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B eszélgetősarok 

Paraszolvenciánk a beteg hálája 

Beszélgetés dr. Nikolics Károly profess:orral, az MGYT leköszöniJ elnökével 

- Elnök Úr! A Magyar Gyógyszerészeti Társaság -
111cly11ck 1982 óra elnöke - novcnzbcr 27-én rendezi nzeg 

tiszt újltó !:özgylllését. Sajnála11al értcsiiltiink arról, hogy az 
elnöki tisztségtől -kér turnus után \'isszavonul. E: a búcsi1 

a: k!G}T éléről indokolja, hogy egy bcs:élgcrésben öss:e
ge:::.fik a: clnzúlt kilenc év crcdn1énycit, lapas:ralatait és a 

jörö várharó ÍCÍadatait. 
A .. B cs:élgctósarok'' -ban be s::cretnénk JJ1!1fat ni i11re1jú

a!anyaink életútját is, ezért a:: elnöki idős:::ak értékelése 

efő!f erről kérde::nénk, ! logyan került a pályára? 

- Sopronban szülcttc1n gyógyszerész csalddból. Ez an
nak idején sok helyen mcghat~rrozla a pályavák:1sztást, hi
szen patikák örökleídtck apáról fiúra. Eleínye volt. hogy az 
crnbcr hivat(1sszcrel12tct örökölt, szakn1ai t:ipasztalatokat 
gyűjtött, tradíciót vitt tovúbb. (Kés6bb volt olyan időszak, 
arnikor ez hátrány volt, s6t 1nég 111a scn1 nlindcnki értékeli 
ann~ü: a korn~ü~ ezt a gyakorlatút.) 

Édcsapárn azon túl, hogy jól képzett gyakorló gyógyszc
r0sz volt, részt vett rnind a helyi, 1nind a szakrniii közélet

ben; a Gyógyszerész Egyesület n1egyci vezetője volt és az 
orszügos szakn1ai életben is döntő szerepetjútszotl. Ivfcllct
tc voltarn gyakornok, és széleskörű ismeretekre tcttcn1 
szert. Rnjta keresztül ismer1cn1 rneg a n1tíltat, az cln1últ 
évtizedeket, és a jelen törekvéseket is sikerült közelcbbr61 
rnegtapasztalnon1. Ez az idöszak különösen befolyúsolta 
késcíhbi n1úködéserne!. 

J. óbra: A: Oros:lán gyógyszcrtór Zsolnay n1ajolika portálisa 
f 948-bC'JI 

Sopronban az ősi Líceumba júrtam iskolába. Ez refü
girnnázium volt, amelyben a nyelvek (latin, német, angol) 
épp olyan erősek voltnk, mint a természettudományi tár
gyak. Szerctten1 a zenét; kilcn:.: évig tanultam zongonízni. 
Ez n1ég rna is „gyenge oldalam", mert ha néha van egy kis 
iclön1, leülök j:ítszani. Gin1nazista koromban az volt a vá
gyarn, hogy kanncstcr legyek. 

Budapesten tanultam tovdbb. gyógyszerészi oklevcle
rnct 1940-bcn szercztcn1. 1\z akkori icl6szak.ban - úgy ér
zcrn utólag is - kiv:Hó tanáraink volt<:ü;:. 

A diploma megszerzése után a Széki Tibor professzor 
állal vezetett Szerves- és Gyógyszerészi Kémiai Intézetbe 
kerültem mint doktorjelölt, ahol Végh Antal (akkor adjunk
tus) volt a témavezetőm. Ir'dl1yításával más intézetekben is 
szélcskörú ismeretanyagra tettem szert. Az Intézet nagy 
cl6nyc volt, hogy a szerves- és a gyógyszerészi kémia 
együtt került oktatásra. Jobban megismertük egymást, nem 
volt annyira specializálódás. Egy év n1úlva tanársegéd lct
tcn1. lvíinl ilyen, gyakorlatokat vezettem és előadási asz
szisztense voltam Széki professzornak. Akkoriban az előa
dásokon mindenféle kísérletet - titrálúst, kvalitatív 
vizsgúlatot- ben1utattunk, és ez színessé, vízuúlissá tette az 
előadásokat. Ma is hiányolom, hogy mostanföan nincs az 
cgyetcn1i órúkon dcrnonstráció. 

l\.özbcn elkészítctten1 egyetemi doktori értckezéscn1ct, 
an1ely „Néhány gyógyszerkönyvi készítn1ény tartaln1i 
n1cghatúrozása" címmel új analitikai eredményeket tartal
rnazott. 

Az új rendszerű képzés feladatainak teljesítéséhez én 

tcrvezte111 meg azt az alagsori labort, ami a ha!lgatók szer
ves laborja lett. A háború végefclé nlint gyógyszerész m{1s

fél évig katonai szolgálatot teljcsítetten1 a Légicr6knél, dc 
közben be tudtam járni az Intézetbe is. 

1944-bcn mcgn6sültcrn. Felcségcn1ct - uJ.:i cl6ször ve
gyészi doktorátust szerLctt, n1ajd a kcdvcn1ért megszerezte 
a gyógyszerészi oklevelet is - az Intézetben is111crtcn1 n1cg . 
. :.\zóta is húséges n1unkat{irsan1. I"{élkülc nc111 sikerült volna 
111indaz, a111it elértr:m. 

-.:t né hány éves cgycrenu' tevékenységet kö,·ctöcn - rnár 
feleségével együtt viss:aköltö:ött Sopronba, aniclyncJ: 
a:óta is hflségcs polgára. /Yfiért dönröuck úgy, liog)' a: 
cgyercnif karriertfélrctérc \'isszatérnek a szülöi há:ba? 

- K.ornpromisszu1not kcr?stünk. Otthon volt egy 
biztos bázis: a gyógyszertár. Edes:ipán1 betegsége n1iatt 
is - szegénynek nem volt jó a szive és cukorbeteg is 
volt - valan1i 1negold{Lst kellett találni. A képhez hozzá
tartozik. hogy egyctenli intézetünk megsínylette n hábo
rút, részben romos volt. a háború utín pedig óriási inf
láció volt. 

Édesapán1 betegsége rniatt 1945 végén üt kellett ven
nem a gyqgyszert{ir vezetését. Felcségen1 zokszó nélkül 
követett. Aldozatot hozott, mert végül is ott maradhat
tunk volna az egyetemen. Ó ugyancsak - hogy úgy 

rnondjarn - „karriert" futhatott volna be, n1crt a pro
fesszor úr becsült minket és nagyon fájlalta, hogy ott
hagytuk az Intézetet. Lehet, hogy utólag másként láttuk 
volna. dc abban az ido""ben a mérleg nyelve arra billent. 
hogy haz<L1'öltözzünk Sopronba. 

Edcsapárn - a.kivel együtt dolgoztunk c!hunytáig - az 
állan1osítást n1ár ncn1 érte n1eg, dc az a néhány év, anli 
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195U-ig eltelt. nagyon bizakodó időszak volt. l\1cgprób31-
tunk :i gyógyszcrt:írban is ludon1ányos n1unkát végezni. 
-rörzskönyvczctt készítrnénycink voltak, elemzéseket vé
gcz1ünk és (iJtalában az akkori idúknck mcgfclc16cn szín
von:t!:1s rnunka folyt a gyógyszcnúrban. 

~- ,íhr.i: A: Oros::lún gyúgys:crtár {1Jicinája 1948-brui 

~A xyógys:crtárak ál!anzos[rása nag_v törést okD:O!f 
n1indi-·n gyógys:crtártu!ajdonus életében. Afi történt Önök
f:t'Í aJ:J:or, és a: clk1.h·crkc:ű érckhen? 

·- 1950-bcn csalüdi gyóg:;.'szcru'u·unkaL az „Oroszlán 
P:Hik:ú" (tl!an1osították. lvlindkctt6nkct rnüs-rnds helybéli 
gyc·1~ySi'J:r1~irba helyeztek ~it. l\zöta nyugdíjba vonul:iso
inig. 1985-ig azon do!goztarn, hogy az últalan1 vezetett 
gyr'1gyszert:irat fclfcjlcs.'lzllk. ;\ gyögyszertürat Than Kd
ro!yról llt..',vcztük e!, területe. felszereltsége bővült. 1\11:1-

lítik:ii. injekciós laboratóriurnot, könyvtárat, késeíbb 
gycigyszcrész klubot is ki tudtunk képezni benne. Ez a 
p:Hik:1 az Egészségügyi I'dinisztériurn Iv1úszakí Fejlesz
tési (lszt:íly:"ir1ak, rnajd az OG'{f-nak lett a kísérleti 
gycígyszcrtára. így dolgoztunk a Gyógyszcrkönyvnek és 
:i r(1.i\o.-n:1k is .. '\ gyögyszert:'tri rnunka n1inclvégig (irö
f11C{ okol.ott. 

_;\z évek sor:in h:ironi gycrn1ckünk született; 111indhürorn 
~-~y·-:l·~'.n1c! végzett: gyögy3zcrész. biokérnikus és gépész-
111érniik ~! fug!aH:ozüsuk. i\yolc unok:ink van és nagy Orön1 
-.;zjrnunkr:.L h:i együtt !ehetünk. 

f~i kel! röviden téniern tUT:l. hogy Cdcs~1ny'Ú1n hosszú 
ideig ncn1 k:tpoH nyugdíjat. l(és(íhh 250 forint kegydíj:1t 
ll:1rcnlt:Hn ki n:szérc. I·!{tron1 gycrn1ckü11k lévén, kis rizctés
b\ÍL n:1gyon szerény körliln1ényck kéizli!t éltünk. Így n1in
dl~fl :íron val:nni rncl!ékjövcdclcrn ut:.in kellett n~zncnL 
i'-~:12\' iirünHncl vüllaltarn h{tt 1958-ban - rnelléküllüsban -
:iz ~~J:or índulö Soproni A.llarni Sz~1natcíriun1 Gyógyszcr
r:ikt:ir:lnak a \'CZCtését. .L\ n1i gycígyszcrt~í.runk készítette a 
rn:1,:;isztr;'tlis gy(1gyszcrckct. Ez a inunl:n a plusz fizetésen 
túl azt ercdinCnycztc. hogy rnegisrncrhettcrn az intézeti 
gy(1gyszcrc!!:ít:is saj:itos \'Olt:íL K.i1únö orvos-gyögyszc
rés;-: k:ipcsul:11 :llakult ki: ez líj:1hb :;zínfoltot jelentett éle
l::rnb\.'fl. 

R::g::;1..'.l ()-ll'il S-ig :1 Szanal(iriur11b~u1, S-·tól fél ötig a 
gycígyszcrt:'trhan volt:1ni. rnajd lchtíztuk a rolöt és ut::ína 
111cnt \u\·:ibb :1 kí:;érlcti rnunka. arníg bírtuí:. Ezt a nH1nka
!c111pt')[ .-.;ol:;iig 111cg!artottan1. \iégercdrnénybcn arníg az 
cn1ber fiatal. sokn1 indent lehet csin(i!ni, rncg lehet szokni az 

- f\andidatúráját, 111ajd késöbb nagydok1ori diss:crtá
ciójár is J:(sérlc1es térnákban, ridéki gy6gys:crtárban dol
go:1·a kés:ftcflc cl és i·lfdte n1eg. E: hogyan sikerült? 

- lvlindig arra törekedtem, hogy expcrimentálisan dol
gozzunk. Ncmcs:ik irodalmazni és azt leírni szük.ségcs-b3r 
azt is nagyra értékelem-, dc a gyógyszerészi, gyógyszcrtiri 
munka cxpcrimcntálisjcllcgú. Egy azóta elhunyt kollégán1 
Af irtclnzann Lás:f ó minisztériumi osztályvezet6 rávett arra, 
hogy készítsem cl kandidátusi értekezésemet. (I\1ég a sze
rény kandidátusi pótdíjjal is kecsegtetett.) Bizony nem volt 
könnyű feladat, még a feleségem is segítséget nyújtott. 
Esténként végczten1 a kísérleteket, míg el nem fúradtam. 
l(cn1ény esztendók voltak. amíg 1962-bcn be tudt::un adni 
kandid(1tusi disszcrtáción1at. an1clyct 1963-ban védtcn1 
incg .. '\7. orosz és az idcológi~ü vizsga után a s:r_akmai vizsga 
rnúr felüdülés volt. 

/\z értekezés keretében egy niikroanalitikai cljtlrúst dol
goztan1 ki. 1\ rncídszcr lényege ~lZ, hogy kristály-form{1k 
a1~1rjJn nükroszkópban azonosítani tudtunk tized rnilli
grar11n1 nagyságrendű rnin!~iböl harrninc szerves gyógy
szcralapanyagot. Ez háron1 év :ilatt kb. négyezer k.ris
tályosítf1st jelentett. r\ rnódszer reprodub:ilható és roppant 
egyszerű. h'Ií:i is használjúk. n1crt segítségével pillanatok 
:ila!t azonosíL1ni lehet kurrens gyögyszcralapanyagoklJL 

Ezt követóen fokozatosan ki tudtunk alakítani egy n1un
k:1csoportot. arnelybcn krisUilys7.erkezeti témákkal kezd
tünk foglalkozni. /\ Bud:ipcsti Ivfú.sza.lci Egyetcn1 két tan
.~zéké.vcl rnúködtcin együtt és szf1n1os publikáción1 jelent 
rnc'.g kissé érintve az eddigieket. dc rn::ís témákból. Néh::íny 
gyógyszergy:írn~ü: is sikerült gyögyszcr alapanyagokkal 
k:qx:so!atos n1cgbfzás alapj;in munküt végeznünk, sót több 
külföldi kutatócsoporttal is kapcsolatot tartottunk. Így úllt 
össze kb. tíz évi kísérletes n1unkával a tudományok doktor;i 
ér(ckczésern. arnelynck cín1c: „f\1orfológiai és polin1oríia 
v{tltoz:isok ellcn6rzésc a gyógyszcranali tik3ban". Ezt n1eg
cl6zöcn hárorn 111unkatársa1n kü1:rcrnúködCsével egy köny
vet is összeállítottunk, n1elynck nagy részét én frtarn é;.; 
szcrkcsztettcni. Az ..--\kadérniai í(iadcínül 1973-ban jelent 
ineg .. Szerves gyógyszcral~1pan;'agok krisztallográfiai viz:;
gjlata" cí111n1cL Ez szélcskörú rnonográfi.a. arncly- többek 
között - a lvflícgyctemcn tankünyvként'h~LsználJtOS .. ~\ kris
t:il yszcrkczeti vizsgülatok jelcnt6ségét azóta n{ilunk is egy
re inkább fclisn1crik: gyógyszeranalitikai. -technológiai és 
-h:1!üstani összefüggéseit kut~l\1uk. 

intenzív !lHHlk(iL 3. áhru. A soproni Thdn Károly gyág_ys::cr1,ír por1ólisl.l 
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A tudományok doktora értekezést 1976-ban adtam be, a 
védésre 1977-ben került sor. Bár a témák kémiaiak voltak, 
mindkét tudományos fokozalomban a „gyógyszerészi" cím 
elnyeréséért pályáztam. 

Amikor a nagydoktorit megszereztem, címzetes egyete
mi tanár leheltem. 1978-ban nevezett ki az egészségügyi 
miniszter az OTKI Gyógyszerészeti Tanszéke, pontosab
ban Bayer lstvá11 felterjesztése alapján. 

-Nem s:of..·váT1yos dolog, hogy valaki egy vidéki gyógy
s:crtár/Jal! dolgo:ik, és egyetemi intézetekkel. - ráadásul 
nenz a G~v6gys:erész Kar egyetenli intézeteivel - ilyen na
gyon s:oros együttrntlködést tud nzegvalósftani. liogyan 
sikerült bejutnia a A-fllszaki Egyeten1re és rniért nen1 a 
G_vógys:::erés: f(ar kö:rern/lködésével kész/telte el disszer
rárióit? 

- Egyfcl61 a Gyógyszerész Kar in1ézcti felszereltsége e 
téren kevésbé volt fejlett. mint a Múszak:i Egyetemé, ahol 
két tanszék tudott nekem tcnnoanalitikai, ill. röntgenanali
tikai vizsgálatokat biztosítani. De tennészctesen a Gyógy
szerész Kmml is volt kapcsolatom. Amikor kandidátus 
!cttern. n1ajd' négy féléven keresztül gyógyszerészhallga
tóknak fakultatív túrgyat acltam elő, ezután lettem címzetes 
docens. 

,L\ niúcgyetemi kapcsolatot két szc1nély révén sikerült 
kiépítenem .. /J.,.z egyik:Pungor Ern6volt, aki régi jó barátom. 
Óvelc a Ivfagyar Kémikusok Egyesülete révén :f\Iyugat-Ma
gyarországon építettünk ki együttműködést. Pungor ugyan
is Schulek Elcnzér intézctéb61 távozva Veszprémbe került a 
rnúszercs analitikai tanszékre, nyolc évig itt múködölt. Ez 
id6 alatt a Kémikusok Egyesülete dunántúli szervezeteit Ó 
fogta össze. Akkor én voltam a Soproni Csoport titkára, 
majd elnöke. Ennek kapcsán Pungor Ernővel sokat beszél
gettünk, a térnán1 is érdekelte. A Iv1úcgyeten1re kerülve Gál 
Sándo!Tal hozott össze ezzel a megjegyzéssel: „I(nptam egy 
évre egy 1nodcn1 DSC termoanalitikai műszert. i\Tekünk is 
jó lesz. ha a témádat idchozod''. 

r\ n1~í:ük személy Bidló Gábor, az Ásványtani Tanszék 
•1djunktusa volt, 6t is érdekelte a té1nú111. Otthon kb. 40 
szerves gyógyszcralapanyagot kristályosítottunk s ezeket 
Budapesten clcn1eztük. Így a morfológiai vizsgálatok hasz
nos műszeres, kristályszerkezeti adatokbl bővültek. Ezen 
adatok tnind az értekezésben. nlind a könyvünkben publi
kálásra kerültek. 

A fokozatosan kiépülő jó kapcsolatok, a tudományos 
cgyüHrnúködés révén sikerült a témát alaposan. korszcrúen 
kidolgozni. · 

- Úgy tudjuk, s::óba kerüli egyetcnú katedra és niás, 
fő\'árosi ve::erő beos:rás váron1ányosaként is. 

- Nem rendelkeztem olyan előnyökkel, amelyekkel 
akkor magasabb pozícióba kerülhettem vo~rn, noha való
ban itt-ott volt szó arról, hogy visszakerüljek az egyetemre, 
illetve Budapestre. Volt pl. olyan egyetemi pozíció, aliová 
illetékesek hívlak, dc amikor megtudtam egy másL1' pályázó 
szcinélyét és akkori előnyeit, ncn1 is adtam be a pályázato
n1nt. \/égül is 6 nyerte cl a professzori kinevezést Volt más, 
mcgtisztcl6 meghívásom is, dc hol lakásproblémák, hol 
egyéb szempontok miatt nem költöztünk fel Budapestre. 

Még ma is sokan megkérdezik tőlem, hogy miért marad
tam Sopronban? Úgy érzem, egy vidéld gyógyszertárban is 
lehet tudományos munkát végezni. Ez volt az egyik célom, 
ezt akartam bizonyítani. Másrészt azért, mert itt születtem, 
itt voltak a gyökereim, özvegy édesanyám támasza voltam. 
Felfogásom az elmúlt évtizedekévcl nem volt azonos. Min
denki tudta, hogy családom templomba jár, gyermekeim 
hittant tanulnak. Ez nem volt el6ny az elmúlt id6szakban, 
dc vidéken, kis pozícióban még elnézték. 

-1945-be11 Sopro11-gyógyszerészi szempolltból-egyi
ke volt a vidéki városok11ak, ma már viszont a gyógyszeré
szet országos, sőt l!ernzetközileg is ismert vidéki bázisa. Ez 
elsősorban az Ön tevékeT1ységéT1ek, szakma-ésvárosszere
tetének kös=önhet6. 

Amikor a szakrnai együttműködés elkezdődött, gya
korlatilag már az államosítás után voltunk. Erre tértem ki 
idei nyíregyházi el6adásomban is. Laikus vezetés volt a 
Minisztériumban, és a megyék élén is egy-egy munkáská
der állt. Tehát nekünk sza.lanai er6sítést kellett biztosí
tanunk. Országosan is azok fogtunk össze, akik már régről 
ismertük egymúst. Csak. az elhunytakat említve pl. Ragettli 
János, Kcnzpler J(urt. Ereztük, hogy a szakmát meg kell 
menteni. Ezért kezdtünk el szerény körülmények közölt 
továbbképzéseket csinálni. 

Utalok arrn, hogy a Gyógyszerkönyv kapcsán elkezdtek 
megjelenni a brosúrák. A szal<felügyclel létrejöttekor egy 
olyan periódus volt, hogy megfeszített erővel kellett küzde
nünk a pályajöv6jének bizt?sítása érdekében, mert egészen 
más szemlélet urnl1'odott. U gy érzem, hogy ez a küzdelem 
vidéken éppen Nyugat-Dunántúlon sikerült a legjobban. 
Egyetemi városban, mint Budapest és Szeged, vagy minl 
Debrecen és Pécs - ahol nem volt gyógyszerész fal;:ultás, 
dc voltak egyetemi gyógyszertáralc meg egyéb tanszékek-, 
könnyebb volt tudományos munbít végezni. Sopronban 
viszont nem volt semmi, legfeljebb egy !ds lcllcesedés. 

Tradíció, hogy Sopronban és a megyében jó volt akol
légálc közötti szalcmai kapcsolat. A környéken is volL1k 
régi egyetemi barátaiin pl. az éppen n1ost tragikusar1 
elhunyt Küttel Dezső - a.l(ikkcl azóta is tartottuk a kapcso
latot, sót a v{troson belül is volt több olyan barátom, alci 
átérezte, hogy valamit tennünk kell és politika helyett tudo-
111ányos munkát végeztünk. 

Már 1951-ben, amU~or egy kicsit n1agunkhoz tértünk, 
Sopronban elkezdtünk saját erőből sza.lanai továbbképzést 
indítani. Magunk tartottunk aktuális témákból előadásokat. 
Mondok egy példát: új volt még az antibiotikum fogalma. 
A kórházi kolléga tartott előadást a penicillin farmakológi
ájáról, feleségem a kémiájáról. Máskornéhány technológiai 
vagy analitikai témát ismcrtettüIL'k:. A rni patikánkban lelke
sen jöttünk össze, mindig újat mondva és hallva. és így, saját 
cr6b61 indítottuk cl a továbbképzést. A sok ismeretség, régi 
kapcsolat révén számos prominens egyént, tudóst, pro
fesszort is sikerült meghívni egy-egy el6adásrn. Csa.lc pár 
nevet en1lítek: Schulek Ele1nér, Erdey Grúz Tibor, Erdey 
Lász/6, Frit::: Guszíáv, fialrnai jános, Clauder Ottó, l1égh 
A11tal, Bruckller Győző, Kedvessy György, Pi/iich Lajos, 
stb. Segítettek a régi kapcsolatok, a nálam 1d6sebb korosz
tály tisztelete. Ez nekünk lendületet rulott, mert friss kézből 
kaptuk az ismereteket Persze ezekhez az előadásokhoz 
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szükséges volt a f\1TESZ. a TIT nicg egyéb szervezetek 
anyagi tán1ogat.'.isa . . t\ Gyógyszerészeti T{trsaság ugyanis 
ezt önn1aga nem tudta volna finanszírozni. Ehhez dolgozni 
kellett az említett egyesületekben is, amelyek megbecsülték 
a gyógyszerészeket. 

A tudományos munkához, távol a f6várostól, szakiro
Llalo111ra volt szükség. Előre szeretném bocsátani, hogy a 
megyei Gyógyszertár Vállalat, illetve Központ anyagilag 
t:'u11ogatott minket. Számos olyan könyvet segített megvá
sárolni, folyóiratokra fizetett el6, amelyek nélkül nem tud
tunk volna tovúbb dolgozni. Kerestük a kapcsolatot a kémi
kusokkal, orvosokkal is. Így az ővelük való együttmúködés 
is további lehet6ségeket biztosított. Volt olyan folyóirat, 
arnirc a Ivlagyar }(érnikusok Egyesülete fizetett cl6, és volt 
olyan könyv, a1nelyet az Orvosi Könyvtártól kaptunk rneg. 
Ezen kap::solatok nélkíil a gyógyszerészetnek ezt a b{tzisát 
ncrn tudtuk volna kiépíteni. 

-A gyógys:crés:ct soproni kö:ponrja nuíra rnár rc11d

ki1'iíl s:cr!t-·ágn:ó 1c1·ékcnységcr uulhat 111agáé11ak: rcnd

:::::crcSL'll ht'!ycr hi:::.tosfr ors:cígos {s ncnr:crkö:ilcg isjclcn

iás s:::akniai kon/crt.'llciáknok. iu rnilködik a 

s:lif.:ass:is:tcns-kép:ö iskola, a l'ároshan s:a!:gyógys:c
rl;s:-k{1;:::r:fsfolyik, és iu lL'lcsiilt a: ors:ág clsö I'atikan111:c-
11n10 is . 

- Sopronban szün1os rendezvény volt, rnert a város 
~1dotts~ígai erre alkalnu1sa.l:: a nllíen1léki belváros. a L6ve
rck. a s:r.ép környék. 

Ncrnzctközi konfcrcnciáko11, sz:'trnos helyen képvisel
tcrn a rnagy~lí T:írsasJgot. és l~ítt:i.n1. hogyan alakul ki egy 
. J:onfcrcncia vúros". Külföldön sok helyütt specializálód
l~1k rnúr CiTC. Ezt a foly:unatot Sopronban is prób:.1ltan1 
kata!iz~llni. J-fosszú évekbe telt, an1íg az alJ:orí id6ben 
Cclisincrtl'.k ennek a jelentőségét. f\.tára a „konfcrcncia-tu
rizrnus„ egy ön:í.l!ó ,.iparág" lett, arnely ncrn vonz törnege
ki..'l. azonban bar{1tokat. fcntos cn1bcrckct hoz a vúrosba. 

Sz~ilnos konfcrcnciút rendeztünk. Így többek között öt 

alk:ilor11111al volt ún. „Soproni Gyógyszerész Napok'', hú
rnn1szor Gyógyszcranalitikai Kol!okviurn, kétszer gyógy
SZlTicchnolögiai, illetve gyógynövény konferencia, stb. ,;. 
·;jrosban h:'trorn évtized <ilalt húsz orszúgos. részben ncrn
r:ctk!.\zi részv('.tcllí konf ercnci:'tl rendeztünk. Ehhez ki kellett 
h:1sznjlni a különlX.iz6 adottsúgok:it. Először a lvITESZ-ben 
kaptunk lcnnct. l(ésö11b, an1ikor rncgépült a Szent György 
utc]i int0zctünk. akkor ott. Több alkalonnnal az anyagilag 
ti..~h1..~t6s::bb ~rIT tárnogatúsút is megnyertük. 

Sopronban a konfcrcnci{ü:: alkalrnúval többször szakosz

tjl~/ok alakulás:.íra is sor került. í\z \1• Soproni Gyógysze
i\:sz Napok keretében Gyógynövény I(onferencia is volt: 
utt alakult 111eg a Gyógynövény Szakosztály. 1968-ban a 
P:ltikarnüzeurn rncgnyit{LsJt követően alakult rneg a Gyógy
:.;zcrésztörténcti Szakosztúly is. 

Ein!ékczctcs sikere volt a soproni Gycígyszeranalitikai 
Kullukviurnoknak is .. A.z cls6 Kollokviurn c.16adóit ugyanis 
:1 XX. 1(ollokviun1ra is n1cghívt::ík, s ők ott el6adt{Ll\:, hogy 
htísz öv :l1:1tt a s:1j{1t területükön rn ilyen fej!6d1~s következett 

lh.'. 

1950-ban az .. L Soproni Gyógy.szcrCsz Napok"-on a 
Liszt Ferenc Iviüvel6dési l(özpontban volt egy szakn1apo
!itikai vitafóru111. ainelyen elhatároztuk. hogy 1neg kell va-

lósítani a sz„1kgyógyszcrész-képzést. .-\ l\'Iagy'tr Gyógysze
részeti Türs:is:íg felkarolta a tervet, beadványt intézett. ter
vezetet dolgozott ki. ,!\. szakn1a teljesen egységes volt, rnég
is sok:.íig hevert ez a tervezet különbözó rnagasrangú 
n1inisztériumi szcrnélyek író:Lsztalüban, 1níg végre 197:2-
bcn elíndulhatoll a gyógyszerész szakképzés. Búr tizennégy 
évig vürtuk, hogy ez realizáJódjék, n1ost is szívesen gondo
lok arra, hogy az indíttatás Sopronban volt. 

.t\111ikor 1962-bcn az Ür.'ostovábbképzó Intézel intéz
n1énycsen átveue a továbbképzést, Sopronban szerveztük 
ineg az elsó ún. oktató gyógyszerészi tov:.íbbképzést. Ennek 
azóta már a :25. éves jubileu111ú: is megünnepeltük. 

Ffasznos kezden1ényczés volt az asszisztcnsképzú iskola 
létrehozása az 'SO·es évek végéil. ;\z Egészségügyi tvlinisz
téiiun1 azt tervezte, hogy középk:idcreinknek létesüljön egy 
fcls6fokú gyögyszcrészeti tcchnikurn. Úgy gondoltúk. 
hogy a szcn1élyi feltételek S()pronb;tn aclotlak. 1\:crcsni 
kellett tch~ít egy olyan rornu~ épUlctc:t. <trnely felújítási 
alapból hclyrehozllatö volt. (Beruházni akkor nern lehetett, 
dc akürrni!yen ro111os épület L::lújít~·ts~1 rncgolclh:ltó \"Olt.) 
S1.lpron bclvüros;-íban ;! I<:.ápt:1l:m h:í.znak csak az oldalfa!~li 
in:U"adt.:Ll.:: rncg az 194...<;. ,5„. " bon1b{n::'isok ut:ü1 .. !J...z 
i..:gyhúz átadta a vjrosnak. arncly aJ...::kortjjt n1ár kcn.'scu r~i 

gazd:tt. . ..\z Egészs0gügyi l\íinisztériu1n ebben az épületben 
·- terveink alapján - létrchozon egy nagyon szép okt~1túsi 
központot. egy n1ósik épüh:'.tbcn pedig egy kollégiu1not is, 
A fclscífokú technikum terve v~gül lekerült a napircndról, 
n1crt sz.akterülctíink rész~rú! egyesek nen1 kív[uit~ík ezt a 
típust bevezetni. Így n1cgn1ar:idt rnint egészségügyi sz:1ki~;
kola, illetve később átalakult Egészségügyi Szakdolgozók 
l(tizponti Tovúbbképzó Inté?.t:tc clncvc1,ésscl. Ott 1nost kö
zépk{1der alapképzés és szak~1s~zi;.;ztcns képzés folyik . 

f\fagan1 részéről nag)' örörnrncl ',·cs1.crn. hogy ebben az 

épük~tben lchetósé.günk van a:r. OTE intézn1énycs gyógy

szerész tov:.íbbképí:éscit is lcbonynlít:ini. 

Volt n1ég egy én.lekcs kczd~n1ényl~7.ésünk. Sopron bcl
,;~irosüban az egyik legrégebbi gyógyszcrt~ff épületét ~!tépí
lctték, .A n1úernléki fcltúris .~orjn olyan oszlopf{)k incg 
boltíves ablakok kerültek c16. :in1ciyck rniatt az eredeti 
bútor1.atot nen1 lehetett az o[!icin~íba visszahelyezni . .;\z 
akkori ínegyi..:i vezetés ebb<il gycígyszcrszobát, vagyis spc
cialit:'Lsokat expediáló. kisegít(! gyógyszcrtJrat akart létesí
teni./\ nagyon szép szakrnatörténcti nníern!ék 111cgn1entéSl~ 
érdekéb·~n újra össze kellett fognunk. Sikerült a helybéli 
n1 Ú?.curnigazg:itó szernél yébcn olyan panncrt tal:ílnunk. aki 

4. ábra: A Soproni Patik1u1J1i:e11rn officinója 
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elgondolásunkat magáévá tette. Feljebb menve, Antall Jó
zsef a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum akkori igazga
tója is támogatta az elgondolásunkat. Így 1968-ban -közel 
egy évi társadalmi munkával - sikerült összehoznunk és 
megnyitnunk az ország els6 patikamúzeumáL Örömmel 
regisztráljuk, hogy ez az akció is tovább fejl6dött, hiszen 
ma már számos ilyen gyűjteménnyel dicsekszik az ország. 
Maga a Semmelweis Múzeum is megemlékezik arról, hogy 
az els6 gyűjtemény Sopronban nyílt meg. 

Úgy gondolom, ha ezt a néhány itteni eredményt meg
próbáljuk csokorba foglalni, dicsekvés nélkül elmondhat
juk, hogy az egyetemi városok mellett az egyik bázis Sop
ron, amely halJatja a hangját, ahol intézményes szakképzés 
és továbbképzés folyik, konferencia város lett. A:z együtt
működés elsősorban Vas megyével volt álJandó, dc voltak 
olyan kezdeményezéseink, amelyekhez Gy6r, Veszprém és 
Zala megye közreműködését is biztosítani kellett. Mind
annyian éreztük, hogy összefogással többre megyünk, mint 
a széthúzással. Bízom benne, hogy az utódok is szerepelnek 
majd. és a jövőben is élénk swkmai élet lesz. 

-Elnök úr szcr1eága:ó tei,élcenységeinek egyik rnegha
tározó. országos hlrll része az utánpótlás nevelés. Úgy 
ntdjuk, nzég a: ország niásik végéből, Szegedről is voltak 
ál!anzvi::sgás növendékei és felkarolta a diss:ertánsokat is. 

- Tudományosan megalapozott, szakma ir'Jllt érdck16-
d6, lelkes utánpótlást kellett nevelni! Bennem az indíttatás, 
az egyetemi intézeti öt év megmaradt. 

Ak1ív koromban összesen harminchárom államvizsgást 
neveltem, nyugdíjba vonulásom óta utódommal együtt fog
lalkozom a mostaniakkal. 

A fiatalokat ráítllílottuk néhúny experimentális. techno
lógiai, analitikai, receptúrai témára. Ezekb61 később ami
kor RagctLli János feltámasztotta a Rozsnyay versenyckct
sikcrült többekkel pályázni. Soproni tanítványaim mindig 
szerepeltek, öt els6 és több kiemelt díjat nyertek. Úgy 
gondolom, kon1oly volt a megmérettetés. 

Sikerült a tehetségesebbek közül több fiatallal egyetemi 
doktori értekezést is összehoznunk. Tanítványaün közül -
vezetésemmel - több mint űzen különböző intézetekben 
doktori értekezést védtek meg. Zöminel analitikai, techno
lógiai témát dolgoztak ki, de az utóbbi időben ketten gyógy
szerésztörténcti tén1ából doktoráltak. Most is vezetek egy 
disszertációt. 

Fontosnak tartom az oktató gyógyszerész feladatát, 
ald - hogy úgy rnondjan1 - a n1ateria rnedica-hoz köti 
az egyes tírrgyakban tanultakat, az összefüggéseket ok
tatja. Ezt mindig hangoztattam és írásban is rend
szeresen publikáltam. 

Hadd mondjam cl életemnek egy kedves mozzanatát. 
Tanítványaimmal kivétel nélkül silceriiltjó emberi kapcso
latot kiépítenem. Így egy alkalommal nagy meglepetést 
okozva, az egyik étteremben összejövetelt szerveztek a 
névnapomon, s ott köszöntöttek. Ezt később is megismétel
ték. 

- .A.: eddigiekből is kitfínik, hogy tudornányos eredrné
nyci és gondolkodásrnódja, életvitele, közösségtererntő 
ereje szinte törvényszerflen vitte a Társaság vezetéfségébe, 
az wolsó kilenc évben pedig az elnöki székbe. Kérjük vi/-

lantsa fel társasági életútjának néhány fontosabb esemé
nyét. 

- Diplomám megszerzése: 1940. óta vagyok tagja a 
Társaságnak. 1949-ben az utolsó olyan közgyűlésen, ame
lyen még Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság volt a 
neve, tagja lettem a vezető testületnek. Nem soklral utána
tudjuk - „megszűnt" a Társaság, átalakult a Szakszervezet 
Gyógyszerész Szakcsoportjává és csak később lehetett is
mét Társaság. 1949-t61 a mai napig gyakorlatilag egyfoly
tában, így a Szakcsoport idejében is tagja voltam az orszá
gos vezetésnek. 

Az újjáalakult Társaságban felvetettem, hogy egy kül
ügyi bizottságot kell létrehozni. Ennek elnöke lettem. Mi
kor végre újra tudtunk külföldre utazni, csereegyez
ményekct kötöttünk. Elnöke voltmn a Közforgalmú 
Gyógyszertára.le Bizottságának, országos alelnök voltam 
Clauder Ottó elnöksége alatt. 

1982-ben keresett meg e16döm,Za1ai Károly azzal, hogy 
elvállalnám-e az elnökséget? Hosszasan gondolkodtam, 
mert tudtam, hogy ez vidék:r61 nem cgyszerú feladat. Sok 
utazást jelent, magam vagyok a tiLlcárn6, a gépír6n6 is, tehát 
nincs hozzá otthoni apparátusom. Vég ül mégis elvállaltam, 
inert úgy éreztem, hogy én „lentr6l" sok mindent másképp 
látok. Életem leghosszabb periódusában gya.l<orló vidéki 
gyógyszerész voltam, tehát a periférián dolgozók érdekeit 
kell képviselnem. Ugyana.ldcor volt kapcsolatom az egyetc
mck.lccl, az országos intézetcL'<el, minisztériumokkal, a 
Magyar Tudományos Akadémiával is, tehát - mondjuk -
.. fentről" is voltak tapasztaJataim. Úgy gondoltam. hogy 
meg tudom keresni azt a kompromisszumot, amire sokszor 
szükség van és amit talán más nem tud megtalálni úgy, mint 
ahogy én. Prognunot is készítettcrn, amit annak idején az 
els6 elnökségi ülésen ismertettem, és ami megjelent a szak
lapban is. 

Nemcsak a Társaságnak voltam vezetőségi tagja, hanem 
számos bizottságnak is. Így 1953-tól tagja lettem az Egész
ségügyi Tudon1{rnyos Tanács Gyógyszerészeti és Gyógy
szerkönyvi Bizottságának, illetve folyamatosan akadénliai 
jogutódjain<Ü:. ICözel tíz éven keresztül elnöke voltam a 
fvíagynr Tudományos .4Jradéinia Sz2rves- és Gyógyszcra
nalitikai lviunkabizottságána..t: .. A. Tudományos Min6sít6 
Bizottság II. számú Kémiai Szakbizottságának két évtizede 
vagyok tagja. Ezeken kívül a Gyógyszerkönyvi Szerkesztő 
Bizottságnak, a Fo.1'10. Szcrkeszt6 Bizottságának: és 1nég 
jónéhány bizottságnak voltam és vagyok tagja. 

Elnök Úr! Úgy tudjuk, hogy összegytljtötte elnöki 
időszakának eredniényeit, valanzint a:okat a célokat, anze
fyeket nenz sikerült rnegval6sftania. l(é11ük, niondja el az 
e!rnúlt kilenc év legfontosabb eredrnényeit, tapasztalatait. 

- Mielőtt néhány pontban összefoglalnám azokat a 
területeket, amelyeken eredményt értünk: cl, meg kell kö
szönnöm az elnökség szoros együttrnúködését, a régi kol
légáJ:.;:, barátok segítségét. 

Első célom az volt, hogy próbfüjtLlc meg ismertté tenni a 
gyógyszerészetet. Ezért úgy gondoltam, hogy nekünk meg 
kell világítanunk a pályát a felettes szervek és a lakosság 
széles rétegei el6tt is. Látogatásokat tettün1.;: a Társaság 
akkori fötitkárával, StenszJ.y Ernővel több minisztélium-
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ban, különböző felet les szervezeteknél. f(crcstük a kapcso
latokat más egyesületekkel, a lv!AOTE-val. TIT-tel. kés6bb 
az Országos Egészségnevelési Intézettel, stb. Így a szcrné
lycs lütogatúsok fokozatosan lehetővé tették, hogy a kívül
ú!lók szán1ár..i megvilágítsuk, 1ni is a gyógyszerészet. 

Úgy érzcn1, hogy a gyógyszerészeket általában ncn1 jó 
szcrnüvcgcn át nézték. Többször is hangsúlyoztan1, hogy 
pl. Budapesten, amely mégis az ország kirakata, a kívülálló 
úgy ismeri a patikát, a zsúfolt officinát, mint ahol sokszor 
111ég azt is mondják, hogy egy gyógyszer nincs. 

/\ kollégákrészér6l is ncn1 egyszer felmerült az a panasz, 
hogy a gyógyszerészeknek nincs társ~1daln1i megbecsülé
sük .. A..z a vélcn1ényc1n, hogy ehhez két ténycz6 szükséges: 
a kolléga l::íssa cl n1unkahclyén becsületesen a mun.káját, 
építsen ki jó beteg- és orvos l:apcsolatot, 111üsf e16l a f clettes 
szervek (így a Túrsasüg is) n1utassúk be kc\l(ícn a p:Hy{1t. /\ 
két tényez() külön-külön nen1 vezet crcdrnényre, dc ha 
együtt dolgozunk. akkor kialakulhat a szakrn~i.ról egy· pozi
tív kép. 

i(ü\önhöz(} alkalrnakkc,r. egy-egy nagy rendezvény cllltt 
(ni int a F. I.P. kongresszus 1984-bcn). vagy a gy·ógyszerész
képzés felvételi vizsgúival kapcsolatosan sajtót::íjékoztatö
kat szerveztünk. hogy egy kicsit vonzzuk a tehet.ségeschb 
fiatalokat. Úgy gondoloni. hogy a "fúrsas:íg dorninúlö té
nyezővé vúlhatotL 

.~\ f e tettes szerveken kívül kerestük a kapcsolatot a tudo
rll{lnyos élettel, elsősorban a tvI:1gyar ·rudon1ányos .~\kadé
rniúval. Sokúig rer11énytel2nnek J8,t.szott. hogy valak.i beke
rüljön végrt: ak:1d~n1ikusn:tk. \·:1gy !cg:1l:ü1b lcvl~lez(i 

t:ignak. (Schulek Elc111ér elhunyta óta ugyanis ncrn \·olt 
:ikadérnikusunk.) I-losszú idö ut{ui vC gre sikcriil t biztosítani 
szakti:rületünk képvisclet 1~t DJ. i\kadérnián. 

U gyf1ncsak szorga!n1:1ztuk. hogy sz:li:tcriilctünk képvi
selete crósödjék a Tudornányos Iviinósító Bi1.ottságban. 
Sz:'u11os bcaclv{u1y. t{1rgyalás után sikerült ezt is elérni. 

l'öbb kollégüt patronáltunk a tudon1ünyos fokozatok 
elérése érdekében. Scgíts:Sget nyújtottunk és lényegesen 
szaporodott a fokozattal rcndclkczók szán1a. 

. ~\z l'v1Tf\ keretében a.vidéki akadénli:d bizottsügokban. 
tch:H Szegeden. Debrecenben. Pécsett és \ 1cszprén1ben lét
re tudtunk hozni egy-egy gyúg:„:szer~:-;zeti 111unk~1bizotts;i
goi. arncly annak a környéknek a tudor11{tnyos életét bizo
nyos fokig ir:'u1yítani tudja. 

I36vcn YOltak szervezési fclad:1taink is. Jclcnlcv<J bar:í
tailn előtt ncn1 keli hangsúlyoznorn, n1ilycn rontus. hogy a 
s;;.aksaj tö éló, naprakész isrncrch:kkcl szolgáljon és kikerül
jön 1nindcnhovú. Eredrnénynck kell tekintenünk. hogy cl 
tudtuk indítani n „Gyógyszerészeti TtHJon1ány /\ktu{tlis 
Kérdései" cín1ú soroz:1tot. arncly évente kétszer jelenik 
rncg. 

Egy Litog;1t:ís sor~ln s~kcrült a „Clyögy:;1.crészct'· tcrjc
delrnét is búvítcni. ;\z akkori rniniszterelnök-llelycttcs 
asszonyn:íl Stenszky Erllóvcl tett szc111élycs \{1(ogatúsunk 
sor{1n tübh pontban terjesztettünk clú konkrét kérése.kel. 
-rudon1únyos, felsöokt:it:'.._c:;i. akadéiniai é:s egyéb k1:pvisclcti 
kéréseink csak lassan Yalúsultak n1cg, dc a sz.aklapp:ll kap
csolatos igényünket két héten belül tcljcsítctlék. :\zöta egy 
ív terjcdclcrnrncl tudott b(ivülni a Gyógyszerészet. 

Voltal-: egyéb .szcrvczC:si kczdcn1ényczéscink. Pl. az ál
i:ttgy·ógyászati vonalon jaYaso\tuk, hogy indítsuk cl a 
gyögyszcrisn1crtctésL l-!osszú évekig tartott. rnirc rnindcnki 

bclálla cnnl'.k fontoss:ig;·it. l(ét évvel czclött Yégrc sikciiilt 
egy ilyen tanfolyar11ot is clindí'.:u1unk. s azóta 11lindcn n1c
gyéb'2n két gy(.Így.szcré:-;z és két :illatorvos \'égez gyógyszcr
isn1crtctést. 

I(ezden1ényez6k voltunk a Gyögyszcrész I<:an1ara !étrc
hozásáb~u1 is.;\ szakrn~1 széles rétegeiben újólcig 1negfogal
n1azódott az öhaj, hogy legyen k:unar{lllk .. ~\nnak idején -
pl. a két világháború között - \·oltak parlan1cnti képviscl6 
gyögyszcrészcl:, dc ezt 6k scn1 ludt{üc keresztül vinni. lvlaga 
a szaksajtó is n1egjelcntctte. hogy húnyszorvoltakkorábban 
sikertelen törekvéseink. I\'1ost. :unikor lÍjböt felvetődött a 
karnarák létesítésének a lchct6stgc, a szm:n1a különböző 
rétegei isrnét kczdcn1ényezték. l\1i, n1int fvlagyar Gyógy
szerészeti 1'(trsas(1g és rnint a szak111:1 egyetlen szervezete 
úgy· ércztlik, autcntiku:;ak \·;:gyunk abb:in. hogy a kc?.dó 
h.'.p~s;:kct n1cgt,.:gyü1:. i(crcstük :i kapc:;ol:llokat 1njs s1.ak
i:...'.rü!e1ck: rnérnlil:(ik. p,..:clagcig usok. or\TJsok ku1n~irai clöké
:~zÍ!cí bizous:igui··:al. e'.:.; \:fi:i.':L Lo!ián fcítitkárra! rend
szeresen résztvcttlink ezeknek :t bizotts:ígokn:ü: az lilt.'.sein. 

l'icrncsal: s:;.akrn:ik kü1:ütli, h:~ncrn gyt'igyszcr0szi c16ké
:>zfré:; is szüksé1;cs YPll. :\ Társ:i:~:Íb'. - inint kor(1bban 111ür 
1H:n1 egyszer - üsszchívta az e;~yctcrnck, az orsz~igos inté
zetek. a n1inis:r.lériun1 vczc!líit. Lcgrnagasahb szintű vcze
t<íkkcl is kczclcn1ényczt llnk r..: lcíl:és·1.ít6 bl'.'.-17.élgctéscket. !\ Li
ga a s7_akLq1 i:; r\:!li.h:zett :-;::al:111:1politik:ti \·it:ít. a111elycn 
tiibbck között rncgtúrgyaltuk a privalizjcicí eleíkészítését és 
néilúny olyan szakrnapolitikai kCrJés!. an1cly összefüggött 
~1 karnara !Ctrchozá::;~ívrd. Jvícgt:l.láltuk tcll:

0

1l azt a fonal~1t. 
:uncly ... ~rcdniényrc vcz:.:L Li:tbku!t (:;; kicsit !t:tisztult. ho
gyan a!akít;;uk 1ncg a f\.arn ar:ü. tudtuk clén1i lliv:i!alo.s:1n 
i:.; a Karnara 19(;'.J-cs n1,..:galapúic;~ü l'.s bcjcgyzését. lviindcz 
Ill'ill kisebbíti in:ís csupnrtol: ll~tsonló jellegű tün:kvl~scit. 

/:.._ T:irs:isúg nHíkCidés~: k:ipcsjn h~ínnn tén1~1 Y:1n 1nég. 
:unc!yr<il érdc1ncs s·1.ülno1n. /:;_z egyik. hogy a szakosztá
lyok. helyi ~;zcrvck. szcrvczl~tc!: !chonyolítús{1ban évente 
lC1bhszür kerül sor szakrnai rendci:vi2nyckrc. Ezek a tudo-
1n;inyt. a luv;ihhkl·pzl:St szolg:iij:ík. I\t:g kel! e1nlflcncn1, 
hugy SY.'.tkosz!ú!yainl: és szcr\·czcb:ink ezen ~1 t0rc~n nagyon 
l1at0.J:ony n1u11k~Íl vége:ztl:k . 

·rúrs~ts:ígunk hosszabb ideje fukoz:1tos~1n böviti 11e1nzct
k01:i }:apc:~(1l:ll:tit. ,\n1i(,1\:1 1;z Lijr:1 l:...~h:...'L;0t::...'.S. s/.úinunkra 
~ill:1nd(Ja!l l:ö?.ponti k0rd0s. !snicrctcs, !1ogy an1ikor a ·r:ir
:-;;a.';:igot ilJ-\1)-bcn 1ncgsziiniell~:k. 111egszú11t a F.LP. tagsá
gunk is. Ezt l 96··~-bcn pröb:iltuk felújítani. ~vL1gúncn1bcr
k·~11t \'ol!:u11 kínn :u. a111sz1cnl:Jnli F.f.P. i\:on.\I.r1:sszuso11 l.:S 

5. úhrd: /„:: os::fr(if: Gyrígys::cn.:s:: Karnare c!nöksigc 
ti Thun Kóroiy gyágys::crr(:r l·hiif !98-f-i.!L'IL ;\ú;gyur ris::.röl 

,fr. Z<.i!ai Károly és dr. i\'ikolics fCáro!y l(í1ha!Ó. 
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Bayer Istvánnal együtt értük el a F.1.P. akkori elnökénél, 

hogy tárgyaljanak Társaságunk felvételér6l. Az 1966. évi 

közgyűlés - most 25. éve - szentesítette újból a F.I.P. 

tagságunkat. Azóta folyamatosan bóvülnek nemzetközi 

egyezményeink. Többek között az Osztr'°dk Gyógyszerész 

Kamarával, majd az Osztrák Gyógyszerészeti Társasággal 

kötöttünk egyezményt. Ez külön élmény, mert fiatal diplo

másokat tudunk kiküldeni Ausztriába posztgraduális kép

zésre. Jugoszláviával és a balti államokkal is gyarapodott 

partnereink száma. A harminc éve meglévó NDK együtt

működésünket a német egyesítés után, tavaly szeptember

ben az egyesített Német Társaság vette át. 

Ugyancsak tavaly szeptemberben alakult meg az Euró

pai Gyógyszerészeti Társaságok Szövetsége, amelyben egy 

hat tagú elnökség irányítja a munkát. Ennek az elnökségnek 

a tagjai közé engem is beválasztottak. 
Az elmúlt kilenc évi clnökségemnck talán legnagyobb 

eseménye az 1984. évi budapesti F.I.P. Világkongresszus 

volt, több mint kétezer résztvevővel. Itt került megfogalma

zásra az ún. „Budapesti Deklaráció", amely !demelte, hogy 

a gyógyszerész szak:értclmét a gyógyszer útján végig igény

be kell venni. 
Először 1973-ban rendezett volna a F.J.P. Budapesten 

kongresszust. Ez sajnos nem sikerült, mert a Külügyminisz
tériun1 akkoriban ncn1 engedett beutazni kollégákat Dél

Afrikából, Dél-Vietnamból, Tajvanról, lzraelb6l és Dél

Koreából. A F.1.P. pedig közölte, hogy az az ország, 

an1elyik nc1n engedi be a világ összes gyógyszerészét, nem 
kapja 1neg a rendezés jogát. Így 1973-ban a F.I.P. Kong

resszust végül Stockholmban rendezték meg. 

Próbáltunk pályázni késóbb is. A Külügyminisztérium 

áWíspontja is változott, így 1982-ben Koppenhágában el

d61t. hogy megkapjuk az 1984-es rendezés jogát. Ennek az 

előkészítésére kiutaztunk a '83-as Montreux-i F.I.P. Kong

resszusra, ahol az összes részletet meg tudtuk beszélni. A 

F.I.P. a budapesti kongresszusra nagy anyagi támogatást 

biztosított, így nagyon nyereségessé vált. 
Arra törekedtcn1. hogy 2 ICongresszus egyben de

rnonstrúció is legyen, és isn1ét mutassa be a gyógysze

részet jelentőségét. A megnyitóra sikerült megnyerni 

7i·a1111na11n 1~e:sőt az Elnöki Tanács helyettes elnökét, 

aki üdvözlést mondott. A F.I.P. Kongresszusokon 

ugyanis gyakran jelenik meg a megnyitón államfő. Ple

náris előadónak felkértük S:::entágothay Jánost a l\Aa

gyar Tudományos Akadémia elnökét, aki 1nagns szintú 

angol nyelvű c16acl{\st tartott az agyi peptidek kutatásá

nak crcdményeir61. 
Túl a szakmai és anyagi sikeren, társadalmi programok 

vonaU~ozüsában is ercdn1énycs kongresszust tudtunk szer

vezni. A inegnyitón a Rádió gyermekkórusa hat nyelven 

egy-egy dalt énekelt. Ezután a tudon1ányos bizottság elnöke 

Speiser zürichi professzor külön n1egköszönte a „multi

lingvális„ megnyitót. A Nemzeti Galériában, patinás fest

mények között volt a fogadás. b6séges étellel, itallal. Ezen 

olyan aláfestő zenél biztosítottunk, amely legalább tíz nem

zetnek a khsszikus és modem zenéjébó! adott egyveleget. 

.A.. rndsodik estére sikerült megszerveznünk, hogy az Állami 

1\.Iépi Együttes az Erkel Színházban nagyszerú lakodalmas 

prognunot adjon c16. Ezek olyan apróságok, amLL::et el 

szoktam n1csélni a fiataloknak, n1ert ez is hozzátartozik 

a szakn1ai kapcsolatok építéséhez. Régi tapasztalatom 

ugyanis, hogy a tudományt pár év múlva elfelejtik, de a 

társadalmi programokat nem. 
Sikerült elérnünk. hogy a ICongresszus egyes előadásaira 

sok vidé!d kollégát is fel tudjunk hozni. Így látták, hogy egy 

világkongresszus milyen keretek között zajlLk. Ezt időben 

megszerveztük ugyanúgy, mint az 1988. évi Vlll. Gyógy

szerésztudományi Kongresszuson, ahol szintén sok fiatal 

kolléga részvételét tuátuk biztosítani. 
Úgy gondolom, ez a F.l.P. kongresszus a nagy rendező 

biwttságnak - amely maximálisan megtett mindent- sike

res tevékenysége volt. Késóbb is azt a visszhangot kaptuk, 

hogy a Kongresszus mind tudományos színvonalával, mind 

pedig a sikeres társadalmi programokkal eredményes volt. 

Mindezt betetézte az egy hetes ragyogó napsütés. 

Szeretném a jövő szempontjából lddomborítani, hogy 

egy társaság ncmzeL"közi k.apcsolataihozjó személyes kap

csolatok szükségesek: kommunikációs készség, nyelvtudás 

és olyan udottságok, amelyek_lcel az ember partnert talál a 
külföldi társasági vezetőkben, a_ld_lckcl megérteti a mi prob

lémáinkat. Ha még szerényebb körülmények között is él

ünk, a kapcsolat a.lckor is elindulhat. F6 cél ezen a téren, 
hogy n1egtanítsuk a fiatalokat „viselkedni'', mert eljön az 

id6, tnnikar a külföldi konferenciákon nekik kell az orszá

got képviselni. 
A társasági mun}.:a egyik kulcskérdése a jövőben is az 

ifjúsági politika. P..:z Iíjúsági Szervezet maga is sokrétú 
tevékenységet folytatott, pályázatokat hirdetett, konferen

ciákat szervezett, fokozatosan be tudta kapcsolni a fiatalo

kat a különböz6 rendezvények lebonyolításába. SLkerült 

biztosítanunk a NcmzcL!\:özi Gyógyszerész Diákszcrvezct

Lcl: az IPSF-feJ való együtLrnúködést. Ennek az anyagi 

terheit a lvIOTESZ n1agára vállalta Patronáljuk a nü szer

vcz.etünkhöz tartozó Gyógyszerészhallgatók Egyesületét, s 

ennek a működéséhez szükséges anyagi es7J;;:özöket is biz

tosítani tudtuk . 
. /\z ifjúsági politikához kapcsolódva ernlítcn1 a Rozs

nyay versenyt, a1ncly változatlar1ul legfontosabb szívü

gyünk. I'fagyon örülünk, ha egy új alapítvánnyal a jövője 

is biztosítva látszik. Soksz.or gondolok vissza ai-n1. hogy 

gya.lzornok koromban - amikor még pályázat keretében 

voltak a Rozsnyay Mátyás versenyek - maga111 is írt.arn 

három dolgozatot; második díjat nyertem. 

'l oltak olyan ter«;ein1 is, mnelyekct nem sikerült. n1cgva

lósítanom. fvíint gyakorló gyógyszerész ér~ztcm, inennyire 

fontos, hogy gyógyszertárainknt minél több információs 

irodalon1mal lássuk cl. Külföldön látorn a példá..1\:at, hogy a 

gyógyszertárak könyvt{uai, vagy inost már a számítógépre 

rávitt különböző adathalmazai a beteg infonnációját és az 

orvos tújékoztatását is szolgálják, hisz a gyógyszerész a 

beteg és az orvos felé is informátor. Sajnos nem tudlunk 

partnereket találni. akikkel együitmúködvc ezt a tervet 

n1egva1ósítsu_k.:. 
Ugyancsak külföldr61 hoztam az ötletet, hogy a gyógy

szertá11ü::b;:u1 váral::ozók szám{ua népszerű újságot adjunk 

ki. Ez egyben a gyógyszertár megismertetését is biztosította 

volnu. l\T6hány barátom - többek között ICcmplcr Kurt -

próbált (sajnos sikertelenül) szponzorokat keresni, tnert u 

gazda.sági itlttér hiányzott hozzá. 
Külföldi tévék adásaiban nen1 egyszer láttarn gyógyszer

rel kapcsolatos hirdetések után, hogy „bővebb infonnációt 

ud az Ön gyógyszertára~ az Ön gyógyszerésze" .. A_ jövő -
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szoktam mondani - a házi orvoshoz hasonlóan a „házi 
patikus"-é és ezt a betegnek a tudtára kell adni. Sajnos ezt 
sem sikerült elindítanunk. 

A szakgyógyszerész képzéshez, elsősorban a ,,11'' -es 
ágazathoz tervezett megfelelő fo~munkák megjelenteté
sét sem sikerült megvalósítanunk. lgy ezek a tervek is csak 
óhajok maradtalé. 

-Hogyan látja hivatásunk és Társaságunkjövöjét,fel
adatait? Kérdezzük ezt arinál is inkább, mert- és ezt nem 
udvariasságból 1nondjuk - rnindenki sajnálatára távozik 
pozlciójáb~I. 

- Mi kis szakterület vagyunk, hiszen az országban kb. 
ötezer gyógyszerész dolgozik. Valahová tartoznunk kell, 
sőt több oszlopra kell támaszkodnunk. Éppen a nyíregyházi 
clóadásomb~m hangsúlyoztam, hogy nem elég egy orientá
ciö, mondjuk az orvosi vonal. 

IVíindig állítom, hogy a múllból n1eg kell keresni azt, runi 
jó volt. Nem lehet mindent ugyanúgy visszaállítani mint 
régen volt, de voltak olyan eredmények, amelyeket a mai 
helyzetbe átültetve tovább kell vinni. 

. l\z egyik jelentős momcntun1, hogy egymásra vagyunk 
utalva, ugyanúgy össze kell fognunk, tnint egykor. P.,_ másik: 
sokan szúklútókörúcn azt hiszik, hogy a gyógyszerészet a 
közforgalmú gyógyszertáJ.-rdl egyenl6. A gyógyszerészet: a 
gyógyszer útja nlindvégig. Nem hiába volt a Budapesti 
Deklaráció, a gyógyszerész11ek ott kell lennie mindenütt a 
gyógyszer útján, egészen a betegig. Hogy mennyire időtálló 
volt a Budapesti Deklaráció, jelzi, hogy most a washingtoni 
kongresszuson is újra utaltak rá. 

Sokan bíráljá!.,:: a gyógyszertári központokat, részben fe
leslegesnek tartják, ncrn is egészen alaptalanul. Dc lássuk 
be azt is, hogy bizonyos hátteret: anyagi támogatást. szak
lapok, könyvek előfizetését, konferencia részvételt biztosí
tottak. Sokáig fog tartani, niíg a n1agángyógyszerész anya
gilag olyan helyzetbe kerül. hogy egy konferencián részt 
tudjon venni, vagy szaklapokra előfizessen. 

Külföldön nagyon flottak a szaklapok és különösen jók 
a továbbképző rovatok. Örülök, ha a Gyógyszerészet a 
tovdbbképzés profilját, gondolatát továbbviszi, és mindig 
hoz új témákat. Húzhoz kell vinni az irodttlmat. Amikor 
hallottru11 a panaszt, hogy a plusz egy ív terjedchnct a 
Gyógyszerészet nem tudja kitölteni, tudtam, hogy e16bb
utóbb ez a gond rnegolqódik. l'-Iapra késznek, frissnek kell 
lenni egy szaklapnak. En szívesen dolgozon1 clnökségen1 
letelte után is a Gyógyszerészcu1ck. an1íg er6in engedi. 

FontosruLk tartom a szcrnélycs kapcsolatot Főleg annak 
a kollégána.1\: szükséges, r_ogy ki járjanak hozzá. aki vállalja 
a falusi életet, enélkül ugyanis b-eszúkül a négy fal és a 
centigran1n1ok között. 

Ncn1 vitás, egy egyesület életében egyes személyek sze
repet játszanak. Ezt nem kell tagadni. Egy személyiség tud 
pozitív és negatív irányban változást, fcjl6dést vagy visz
szafejlödést e16iclézni. Dc mindig hangsúlyoztam, hogy 
ncn1 helyes gyakorlat. ha csak egy személy viszi az ügyeket; 
fontos az együttes 1nunka. Kell ugyan egy „vezérürü'', de 
fontosabb az összefügás és az egymás segítése. Úgy érLen1, 
hogy lesz utánpótlás és v:1nnak alkalmas szernélyek. J.\ 
feladatokat parceliázni kell. Iia pl. egy önálló bizottság újra 
erőteljesebben viszi a nemzcLtzözi kapcsolatokat, a.tzkor eb-

ben az elnököt tehermentesíteni tudja. A gyógyszertári 
hálózat felé is ki kell ala.ldtani egy olyan lelkes csapatot, 
amely a (magán)gyógyszertáraknakis tud újat adni. AF.I.P. 
most éppen egy ilyen kezdeményezést indított el. Ha egy
két lelkes ember továbbviszi a gondolatokat, al-..kor nem 
lehet probléma. 

Én hívő, és a jövő szempontjából optimista ember va
gyok. Hívő abban az értelemben is, hogy lehet olyasmiben 
is hinni, ami csa.1;: a jövőben fog megvalósulni. Most egy 
átmeneti, változó, nem könnyú periódus előtt állunk, mert 
sokan nem úgy látják, ahogy valamikor egy etikus pálya 
múködött. Félek, ha megkezdődik a privatizáció, etikátlan 
jelenségekkel is fogunk találkozni. De optimista vagyok 
azért, mert idővel ez rendeződik, a jó előbb-utóbb úrrá lesz 
a rossz felett. Ha a fiatalokat helyesen neveljiL1<, be fogják 
látni, hogy a pálya jövője a tudomány, a továbbképzés, az 
életben való helytállás is, nemcsak: a gazdasági szempontok 
doininálna..k. Betegcentrikus gyógyszerészetet kell megva
lósítani. A vezetőknek érezniük kell, hogy ezért a pályáért 
érdemes önzetlenül dolgozni. Ha ez így lesz. bizonyára újra 
szép jöv6 elótt állunk, ha már én nem ís érem meg. 

A gyógyszertf'ui munkát sokan lenézték_, még szalcmabeli 
vezet6ink sern nlindig érlékelték, pedig sok szépsége van . 
Időnként szoktam is idézni, hogy a mi paraszolvenciánk a 
öcteg hálája. 

Ivfint gya.lcorló gyógyszerész, legszívesebben expediál
u1n1. Bwsztottuk, hogy ki hány órát van e16l. A..z officinábóI 
az egész gyógyszertár inunkáját lehet irdllyítani, látom mi 
fogy, n1i a hiánycikk, mi az, arniben a betegnek szüksége 
van a tanácsomra, isn1eretein1re. 

FelcsCgero 27 évig egy olyan gyógyszcrtárbai1 volt ve
zető, ahoi egyedül doigozott két asszisztenssel. Iviiután 
nyugdíjba rncnt, az utcán sokan n1egállítotti.1{: „Drága 
GyógyszcrésZ-t16! Maga nagyon hiányzik:, mert amíg a gyer
rnckei1n felnőttek, mindig n1aga adott tanácsot!". Ez az. ami 
szükséges: az intiin kapcsolat, a tan2csadás, a szakértelem, 
a jó szándék. Ez hozzátartozik a pálya jöv6jéhez. 

- Iiogyan látja a tudonuinyos fejltJdést és a háttérbe 
s:oru!t egyélli.íele!ősség kérdi!sét? 

Sokrétű isineretanyagot kell nyújtani. l"Tövekedjék és 
legyen Inagasszintú a koi1égá..l: sz:J.lcrnai intelligenciája. .4.. 
jelenlegi 11-es ágazat - gyógyszerellátási szak néven -
legyen a gyógyszertár vezetésre jogosító szak. Ez n1ind 
általános gyógyszerészeti (szervezési és vezetési), mind 
gyögyszerisinC1'eti (hatástani) tárgyal:ból adjon széleskörű 
képzést, b6 isineretanyagot. 

;\ gyógyszerészhiány enyhítésére vezették be a 
gyógyszerkiadó szakasszisztens képzést. Ivíunkájuk 
hasznos. tehern1entesftik a gyógyszerészt, de nen1 teszik 
feleslegessé az expediálás sor"díl. Fokozatosan kiala.~ul a 
„házi patikus" szerepe: a lr~teg h-ányítása, tájékoztatása 
az 6 feladata. 

Isn1ere!es, hogy a :;nagisztrális receptúra aránya csök
kent. De r:ni ne csükJ:entsük tovább, esetleg kénye!emsze
retetb61 .. 4.. helyes orvoskapcsoiat révén ismertessünk jó 
szahvány-:,::löiratokat. A kézi eladás során pedig - !ehet6-
ség szerint saját készítményeinket részesítsük előnyben. 
.A. incgfelcl6 n1unk:adíj ennek a gazdasági hátterét is bizto
sítja. 



1991. november GYÓGYSZERÉSZET 619 

.A. privalizáció n1egindulásn, cllcrjcdésc során az élet 

maga alakítja ki a vállalkozói szerepet. Régi tapasztalat, 

hogy nem mindenki alkalmas ilyen feladatra, nem minden

ki fog kockázatot vállalni. Az önállóság pedig együtt jár az 

egyéni felelősség növekedésével, az irányítással, sokrétű 

kapcsolatok kialakításával. A fiatalokban általában van 

kezdeményezés, kedv, s 6kct helyes irányba kell tovább 

vezet.ni. 

- Ké1jiik, szóljon még az oklatás hely:e1érő/. \!annak 

olyan vélenzényck, hogy a gyógys:ertár nen1, csak az egye-

1en1 oktat. 

- Több cikket írtarn az oktató gyógyszerész szcrc

pér6L \'czérfonalakat dolgoztam ki az államvizsgások 

oktat{:sára .. A.z oktató gyógyszerésznek nHívcltcbbnck 

kell lennie az ~ítlagnú1, didaktikai készséggel kell ren

delkeznie. 
Szó volt rnár <mól, hogy 1962-bcn szerveztünk először 

oktató gyógyszerészi tov(1bbképzést Sopronban. Hat évvel 

kés6bb egy ráépített, rnagasabb szint út rendeztünk. Sajnos 

a továbbiakban több ilyen todbbképzésre nem kerülhetett 

sor, pedig ajó oktató gyógyszerész a fiatalokat felkészíti az 

életre, oktat és nevel. Fontosn~~k larton1, hogy fakultásaink 

id6nként összehívják az oktató gyógyszerészeket, rend

szeres kapcsolatot tartsanak velük. Ez kölcsönösen csak 

előnyt jelenthet. 
Befejezésül n1ég arra szeretnék nln1utatni, hogy a jó 

egyctcn1i képzés. a rendszeres tovübbképzés, a b6 szakiro

dalon1 legyen rninciig összhangban a I\1agyar Gyógyszeré-

szeli "fársas:íg tevékenységével. Társaságunk sokat segíthet 

a szakmai színvonal magas rnércéjénck kialakításában. 

Tartsuk szem előtt az etika írott és iraLlan szabályainak 

betartását. Ivlindcz hozzájárulhat tjrsadalmi megbecsülé

sünk állanclósításához. 

6. áhrü: A lnícsú:ó elnök kös:öntésc az utolsó elnökségi ii!dscn 

-Elnök Úr.' Renié!jiik, hogy tá1·ozása után senz szakad 

cl a Társaságtól és s:aklapunktól. Valanzeruzyi kollégánk 

nevében J:ös:::önjük hivatásunk érdekében kifejte!! tevékeny

ségét és e:t a nzni bes:t!lgetést. J'ovábbi tevékenységéhez 

sok sikert, jó egés:::ségct kíván s:crkes:::töségünk és s:aJ:la

punk olvasá1cíbora. 
1991. október 

Dr. Kol'CÍCS Lcí.dó, Hankó Zoltán 

A Magyar Fitoterápiás Társaság elnöksége fell1ívja a figyelmét a társaság 
alapító tagjainak az alábbi IViOTESZ pályázatra. 

A „MOTESZ lntemational Alapítvány" Kuratóriur·na pályázaioi hirdet 
az 1992. évre (elnök: Prof. Dr. FCtredi János) 

Az aiap és szakeiiátás közötti új típusú .ocso'la!.o~.'.k 

az egészségügyben. címmel 

Hotóf!dő: 1992. ápiilis 30. 

A benyújtás helye: MOTESZ lntemational Alapíivány 
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