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Dr. Zalai Károly 75 éves 

E néhány sor nem értékelni, 
méltatni, hanem köszönteni kíván
ja 75. születésnapján sokunk taní
tómesterét, Zalai Károly professzor 
urat Azt az embert, akit egész éle
te során a gyógyszerészi hivatás 
szeretete vezérelt és aki e hivatás 
szeretetére tanított valamennyiün
ket Mi, akik abban a szerencsében 
részesülhettünk, hogy nem csupán 
tanítványai, hanem munkatársai is 
lehettünk, vagyunk, rendkívül so
kat köszönhetünk Neki. 

Életművéből bármelyik terüle
tet kiragadni és azt kiemelten tag
lalni igen nehéz és minden bizony
nyal igaztalan is lenne Gyakorló 
gyógysz.erészként (édesapja ceglédi 
gyógyszertárában), szakmapolitikusként (mint a Fő
városi Gyógyszertári Központ vezető szakfelügye
lője, a Magyar Gyógyszerészeti Iársaság titkára, 
majd elnöke), egyetemi oktatóként (a Gyógyszerügyi 

-,_Szervezéstudomány kidolgozója, a Gyógyszerész
történet művelője, számos gyógyszerész-doktmi 
értekezés irányítója), hivatásunk „diplomatájaként" (a 
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség alelnöke, a 
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság, vala
mint Akadémia elnöke) egyformán maradandót al
kotott. 

Tevékenységével igen magasra állította a mér
cét, amelyhez igazodnunk nagyon nehéz, de szük
séges 

Diplomáciai érzékkel megáldott, toleráns visel-

kedése, a sokrétű vélemények kö
zötti - a mindenkori helyzethez iga
zított - pontos tájékozódása vala
mennyiünk számára, akik figyel
tünk Rá, példaértékű. Ez, valamint 
emberi tisztessége eredményezte 
számára a hazai és nemzetközi elis
merések sokaságát Valószin,úleg 
nem véletlen, hogy hazánk kiitikus 
politikai helyzetében is alelnökké 
választotta a Nemzetközi Gyógy
szerész Szövetség, miközben itthon 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
elnökévé, a Semmelweis Orvostu·· 
dományi Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Kar dékánjává választot
ták A gyógyszerészeti tudomány és 
gyakorlat egysége érdekében kifej

tett áldozatos munkáját az utókor minden bizonnyal 
méltóképpen értékeli, a jelen nemzetközi fóruma 
mindenesetre e tevékenységet elismerte azzal, hogy 
a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság, vala
mint Akadémia elnökévé, majd aktiv tevékenységét 
elmúlt évben befejezve tiszteletbeli elnökévé válasz
totta. 

E szép jubileum alkalmával a magyar gyógysze
részek nevében is jó egészséget, erőt kívánunk, ab
ban a reményben, hogy tanácsaira még sokáig szá
míthatunk 

Isten éltesse sokáig! ,/ 

Dr. Vincze Zoltán 


