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Antall József és a gyógyszerészet 
Emlékezés halálának 5. évfordulójára 

Prof.' Zalai Károli' 

1993. dccc111bcr ! 2-én hunyt cl lli: Antall .Já::sl'.f" 111i
nisztcrclnök, a fviagyar G}·ógyszcrészcti -rársasúg orszá
gos vczctöségénck tagja. 

Öt év elteltével ncn1 célon1 f\ntal! József é!ctpúlyújú
nak teljes bc111utatúsa, nu~Jyct n1úr sokan fck!olgoztak, dc 
szenu~lyc iránti tisztclcthöl szükségesnek tarton1 tevé
kenységének fontosabb gyógyszl.'.n:szcti vonatkozásait 
iisszc foglal ni. 

;\ntall. rnint tönénclc1n-111agyar szakos tanár, filozó
fiai doktor és képesített lcvéltóros, künyvtúros és n1uzco
lógus az l 960-as években került kapcsolatba az orvos- ('s 
g)-'Ógyszcrésztürténclcrnn1cl a szervezés alatt úlló Sen1-
1ne\\veis ()r\·ostörténeti l'Vlúzeun1ban. Itt e!öször tudon1ú-
11yos n1unkatúrs. 1974-töl igazgatl1hc!ycttcs, rnajd han1a
rosan igazgató lett. Fcladatúnak tekintete az orvosi túrgy
kl\r 111el!elt a gyógyszen:szcti rnuzeológiút is. Ezt 111eg is 
valósította azzal, hog)'' az l 948. októberében n1cgnyitolt 
i:rnye)' József' (Jyógyszerészcttlirténeti rvlúzeun1 (Buda
pest. IX., ! !ügyes Endre u. 7-9.) gyüjten1ényét is beépí
tettt.: a Sctnn1el\vcis l'Vlúzcun1 és a budai várban lévö Fe
kete Sas Patikan1úzeun1 anyagába. 1-\ n1egfelclö gyógy
szcrcllátüsra alkaln1atlannú vúlt egyes gyógyszertúrakat 
(Sopron. Köszcg. SzékcsfchCrvúr. l\.ccskc1nét, Eger, 
Györ) n1úzeun11nú alakíttatta út és n1cgszervezte ezek, 
val<.1n1int n1integy hatvan 111üe111!ék gyóg)'SZcrtúr szakfcl
ügye!ctét. 

,\ l\LH!\ ,u G\ O!..!.\ sze1 esze ti Túrsasúg 1964. é\·i 
XXIX. küzgyü!ése hatúrozta cl tuclo1n{1nyos és tovúbh
képzö tevékenysége szakosztó!yi keretek közötti folyta
túsút. v,;gh Antal prof'csszor elnöksége alatt 5 szakosz
tó ly ( gy('igyszerana! i ti ka i-, gy('1 gyszertechno [(1gia i-, 
gyógyszcrkutatósi-. gyógynl\vény- és gyógyszerügyi 
szakosztül:yL l 9úú-ban kezelte n1eg 111ükiidését. ;\ Ci:'óg:'
szcr~szettürténcti szakoszt{lly 1968-han. a Soproni P~1ti

ka1nlizeurn n1cgnyi1.:ísa ::dkali11úbc'1l alakult rneg. /\szak
osztály ,·czt.'tÖségi tagjai közii!t volt /-\ntall .h'izscr is. aki 
az új szcrYczct rnükiidésében a tovúbbiakhan is rolyan1u
tosan részt vett. 

/. úhr11. „11111111 Jú:5L'.f c11i!é!d•re111 elií- ó· !tútfupj11. 
IJN 111111 út1111Jrá)ií bro11:.L•rc111. fú}s:.itri': JladarasJy Hidtcr jun. (lfJfJS) 

f\ gyógyszerészettörténcti intézn1ényhúlózat bövítése, 
tov{1bbú a gyógyszerészeti könyvanyag jobb elhelyezése 
és kezelése érdekében az orvostörténeti könyvtúr n1e!lé 
rnegnyitotta a budapesti i'vlátyús tér 3. alatt lévü n1üern!ék 
gyógyszcrtúrban az Ernyey József G,:'ógyszt:részeti 
J(ünyvtúrat, an1cly segíti a kutatók n1unkújúl. 

Jvlunk<.issúga sorún J(1lya111a1osa11 kapCS(Jlatot tanott 
f'cnn a n1agyar és kü!l'öldi cgyete111ck (Bécs. Innsbruck. 
J(rakkti. 1 lal!c an dcr Saa!e. Luh!in. Düssclck1rn nrvns Cs 
gyógyszerész karai\'al. kutatóival. professzoraival. Jelen
tós kapcsolata volt a Sernine\\vcis ()rvostudoinúnyi Egye
te111 Gyúgyszerésztudo111únyi J(arúval. a (iyógyszcrügyi 
Szervezési Intézettel. Résztvctt az oktatúsi tananyag ki
a !aki túsú ban. gyógyszcrésr.cttöné ne ti g: ·úgyszt.: részdo k te l
ri értekezések hirúlatúhan. 

1\z ! 960-as évL~kttí! tagja a fV!agyar ( iy('igyszcn:szeti 
·i·úrsaságnak. n1ajd orszúgos vezt.:töségénck. Tagja \'olt 
l 968-tól a Ncn1zctközi CJyógyszl'részcttörténcti T~irsa
s<.ignak ( JC3CiPl. ennek basc!i ( ! t)69) és innsbrucki ( ! 977) 
kungrcsszus{n1 résztvett. Ez utóbbi közgylilésen A1110/I 
.hí:::se_/'0.s Zolai k"círo~i· 111eghi\·ták a szervezetet Bud<.1pest
re kongresszus tartúsúra. Ez 198 ! -hl'n vak1sult n1eg. a 
kongresszus nagy tudon1únyos Cs túrsadalini sikt.:rc nagy
részt i\ntal 1 n1unk~1júnak kilszilnhetö. l~z alkalonl!nal az 
cgyidejüleg Pesten ülésezö Nen1zctközi Ciyógyszt.:részct
ti.irténcti /-\kadé111ia (A.11 !Pl a 111úr clü1.lileg írúsban be
adott és clbírúlt ,iavaslatok alapj{111 ;\ntall Józsefet ren
des tagjai sorúba fogadta. 

!Vlunkússúg~·1nak köszünhetii az l t)))-ben alapított 
„ ( '01111n u 11 ico I io11es du {fis toriu A rf is i\ !edic i ne " peri od i
ka tudun1únyíls szÍ11\.tH1alúnak en1elésc. pro!il,iúnak b(ívi
tCse. /\z últa!a szerkesztett kiadvúnyban nagyszún1li pub~ 
!ikúciúja. kiiztük gyllgyszcr0szeti 1C111újú jelent 1neg. Tu
don1únyos szakterületei: gyógyszerészeti tudon1[111y é~; 
gnndo!k\idús fejlódése, szcrzt.:tesrcndi 0s po!gúri gyógy
szertórak kialakulús;,1, a gyógyszer0szt.'t n1üvCszcti t;'1rgyai. 
cn1lékei, gyl1gyszerészi szuciok1gia stb. ,1\ 111~1gyar gy('igy~ 
szerészct kü!Hildickkc! \·:11t'l 1negisn1ertctését szolgúltu 
svújci szaklapban közzétett: „ (~~rágys:::ert;s::.ck kú:::é/eli 
s:::en.!JJC Jlug1·d!'ors:::úgo11 o 19. s::.ú::.odhun" tovúbbú 
„ !1onn:opúiia Lis o::: 01To.1·k,;p:::L;S jfugyurors::.úgon" cín1ü 
cikkei. 

1-\ntall .lúzsef- hazai köz01L:"ti Cs nc1nzetközi politikai 
túlterheltsége. tovübhú egyre rosszahhutkJ egészségi úlla
pota ellenére-·· ! 991. no,·c1nbcr 27-én rés?.tvett ~\!\·!agyar 
Ciyógy.szcrészeti T~irsasúg kü!dlittközgyülésén és tartal
inas, n10lyenszúntc'1 e!öadúst tartott. n1cly publik~ílúsra ke
rült „<;r1)gys:::er1.,;s:::c1 l;S politika" cí1111ncl. t~z úllús!l1gla
lús Cs Hlnúcs a g)\.1gyszcrészct jüvlí,ic ügyChcn. Lgyidcjl'i
leg 111agas kitüntctCst adott út a lekösziinli 1Vik11lic.1· Í\.(ÍJ't!~l' 
társasúgi elnöknek. 
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!993. október 22-:?:4. között 1neghívús alapjún részt 
vcttc1n a bclgiun1i Cicntbcn a Benelux ;\!kunok Gyógyszi..::
részcttörténeti ·rúrsas{1ga konfcrcnt.:i{~jún, ahonnét a !<.ölni 
Egyctc1ni J<.linikán akkor kezelés alatt lévö /\tltal! Józscr 
n1iniszterelnöknck a konferencia és 111aga111 nevében jó ki
vúnatain1at fCjeztcn1 ki. 111intcgy 10 olyan gyógyszerésztür
ténész alúírúsúval, akik szen1élycsen is1ncrték. 1\ postázotl 
lapot ni.::n1csak 1negkapta, hanern tragikus élete utolsó sza
kaszúban gondja volt rú, hogy a jó kivünatokat n1ár Buda
pcströl hozzón1 intézett levelében 111cgköszönjc. 
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Néhány hét 1núlva az Országh(1z kupolatcnnébcn f'i..::!
úl!ított ravatalán{t! vettünk tölc búcsút, fejethajtva cn1bcri 
nagysúga clön. 

1 lalúlúnak ötödik évrordulójún szcllc111i nagysúga, tet
tei és crnlékc 111élt(1 rneg(irzésc érdckébl'n cn1lékl-rcn1 ké
szli!t i\ntal! Józscfarcképé\'e! {/. tibra). 
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GYÓGYSZERÉSZEK, EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK! 

Legolcsóbban a gyártótól! 
® Gyógyszertári porcelán, állvány és raktári üvegedényzet 

teljes választéka 
® Az edényzetek szignálása 
® Laboratóriumi porcelán és üvegeszközök 
® Porcelán és üveg díszmúáru 
® Konyhai íelszerelés 

Gyártó cégünk termelői áraival vá~a kedves vevői megrendelé
seit. A 20-50-100 eFt feletti vásárlóinkat különböző mértékú ár
engedményben részesítjük. 
A hirdetmény felmutatóit vásárlás esetén további engedmény
ben részesítjük. 
Minden kedves vevőnket megajándékozzuk. 
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