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Dr. Nikolics Károly a szakmapolitikus''' 

D1: Vinc:e Zoltán és Hankó Zoltán 

Dr. Nikolics K.úroly professzor élcl!nüvét többféle 

1ncgközelítéssc\ vizsgálhatjuk. an1ihcz sokrétü, crcdn1é
nves és példa111utató tevékenysége ad lchctöségct. tvli 
n~ost a szak1napolitikusra c1nlékczünk és közéleti szerep
vállalását kíséreljük n1cg összefoglalni. n gyógyszerészet 
!.!Olldozójút és fejlesztőjét n1éltatjuk, hivat<isunk tekinté
lyének őrzője előtt tisztelgünk. Szukn1apolitikai tevé
kenységének incghatúrozó c!c1nc \'Olt a gyógyszcrészha\1-
oatók oktatúsa és a !latal !.!VÓ!..!vszcrészckkel való törődés, 
~ iovúbbképzésck szcrvc;~sc~~ a gyóg~yszt:rész-bcteg és a 
gyógyszerész-orvos k<1pcsolat t'cjlcsztésére való törekvés. 
a kollegialitúsra és szolidaritúsra alapozott gyógyszerész! 
kapcsolatok építése. a gyógyszerészi 111últ úpolúsa és gon
dozása. a köz önzetlen szolgúlata. Jelen közle1né11yben te
vékenységének clsösorban ezeket a je\le1nzöit villantjuk 
íl:l. tudva. hogy cn1lékezö szavaink ehhez a nagy·szerü 
é!etJnühöz inéltatlanul szegényesek. 

1. 
Oktatás, ne1•elés 

Dr. Nikolics !(úroly nagyon szerette a fiatalokat. t:s 
azok szakn1ai e!ön1enetclét 1nindcn lehetséges és rendel
kezésére {dió eszközzel tú1noga!ta. Ez 1nindannyiunk szá-
111ára közisn1ert tény, sokan szc1nélyt:se11 tapasztaltuk 
gondoskodúsát. 

Egyetc1ni oktatóként a budapesti C:iyógyszerésztudo
n1únyí !(aron. \'ala111int a \'Olt Orvostov{1bbképzö lntézt.:t
bcn, oktató gyógyszerészként pedig a soproni Than J(ú
roly gyógyszertúrban eg;'anint ki1nagaslót alkotott. iVteg
gyözöcl0se volt. hogy a felsöoktatús ncin nélkülözhetí a 
gyakorlati élettel való szoros kapcsolatot. 1\lúr 196-l-ben 
rCsz!t:tes tún1pontot adott az oktató gyógyszenúrban vég
zendö tevékenységre: az ú!lan1vizsgúsokka! \·a!ó foglalko
zús anyagút húro1n csoportra: cl1nélcti is1nerctekre. gyakor
lati foglalkozúsra, valan1ínt ne\·elési kérdést.:krt.: osztott~\. 

Fontosnak tartotta az oktató gyógyszerész feladat<it. 
aki 1nint 1nondta. „a 111ateria 1nedica-hoz köti az egyes túr
gyakban tanultakat, és az összefilggésckct oktatj~1"' llJ 
;\z oktató gyógyszerész az Ö szcn1ébcn az eg:yctcn1 külsö 
n1unkatúrsa \·olt. akinek az ú\landó és célzott továbbkép
zéséi biztosítani kel!, és ehhez az egyctc1111ncl szoros kap
csolatra, az oktatúshoz jól felszerelt gyógyszertúrra van 
szüksége. 

Sc111 szóban. sen1 írúsban ne111 1nulasztotta cl dicsérni 
a fintalokat. ha arra érdt.:inesnck bizonyultak. l:s azt seni. 
ha figyehneztctni kellett valakit a hiúnyossúgokra. 1963-
ban a \Vinkler centcn<íriu1nról szóló írásos bcszú1nolójú-

':\ Nikoli..:,; cmld:ük~cn Supw11ha11 2!JU1. ~z..:pkmh;;r 2!-l:n elh<!llg· 
zou diiad:'t~ a!apjim. 

ban Í!ja, hogy: „örö1n1nel tapasztaltuk a fiatalok aktivitú
sút. Sok új arcot lúthattunk az e!őaclóasztalnú!. s bátran 
1nondhatjuk. n1cgálltúk a helyüket" [2]. 

:\ !iatalokat bevonta a konferenciák szervezésébe, a 
Társaság tevékenységébe. a szaktnai közéletbe. f\lfúr az öt
venes években kil'ejtettc: „Fontos. hogy a fiatalok fokozot
tabban bekapcsolódjanak ilyen teendök elhításúba. kellő 
nyelvtudússal bíró. szé!eskörü rcndczögárda kiépítésére 

szükség lesz"' (2). J(ésübh, aniikor az i'vl(i\'T elnöke 
lett. nagy súlyt ht:!yt:zett arra. hogy a fiatalok közül tübbt:n 
kapjanak vala111i!yen tisztséget. f't:laclatot a Túrsaságban. 
szen.:zzcnck gyakorlatot. hogy a gcnerúcióvúltúst a /\:!a
gyar Gyóg,yszcrészeti Túrsasúg könnyebben vészelje út. 

Tíznél többen készit.ctték cl az irúnyítúsúva! gyógy
szerészdoktori értekezésüket. hannincnúl több {1\lainvizs
ga t.:llit1 {!]]() g.yógyszi.:részhal!ga!Ó 1nunkújút irúnyitotta. 
Tanit,·únyai öt clsö helyezést értt:k e! a Rozsn;'ay i\„!Út)'Ús 
e111lékversenycken. sokan kieinelt díjazúsban részt:sültek. 

Fiataljait ncincsak oktatta. hanen1 hi\·aiússzcre!ctre. 
t:111beri tisztességre. segitökészségre, felclösségérzetri.:. a 
közügyek irúnti érdeklődésre nevelte. TanÍt\·•ínyai közül. 
akiknek !O\'Úbbi sorsút követte. és akikkel kivétel nélkül 
sikerült jó e1nbt.:ri kapcsolatot kiépítenie, ina szú1nosan 
igen 111.igas pozíciót töltenek be a gyógyszt:részt.:t külön
bözlí területein. és kivt:tcl nélkül büszkék arra. hogy a 
Niko!ics-iskola tanítvúnyai lehettek. 

:\ fiatalokhoz való hozzúúlhísúban tükrözödik a nagy 
clödükhöz és 1anitó1nesterekhez füzüdö kapcsulata: 
ahogy példaképként tekintettek fi:! r~·1 tanÍt\·únyai. hason
ló tisztelettel \·iscltctctt a nagy t.:lödük és tanító1ne;;terei 
irúnl. !~desapjútól tanulta a hivatús szt:rt:tetét és a köziis
ségén végzett tnunka fon1ossúgút. Than l(úrolyról. az !. 
i'dagyar Clyúgyszcrkönyv szcrkesztöjérö! nt.:vt.:z!c cl a 
gyógyszcrtúr~1t. 1nt.:lybcn dolgozutt. Szerctettt.:I gondolt 
Szebellédy Lúsz!óra. tisztt:lle Schulek Elc111ért. \Vink!cr 
Lajost és 1nindazoka1. akik a tudon1úny a gyógyszerésze
ti gyakorlat és a közélt.:t kilnagaslú szciné!yiségci Yoltak. 

IL 

1(n·ábhkép-;.ések, ktn~f'ere11ciák 

Tübbek közötl dr. Nikolics K.úro!y érde111c az ál!a1no
sítús1 kövctlí évckbt.:n a gyógyszeré.sz to\·úbbképzések 
n1cginditúsa. Erröl így !Ogaln1az: ,.f\11:.ír 1951-ben, a1nikor 
egy kicsit n1agunkhoz tértünk, Sopronban elkezdtünk sa
jút eröbö! szakn1ai !O\'Úbbképzést indítani" [ 1 ]. Sajút 1na

guk tartoltak clöadúsokat különböző aktuú\is té1núkbóL 
rnajd késöbb neve.s c\öadókat is 1neghívtak és szélesedett 
a h~i\Jgatúk ktirc is. :'\ "rhan \(úro!y gyógyszertár tovúbb
képzö közpon!tÚ alakult. Soproni Gyógyszert:sz Napukat. 
Orvos-C!yógyszcrész Napokat, szún1os hazai l:s nc1nzet
közi gyógyszerl:szi kongrt:sszust szerveztek. 
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Az 1950-es évek végén !étrehoztúk az asszisz!enskép
zö iskolút, a1ne!y n1a az Egészségügyi Szakdolgozók 
Központi Továbbképző Intézete elnevezéssel n1i.íködik és 
ad helyet gyógyszerész továbbképzések szervezésének is. 
Tórsasügunk több szakosztálya. így a Gy·ógynövény 
Szakosztály valan1int a Gyógyszcrésztörténcti Szakosz
tály Sopronban alakult 1ncg. 

Dr. Nikolics Károlynak n1eghatúrozó érden1ei vannak 
abban. hogy Sopronban hoztúk létre az orszúg c\sö pati
ka1núzcun1út. Innen indult a Gyógyszcranalitikai i(ollok
viun1 rendezvénysorozata, an1cly a inai napig az egyik 
legsikeresebb rendezvénye -rúrsasúgunknak. sőt Gyógy
szerkutatás az czrcdCordulón cín1n1cl n1ég a kilencvenes 
években is kezdödött Sopronban sikeres n:ndezvény-so
rozat az Ö közrc1nüködésévc!. 

f)r. Nikolics K.úroly 1notorj:.1 volt a gyógyszerészet 
szak1nai és 1udon1úny·os rendcz\·énycinck. szer\·czcti élc
tt.'.·nek. Igazi konferencia vúrossú. oktatúsi 2s to\·úbbképzé
sl klizponltÚ fejlesztette Sopront. an1cly a hazai gyógysze
részet egyetcn1i vúrosokkal vetekedő centru1núv(1 v(i!t. 
Ennt.:k kapcsún. ha kérdt.:ztük, 1übbszür édesapja közéleti 
te\·Ckcnységérc. inint örökségre utalt. n1úskor ineg szeré
nyen úgy fogahnazott. hogy·, . .'\ ni:héz. küzclcln1es évtizt:
dt:kbt:n. anúkur részben harci. részbt:n diplo1núciai ti.!l
adat volt egy-egy újabb ercdn1ény elérése. ez! szak1nai 
összefogús ré\·én sikerült elérni" [3]. 

111. 
.·J :llagyar Gyúgys::.erds::.eti Társaság 

:\ dipll1111a n1egszcrzés0t kö\'etl'len bel~pett Túrsasú
gunk jogellidjébe. a i'vlagyar Ciyógyszerésztudotnúnyi 
Túrsasúgba. an1clynek 19--+9-ben 1núr \'CZetliségi tagja 
\·olt. s an1.:lybcn czu1ún rendre ko111oly tisztségcket 1ültöu 
be. Többek ki.izött elnöke \'Olt a l\„ülügyi Bizottsúgnak. 
k0c:.öbh ;_iJelnökc. n1ajd ! 98:?.-töl 1991-ig clnükc a l\·lagyar 
(iyógyszerészcti Túrsas<ígnak. 

l(it:nit:!kcdö szerepe \'Olt abban. hogy a Túrsasúg 
! tJ{i{i-ban is111é1 tagja !etl a Nc1nzi.:tközi C_iyúgy·szerész 
Szö\'etségnek. \·ala111int abban is. hogy e ncinzt:tközi 
szt:rvczt:t 198-\-bcn Budapesten rendezte kongrcsszus{1t. 
.'\ kt1ngri:sszuson t:l f<Jgadott f)cklarúc!ó arról. hogy a 
gy·ógyszer útjút a kutatústó! a bctcgig a gyc\g:yszt.:résznek 
felügyelnie ke!L hüen llikrlizi sze111léletél. 111.:!y szerint a 
gyógyszerészetet az alap- és alkalinazott tudon1<Ínyok. 
valaniint a gyakorlat egységének. a gyakorló gyógysze
részt pedig a közegészségügy részént:k tckintcttt:. 

Elni.iksége idején igyekezett a Túrsasúgnak és hivatú
sunknak a lchctö legnagyobb publicitúst biztosítani. Lúto
gatúsok sorozatú! kezdc1nényczte és hajtotta \·égre az ak
kori úl!an1i és szak1nai \'t:Zetőknél. az orvosi és 1nús szak~ 
n1ai szervezeteknél. Együttn1üködési n1egú!!apodúst írt 
alú a i\·lag:yar .A,ltalúnos Ür\'osok Tudon1únyos Egyesüle
tével. az Orszúgos Egészségn.:ve!ési Intézettel. a ·rudo-
1n<ínyos 1sn1t:rc1te1jeszt(.i Túrsulattal. K.czdcn1én;'ezlije 
VLl!t a t\:lag:var Tudo111únyos ;\kadén1iú\·a! kialakítandó 
sr-orosabb kapcsolatnak. 

Elnóki tcvékcnységé1 1neghatúrozta, hogy élete !cg-

hosszabb periódusúban vidéken. gyakorló gyógyszerész
ként tt:vékenykcdctt: a napi gondokat belülről is1ncrtc. 

Tudta. hogy fontosak a szcinélyi:s kapcsolatok. 
ugyanis ezek hiúnyúban - 1nint 1nondta - a gyógyszerész 
„könnyen beszükül a négy ntJ és a CL'lltigra1111nok között'' 
[ ! . 4]. ;\ sze1nélycs kapcsolatokat hasznosnak tartotta az 
egyén szen1pon1júból. inert isn1ert:tci gyarapodnak. lótó
köre szélesedik. Hasznosnak ítélte a környezet szó1núra. 
n1crt a gyógyszerész az isn1ereteit tovúbb adhatja orvos
nak, betegnek cgyarúnl. és hasznosnak a hivatús egésze 
szcn1pontjúbó!. rncn ez a szakterület isn1ertté. 111egbc
csliltté vúlúsút segítheti clö. ;\ sze111é!ycs kapcsolat a \'C

ze1ö szún1úra st.:111 haszontalan. inert. 111int íija: ,.így több
uldalúan, objektivi:bb~n !útjúk a helyzetet" [5]. 

Tudta. hogy .. húzh1.1z kell vinni az irodahnat". ezért 
Lül{inlis gonddal ir;'111yito!la a szakl;ip és a szaksajtó le\·é
kL·nységét. l~s tudta. hDgy f'l1n1os az „együ!h:s inunka··. 
;uni ne1ncsak \·czt:tök ki.'izötti 111unka1negoszt<'1s \'Olt a szú-
111óra. hant:nl a vezet(ik és vezet~ttek te\·ékcnységénck az 
iisszehangolúsa is. Erri.il .:gy alkalo1n1nal így ír: .. „\z irú
nyítók és '1 peri férÍÚll do!gDzÓk tc\·ékenységének azonos 
célt kell szo!gálnla -- a túr.sada!nli tnegbccsülés érdeké
ben. Ha egy knl!éga etikútlanu! dolgozik. bt.:kö\·etkezhct 
az :dtalúnt1sítús. s t.:11nek kö\·etkcztében russz szinbcn tün
tetik f'c! az <Ígazatot. Ugyanakkor fontos. hogy az lr<'1nyí-
1ók kift:lé kép\·ise!jék az cgyént:k érdekei!." [6]. 

:\ g2n:1gyszerészct cl\'t:Sztett túrsadalini presztízsének 
hclyr.:úlli1úsút. ainién rengeteget harcolt. csak úgy lúlta 
1ncg\·alósithatónak. ha a szak1na kifelé 111indt:n lényeges 
kérdésben egységes úllúspontot alakít ki. Döntli fon1t1ssú
gúnak tartotta. hogy a t(1rsadalon1 széles rétegei ís1nc1jék 
ineg közelehbrö! ]li\·atúsunkat. Ehhez a 1nédia igénybt.:\'é~ 
Jelét szorgal1nazta. a1nelyhen .. a gyógyszerészet objckth· 
kL·pét. közérdekü te\·ékcnységét kell bernutatni'. lö]. 

Ft.:l!épctt a kiskercskedehni jel!cg c!!t.:n és kívúnatos
nak tartott;\ c1z etikus n1agatanúst a beteggcl. az orvossal 
é:-; a gyógyszerész ko!!égúkkal szeinbi.:11. Elnöksége alalt 
a1: 1\!(iYT ku1nt1ly érdi:kvédehni fc!adatokat is n1agúra 
\·{dlalL sót ~1111ikur lehct(isl:g nyílt r<Í. kezdc1né11ycztL' a 
i\lagyar (iy('1gyszl'részi J(a111ar'i !étrehuzúsút. aine!y a k<t-
1n;_1rúk kilzül ~iz ..:bök közöl!. 1 ();\lJ nyarún 1ncgal::ku!t. 
. .\.!!{1sp1.Hllja SZl.'rint , .. '\ hatékony érdt'kképYiselet alapja 
az cgyinús klizl'lili kapcs(1[aL az alka!inazk(.1dús és az 
cgységcs f.:llépL·s·· !.7J. Ennek ,iegy·éhen kL"zdernényczte -
né111c1 1nintúra egy' gyógyszerészeti csúcsszl'r\· létrl'hu-
1:;.'1sút is. 

Elnükségt: idején tcljesedtck ki ·rúrsa~{1gunk n>.'.n1zctkö
zi kapcsohnai. Szúinos orszúg gyógyszerészi szcrYeze1ei
\'el szüli:tctt kétoldalú cgyüttinüküdési n1cgúl!apodúsunk. 
E k;1pesolatok olyannyira elevenek és foly·;:unatosnk voltak. 
hogy a Nt.:1nzctklizi (iy(igyszerész SzöYetség 199-t-ben -
clsliként a Yi!úg(l!l - ~ikolics l'-úro!y prol'css1.ort tüntette ki 
F!P é!etinü díJ.ial. i\z t.:lisn1erés többek között a JlL'tnzetkli
zi gy(1gyszerészethcn elfoglalt elökc1{1 helyének. \·ala1ni11t 
elnök! te\·ékcnysége c!isn1erésénck is szólt. 

K.apcs(lL1taib(J!. külröldi ú1jaihl1l az egész szak1n:i prn
íl1<ilt. rnert 111!11díg azt \'Ízsg<ílta. hogy ini az. aini a hazai 
gyógyszerészctbcn h:1s1.nositható, és tni az. a1nitl.'i! c0lsze
rü 111.:gó\'n! hi\'atúsunk~11. 
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IV. 
f{apcsolatok betegekkel, or1 1osokkal, kollégákkal 

1\ kic1nclkcdö, pontos szak1nai 1nunkún túl a gyógy
szerészek egyik legfontosabb feladat::ínak tartotta a jó 
kapcsolat kialakítását beteggel. orvossal. gyógyszerész 
kollégával cgyarúnt. 

f\ Gyógyszerész Szakcsoport Győr-Sopron I'v1cgyci 
Szervezetének 1958-as soproni üléséről - dr. 1-lorvúth Dé
nessel közösen - írt bcszún1olójában erről a következőket 

hja: ,.Ezúttal húro1n szen1pontot vetünk fel: először a 
gyógyszerész és a beteg közötti viszonyról kell szólnunk. 
1núsodszor lússuk az orvosokkal való kapcsolatot. végül 
vizsgáljuk n1eg, hogy a u:irúnúl dolgozó gyógyszerészek 
cgyn1úshoz \'aló viszonya 1niként szolgúlja egyrészt a 
bctt!g. inúsrészt a gyógyszertúri dolgozók érdekeit" [8]. 

:-\ gyógyszerész és a beteg jú kapcsolatút a közt:gész
ségügy szernpontjúbó! tartotta fontosnak: a blzalini légkör 
kialakítását, a scgítségnyújtóst. a gyógyszerészi gondos
kodúst tekintette elsődlegesnek. :\z orvossal úpolt szak-
1nai kapcsolat crt:d1nénycként pedig - nézete szerint - a 
gyógyszerész kellő technológiai. ké1niai és gyógyszcrha
tústani is1ncrctci révén vúlhat az orvos n1cgbccsült segítö
túrsúvú. :\gyógyszerészek között a kollegialitúst. cgy'inús 
segítését. az etikus kapcsolatot 111indenek elé helyezte. 

Elveit ne1ncsak hirdette. han.::111 első volt a n1egva\ósi
túsukban is. Betegei. orvoskol!égúi és 111unkatársai bánni
kor bizalon11nal fordulhattak hozzú. ivlindenkinck viszon
z{Js nélkül segített. 

\'. 
S:ak111a és politika 

Eletútjút n1eghatúrozta az ó\lan1ositús. és az azt kö\·c
tli négy évtizt.!d túrsadaln1i-politikai bcrt:ndczkedésc. 
Ezekben az c111bert és tisztességet próbúló idökbcn finon1 
clcganci;:'l\·<il vonta ki rnag{Jt és hivatúsút a hozzú ne111 ér
tés és a politika! hatalo111 alól. 

Ezt az idöszakot isn1erve érthctl1cn úvatos:1n. dc hatú
rozotlan foga!1naz. I'-.atcgorikus kijelentéseket nen1 tesz. 
L'zzcl ncn1 akar ele\·e lchctctlt.!nné tl.':nni n1t:gvalósitüsra 
érde1ncs gondolatokat. Dc n1inck:nki szú1nüra egyértcltnü
siti. hogy hovú tartozik. Idézen1: „Szerencsére kialakult -
érdekes n1ódon - nagyrészr gyógyszerész családok sorai
bl.ll egy csoport. an1cly kcrl.':stc a kibontakozúst. Nc1n áll
tak be a politikailag cxponúlt szcn1élyck közé, hanc1n kc
rt:sték a szak1nai t'ejlödés lehetóst!gcit az új körüln1Cnyck 
között.;\ nehéz idök hoz1úk cgy1núshoz közelebb a ko!lé
gúkat. ;\z összefügús ercdn1énye \"Olt. hogy n1úr 1951-ben 
létrejött a szak!t:lügyclcL 1najd a vúllalati fögyógyszeré
szi, később 1negyci fögyógyszerészi pozíció" [6]. 

Eh·cit késöbb scn1 adta !\::\. s a politika helyett a bete
geket. a hivatúsút és a tudo111únyt szolgúl!a. Erről csak 
annyit 1nondott: ,.:\kik ncn1 kivúntak a politikai n1unkú
ban részt venni. valan1elyik tudoinúnyos vagy túrsadahni 
szervezetben te\·l-kcnykedtek" [6]. I-Ia chnaradt kinevezé
sckról kérdeztük. ncn1es cgyszerüségge! úgy fogalinazott: 

„Nc1n rendelkezte111 olyan t!lönyökke\, a1ni:lyck.kel akkor 
111agasabb pozícióba kcrülhetten1 volna" l l ]. 

i\nta\l József 111iniszterelnök 1991-ben. a1nikor a iVIa
gyar K.öz1úrsasúgi Érdc1nrcnd tisztikeresz1jének első kítün
tetettjcként köszöntötte és n1t!leg hangon 1néltatta „a szakn1a 
kiváló kL>pvise!őjét'', .,a becsületes, tiszta n1agyar cn1be1f', 
úgy lügalinazott: ,.Nikolics K.úroly is azok közé tartozik. aki 
tudta, hogy 1nit kell tenni. és tette, <.unit lehetett'' [9]. 

.Az ehnondottak csak töredékét képezik annak a nagy 
ívü tevékenység-sornak. an1c!y dr. Nikolics J(ároly nevé
hez füzödik. Célunk nen1 !ehetett az, hogy ennek a rend
kívül gazdag életútnak a szakn1apolitikai vonatkozásait 
1naradéktala11ul üssze!'ogla!juk. 1nég kevésbé az. hogy ér
t~keljük. Erre ina 111Cg képtelenek vagyunk, dc 0rezzük, és 
t:gyrc több j~l~t is !útjuk. hogy Nikolics pro!'esszor tevé
kenysége sok tekintetben kurszakalkotó. n1úskor pedig 
111csszt: korút 1ncgclözö Yu!t. 

N!kolii..:s K.úro!y proCcsszor 1nondta \Vink!t:r prof'csz
szorra utah·a: .. a gyógyszerészet soraiból nlindig adód1ak 
olyan szt:1nélyisl-gck. akik \'Úlla!túk az úldozatos 1nunkót a 
ki_ízjavc'ira„ llOJ. Ilyen \'O!t Ö is. Húlús köszönl.!tünk érte. 
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