dot értem, hanem házasság kapcsán a családhoz tartozó 
rokonságot is - összesen 42 gyógyszerész élt és él az 
1800-as évek elejét61 a mai napig. Ebben a számban két 
gyógyszerészhallgató és több aktív gyógyszerész is benne
foglaltatik, de nagyrészük már nem él. 

A gimnáziumban nem voltam a legjobb tanulók között, 
a második kategóriába tartoztam. Ez a szüleimet ldssé talán 

bántotta, de az egyetemen szakágazati vonat.l;:ozásban már 
jobban helyt tudtam állni. A családi háttér azt eredményez
te, hogy majdnem minden szigorlatoinat kitűnő ered
ménnyel tettem le. 

Az indítás édesapám részér6l tehát abszolút észszerú és 
reális volt, és az én egyéniségemnek is megfelelt a gyógy
szerészi pálya. 

Úgy gondolom, jól jellemzi azt a légkört, amelyben 
feln6ttem, hogy amikor a szül6i házból elkerültem, szüle
imnek köszönhet6en már eléggé jól beszéltem a német 
nyelvet, s6t édesanyám elbeszélése szerint szinte reklamál
tam, hogy engem miért csak németül tanította_!;. Kifogásol
tam, hogy - miközben az ismeretségi körömben olya
cgyetemi hallgatók vannak, akik 2-3 nyelven is tudnak
csak németül beszélek. Ez késztetett kés6bb arra, hogl 
magánúton megtanuljak franciául, majd anükor már nem
zetközi szinten a FIP munkájába is bekapcsolódtam és 
rájöttem, hogy az angol nyelv ismerete nélkül itt nem lehet 
boldogulni (kb. 40-45 éves voltam), akkor pótoltam be -
arncnnyire lehetett ezirányú lemaradáso1nat. 

-111a nzár szinte törvényszerflnek tilnik, hogy a gyógysze
részi diplorna niegszerzését közvetlenül követte a doktorá
lás, pedig a családi gyógyszertár is viss:ai'!Í.rta és a háborús 
körü.lrnények isjelenttJse111ne gnehez(thcllék a 1ovábbi tanu
lást. Mi késztette arra, hogy doktori foko:atot s:ere:zen és 
niilyen körühnények között sikerült e:t elérnie? 

Édesanyámnak volt a kérése - de én magam is nagyon 
fontosnak tartotta1n -. hogy a doktori fokozatot megszerez
zem. Eredetileg A.Jo::sonyi Sándor professzor úrhoz jelent
keztem, aki 1943-ban fel is vett disszerlánsnak gyógyszer
technológiából, dc még meg sem kezdtem a munkámat. 
amikor megjelent egy rendelet, mely szerint katonai szol
gálat alóli felmentést csak azok a gyógyszerészek kaphat
nak, akik a tanulmányaik befejezése után kémiából vagy 
közegészségtanból doktorálnak. A rendelet megjelenését 
követ6enjúniusban vagy júliusbanjclenLl:eztem Mozsonyi 
professzor úrnál, aki azt mondta, hogy katonai szolgálat 
miatt nem szabad abbal1agynom a tanulmányaimat, ezért 
azonnal levelet írt Széki Tibor professzor úrnak, amelyben 
kérte, hogy vegyen fel disszert{tnsnak a ké1niai intézetbe. 
Ez volt életemben az első váratlan helyzet, n1ert rura készül
tem, hogy gyógyszertcchnológiáhól doktorálok, mégis Szé
ki professzor kémiai intézetébe kellett belépnem. Széki 
professzor úr megkívánta, hogy aki az intézetében akar 
doktorálni, annak beiraLl::ozott hallgatóként el keli végeznie 
a böcsészhallgatók számára előírt szerves kémiai gyakorla-
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tat, valamint az új rendszerű gyógyszerészképzésben előírt 
fizikai kémiai tárgykör előadásait és gyakorlatait. Ez na
gyon kemény követelmény volt, viszont módot adott arra, 
hogy a tanulmányaimat a háború végéig folytassam. A 
lehetőséget Széki professzor úr biztosította, témavezetőm 
dr. Végh Arlta/ adjunktus volt. 

A gyógyszerész doktori fokozatot nagyon kemény mun
kával szereztem meg, mert nem volt lehetőségem kizárólag 
a doktori cím megszerzésével foglalkozni. Ugyanis acsa
Iácli gyógyszertárban is helyt kellett állnom, tekintettel arra, 
hogy édesapám a háború áldozata lett; 1945. februárjában 
gerinclövést kapott és meghalt. A hét első négy napján a 
patikában, pénteken, _szombaton, valamint vasárnap az In
tézetben dolgoztam. !gy született meg 1947-re a disszertá
ció, melyet „summa cum laude" fokozattal védtem meg. 
Témája a molibdén vegyületek analitikai alkalmazása volt. 

- Hogya" alakult a doktorálást követ6efl a: élete? Mi
lyefl fóbb pályaszakaszok követték egymást 1962-ig, az 
egyetemre való viss:akerüléséig? 

- Édesapán1 korai, váratlan halála miatt az édesanyfün 
haszonélvezetében Iev6 gyógyszertárat egészen az államo
sításig vezettem. 1950-ben a gyógyszertárak államosítása 
számomra teljesen váratlan volt. Emlékszem, arra a napra 
a többi ceglédi gyógyszertár tulajdonosával ill. képviselő
jével együtt adóközösségi tárgyalásra fel voltam hívva Bu
dapestre. Az adóhivatalból kijövet csak délben értesültünk 
a gyógyszertárak államosításáról. A leltár alatt végig a 
patikában voltam, majd ez után Cegléden egy másik gyógy
szertárba kerültem beosztottnak, tekintve, hogy tulajdonos
nal' voltam a fia, és ez aldrnr nem számított nagy érdemnek. 
Ennek ellenére pár hónap múlva - szintén Cegléden -
áthelyezéssel egy kisebb gyógyszertárban kaptam gyógy
szertárvezet6i megbízást. Ott várt a köveL1'ez6 váratlan 
helyzet, mert kitalálták, hogy az a patika nem felel meg az 
úllami gyógyszerellátás követelményeinek, emiatt át kell 
építeni. Rögtön egy olyan feladatot kaptam tehát, ami ké
sőbb az állami gyógyszerellátás rendszerében nemcsak me
gyei. hanem orsz.igos vonatkoósban is különleges profillá 
v<ílt. 

Még gyógyszcrtárvezet6 voltam, amikor a rncgyéket 
gyógyszergazdálkodási- és tervezési feladatok végzésére 
utasították, és külön megbízást kaptam arra, hogy ezt ne 
csak a saját magam által vezetett patikában, hanem patro
nálásszerúen szélesebb körben is végezzem el. 

1951-ben állították fel a gyógyszertári szakíelügyelete
ket; a jelöltek kiválasztása vizsgához volt kötve. Engem is 
jelöltek sza.1'felügyel6nek, mivel erre a munkára a doktorá
tusom alapján alkalmasnak látszottam. A felvételi vizsgát 
n1ár le is tettem, amikor bejelentés érkezett ellenem, misze
rint klerikális beállítottságomnál és társadalmi szám1azá
somnál fogva alkalmatlan vagyok ennek a feladatnak az 
ellátására. Utólag kiderült, hogy ezt a bejelentést hiúsági és 
személyi okok motiválták, de erre ráment kb. 5-6 hónap, 
ezért csak a második lépcsőben kerültem kiképzésre. 

A Pest Megyei Vállalatnál mint szakfelügyel6 gyógy
szerész 1952. janu{ir l-jén kezdtem el a tevékenységemet. 
Kénytelen voltam otthagyni a ceglédi patikát, de nem köl
töztem Budapestre, mert - bár kiemelt állásba kerültem -
nem kaptam letelepedési engedélyt a származásom miatt. 

Háromszor kérelmeztem, s a kérvényt egy esetben még az 
egészségügyi minisztérium illetékese is aláírta, de csak 
1956-ban, pár hónappal a forradalom kitörése előtt kaptam 
meg a hivatalos letelepedési engedélyt. Akkor már nem 
kértem újra, de a régi kérvények alapján hoztak egy belügy
miniszteri határozatot, mely szerint letelepedhetek Buda
pesten. 

Még 1952-ben történt, hogy elmentem nyári szabad
ságra. és mire visszajöttem, már nem a Pest Megyei Válla, 
latnál dolgoztam, hanem áthelyeztek a Fővárosba, méghoz
zá úgy, hogy meg sem kérdeztek err61 engemet. Amikor 
érdeklődtem, azt mondták, hogy menjek be a mü:isztéri
umba és meg fogok tudni mindent, mert ott intézték az 
egész ügyet. 1952 nyarán tehát a Fővárosi Gyógysze'rtár 
Vállalatl10z kerültem. mert nem volt más, aki analitikából 
végzett, és mint vezető szakfelügyelőt alkalmazni lehetett 
volna. 1952-t61egészen1964-ig a Fővárosi Vállalat vezető 
szakfclügycl6jeként dolgozta1n. 

- lviilyen volt a s:akfelügyelet hőskorának a rnunkája és 
nzclyek voltak a:ok. a feladatok, anzelyeket el kellett végez
nie? 

/\ szal:felügyeleti mun.Kaels6sorban az analitikai mun
ka vezetéséb61 és a helyszíni gyógyszertárvizsgálatokból 
állt. A Sallai utcában lev6 laboratórium volt a fővárosi és a 
pest megyei szakfelügyelet központja, így oda helyeztek. 
Bár mind a két szervezet ott végezte a kémiai-analitikai 
munkát, akkor még csak félkész itllapotban volt a laborató
rium, úgyhogy az építkezés teljes befejezése és a laborató
rium kialakítása. bővítése már az én irányításommal történt. 
Ebben a munkában legnagyobb részt Fischer Györgyné 
Grünwald Ali: volt segítségemre. :tld már előz6leg kapcso
latban állt az SZTK analitikai gyógyszerellen6rzésével, sőt 
támogatúsával a felszerelésüket is megkaptuk. 

A szalúelügyelet vezetése az :malitikai munkán és a 
patikák helyszíni ellenőrzésén túlmen6en a gyógyszerészi 
és az asszisztensi képzéssel és továbbképzéssel való foglal
kozás kötelezettségét is jelentette, s6t az?.11, hogy a szak
fclügycletnck a vezetője voltam és a gyógysZerészck to
vábbképzésre való irányítását is végeztem, szinte együtt 
járt, hogy az egyetemen bevezetett gyógyszerészi állam
vizsgára bizottsági tagnak jelöltek. 

Már srnkfelügyelő voltam. amikor előadókat kerestek a 
tanács által szervezett gyógyszertári asszisztensképz6 tan
folyarnra. melynek a tematikáját a minisztérium határozta 
meg. Az els.6 tanfolyamon cngcrn kértek íel a gyógyszeré
szet, az általános gyógyszerészeti ismeretek és a gyógyszer
technológia oktatására. A többi tárgy közül a kémiát Kovács 
László, a gyógynövénytantLigeri Viktor, a közegészségtani 
·rernajgó Jó;sef, a gyógyszertári gyakorlatokat \íátnos 
Gyula oktatta. A tanfolyamra felvételi vizsgával fiatal, ép
pen hogy érettségizett, vagy már valan1ennyi gyakorlattal 
rendelkező asszisztens jelölteket vettek fel. Emlékszem, az 
egyil' váratlan feladatom az volt, hogy a tanfolyam megnyi
tása után a minisztériumból. a tanácstól. a sza.1'szervezetb61 
és a jó ég tudja, honnan meghívoli szakmai vezct6!.: jelen
létében az első két órát az általános gyógyszerészeti isme
retek témakörben kellett megtartanom. 

Egy id6 rr1úlva az Egészségügyi IYiinisztérium azzal az 
igénnyel lépett fel, hogy a tanfolyan1nak legyen egy tan-
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könyve. Oktató társaimmal akkor írtuk meg a „Gyógyszer
tári asszisztensek kézikönyve" című könyvet, melybe én 
írtam a gyógyszerészeti alapismeretekkel és a gyógyszeré
szi technológiával foglalkozó részeket. Ez utóbbinak -
mivel úgy látszik nagyon jól sikerült- még most is megvan 
a következménye annak ellenére, hogy ezeken a tanfolya
mokon csal< 1962-ig ok1attam. Ugyanis ennek a könyvnek 
a megírása és megjelentetése a minisztérium felkérésére 
többször megismétlődött. Amikor a sok munkám és elfog
laltságom miatt a VII. Gyógyszerkönyvre való áttérés túl 
sok feladatot jelentett volna, társszerzőként a továbbiakban 
dr. Vincze 'Zoltán állt segítségemre. A közelmúltban nagyon 
szép kiadásban jelent meg újólag ez a könyv, melyre most 
is nagyon büszke vagyok. 

Meg kellett szerveznem a gyógyszerész továbbképzést 
is. Ez azért volt fontos, mert ennek révén kerültem kapcso
latba il1ozsonyi Sándor, valamint Csipke 'Zo//án professzo
rokkal, akik a továbbképzéssel is foglalkoztak. Ők sokat 
segítettek nekem, mert továbbképző tanfolyamokat szer
veztek a Fővárosi Gyógyszertár Vállalat gyógyszerészei 
részére, sőt előadásokat is jöttek tartani és adjunktusaikat is 
elküldték. Így az a kapcsolat, amely a doktorálásomat kö
vctóen megszűnt, 5-6 év múlva újía felelevenedett. 

- Professzor Úr életének újabb fomos állomása volt az 
egyetemre történt meghívása 1962-ben. Hogyan történt ez 
és nzilyen en1lékei vannak erról az idCJszakról? 

- Az én egyetemi meghívásom még Mozsonyi pro
fesszor dékánsága alatt történt 1962-ben. Addig a „Gyógy
szerészeti jogszabályi ismeretek"-etáltalában Lázár Jenő a 
minisztérium gyógyszerészeti főosztályának vezetője, vagy 
EJ unfalvy Géza. vagy valaki m(ts tartotta, de ez nem vált be. 
Ugyanis felerősödött az az álláspont, hogy a jogszabályok 
1najdhogynem szószerinti ismertetése és magyarázata már 
nem elegendő, hanem ki kell alakítani egy olyan tananya
got, amelyLk megfelelő szemléletet is tartalmaz, sőt ezzel a 
területtel tudományosan is kell foglalkozni. Új rendelet 
szabályozta adoktorálási eljárást, mely szerint a gyógyszer
ügyi szervezéstant inint disszertációs tárgyat istncrték cl. 
Lázár és Hunfalvy ilyen feltételek mellett már nem vállalta 
tovább ennek a t.irgynak az előadását, így a Kari Tanács egy 
olyan személyt keresett, aki erre alkalmas. Mikor döntöttek 
és határozatot hoztak, felterjesztették a minisztériumba, 
a111cly ezt jóváhagyta. Ekkor hívott fel telefonon 1v1ozsonyi 
Sándor dékán úr és ez a beszélgetés életem legnagyobb 
meglepetését jelentette: 

„- Kedves Károly, gratulálok neked. Iviost kaptan1 meg 
a minisztériumi levelet. 

Professzor Úr! Milyen levelet? 
- fv:Ii az? Nem tudsz róla? 
-Fogalmam sincs miről van szó! 
- Hát az Egyetemen fog történni Veled valami. Így sem 

tudod? 
- i'iem tudok semmit, fogalmam sincs mir6l van szó! 
-Kérlek ülj fel azonnal autóbuszra és gyere cl hozzám!'' 
Elmentem. Mozsonyi Sándor elmondta, hogy a Kari 

Tanács a gyógyszerügyi szervezésh'Ul oktatására több sze-
1nély közül engemet jelölt és a minisztériutn a választást 
helyesnek találta. Ennek értelmében szeptember l-t6l en
gem bíznak meg a gyógyszerügyi szervezés oktatásával. 

„- Professzor Úr! Én még soha nem foglalkoztam a 
szervezés elméletével, nem ismerem a tananyagát, ilyenre 
nem tudok vállalkozni. Én gyógyszeranalitikus vagyok, 
feladatom a gyógyszertárak felügyelete, és bár továbbkép
zéssel is foglalkozom, ez nekem teljesen ismeretlen terület. 

- Édes fiam, egy embert egyszer kérnek fel arra, hogy 
egyetemen ok1asson. Amiteló akarsz adni, meg kell tanulni. 
Szél kell nézni, hogy a szervezést hogyan oktatják más 
egyetemeken." 

Kértem három nap gondolkodási időt, de végülis elvál
laltam. Elmentem a Közgazdasági Egyetemre, építészeti, 
vegyipari szervezési jegyzeteket vásároltam, átnéztem az 
orvoskari tananyagot stb. Beszéltem több gyakorló ember
rel, kikértem Hunfalvy és Lázár Jenő véleményét, Végh 
A.ntal professzor úr értékes gondolah1it is magamévá tet
tem: az egész nyaramflt, s6t a szabadságomat is arra szán
tani, hogy szeptemberben cl tudjam kezdeni az oktatást. 

.A.rnikor a kijelölésem és mcgválasztáson1 megtörtént, 
inég Iviozsonyi Sándor volt a dékán, dc a I(ari Tanács 
szeptemberi ülésén - 1nelyre már én is n1eghívást kaptam -
már Végh professzor els6 dékáni szereplésére került sor, 
inivcl Mozsonyi nyugdíjba vonult. Végh professzor úrral 
egyszerre léptünk tehát a színre, Ó mint dékán, én pedig 
1nint a gyógyszerügyi szervezés tantárgy előadója. A I(ari 
Tanács ülésén el kellett mondanom az elképzeléseimet, 
ezért egy kél oldalas anyagot készítettem, amelyben vázol
tarn, hogy mit akarok megtanítani szcrvczésclmélctb61.jog
szabálytanból, gyógyszertári üzemvilelb61, gyógyszerügyi 
szervezésből és igazgatásból. 

Mint óradíjas külső előadó léptem be az Egyetemre. 
Ne1n kaptan1 fizetést, hanem az óráimat dfjazták, 1nert a 
státusom továbbra is a Fővárosi Gyógyszertári Közponmál 
rnaradt. ahol munf-„árnat tov{1bbra is elláttam. 

Az első évet úgy csináltam végig -két féléven keresztül 
heti kétórás előadásom volt-, hogy hétről-hétre legalább a 
8-10-szcresét készültem az előadásokra. Leírtam az egész 
anyagot. rnajd utána n1cgtartottam az cl6adást. l(és6bb a 
leírt anyagot módosítottam, kiegészítettem, igyekeztem 
komplcttálni. Ennek az eredménye az lett, hogy az első 
félév végére jegyzet formájában az egész féléves anyagot 
ki tudtam adni. Ugyanezt csinálta1n a második félévben is. 
ügy hogy az els6 év után volt egy kész jcgyzeten1. Ezt még 
úgy is jelentősnek ítélcin, ha abban nyilván voltak jobb és 
rossn1hb részek, volt elhagyni való és hiány, de a hallgatók
nak a kezébe tudtunk adni egy jegyzetet. Ez a későbbiekben 
sokat fejlődött és a szak]nai körök is ineg lehettek vele 
elégedve, mert an1ikor két év múlva clkezd6dött gyógyszer
ügyi szervczésból a továbbképzés is, az Orvostovábbképző 
Intézet felkért. hogy írjak egy olyan könyvet, amely a 
továbbképzés alapját képezi. Ez r:zután 1966-ban meg is 
jelent. 

Rárn hárult tehát az a feladat, hogy ennek az új tantárgy
nak teljes szélességében kialakítsam a tudományos alapját 
és a tananyagát. Egy olyan koncepciót kellett keresni, atne
lyik tudon1ányosan és politika mentesen haladt túl azon, 
hogy jogszabályokat ismertessünk és magyarázzunk. Min
dig igyekeztem, hogy a tananyag a külföldi követehnénye
kct ezek alatt az ak.kori szemtnel nézve nyugat-európai 
követelinények is értendők - n1egközelítse vagy kiegészít
se.1'ermészetcsen ismertetni kellett az al\...kori államigazga
tási, vala1nint gyógyszerészeti struktúrát, hiszen a hallgatók 
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végzés után abban a szisztémában kellett hogy dolgozzanak 
és helytálljanak, de a hangsúly mindig a szakmai feladatok 
ellátásán volt. Végülis a gyógyszeliigyi szervezés elméle
tét, módszertanát és tananyagát is sikeriilt kidolgozni, hi
szen külföldr61 többen idejártak és járnak még most is 
tapasztalatszerzés és infonnálódás céljából. Most is van egy 
friss levél az asztalomon, melyben a prágai egyetem velem 
analóg beosztású professzora azt írja, hogy az általam kül
dött tematika képezi az átalakított és megreformált tananya
guk alapját. 

Két éve11 keresztül tehát mi11t óradíjas el/ladó ta11ltott 
az egyeteme11 és csak ezutá11 került az Egyetemi Gyógyszer
tárba ftJál/ású oktatói státuszba. Mik voltak a változtatás 
közvetlen okai? 

- Az alapfeladatom tehát a szakfelügyeleti osztály 
vezetése volt 1964. október 15-ig. Még ebben az idő

szakban kaptam egy írásbeli felkérést, hogy egy na
gyobb szakfelügyeleti vizsgálat keretében elemezzem az 
Egyetemi Gyógyszertár működését és err61 készítsek 
szóbeli, esetleg írásbeli beszámolót. Ezt a vizsgálatot 
meg is csináltam, majd a munka végeztével beszámol
tam az Egyetem vezetésének. Ennek kapcsán Csipke 
professzornál többször is voltam.A.z egyik beszélgetés 
folyamán Csipke professzor úr egyszer csa.1< azt mondta 
nekem: 

„ - Te Károly! A helyettesemnek innen el kell mennie. 
Annyi gyógyszerészt ismersz Budapesten, küldjél egy 
olyant, ald képes nekem segíteni és én adjunktussá tudom 
nevelni." 

Megígértem, hogy szétnézek. és ha legközelebb jövök, 
akkor ajánlok vala.ldt. Egy hét múlva hoztam két nevet és 
mondtam Csipkének, hogy legyen szíves utánuk érdeklőd
ni. Beszélgettünk tovább az egyetemi gyógyszertári dol
gokról, majd amikor vége volt az egésznek. megkérdezte: 

„ - Hoztál ugyan két nevet, de nem jönnél el inkább 
te? Előadó vagy két éve, benne vagy a ICari Tanácsban, 
ezt a vizsgálatot is olyan úri módon, logikusan és igaz
ságosan csinálod. Nekem egy olyan ember kell, a.1<i
ben megbízok. Szeret11ém a hátra lev6 éveimet béké
sen, nyugodtan leélni. Gyere ide, s a.1<kor idehozzuk a 
gyógyszeliigyi szervezéstan oktatását, itt kandidálhat.sz, 
megcsinálod a habilitációdat és akkor el61éptetünk do
censsé. 

- Professzor Úr, köszönön1 a bizalmat, de felvetésére 
most nem tudok válaszolni. Szeretek mindenre néhány 
napot aludni, majd pár nap múlva eljövök." 

Elmentem Vértes Imréhez, a.1<i a vállalati igazgatóm volt. 
Meg kell mondanom, hogy ezt megel6z6en volt közöttünk 
sz,2kmai véleménykülönbség. AmL1'or Vértes Imre 195ó 
után mint igazgató odajött, azt mondta, hogy nincs kihasz
nálva a sza.1<felügyeleti osztály, ezért pénzt.írat, papírkész
letet kell ellenőrizni és figyelni az érkezést, távozást. Erre 
azt mondtam, hogy ez nem a sza„lcfelügyelet feladata, ezzel 
nem értek egyet. Ha a szakmai dolgokat ellenőrizzük és 
gyógyszeranalitLkai munkát végzünk, megmarad a tekinté
lyünk, de ha ezeket a feladatokat is elvállaljuk, a szakfelü
gyelet elveszíti eredeti célját, sót le is járatjuk. Megszervez
tem ugyan, de nekem nem tetszett. S akkor, amikor Csipke 
professzor meghívott, megmondtam Vértesnek, hogy ne 

haragudjon, de így nem kívánom a szakfelügyeleti munkát 
végezni, mert nekem az konveniálna, hogy visszakerüljek 
az egyetemre, ahol tanultam és doktoráltam, s6t már két éve 
oktatok. Erre Vértes Imre igazgató hozzájárult az áthelye
zésemhez és a pályázat elnyerése után 1964. október 15-én 
léptem be az Egyetemre Csipke professzor helyetteseként, 
mint adjunktus. 

- Hogyan és mikor lépett el/J docenssé. majd egyetemi 
tanárrá? 

- 1970-ben kandidáltam, s ez lényegében már arra jogo
sít, hogy vala.ld - akár docens, akár professzor- intézetve
zet6ként dolgozzon. Disszertációm témája a gyógyszeliigyi 
szervezéstudomány alapjaival és a gyógyszerfelhasználás 
ala.l:ulásána.1< elemzésével és értékelésével foglalloozott. 
Három évet kellett, hogy várjak a docensi és további 9 évet 
az egyetemi tanári kinevezésre. Ez utóbbi végü1is 1982-ben 
következett be. 

- Milyen volt a mzmkakapcsolat Csipke Zoltán pro
fesszor zír és Ön között? M elyekvoltak legfo11tosabb felada
tai azután, hogy Csipke halálát követően átveti e az Egyete
nli Gyógys:ertár vezetését? 

- Tekintettel Csipke id6s korára és betegségére, sok 
mindent az els6 perctől kezdve rám bízott, bár termé
szetesen irányított és ellenőrzött. T6le els6sorban gyal;or
lati intézetvezetési módszereket tanultam. Sajnos nem so
káig tudtam vele együtt dolgozni, mert betegsége 
elhatalmasodott és mútétje után már nem gyógyult fel, 1966 
februárjában meghalt. Közvetlenül ezt követően először 
ideiglenes megbízással, majd pedig végleges kinevezéssel 
mint igazgató, az Egyetemi Gyógyszertár vezetője lettem. 
Erre az időpontra már kiala..lzult bennem az a szemlélet, 
hogy ez az intézmény, amely 1907 óta egyetemi gyógyszer
tárként működött. fejl6dni és teljes értékúvé válni csak 
ak.1.:or tud, ha az egyetem mindhárom feladatából, az okta
tásból, a beteg-, illetve egészségügyi ellátásból és a tudo
mányos mun.kából is adottságainak és képességeinek meg
felelően kiveszi a részét. Elődöm ideje alatt tudományos 
munkával is foglalkozta.1< ugyan, de az oktatást ,,Receptu
ra" cünú kollégiuini el6adásával Csipke professzor úr lé
nyegélx~n egyedül végezte, így a hangsúly a gyógyszerel
lútáson volt. Amikor átvettem a gyógyszertárat, olyan 
megállapodás született, hogy a technológiai tan~zék oktatja 
tovább a recepturát. Ez nekem kedvezőbb volt, mert a 
gyógyszerügyi szervezéssel ak.l(or már 4 éve foglalkoztain, 
és bár nem volt a f6 profilom, ragaszkodtam ahhoz, hogy 
az oktatása továbbra is feladatom legyen. Ezt az igényemet 
teljesen reálisnak találta a Kar. így az Egyetemi Gyógyszer
tár lett a gyógyszerügyi szervezésnek a gazdája azzal a 
távlati programmal, hogy Gyógyszeriigyi Szervezési Inté
zetté való fejlesztését meg kell valósítani. A munkát nagy 
lendülettel végeztem, a továbbképzésbe is bekapcsolódtam 
és úgy ítélem meg. hogy fejlődött a tananyag is. 

-Professzor Úr ern!(tette, hogy a; Egyeterni Gyógyszer
tárnak, illetve az Intézetnek az egyeten1 nzindhároni_felada
tábó! ki kell vennie a részét. l(érern, hogy először az okta
tással kapcsolatos tevéke11ységr/ll tájékoztasson. 

-. 
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Mielőtt átvettem a gyógyszertár vezetését, Csipke pro
fesszor úr volt az egyetlen oktató, az összes többi gyógy
szerész egészségügyi státuson, kórházi gyógyszerészként 
dolgozott. Az volt a célom, hogy az addigi egyszemélyes 
munkát kib6vítsem, kialakítsak egy oktatói gárdát, tanár
segédeket, majd később adjunktusokat neveljek, akik a 
tananyag fejlődésében, a tananyag oktatásában segítségem
re lesznek. Ebb61 a szempontból a legfontosabb döntésem 
az volt, hogy az addigi kizárólagos elméleti oktatás mellé 
gyakorlati foglalkozásokat is beiktattam. Ez indokolttá tette 
tanársegédek kinevezését. Persze ez nem ment egyik napról 
a másikra. mert éveket vett igénybe, amíg az addig egész
ségügyi státuson levő gyógyszerészekb61 folyamatosan ki
ala.látottam az oktatói gárdát. Az elméleti órák számát 
csökkentettem és voltak témakörök, amelyeket kizárólag a 
gyakorlati foglalkozáson tanársegédek adtak elő. Ez azzal 
a nagy előnnyel járt. hogy a tanársegéd 20 hallgatónak a 
képességeit. hibáit, e16nyeit, szen1élyiségét n1eg tudta is
merni, így a szigorlat idejére az Intézet részéről egy bizo
nyos kép alakulhatott ki a leendő vizsgázóról. Ez a módszer 
bevált. 

.A. szervezési tananyag készítésénél több dologra rüjöt
tem. Az egyik, hogy a szervezésnek rengeteg közgazdasági 
vonatkozása van. Ezt idejekorán n1cgéreztem és az egyik, 
közgazdasági gimnáziumban érettségizett gyógyszertári 
asszisztensem, Budai Tamásné dr. Pusztai Kinga kérésem
re beíratkozott a közgazdasági egyetemre, ahol remek ered
ménnyel végzett. Így már oktatóként dolgozik több mint tíz 
éve. Az új tanrendben a „Gyógyszerészet közgazdac;ági 
vonatkozásai" már önálló tárgyként szerepel, de mi ezt már 
nyolc éve oktatjuk, tananyagát állandóan b6vítjük. 

A 1násik, amit felismcrtern. hogy a gyógyszcrészettörté
nct múvclésébe is bele kell kapcsolódnunk. Először ezt is 
fakultatív tárgyként oktattuk, később a tantervbe „Tudo
mánytörténet és gyógyszerészi propedeutika" címen beépí
tettük. 

P.~ harmadik. ami lényeges. hogy a klinikai gyógyszeré
szetet szintén beépítettük a tananyagba. így egy rendkívül 
széles profilú intézetté tudtunk átalakulni. 

i'lagyon szerencsésnek tartom - és ezt lényegében nli 
valósítoltuk 111eg először-. hogy a gyógyszeriigyi szerve
zést (ami nagyrészt a gyógyszcrcllátásnak. a gyógyszertári 
munkának a szervezése) olyan egységhez tudtuk telepíteni, 
amelyben igen jelentős napi gyakorlati gyógyszerellátási 
munka folyik. Igaz, hogy a hallgatók nem t<úálkoznak a 
beteggel. tehát nem tudna.lz a betegekkel kapcsolatot terem
teni, felvilágosító munkát végezni. holott a nagy részük 
végzés után közforgalmú gyógyszertárba megy dolgozni. 
ugyanakkor az intézeti gyógyszerellátás több szempontból 
bővebb. mert itt infúzió és múvese oldat készítése is folyik. 
valamint több külföldi gyógys1.eu~l isn1erkedhet meg a 
hallgató. 

Az egyetemi gyógyszertári gyakorlaton túlmenően az 
oktatűst a klinikíkra is kiterjesztettük úgy, hogy a hallgató
kat csoportonként elvisszük a YJinikákra és ott a gyógyszc~ 
rész közrcn1úködésével egy-egy orvos bemutatja az osztá
lyok múködését. Igyekszünk a gyógyszerész - eddig 
kifejezetten tennészettudományos - szemléletét a tcnípia-. 
orvos- és a b-ctegcentrikusság felé vinni. 

Az oktatásban akkor következett be lényeges változás. 
amikor a ICarí Tanács elfogadta, hogy az államvizsga előtti 

gyógyszertári gyakorlat a közforgalmú gyógyszertárakon 
túl, a kórházi gyógyszertárakra, sőt bizonyos mértékig a 
gyógyszeriparra is terjedjen ki. Ez a Kari Tanácsnak egy 
nagyon fontos döntése volt, mert a mai fogalmaink szerinti 
gyógyszerészet lényegében kikerült a közforgalmú gyógy
szertár falai közül és megjelent a kórházakban, a kliniká
kon, a gyáriparban. Ezeket a területeket is szükséges bemu
tatni. Ennek megfelelően minden évfolyamban részben 
önkéntes jelentkezés. részben pedig kiemelés alapján több 
hallgatónak lehetővé tesszük, hogy az állam vizsgás időszak 
alatt az Egyetemi Gyógyszertárban hathetes gyakorlatot 
eltölthessen. Ezen id6 alatt nemcsak a négy osztályunkon 
kerülnek beosztásra - ahol a mindennapi munkában részt 
kell venniük-, hanem a tanársegédek hetente 2-3 aLl(alom
mal másfél-két órát is foglalkoznak velük. 

Ez a reform a képzés és az ismeretanyag gyakorlati 
szemponioknal( n1egfclel6 módosítását eredményezte. 

. ..'.\zért, Inert a tananyag oktatását a közeljövőben át fo
gom adni. elhauíroztam, hogy a pillanatnyi állapotnak meg
felelően elkészítek még egy jegyzetet. Ez az 1990-es év 
6szén, tübb hónapos munkával meg is történt. Mikor a 
kefelcvonatot megkapta1n, még mindig kellett újabb jog
s1;1búlyokat beépíteni illetve régieket elhagyni. amelyek az 
új jegyzet napral(ész voltát biztosíthatják. Ez a tárgy rész~ 
ben társadalon1tudományí, részben gyógyszerész-orvosi, 
természettudományos ismeretekre épül, ezért a társadnlmi
politikai~gazdaságí változásokat folyamatosan követnünk 
kell. 

- Pr(~f"ess:or Úr kérern, hogy a: lnté:ct tudornányos 
íe1·ékcn_vségéről is adjon ttíjéko:tatást. 

- .4 tudonuinyos tevékenység vonatkoz<ísában azt tekin
tc1n a legfontosahbnak. hogy az oktatott Uírgyakból az 
alapot megteremtettük. 

Természetesen a gyógyszeriigyi szervezés az első tudo
rnányos és kutatási területünk. Itt elsősorban a közforgal
íTIÚ és kórházi, intézeti gyógyszertári munkaszervezés, a 
gyógyszertárak n1úködésével kapcsolatos szervezés, a sze-
1nélyi és túrgyi feltételek optimális kialalzítása fontos terü
let. 

Gyógyszerellátási vonatkozásban foglalkoztarn olyan. 
részben technológiüt, részben gyógys?~eranalitikát. érintő 
tcriiletekkel is, amelyek a kórházi ellátással kapcsolatos 
galenusi gyógyszerkészúési feladatok n1egoldását túzték ki 
célul. A~ tén1aválasztás során könnyú dolgunk volt, mert a 
klinikusok gyakran léptek fel új összctétclekkel, pl. infúzi
ós. vagy kenőcs készít1nények..kcl kapcsolatos igények.kel. 
Ez számtalan technológiai és hozzá tartozó analiti1c<ú téma 
kidolgozását tette szükségessé, melyeket általában publi
káliunk is. Ezckböl a munkükból több olyan készítinény 
származik, arnelyeket az egyes klinLlzák ma is nap mint nap 
alkaln1aznak. 

.A szervezés fcladal~öre nemcsak a gyógyszertáral:.::ra 
terjed ki. mert a gyáriparlhw. gyógyszerkutató intézeiben. 
a nagy- és külkereskedelemben is szükségesek szervezési 
kutatások. Sokszor a disszertánsok hozta!( olyan témákat. 
arnelyek áltahinos érvényú megállapítások megtételére ad
tak lehetőséget. Ezekben az esetekben tnindig az illető 

munkahelyi vezetőjének egyeztetésével vállaltam a témák 
vezetését. 
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Iviásik témánk a gyógyszerfelhasználás elen1zése, a 
gyógyszcrutilizáció. A WHO 10-15 évvel ezelőtt kezdett 
foglalkozni vele. de szabadjon megjegyeznem. hogy a kan
didátusi értekezésem már jóval ez el6tt érintette ezt a téma
kört. 

A WHO javaslatainak figyelembe vételével az elmúlt 
8-10 évben mintegy 15 olyan témakört dolgoztmL1' fel, 
amely a gyógyszerfelhasználás elemzésével, utiliz.ációval 
foglalkozott. Ezek között megemlítem dr. Vincze Zoltán 
adjunktus úrnak, akkori helyettesemnek az anticpileptikum 
felhasználás elemzésével foglalkozó kandidátusi disszertá
cióját, amelyet eredményesen védett meg a TMB-nél, dc a 
többi tanulmány is egy-egy gyógyszercsoport forgalmának 
az elemzése vo!L 

Egy szeretett és kedvvel viselL de előre meg ncn1 beszéit 
vonalat is vállaltam magamra. Ennek a gyökerei 1969-hez, 
az Orvosi Kar alapításának 200 éves jubileun1ához kapcso
lódnak. Végh dékán úrral együtt írtunk a Gyógyszcrészkar 
fejl6désér61 egy közös könyvrészletet. Ez els()sorban nem 
a régmúlttal foglaLJ(ozott (hiszen az llűgyes könyvében is 
n1cgtalálható), hanem az utóbbi 30 évvel. Ez után a rektor 
inegbízott azzal, hogy a jubileumi ünnepségre egy történeti 
tárgyú előadást készítsek. AJ~.kor kezdtcn1 el foglaLl::ozni a 
gyógyszerészi doktorátus fejlődésének történetével és az 
egyetemünkön készült disszertációs mun.l:ákk.al. ./;, kezcle~ 
tekt6l (a mi egyetemünkön a lehetőség 1851-lY.;n nyílt n1eg) 
egészen 1969-ig a 200. éves jubileumig az összes disszcr
uiciót felkutattam. elemeztem, értékeltem és a doktor-kép
zés fejlődését is megvizsgáltam. Ez volt az cls.6 nagy törté
nelmi munkám. Ennek a következrnénye lehet, hogy 
1972-ben, amikor!-! ahnai profcsswr úr nyugdíjba rncnt és 
elbúcsúzott, a részvételével n1egturtott utolsó k:ui ülésen 
azt kérte, hogy a „Gyógyszerészeti történclern ., oktatásával 
engem bízz.1.nak meg. ,hl,rra kért, hogy a tananyagát áunene
tileg építsem be a gyógyszerügyi szervezésbe, de an1int 
mód van rá, önálló tárgyként is vegyen: visszn. I-Iulrnlli 
professzor úr kérésének inegfele16en és abból az clvh61 
kiindulva, hogy a történelem a múltat rnutatja be a jöv6 
tervezése céljából, a Kai-ral sikerült clfogadtatnorn azt a 
tételt. hogy a gyógyszerügyi szervezés térnakörélx~ Lv,;lcér
tcnd6 a gyógyszerész,et történetének a múvelós;.-; is. 

Ebből a szcn1pontból fontosna!:: és irányniutatónak ér
zen1 azt a gondolatot, ounit fvfarkusovs::::.ky Lajos 1860-ban 
az Orvosi Hetilapban tett közzé: „A rnúltnak tudása világot 
vet a jelenre és sejteti velünk aji/vöt, nu.Tt valanrint a niúlí 
rneghozta a jelent'. éppen úgy keblében hordja a jelen a 
jövö1:· 

A. hain1adik terület tehát egyenes küvetkczn1ényc annak, 
hogy 1969-tól kezdve intenzíven foglalkozorn gyógysze
rész- és orvostörténeti kutatrisokkal. 

Ezen túlmenően foglalkoztunk 
nettel, egy-két kiemclketl6 szernély biográfiájának n feldol
gozásával, oktatástörténeti témákk.al és feldolgoztuk a 
Gyógyszerészkan1ak a történetét is. !viost hürorn Iér1_:s6s 
munfu1bai1 foglalkozunk n Karon végzett összes gyógysze
rész adataina..l:.: szo;;iológiai fcldolgoz:isával és értékelésé
vel. 

Szerctnén1 rncgenllitcni. hogy könyveket is j-;;lenteHünk 
meg, mnelyek könyv vagy jegyzet formájában a tananyag
gal, a gyógyszerügyi szervezésiannai foglalkoznak. A tvia
gyar Gyógyszerészeti Tássaságról is írtam két kjs köny-

vecskét. valamint több könyvrészletben is szerepeltünk. A 
.. Gyógyszerészi Kódex" szerkesztő bizottságának tagja és 
elnöke is voltam. Folyamatosan részt veszünk a „Gyógy
szerészeti Évkönyv" szerkesztésében. Angol és francia 
nyelven külföldön jelent meg a FIP történetéről szóló mun
kám, amelyik a FIP 25 éves működését tárja fel. Madridban 
jelent meg egy könyvrészletem, amelyik a magyar gyógy
szeripar kiala.lrnlásával foglalkozik. Lépést kell tartani a 
változásokkal és az új igények.l;:el, bár nagyon nehéz ilyen 
sokoldalú egészségügyi ellátási és oktatási munka mellett 
elmélyülten foglalkozni publikációkkal és tudományos 
rnunkával. 

A munkatársaim részéről is jelennek meg publikációk, 
csak nem olyan mértékben, mint ahogy én szeretném, de 
hcláto1n, hogy a gyógyszereliátói és az ohiatói murLl(áva! 
túlzott n1(;rtékben leterheltek. Évente 10-15 közleményt 
:::durú: közre. 

Nagyon nehéz élesen elválasztani, ::unit csa..1:. 1ni magunk 
végzünk. VG.gy pedig más intézetekkel karöltve, vagy egy 
dlsszcrtánssa1 együtt dolgozunk ki. Egyezményünk van az 
f)rszó.gos Gyógyszerészeti Intézettel. mely szerint mi ma
gunkban vagy az 6 en11.Jertik.ke! együtt kidolgozunk olyan 
t(S:rnúkat, an1clyek az OGYI múködését érintő kérdésekJ~el, 
p!. a törzskönyvezés par;:u11étcreinek a n1eghatározásával, a 
gyögysz:.::rbevezetés, gyógyszer1dpróbálás cllcn6rzésénck 
1nödsz.ereivci foglalkoznak. 

-- {'ro.(css:or [)r/ A bes:tlgetés során nuír többs:ör é1in
It:Uük az intézetben késziiltJ doktori disszertációk ténwkö
rt''t. ~'i":,:rctnérn, Ju.1 erről egy kicsit részletesebben is hailhat
:2"11!!:, annál is inkább, núvt:'f a::::. elrnúlt 25 évben az 
! rlfé:czben rendkívill sok disszeriáció ké.v:ült, s ezek jelen-

szintc fclbcc.sülhetetlen. 

köszönöm, hogy ezt a kérdést voltál szíves 
t';Jtc;uli. Ennek azért is örülök, Inert az összes 1nu1Llcám 
\:özül ;:;zárnontra a !egn:.1gyobb örömöt ennek a tcvékcny-

a vegzese, ·vezetése jelenti. Talán ez is szcrerret 
játszh<±t abban, hogy eddig közel 100 disszertánso1n mun

fogadta el a l(ar. .A:.. legnagyobb öröm számomra mégis 
sok t!3hetségcs fiatalt. illetve a közéletben lev6 és 

rn~'ir pozicionált olyan kollegát akinek nein állt n16djában 
korábban 1n::.:gszerezni a doktori címet. a iéma vezetésével 
ilozzf1segftcttern, hogy gyógyszerészdoktor legyen. \folt 
;1:tiarn központ igazgató, megyei főgyógy
szerész vagy egyéb magas be.osztásban levő kollcga, s6t 

egy 70 éven felüli gyógyszerész is. aki eblr~n az 
életkorban kivúnta a disszertációját megírni és ez végül 
sikerült is . 

. A.z összes disszertánsniin közül rnintegy 10-re tehető 
:;:,:oknak a szúrna, akik nern voltak Inagyar áliampolg.árok. 
E::: nálunk. r.alán nern annyiragya.L:ori, rnint a nyugat-európai 
urszágokban. ahol az egyetcrnek hallgatóságának is jelen
tös szúzaléka külföldiekb61 áll. 

;\z, hogy jónéhóny éve külföldi disszertánsok is jelent
keznek ná1arn. részben anna.lz köszönhető, hogy gyógysze
,·tsztürténeti vonalon, pL a 0lcinzclt.:özi Gyógyszcrésztör-
1CneLi T~il:sasúgnül és az .~kadémián is ismert lettem. Ennek 
küvetkeztéb'en. a külföldi kn:!r..::solatok alapján megkeresnek 

''7.1ni••h(d. f'Jérnetország és1.a.1:i és középs6 területei
ről, de a fej16<ló c-nszágokból is. Volt Líbiából is disszer-

1 
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tánsom, aki az egyik olaszországi egyetemen szerzett 
gyógyszerészi diplomát, s utána nálunk szakgyógyszerészi 
képesítést, majd egyetemi doktori címet. Vannak olyan 
hallgatók, akik itt tanulnak, így pl. Laoszból vagy Irakból, 
és van egy disszertánsom a Szovjetunióból, Moszkvából is. 

A gyógyszerészeti szervezéstannak a történelemmel va
ló kibővítése elérhetőbbé tette a vidéken, az Intézettől 
távolabb dolgozó személyek számára is a doktor'J.lási lehe
tőséget, s ezt nagy jelentőségúnek ítélem. 

A disszertánsokkal való foglalkozás nagyon eltérő. Ál
talában az a jellemző. hogy elég sok elfoglaltsággal jár a 
témavezető számára, mert a disszertánsnak segítségre van 
szüksége. A doktori szabályzat is előírja, hogy a jelölt 
negyedévenként köteles beszámolni és irányítást kérni, de 
a disszertánsaim között is többen voltak olyanok, akikkel -
már a téma megszületése el6tt - négyszer-ötször kellett 
összeülni, hogy az clkészül6 disszertáció az igényeimnek is 
és a Kar követelményeinek is megfeleljen. valamint meg
győződjek a jelölt adottságairól. A disszertánsok jelentős 
része szereti menet közben biztosítani magát arról, hogy jó 
títon halad. tehát sokan vannak. akik havonta. kéthavonta 
jelentkeznek. de gyakran én is elv<írom, hogy súruóben 
jelentkezzenek, mert féltem őket az esetleges felesleges 
munkától. 

A szervezési disszertációknál általában a statisztikai fel-
1nérésck, tapasztalatok képezik az cxperimentumot, míg a 
történeti disszertációk az írodalmazáson túlmenőleg a le
véltári kutatást és az archívumokban talált adatok feltárásfü 
és értékelését teszik szükségessé, így ez már nem egyszerű 
összeollózása az irodalmi adatoknak. 

A történeti tárgykörben vezetett disszertációk száma kb. 
20-25 között van. Nikoiics Károly professzor úr többször 
hangoztatta (ezt n1agam talán nem is éreztem át annyira), 
hogy az Intézet ilyen irányú munkásságának legnagyobb 
érdemeként idővel össze fog gyúlni egy hatalmas tény
anyag arról. miként fejlődött ki Magyarország egyes me
gyéinek gyógyszertári hálózata. Ebben a té1nakörbcn 
ugyanis csak megyénként fogadtam el jelentkezőket és 
ennek kövcL"keztébcn 13 megye gyógyszertári hálózatának 
a feldolgozása már készen van. Boldog lennék. ha ezt be 
tudnánk fejezni és az egész ország gyógyszerészcténck 
története elkészülne. Remélem, hogy utódaim vagy a ké
sőbbi fiatalok között akad majd egy olyan történészi véná
val megáldott szc1nély, aki ezeket az adatokat monográfiá
ban. könyv alakjában feldolgozza és publikálja. 

- ,-1; Egyetenz klinikáinak, inté::cteinck gyógys::cr- és 
vegyszerelldtása kon1oly napi tevéken_vséget ésfelelösséget 
jelent. Mik ennek a niunkának a legfőbb jellenz:::.öi és nzilyen 
s:ernporllok roltak a:: elsűdlcgesek a kor k.övetelnié:i_vcinek 
nzeefelelö tevékenység kialakJtásakor? 

- Bár az Egyetemen legelsőnek mindig az oktatást kell 
tekinteni, munkánknal\: a dandárja talán mégis az. hogy 26 
klinika 3400 ágyának a gyógyszerellátásáért felelünk. Ez 
kérlelhetetlenül megoldandó feladat. 

/\z Egyeten1i Gyógyszertár még a '60-as években is 
rendkívül szűkös körülmények között működött. de szeren
csére az elméleti intézetek felállításával fclszabadulta.1' he
lyiségek és ez lehetővé tette. hogy az Egyetemi Gyógyszer
tár alapterülete az l 970-es évek végére kb. a duplájám 

növekedjen. Nagy harcot kellett vívnom, míg megkaptuk a 
szükséges anyagi támogatást és az Egyetemi Gyógyszertár 
minden osztályát fel tudtuk újítani. Korszerú gépekkel 
kezdtük el az infúziók nagy mennyiségú előállítását és 
ehhez egy olyan laboratóriumot sikerült kialakítani, ame
lyik egy múszakban képes naponta 1000-1200 palack infú
zió előállítására. Hasonló módon sikerült az egyre növekvő 
dializáló oldat igényt is egy teljesen új labomtórium felál
lításával biztosítani. Ennek következtében naponta 800-
1 OOO kg dializáló oldatot is elő tudunk állítani. Ez a két 
legfontosabb magisztrális gyógyszerellátó tevékenysé
günk. de a galcnusi laboratórium jelentős mértékben készít 
végbélkúpokat. kenőcsöket. oldatokat és kisebb mértékben 
tablettázott készítményeket is. Hozzánk tartozik a vegy
szerellátás, amely a ldinik1Ll::on kívül n1ég a további 22 
elméleti intézetre is kiterjed. A gyógyszerészkari intézetek 
is az összes vegyszer szükségletüket rajlunk keresztül szer
zik lr.;. Az chnúlt év gyógyszer és vegyszer felhasználása 
összességében - bár forint összegben a mennyiség kifeje
zése eléggé illuzórikus. ugyanis az általunk készített gyógy
:-;zereket anyagáron számoljuk csak cl - kb. 170 inillió 
forintot tesz ki. 

Több évvel ezclótl célul túztcrn ki. hogy nlinden klinikán 
legyen egy klinikai gyógyszerész, vagy legalább egy klini
kai gyógyszertíri asszisztens, aki gyógyszerügyekbcn 
szakértő. illetve az ügyintéző. Ezt csak részben sikcruJt 
elérnem, dc ez nem az egyetem rcktorán vagy magas szintű 
vezetőin múlott- mert 610 ezt mind lehet6vé teszik-, hanem 
az intézetvezető klinikai professzorokon. 11''...:nleg 9 ldini
kán dolgozik klinikai gyógyszerész- s6t · .in olyan klinika, 
ahol több is - a többieken pedig gyógys:.crtári asszisztensek 
vannak abból a 1negfontolásból. hngy a gyógyszerellátási 
rutin fCladatokat az asszisztens is el tudja végezni; a gyógy
szerisn1ertetési feladatokra. a gyógyszertcrápiüs problémák 
rncgoldására pedig orvos van kijelölve. 

/1. gyögyszerrendeléscknél ragaszkodunk ahhoz, hogy a 
gyógyszerfelcl6s orvos írja alá az cxtraktuslapokat. Ez n1eg 
is történik. dc azt hiszen1. hogy ez sokszor csak formális. 
I\1eg kell n1ondanom. hogy elgondolásomból kiindulva a 
szegedi egyetem ezen a vonalon többet ért cl. mert- ha jól 
tudon1 - kCt klinika kivételével rr1indcnütt klinikai gyógy
szerész is n1úködik. /\ fcj16dés útja ez kell hogy legyen. 

-Profcss:or Úr kél cikluson keres:tiil, 1984-töl 1990-ig 
rotr a G_vó gys:erés:uuionuin_vi j(ar dékánja. _K. ércnz, rnond
ja cl, nrc/yck i·oltak a:ok a célok, arnelycket e: ídö a/alt el 
s:cretett i·olna ('r;li, nri vnlósult n1cg c:ckböl, és n1elyck a 
n1ég rncgoldásra ráró feladatok? 

- iviór a 1970-cs évek vége felé egyszer szó volt arról. 
hogy az akkori rektor engern jelöl dékánnak. de n1{1s döntés 
született. ak ... l\.or ez nen1 valósult meg. Én ezt nem vettem 
rossznéven. mert az intézeti n1unka teljes mértékben lekö
tött. 1984-ben végül is vüratJanul ért az a közlés, hogy a 
déküni tisztségre jelölni kívánnak és azt tervezik. hogy 
szeptember l-jét61 dékán legyek. Ez be is következett. így 
kt!t perióduson keresztül. kétszer három évig láttam el ezt a 
tisztséget. Sokat láttain. sokat tanultam, és örö1netjelcntctt 
számomra. hogy a J(ar életében valan1i el6rehalad{15t tud
tam elérni. Célkítúzéscm az volt. hogy a Kar megbecsülését 
é~ az oktatást előbbre vigyem .. !\.program adva volt. mert 
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már Végh professzor úrtól kezdve Szász György professzor 
úron át azon dolgoztak dékán elődeim, hogy megvalósítsuk 
a korszer6, európai színvonalnak megfelelő képzést. 

A legfőbb célnak szinte azt kellett tekintsem. hogy a 
négy és fél év helyett - megfelelő tartalommal - az ötéves 
képzést bevezethessük. Ezt a célt örököltem elődeimt61, és 
szerencsés vagyok - nem ldzárólag az én érdemem-, hogy 
ez a hivatali időszakom alatt meg is valósult. Az egész Kar 
és az MGYT szúkebb vezető testülete olyan rengeteget 
foglalkozott a képzés fejlesztésével, hogy ha már másért 

nem is, legalább ezért a rengeteg munkáért is megérdemel
tük annak bevezetését. 

A másik f6 célom a következő volt: 1951-ben vált le 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemről az önálló Or
vostudományi Egyetem, és ezen belül 1955-ben alah1ll 
meg az önálló Gyógyszerésztudományi Kar. Az Orvos
kar minden tárgy oktatását elhozta az ELTE-ről és 
önálló intézeteket alapított, ennek ellenére a gyógysze
részképzésben néhány természettudományos alaptárgyat 
még mindig az Eötvös Loránd Tudományegyetem ké
miai. botanikai, fizikai-kémiai és kolloidikai tanszékén 

oktatunk. A mi Karunknak hat önálló tanszéke van és 
nyolc orvosi tanszék, valamint az említett ELTE tanszé
kek vesznek részt az oktatásban. Ezért célul tűztem ki. 
hogy a gyógyszerészképzést az orvosegyetemen belül 
teljes egészében magunk valósítsuk meg. Jogos a kíván
ságunk. mert csak Pozsonyig vagy Kolozsvárig kell el
mennünk. s már ott is minden tárgyat a Karon oktat
nak. Az el6készületek megvoltak, számtalan 
előtárgyalást is lebonyolítottunk, de sajnos a megvalósí
tás nem silcerüll. Ennek részben pénzügyi. részben sze
mélyi okai voltak. Így a Gyógyszerészkarnál továbbra 
ís csa.1' a hat tanszék tudományos munkája kerül nyil
vántartásba vételre, mert a nyolc orvoskari és a négy 
ELTE-TTK intézetnél végzett gyógyszerészeti tudo
mányos munka az 6 kimutatásaikba kerül. 

Eredményként könyvelem el az angol nyelvű oktatás 
bevezetését. Ez már évek óta fcjl6d6ben levő tendencia 

volt. mert ezt megelőzően az Orvoskaron már folyt német 
nyelvű képzés. Az Egyetem a.Uori rektora megtalálta azo
kat a forrásokat. ahonnan hallgatókat tudtunk szerezni az 
Orvoskarra és a Gyógyszerészkarra egyaránt. Ezt a lehető
séget kihasználva külön ki kell emelnem Somogyi Endre 

orofesszorna.t:, a.Uori rektornak az a.l:tivitását és a támoga
lását. Ó adta a kezdő segítséget ahhoz, hogy ciprusi és görög 
hallgatól-~1'al komolyabb előkészítés nélkül kísérleti évfo
lyrunot indítsunk. Ma már a kísérleti évfolyamot követő 
további 3 évfolyamon 20 és 30 közölt van a hallgatók 
száma. 

Az angol nyelvű oktatás jelentósége a Kar számára első
sorban az, hogy külföldön is jegyeznek bennünket és elfo
gadják a diplománkat. másodsorban pedig jelentős az anya
gi bevétel, mert a külföldi hallgatók valutában fizetik a 
tandíjat. Rácz István professzor, mint dékán utódom most 
tervezi a német nyelvú oktatás elindítását, s ennek én na
gyon-nagyon örülök, maximálisan támogatom. Szeretném 
megjegyezni, hogy ez nem befolyásolja a magyar nyelvű 
oktatásra felvettek számát. s6t amellett, hogy az angol 
nyelvű oktatást elkezdtük, az utóbbi években az eddigi 120 
magyar nyelvű hallgató helyett 140-et. s6t az egyik évben 
160-at vettünk fel. 

Dékánságom hat éve alatt tovább szélesítettem az addig 
is fennálló nemzetközi kapcsolatokat. Ezen időszal,ban va
lósult meg először, hogy a Gyógyszerésztudományi Kar 
javaslatára az egyetem három személyt is honoris causa 

professzorává fogadott: prof. Solich-ot a prágai egyetemről, 
prof. Breimert a hollandiai Leidenb61, prof. Oelschliigert 
pedig Frankfurt-Mainz-b61. 

- A dékánif1mkcióba11 eltöltö/I hat év alall a Kar többi 
intézetének is - bizonyos értelemben - vezetője volt, {gy az 

intézetek közölli együttmílködésröl, az emberi kapcsolatok
ról is teljeskörll ismeretekkel rendelkezik. Miként !téli meg 
a Kar oktatói közölli emberi kapcsolatokat? 

- Úgy érzem. hogy a legjobb kapcsolat van az intézetek 
közölt, teljesen egyenrangú professzortársalmalc tekintjük 
egymásL Soka..\:hoz személyes. mondhatnám baráti kapcso
lat fúz. A.z, hogy a dékánságom alatt nagyon jó volt a 
kapcsolat köztem és az intézetvezetők között, többször is 
kifejezésre jutott. Hasonló volt a kapcsolat a szegedi dékán 
1ársammal, Selnzeczi Béla professzorral is. 

A hivatalos múködési szabályzatban előírt formákon 
kívül többször tartottan1 az intézetvezetők részére értekez
letet, s ezek mindig eredményesek voltaJ,, segítséget jelen
tettek számomra. A dékánságom alatt bevezettem, hogy 
félévenként kétszer-háromszor a Múzeum Kávéházban -
an1ely már az !. világháború alatt is a patikusok törzshelye 
volt - este 7 ór'dfa kötetlen vacsorát hirdettem. és aki akart 
eljött. Ott mindig tudtunk olyan dolgokról is beszélni, ame
lyeket fehér asztal mellett könnyebben meg lehetett vitatni, 
s amelyeket figyelembe tudtam venni a hivatalos döntések
nél is. Ezek a találkozók nagyon eredményesek, hangulato
sa.\: és szépek volta.\:. 

Egyetlen inlézetvezetővel sem volt konfliktusom még 
akkor sem, ha többször volt elvi nézeteltérés közöttünk. 
Amikor a rektor a dékáni funkciómtól búcsúztatott. a Krui 
Tru1ács elótt úgy nyilatkozott, hogy .,Zalai professzornak 
mindig volt véleménye és állásfoglalása nemcsak a Kar 
ügyeiben. hanem az egész Egyetem sorsát illet6en, és ezt 
mindig örömmel fogadtam. Nem szabadazl gondolni, hogy 
6 mindig igent mondott vagy bólintott, hancn1 sokszor 
mondott nemet is. és amikor nemet mondott, azt is figye
lembe vettük." Dékáni id6szakombi:u1 rnindenk.it61 csal.: 
segítséget kaptarn, s ezért csak köszönetet mondhatok. 

-Sokirányú egyeterni tevékenysége nzcllet! rneghatáro::ó 
s::erepcr vállalt a Mag_var Gyógys:crészcti Társaságban, 
niclynek fűtitkára nuzjd elnöke, valaniint a Nern:etkö::i 
Gyógyszerész Szövetségben, amelynek alelnöke volt. Hol, 

nzikor és hog_van kapcsolódott be a gyógyszerés:::i közélet
be? 

- A gyógyszerészi közéletbe a 1960-as évek elején kap
csolódtam be. AJckor már mindenütt éltek. virultak a me
gyei IvíGYT szervezetek, de Budapesten - mivel itt volt az 
országos központ - ennek n1egszervezése kissé elhanyago
lódott. Annyiban komplikáltabb is volt az ügy. hogy kb. 
1100 közforgalmú gyógyszertári, többszáz ipari, sok kór
házi, igazgatási munkával. valamint oktatással foglalkozó 
gyógyszerész dolgozott Budapesten, így nehéz volt olyan 
formát találni. amely ennek a nagy egységnek megfelelő. 
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Végül Kun Ferenc (akit nagyon tiszteltem, hisz sokat segí
tett pályafutásom alatt) vetette fel, hogy a Gyógyszertári 
Központnak legyen egy önálló szervezete. A Társaság az 
ötletet elfogadta és a kezdeményezőt, Kun Ferencet válasz
totta meg elnöknek, a szervezet tilkári teendőivel engem 
bíztak meg. Addigra már az országos szervezetben is ismer
tek úgy is mint vezető szakfelügyelőt, gyógyszeranalitikust 
és egyetemi előadót. 

1964-ben választottak meg a Társaság országos főtitká
rának. Emlékszem, azon a közgyűlésen, amelyiken megvá
lasztottak, S e hul ek Elemér professzor talán utolsó elóadását 
tartotta az új gyógyszerkönyvről. Amikor befejezte az elő
adását és távozott, Végh professzor. aki akkor már az 
MGYT elnöke is volt, fülembe súgva megkért, hogy kísér
jem le Schuleket a kocsijáig. Az első fótilkári feladatom 
tehát ez volt. 

A f6tiL1'ári teendőket nagy ambícióval végeztem 11 éven 
keresztül. Végh Antal professzor, Kedvcssy György pro
fesszor. majd Clauder Ottó professzor elnökségét asszisz
táltam végig. Ennek volt köszönhető, hogy külföldön is 
megismertek. sót a későbbi FTP alelnökségem is erre vezet
hető vissza. mert a.Uor az volt a szokás. hogy a FIP Taná
csában a főtitkár képviseli a Társa<;ágot. 

Meg kell mondanom. hogy a fótiLl<ári munkát igyekez
tem nagyon rendszeresen elvégezni, s ezt igazolja a Gyógy
szerészet címú szaldap is, mely minden évben pontos főtit
kári besz{unolót közölt. 

-A nzagyar gyógyszerészet lzáronz kienielkedlJ egyénisé
ge mellel/ volt flJtitkár. Miként /álla a három elnök tevé
kenységét? f!ogyan tudta k.a1rzatoztatni azokat a tapas:::-
1alatokat elnökként, nzelycket l'égh, Kedvessy és Clauder 
elnök urak nze!lett szerzett? 

- Úgy ítéletn meg. hogy karakterben. koncepcióban. 
szemléletben három különböz6 elnököm volt. 

Folyamatos nesztoromnak, patrónusomnal; tekinthetem 
Végh Antal professzor urat, a..l(i már a disszcrtációmnál. 
mint adjunktus közremúködött. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaságnál is szigorú elnököm volt és a dékáni múködé
sem alatt is többször ellátott tanácsokkal. Végh professzor 
úrnál elsősorban a továbbképzés és anna.1<: szervezése domi
nált nemcsa.L: előadásos, hanem ír.i:;os fonnában is. Az ő 
elnöksége alatt született meg az a gyógyszerész továbbkép
ző sorozat, amely a különböző tudományterületeket és a 
Gyógyszerkönyvet ismertette. A Társaság ebben a perió
dusban legalább 10-15 továbbképző könyvet is kiadott, s az 
én gyógyszerügyi szervezési könyvem is ebben a sorozat
ban jelent meg. Végh professzor úr nagyon kritikus volt a 
gyógyszerkönyvi ügyekben és a gyógyszermin6ség fontos
ságának kérdésében. Ebben az időszakban ez szakmailag 
nagyon sokkal vitte cl6re a gyógyszerellátást, melyet a 
szakosztályok megszervezése is el6segített. 

Amikor Végh professzor úr leköszönt az elnökségr61, 
felvetődött (én is kezdeményezője voltam), hogy- mivel a 
gyógyszerészet nem csak Budapesthez köthető, mert má
sutt is van Gyógyszerésztudományi Kar, másutt is múvclik 
e tudományt, másutt is vannak kutatások és gyára.1' - vá
lasszunk vidék.r61 elnököt. Kcdvessy professzoma.1' al;kor 
már komoly sza.1'mai tekintélye volt. A II. világháború után 
talán 6 volt az els6, aJ;i tudományos vonalon sok LiHföldi 

kapcsolatot teremtett elsősorban németországi és csehszlo
vákiai tudósokkal, szalrnmberekkel. 

Kedvessy professzor lelkiismeretes, pontos elnök volt, 
aki mindig kiadta a munkákat, pontosan el kellett neki 
számolnom a rámbízott feladatokkal, mert minden héten 
feljött megnézni, hogyan állnak a dolgok. Mivel a szegedi 
egyetemnek mindig jobb volt a kapcsolata a gyógyszertári 
hálózattal és a tangyógyszertárak sokkal jobban beleépül
nek a szegedi Kar életébe, a Társaságban jobban felértéke
lődött a gyógyszertári központok szerepe, munkája, és nem 
a tudomány rovására. de patil<acentrikusabbá vált a Társa
ság. Kedvessy professzor ésak négy évig volt hivatalban, 
mert kétéves ciklusok volta!; és egy olyan elvi döntés volt 
érvényben, hogy két periódusnál tovább senl;i sem lehet 
elnök. Azzal. hogy a sza.1'szervezctnél is magas pozíciót 
töltött bc,jelent6sen tudta erősíteni a gyógyszerészet hely
zetét. 

Clauder Ottó professzor eredetileg a gyáriparban dolgo
zott. kifejezetten kutató úpusú gyógyszeripari szakember, 
tudós volt. Elsősorban a gyógyszerkutatást tudta meglendí
teni. és úgy érzem. hogy az ipa.ri gyógyszerészetet közelebb 
hozta a Társasághoz. A három elnök közül Clauder pro
fesszor elnöksége alatt volt legtöbb a munkám, mert 6 
mindenütt ott volt és nagyon jól reprezentált, dc mindent 
rám bízott és jóváhagyott, tehát n1ajdhogynem én vezettem 
a Társaságot. 

Clauder bel61em elnököt akart csinálni. Soha nem törtet
tem pozíciók. címek vagy társadalmi rangok után, de talán 
ez volt az egyetlen eset. amikor a hos~zü f6titkárságomnak 
én is véget akartam vetni és úgy éreztem, hogy ha ennek a 
felkérésnek eleget teszek. akkor már nem tűnök úgy fel. 
nlint aki törtet egy ilyen pozíció után. 

Elnökként nagyon sokat tudtam hasznosítani abból. 
hogy voltam beosztott gyógyszerész, voltam gyógyszertár
vezető, voltam m1alitikai laboratórium-, majd szakfelügye
leti osztályvczet6. oktattam asszisztenseket és gyógyszeré
szeket. foglalkoztam gyógyszerügyi szervezéssel és 
gyógyszcrészettörténettel is és tizenegy éven keresztül f6-
titkára voltam az MGYT-nek. Székfoglaló beszédemben. 
melyet a Gyógyszerészet is leközölt. mintegy a három el6z6 
elnök törekvéseinek szintéziseként a gyógyszerészi tudo
mány, a gyakorlat és az oktatás el6bbrevitelét emeltem ki. 
Úgy éreztern. hogy a gyógyszerészet jövője ezen a háro1n 
kérdésen múlik és ezt szorga!mazt8Tl elnöki éveim alatt is. 
Erről az időszakról a közelmúltban megjelent „A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság története 1975-1989" címú 
könyvemben részletes adatok úllna...l( rendelkezésre. 

-f-logyan törtt'.ínt a Nenz.:etközi Gyógys:erész Szöi'etség 
alelnöki tisztére történő választása? i\Jelyck. voltak a FIP
heli tcvékenységénekfö n1o:gatórugái? 

- MGYT fótiü::árságom idejében. a FIP-pel való kap
csolatom alatt, hosszú ideig l.li./1-1. H1inters holland 
gyógyszerész volt a FIP elnöke, aki (bár addig még so
ha nem járt ivíagyarországon) mindig szimpátiával vi
seltetett hazánk iránt. Ennek alapján többször is többen 
invit,iltuk, hogy találjon alkaln1at egy magyarorszügi lá
togatásra. Ez éveken keresztül ne1n valósult meg, míg
nem 1976-ban levelet írt, melyben jelezte, hogy egy 
spanyol kongresszusról hazafelé menet 1-2 napra Buda-
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pestre kíván jönni és szeretne a Magyar Gyógyszerésze
ti Társaság elnökségével találkozni. Az akkori főtitkár

ral, Láng Bélával együtt vártuk a repülőtéren, majd el
vittük a Gellért Szállodába. Egy rövid beszélgetés után 
tájékoztatott arról, hogy a FIP elnökség tavaszi ülésén 
megvitatták a lejáró alelnöki tisztségek betöltését, és a 
két üres hely közül az egyikre személyemet jelölték. 
Közölte, hogy azért jött, mert rólam akarja megszerezni 
azokat az információkat, amelyek alapján a FIP-ben al
elnökké választhatnának. A szabályok szerint ezt a 
nemzeti társasággal meg kell beszélnie, ezért találkozni 
akar Társaságunk elnökségével. Másnap a Kossuth 
Klubban volt elnökségi ülés, amelyen el6ször több e16-
adó a Társaság múködésér6l, valamint a magyar 
gyógyszerészetr61 tartott ismertet6l Ezek után Winters 
megköszönte a gazdag tájékoztatót és közölte az elnök
séggel, hogy a FIP engem kíván megválasztani alelnök
nek. Az MGYT ezzel egyetértett, ennek alapján szep
temberben megválasztottak. 

Nagy érdek16déssel kapcsolódtam be a FIP munkájá
ba, mert betekintést nyerhettem egy világszervezet mű
ködésébe és nagyon sok mindent megismerhettem. A 
szemléletem is úgy változott, hogy azt az oktatásban is 
fel tudtam használni. Sok személynek tudtam segíteni 
és ez egyben az ország támogatását is jelentette. 

A FIP-ben két perióduson keresztül 1976-80-ig illet
ve 1980-84-ig voltam alelnök. A legf6bb szempontom 
ezen id6sza.lc alatt az volt, hogy Magyarországnak te
kintélyt szerezzek. Szerettem volna elérni, hogy egyen
rangúnak tekintsenek bennünket és lássák, hogy tényleg 
európai színvonalú gyógyszerészet van Magyarcrszágon 
még akkor is, ha van is bizonyos mértékű lemaradás. 

Célom volt, hogy a magyarok jobban kapcsolódjanak 
be a FIP életébe. Ez sikerült is, mert a szakosztályok 
vezetésébe is tudtun.lc beválasztani embereket (a gyógy
növény szakosztály elnöke ebben a periódusban Tétényi 
professzor volt), s6t az Officinai-, a Kórházi-, a Sajtó 
és Dokumentáció-, valamint a Gyógyszerellenőrzés 
szekcióba is sikerült delegálni magyar kollegákat. Több
ször el tudtuk intézni azt is, hogy a magyarok nem a 
hivatalos részvételi díja.le átutalásával, hanem kedvezmé
nyekkel, részben turistaként tudta.1< utazni a kongresszu
solcra. 

Amikor az alelnökségem vége felé elértük, hogy Buda
pesten kongresszust rendezhetünk, úgy éreztem, hogy ez 
az én ottani szereplésemnek és adott pillanatban történt 
szerencsés fellépésemnek volt a következménye. Nem csa
lódta.1', mert a ,,F!P 1984" nagyon nívós kongresszus volt, 
s6t arról, hogy az átélteken túlmenően komoly szakmai 
emlék is maradjon, Bedat elnök gondoskodott, mert idehoz
ta azt a témáját, amelyet most úgy emlegetünk, mint a 
Budapesti Deklarációt. 

Szerettem volna elérni, de csa.lc részben sikerült, hogy a 
gyógyszerügyi szervezés a FIP-ben egy kicsit elóobre jus
son. lnísban, szóban, tanácsüléseken többször javasoltam. 
hogy alakítsun.!,: ilyen szakosztályt, dc csak annyit tudtam 
elérni, hogy egy munkacsoport ala.lcult mind a gyógyszerü
gyi szervezés, mind a gyógyszerész-tudománytörténet vo
natkozásában. 

Sajnos nem tudtuk elérni, pedig kérték Mosz.kvából 
és kérték Hágából is, hogy a Swvjetunió tagja legyen a 

FIP-nek. Nem sikerült megvalósítani, mert a szovjet ha
tóságok végülis nem engedélyezték a belépésL 

Meg kell mondanom, hogy nem volt ellenséges a vi
szony, de bizonyos tartózkodást és három lépés távolságot 
lehetett mindig érezni a keleti tömb országaival szemben. 
A FIP vezetői ugyanis féltek attól, hogy politikai vonalra 
terelődnek a szakmai dolgok, de összességében elégedett 
vagyok mindazzal az eredménnyel. melyet a FIP-ben elér
tünk„ 

-Hogyan kapcsolódik tevékenysége a: Akadémia, illetve 
a külföldi akadémiák nmnkájához? 

- Válaszom kezdetén szabad legyen megemlítenem, 
hogy a Nemzet.l(özi Gyógyszerészettörténeti Társa
ság-i (l.G.G.P.) tagságomra és múködésemre. tudo
mányos publikációimra f6ként a gyógyszerészettudo
mány története szakterületén hamarabb felfigyeltek és 
értékelték külföldön mint itthon. Ennek első jele az 
volt, hogy osztrák és horvát a.lcadémikusok java.qlatára 
1977-ben Innsbruckban a Nemzetközi Gyógyszerészet
történeti Akadémia (ISHP) tagjává választottak. Mind
két szervezetben a későbbiekben tisztségvisel6 lettem; 
1982-1989 között mint a NemzeL1'özi Társaság elnöke 
dolgoztam, 1991. áprilisától pedig a Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti Akadémia elnöki tisztségével 
tisztelték meg személyemet. 

A második akadémiai tagságom Spanyolországhoz, a 
madridi „Spanyol Intézet Kir'J.!yi Gyógyszerészeti Akadé
miájá" -hoz köt, ahol a levelcz6 al;adémiai tagságot 1986. 
májusában megtartott székfoglaló előadásom után l;aptam 
meg .. A.. gyógyszcrészettörténcti tárgyú el6ndásomban „A 
gyógyszerészi gondolkodás és szemlélet 20. századi fcjl6-
désé"-vcl foglalkoztam. 

A Magyar Tudományos Akadémián a 70-cs évek óta tag 
vagyok az újabban az Orvostudományi Osztálynak és a 
Kémiai Osztályna.lc alárendelt Gyógyszerésztudományi Bi
zottságban. A Tudományos Minősítő Bizottság munkájá
ban esetenkénti megbízás alapján veszek részt, részben 
mint aspiránsvezető, részben mint opponens, illetve bizott
sági tag. 

-ProÍesszor Úr.' Engedje nieg, hogy nuigánéleti vonat
kozásokról is kérdezzük! Mivelfoglalko:ik szabadidejében' 
li4i a kedvenc idötöltése? 

Szabadidőm jelentős részét is a gyógyszerészettel töl
töm, mert komolyabb előadásokat előkészíteni, lektorálni, 
könyvet írni a lakásomon az esti órákban. hétvégeken. s6t 
a szabadságom alatt is szoktam. 

Rendkívül családcentrikus vagyok, és nemcsak az élő, 
hanem a már nem élő család vonatkozásában is. Erre olyan 
tekintetben is indíttatást kaptam. hogy a nagyapám egyik 
testvére leírta mindazt, amit a testvéreir61 és a szüleir61 
tudott, sőt egy még korábbi ősöm, a nagyapám nagyapja is 
írt 77 éves korában a pályafutásáról sok családi adattal 
visszaemlékezést. A Zalai családot az 1600-as évek végéig 
sL!;:erült felkutatnom úgy. hogy szinte hiánytalanul rendel
kezésemre úllna.lc a születési any,Llcönyvi kivonatok. a há
zasság!evclek, elhalálozási anya.könyvek, levelek és egyéb 
dokumentumok. Nagy mun.lcát igényelt az egész anyagot 
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értelmezni, a lényegét kiválogatni és a család részére mint
egy 100 gépelt oldalas összefoglalóját adni. 

A családtörténeti kutatás mellett foglalkozom numizma
tikával is. Ez sem teljesen független a gyógyszerészett61, 
mert 20-25 éve elsősorban a gyógyszerészi és orvosi érmé
ket gyújtöm. Mint numizmata sokszor hatottam oda, hogy 
a Gyógyszerészeti Társaság vagy más szerv érméket alapít
son, úgyhogy sok gyógyszerészi érem megvalósulásának 
vagyok inspirátora. 

50 éves koromban, tehát 20 évvel ezelőtt döbbentem rá, 
hogy életem felén már túl vagyok és kevés emlék van csak 
leírva az életemb61. Azóta, ha valami különleges esemény 
történik, 4-5 oldalas terjedelemben, élményleírás formájá
ban szívesen papÚTa vetem. 

Kedvenc hobbim a zene. Ezen belül is az operát, a 
klasszikusokat szeretem. bár a moden1 zenét is örön11nel 
hallgatotn. Teljesen igaznak tartom azt a mcgúllapítást, 
hogy annak, aki elvont tudományokkal foglalkozik, olyan 
megfelelő lehetőséget kell találnia, amelynek segítségével 
a napi problémáitól és a fáradtságától szabadulni tud. Ezért 
van kb. 30 éve bérletem az Operaházba. Kedvenc operám 
ifjúkororntól kezdve Mascagni Parasztbecsülete. kedvenc 
zeneszerzőm Verdi. 

A fotográfiát is megemlítem még, mint kedvenc id6-
töltésemet. Ebben ugyancs:ü~ szerepel a család és szere
pelnek az utazásaim. Szeretem a jó és szép képeket, 

amelyek a különböző tájakat, a természet szépségét, pl. 
a naplementét, havasi tájat vagy az 6szi szüret hangula
tát mutatják be, 

Mind a két fiam gyógyszerész, az egyiknek két fia, a 
másiknak két lánya van. Mindig nagy öröm számomra a 
velük való együttlét, de általában igen nagy elfoglaltságom 
miatt a találkozások jó formán csak hétvégekre terjednek ki. 

Ha az életpályámról beszélgetünk, a1'kor a feleségemet 
is meg szeretném említeni, mert Neki sokat köszönhetek 
megértéséért, szeretetéért és támogatásáért. 

Az elmúlt hetven évemre visszatekintve úgy látom, hogy 
a sors, a külső körülmények változása miatt sokszor olyas
mit is meg kellett tanulnom és tennem, amivel addig egyál
talán nem foglalkoztam, dc ma is azt kell mondanom, hogy 
mindezt nem bántam meg, sót. ha újra kellene választanom. 
n1cgint szívesen végigcsinálnán1 mindazt, an1ibcn részein 
volt. 

- ProÍess:::or Úr! f(öszönjiik a bes:élgetCsr és engedje 
nzeg, hogy hetvenedik születésnapja alkalrnábó/ a s::.e::kes:
tőség és a s::aklap olvasói nevében jó egészs!'.ígct, 1ovábbi 
nzunkájáho: sok sikert kívánjunk. 

1991. július 26. 

Dr. Brantncr Antal, !Jankó Zoltán 

MILYEN VÁLLALKOZÁSI FORMÁT VÁLASSZUNK HA MEGINDUL A PRIVATIZÁCIÓ7 

TEENDŐK A VÁLLALKOZÁS BEINDULÁSA ELÓTT ÉS UTÁN. 

/\. fenti cÍinn1eI négyrészes egynapos tanfolyam indul. A tanfolyan1ok a vállalkozáshoz szükséges 

összes ismeretet négy tén1a köré csoportosítva összegzik .. A..z egyes tanfolyamok egymásra épülnek, de 

külön-külön is hasznosítható információt nyújtanak. 

l!..z előadások reggel 10 órától délután 16 óráig tartanak a következő cí1nckkcl és időpontokkal: 

fviilycn vállalkoz.cisi form,1t válasszunk? X. 12. XI. 9. 

J\1unkt1ügy, tár~1dalon1biztosí~is és szcn1élyi jövedelen1adó X. 13. XL ·10. 

Egyéb adók, ÁFA, VÁNYA, helyi adók X. 26. XL 23. 

Bevallás, könyvelés, kötclezó nyilvántartások X. 27. )(!. 24. 

A tanfolyam díja 2000 Ft/fő/nap 

Helye: Budapest XIV. ker. Amerikai út 96 (lvlegközelítható kisföldal<:!llival (lvI-1), 1-es busszal, 67~69-es 

villamosokkal). 
Jelentkezni a tanfolyam(ok) díjának átutalásával vagy postai csekken történó befizetéssel lehet: 

ECONOCl-lEM KKT. számlaszám: 510-070199-0 

OTP 1061 Bp. Andrássy út 83. (21898299) 
/!.. cscl(k hátoldalára illetve az átutalásra az előadás(ok) dátun1át, a résztvevő nevét és cfrn(:l kérjük 

feltüntetni. A tanfolyamon csak az vehet részt, aki a befizetési bizonylatot n1agával hozza. 

Külön kérésre térítés ellenében szállást, ebédet biztosítunk, koncertre, színházi előadásra jegyeket v::1s2-

rolunk. 
(PHARMATOURS Kft.1145 Bp. Uzsoki utca 36/a. T.: 251-3697) 


