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Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor tevékenysége 
a hazai gyógyszergyártásban' 

DE. ZALAI KAIWLY 

L1 8Zerző F:Jzent-C~yörgyi .cllberl profe8szornak, aka
dé1niknsna/.;, oktatónnl~ és luclóiniak /.;ívrbi e111.léket 
állítani. az orvosi N obel-díj)al ·való l~~itif.n.te!é8énck 

50 é1;es jubilennuf.n. /:)'zent-Györgyi 1986-ban bekö
vet/.;e:;etl halálu 9-3 éves élctpúlyát zárt le. flo8szú al
l.;otó tevékenyséue 80rún többször szorosabb kapcsolatba 
került a (JJ/Ó[/!f8Zeré„;;ettc/ is. az ríltalafelfedc.:e/I an!fll· 
(!Okkal {!a::.dngíto!ta a 1n.1t!crirt. 1ncdica-t. c.:.:e/ fe)/es::
!etfc a [!iJÓJ!JSZcre.'i tcrrí 11iát. lUr;yil.~ utolsó iJIU[f!/(tr

országi- terékcnyséuc!.·ént alapítója l'oll rSs clnök-iua::.
gatrJja a . ./)eruita CJyágys::cruyár és r·~ Cl}!fipa ri. l7 ál!a!at 
ll.T 11 -nel:. !J]:;.:·cl ho::::::rl}árull a nirlsodi!t vilclglulború 
u'.rí!ii i1viri qy6;7ys,:crE;.s·:~et r!s gyd{J.l/8zerelldtá.'3 fcjles.:
tesche.:. 

I~z é\- dece1nhcréhen lesz 50 éve, hnu:v Szent· 
Cfyürgyi .AJhert.ct. a szegedi egyctczn pr~iCs.'izorát-
4-1 éves koniban tndornánvos ercd1nénvcinck clis-
1ncré.':leképpcn Nohel-díjjc~l tüntették· ki. Ezzel 
a hazai crccln1ényck alctpján elisn1crt egyetlen 
1nag:yar tudós él{) jelképe lett a világ érdeklődése 
középpontjúh:t kcriilt rnagyar hioké1niai-orvosi 
tudotnánynotk. Szent-C~yürgyit a nHisorlik \-ilág-

1 ~\ <._;yúgysz1:rt(irlé11~:ti TtHJn111ü11y(1s T'o\·übl.ik1i11zö 
J(onfereneiün ( I(e~skeinét, l 9S7. n1áj us 2U-:~o.) t:lhnng
'.!.n1 t. eliln• hü;. 

háború alatti politikai rnagatartásn, diplorntlciai 
küldetése. 1najd több évtizedes arnerikai tnclo1nú
nyos n11n1kássága után a szülőhaza szeretete vezé
rÜ!tc a rnagyar ?tllazn önállóságó.t jelképező 1nagyar 
szent korona hazahozatahiban való közre1nűkö

désre. Élete utolsó évtizedeiben a kutatói és közéleti 
1nn11kússága szerves euvséghe forrott: 1nélv haza
szeretetóv~l é~ hn1na;lfzn1~-1Sá\--111. l\Ins:.r1r-«1;: tudós 
volt és 111in<l végig inag_varnn k Yalloila n1ag1ít: 
.. éppúgy n1aµyn.r cn11her \·agyok. 1nint régen voltan1-
és a haz{un 1\Iagyarorsz<ig, nlint aho~y gycr1nek
koro1nhan is az volt. 11 Szeged jogosal1 111ngúénak 
Vtlllja a \-ilághíríi tndóst. s érthctlí igény, hogy a 
Szegedi ()ri;osttH101nánvi :Egyetcrn -1nel ynck dísz
doklora Ü; - fel kívár~ja. ,~·nni Szent-C}}cörgyi Al
bert nevét ( 1. áhra). 

Szcnt-(~\-öl'u\-i .L\lbcrt az euvik lerrhíreschb nut
gvar orv0Sdi1;í{sztin. a I„cnhc;S~ék C's'illád negvcdik 
~1~1nzcdékéhen szUlctctt Bnclapestcn 1803~„Rzep
f-.einhcr lG-án. Gyerrnekkorá.t a. népi kultúrájáról. 
népvb;e1etér61. népi zenéjér61 jöl isrnert Nógrád 
111cgyei :Buják inellett J(isbórpnsztún töltöttci az 
„ott-tartózkodúsa 1nóly nyo1not hnrrvott benne". 

()rvnsi tanulinúnvait a;, els6 vild!iháború cUitt 
kezdte 1ncg, és 1Dt7-bcn a Budapes1:-i Egyete1nen 
avatták doktorrá. l(at.onai szole:úlat után ol6bb 
a pozsonyi egyetc1n tanúrscgéclc lŰtt, Jnajd rnintegy 
errv évtizeden út kii1fölcli ee:vcte1neken tanult és 
n\{íkiidött: Prága, Ih:rlin.·--· }fan1bnru. I_Jeidcn. 
(}roningcn. C~an1l1ridge, ]~ochester (US.'\) voltak 
fontos[{hb állo1násai. '-

lfl30-han tért haza. Szegeden kapott tanszéket, 
az Orvosi \'egytani Intézet igazgRtö professzora 
lett. itt folytntott kutató-oktat{) rnunkája n1cllett 
is id6küzhen külföldi egycte1nekcn: Liegc, liar
warcl (USA) tartott cliíadásolmt. Ezek hcn az évek
ben a ~nnr:yar tuclornánvos élet kiszélesítésére élet
rchívta. a~:l\Iagyar f~lettani Túrsaságot. 

Szent-(.fyi)rg,vi AJhert és n1unkatúrsai kutatási 
té1nái és ercdn1ényci CE<at1akoztak a t.uclo1nányos 
-..cilág c.~}'TC szélesedő külföldi crccln1ényeihez . 
. A. 20. század els6 éveiben Eijk1nan és Crijus vizsgá
latai indították cl a. v-itruninok kutattlsát, an1ely az 
ln20-30-<ts években nagvohh lendületet ~ett . 
. ~\ ;.;korhnt a tengerészek k~);ött éleln1czési hiányok 
n1iatt, fcllép6 h6tegség volt. n1elyet 1Dl2-ben r\. 
1-Iolst. vita1uinhiányra vezetett vissza . .:-\. gyögyító 
illlV<ltz:Ot 1020-han .J. e. Drnrnrnond „\Titrunin C"
nei.;: felölte 1neg. Szep:eden 103~-ben Szent-Ciyör&ryi 
_!\lherb a zölclpitpriki:iból cg:vséges vegyületet izolált 
és 111ogúllapította. hogy az a,,,zfrorbinsa v, ;.; a vegyü
let. azonos a C-;,-ita1ninnal. A C-v-itanlin szintetikus 
cl6öJlítúsa Ilciehstcin nevéhez fűztídik 1933-ban, 
eg;,~ évvel Szent-Györg:yi rnogúlJapításai után. 



! 
i 

206 C+YÓGYSZEP~ESZE'_r 1988. április 

_._~ vitarninok közül a magyar gyógyszerkönyvek
ben először a Quartábrrn (1034) a D-vitamin jelent 
rneg Con1prin1ata antirachitica és Oleun1 anti
rnchiticum (V. N. Devitol, Viosterin) formájában, 
arnely készítrnén}'Ck u1trnibo1ya sugarakkal besu
gárzott ergostcrint tartalmaztak. A Quinta (líl54) 
25 fejezetben írja le nz akkor vitan1innak tartot-+ 
hatóa.nyag:okat és azok gyógyszerkészít1nényeit. 
_._<\.. C-vitnn1int az 1icidun1 ascorbinicu1n e. fejezet, 
h:.észít1nénycit az Injectio acidi nscorbinici és a 
Tabletta acidi ascorbinici g 0, 1 e. fejezetek ismer
tetik. 

Itt jegyzen1 rncg, hogy a Ü-iritarnint rnint isn1c
retlen anyagot fenyőlevél kivonat forn1ájában is 
ere<lrnénvesen alkalrnazták a skorbut kezelésére, 
de a. in8gfig:re1éseket rnég nen1 tudták helyesen 
értékelni és alka.hnazni. ~l\z eset azt n1ntatja. hogy 
olykor az e1nríriára épii16 n1egfigyc1ést{fl é,-.szúzn
clok után jntunk el a tndonuínyos 1ncgis111eréshez. 
a híológ:iailag aktív vegyület.hoz, gyógyszerhez. 

Szent-Gvörrrvi tudo1n{tnvos crcd1nénvci közül 
rnég kie111Ülnf.~kív{1no1n az·· izo1nszövetel\: oxip:én
felvételének. anyagcseréjének tanul1nányozásábnn 
elért nagy jelcnt6ségtí 1ncgli..llapításait. arnclyck 
alapján Hans Kmhs német kutató felfedezte a 
szerv-ezet egJdk legfontosabb biokén1ini folyan1a
tát, a citrát-kört. 111elyct joggal nevezünk Szent
Ciyörg:yi-J(rehs-féle körfolyan1atnak. 

Ezeh:ért az eredrnényekért kapta rneg Szent
Györ11yi Albert 1937. decemberében az orvosi 
Nobel-díjat, az alábbi hivatalos indokolással: 
.. a biolóp:iai égésfolyamatok terén tett felfedezé
seiért, különösen a C-vitan1in, Yalan1ínt a fnrnár
sav-katalízís vonatkozásáhan.' 1 

A Nobel-díjas professzort a hazai és külföldi 
tndósok e1is1nerésc övezte, 1038-han a púrizsi 
Sorbonne Egyeten1 díszdoktorává. fogadta. 

_<;\ rnásodik világháború ntán azonnal hcknp~ 
csalódott a tndon1ányos és közéletbe . .t\ Budapesti 
Errvete111 Orvostndornánvi Kara 1 \J45-hcn znea
h(;/ta az Élet- és I(órYcg-Vtani Tanszék vczetésé1'.C. 
arnclv intézn1énv nevét~·kezde1nényezésére a. TCar 
han1~.rosan .. BiÜkén1iai Intézet''-~·e v{1ltoztatt:a. 
Intézetében folyt01tta n szegedi iskolájával elkez
dett ízo1nbíoké111iai kntatáSait. s újabb eredn1é
nveket ért eL és rnerrvalósította a hioké1nia ein1é
JÚt.i és gyakorlati okt;lttísát. 

Erre az icl6szakra. esik Szent-(i-yörsr:vi részvétele 
a hazai gyógyszergyártás előbhrBvit~iében. 

~'1. rnásoclik világháborút követ() években a gyógy
szeripar rnég: rnaµ:án hordta a háború c16tti kor
szak jegyeit. nehezít.Yc n háború okozta károkkaJ 
és veszteségekkel. 104.7-hen a Chinoin. a Richter. 
a \'-7ander. '„az AJkaloida és a Phv1axia !:!VÍtrakon 
kíYlil 13 ld.scl)b üzen1 és 27 gyó~;v"szer'i:Ú~gyészeti 
lahoratórin1n rnűködött. tovúbbá Gl gyógJszertár 
úllított. cl() törz:Jkönyvezett gyógyszerkülönle~es-
8él!cket. J-\ nvilv{1ntartott, törzskö1yyvezett készít-
1nÓnvek szán;a 1G33 volt. 64,4S{,-nk~hazai eredet{i. 

.-\;, cl6á11ító üzen1ek alacsonv szárna. a háhortí 
után eµyre növekv{) kezc1ernén}~ezési kedv. az -újjü~ 
építés katalizálólag hatottak gyóµyszergyártó üzc
n1ck alapítására. Ezek az ertík hathattak Szent.
C.fyörgyire1 néhtíny volt szegedi rnunkatársára és 

isn1erosere. nrnikor lfl·17-hen n1egalapították a 
,.Servita Gyógyszergyár és \ 1egyipari \Tcíllalat"-ot 
Budapesten .. A .. Servita'' clne,·ezést gyógyszertá
rak esetéhen rnúr rél!óta alkalznazták. bár szórvú
nyosan, de jelezték C'zzel. n1iszerint a beteg cn1her 
különleges állnpotúboz ,-aló alkalinnzkodás, önzet
len al{trendeltség és szolgálat a betegcllútás hu111á
nuznána.k felső~ foka. -Erre tettefr fogadaltnat 
1234-től 1tz olaszorszúgi 1\'fontc Senarion '-'alapított 
scrvita rend tagjai, akiknek hazánkban Pesten. 
J.f,íriare111ct:én és J~p:erben -roltak rendházaik. 

}„ Servita \ 7áIIalat elnök-igazgatója. Szent
Ci·vüravi Albert közvetlen n1unkatársait, Szegedrfil 
h1:;ztr; ·~nagú val. i\ szegedi egyetenli éyekben...._ a ku
tatáf.ihan közvetlen rnunkatársai voltnk többek 
között: 

Dr. (/ö;~.'Jlf 13é1a (lfJ03-l\l7\J) .!iyógyszerész. aki 
1 \103. 1nárc:iuN 2G-án született ( 1.•dkszcrcdán C~özsv 
-~ rpúd sryúgyHzcrész fiakönt. C-i:~óµyszcrészi okleYC
lct lD:J-!-hCn. gyög:y.-;zcrészdoktori cliplonuít 192G
l>an ::izerzett a ]?esti Euvete1ncn . .:\z 1D30-as évek 
::lejét6l dolgozott Sze'geden Szcnt-Ctyör.2'3'"i hio
ké111in i lal1oratc'iriunHíhan ntint kutató. rnnjd 
l O·U.1~thl 'Budapest.re. a :Pltylaxia lahoratfiriu111ába 
került:. s innen yctt részt: 1!1~1-7 tavasziín a Scr\·ita 
\''"állalat szer\-ezéséhPn. A kanadai l\.fontrP{tli l~f!ve
t:e1n professzoraként halt rneµ 1 \170-hen. rninf· 'el
isrneit hioké1nikus kutató és oktató. 

JJr. Orcwli flerbert (l DOfl-1086) wgyész és 
T,áreneo Dís::/ó (1000-1978) vcuvész (ln32) és 

f-!YÓ,gyszcrész (1033). 1nindketten ,_ 
0

egyetcrni ad
junktusként dolgoztak Szent-Gyür.f!yi intézetvezct"éi 
professzor iránvításiÍ.Yttl. ;..;zintetizálták és analizál
iák az el6állítoÍ.t. ill. izolált ter111észctes n.nyagokat. 
I.11Írenez kés6hh .Jrinoshahnftn. rnn.icl Bácsbokodon 
dolgozott. µyt\2y.c.:zertárvczcté5ként haláláig. 

_.\ Rcrvita \Túllnlnt alnpíttísa után annak ügy
,-czet(:í iuazt:<l t ()i i:ezet ését dr. (,l()z~·n- Béla f!VÓrcr
szerész 'Iát.ta el. FennrnnrnrH. a vfi.llalnitól ~~y 
üzleti \e\·él C~öz.c.:y <1láírúsá1.-n J. 

:\ válla.lat alapítói. ré~z.vénycsei: dr. Szent
Ci-vör~vi _L\JhPrt. c1r. (}öz.sv Béla. Deutsch Sándor. 
dr:. Seidl Ott6. dr. Sche~1nann '?ihnos. dr. Ráth 
István. \\rclczer Dezsfí. dr. Zen1plé11 C~éza yoltnk. 

A vállalat központi irodája: Budapest. VII. ke
rillet.. Bo111og,yi B<~la út-. i. sz., a gyárt·elep: IX. ke
rület. Kén utca i'í. sz. alatt volt. A dokozók (tiszt
visel6k és n1nnkások) sz{una 19-17-bon '123 fli volt. 

„'.'\ ,-állalat alaptókéje 150 ezer forint volt, a1nely
nek növelését további részvénvok ldhocsát ásával 
kívánták biztosítani (Orsz. L. Tár 1234. 4. 14877 
Hzú111) . .clz 1047. ápr. 2U-ről fennrnaradt levél arról 
t:nnliskodik. hogy a. ScrYitn \ 7állalat. 1nint bejegy
zett cér.:; <5sszcscn ] 00 OOO dh részYénnyel renclel
kezct-t. ·s ezek 17'}:,~át. 1.-auvis 17 000 dh~;Jt a „IJun
~aria \\'.gyi és T\ohfnnüTCk R-T." 330 OOO Ft-ért 
elaclot t: n „ l-f cr111es l=tT 11 -nek a jelzett idtiponthn n. 

..:\ \ 1{tllalaf". készít1nónyeit a korabeli alábbi szak· 
ln pokhnn e1hcl.vezett hirdotésekh6l rekonstruál
hatjuk: 
19:J(j. ~r. 1 () .. ·1 r+11óqys,:crés:: l. é1.:f'. 1 . .'J=. 

]Jenici!lin .i\~a 10fl--:20(1.-GOO ezer]~ orür. (llc\·dt·11 
Squibb J_,illy); C1a1ci:urn tabi.: Pas:::tilh~ (CH1e;Ying 
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Troches); Kenőcs (Oitmcnt); Szemkenőcs (Opthal

mic Oitment); Snpergen liqnicl; Snlfostat tllbl. 
1947. II. 16. A CJ!JÓ!J!fSZerész II. évf. 3. sz. (2. ábra). 
Se.wllin inj. (természetes tüszőhormon) 10 OOO E, 

2. ríl1ra . • ·t.:: 1917-ben /3::.cnt-C!ytjrg!li'. Albcrl
,;s 1n11nkatd1·sai a/apttott({ ,S'cruita ()y(i:;ys.:eryyrír 

ls T"°cyyipari: Ul'. tdJt!l;o:;trtt1{ja 
„4 "(; y6:n;s::.erés::.„ e. {r1phr111 

50 OOO E; 811/fostal tabl. (.Brnzolsulfonamiclum 

0."1 g); C1ocadrit inj. (Cocainurn novnrn-t-Adrenalin} 

2 és"!';~); r·uan1in. ]31 inj. és tahi. (10 és 50 111.[r inj. 
és51ngthl.j. -

J.947. l.YépeuészsérJii{J!f 1947. 1. C'h/orcathyl 
1.947. Oreosol.: Lapjci 1947. 16. (3. ábra). 
Cncadrit inj.; /)exullin inj.; Jsiupergcn tabl. és pulv. 

FOGHúZAStlAL, HELYI ÉRZt.STELEN!TE!SRE 

e 
s 
T ERM 

su 
ULIN 

NÖI TÜSZÖHORMON 

10.C•::-0 E. ,!,.:, 7'0.C(·J E:. 

RGEN 
SZILÁRD HYDROGtNPEROXYD 

S,eJttJJ-ita 
GYÓGYSZERGYÁR tS VEGYIPAR! R. T. 

Bud;:ipost, V!!., SomO!JYi Bi:ln.·ül 1. T.: 22-fiő-30 

3. ábra. L1.:: U1Tosok 1~1111jálu1n 11ngjclcnt hirdeti.:,<; 
(19J1.16'. 8::.) 

.Az 1 D,!8-as évben új Gyógyszcrárszabás jelent 

n1eg, an1ely a vállalat forg11lo111ban levő összesen 

lG készít1nényét 111utatja be. 

_..\zulcno1 kenőcs 0,05(;b és forte 0, 151;:1 (.Jelenleg 

a Biogál készít111énye) 

... ..\zu1enol fagykenőcs 0, 15';:) 
C-vita1nin inj. 10';;) 1 1nl 
C-vitan1in tabl. 30 n1g, 50 111g 
Calc. chloratu1u inj. lO(X) 5-10-20 inl 
Calc. gluconicu111 inj. 10S[) 5 1nl 
Carbargon 12 g, 20 g 
Cocnclrit inj. 2';;), 5 lnl 
.Ephedrin hol inj. 5% 1 ml 
l\Iorphin hcl inj. 2?:i 1 n1l 
Natr. chloratun1 inj. 0,85'X1 10 inl 
Penicillin .,Heyden" crvstallin 

100 OOO E_:200 OOO É-500 OOO E 
Saccharnn1 uvac inj. 10';:)-20(,::,-:±0··:':1 10 tnl 

Snlfostat thl. 1000 ;( OA g 
8y1npato1niin sol. 101;:1 10-25-100 1nl 

(Jelenleg az EGIS készítménye) 
Syrnpato1niI11 inJ. G(J:1 1 1111 

J~zek közül háron1 olyan eredeti ké::;zít1nény van~ 
a111clv rna is törzskönyvezett: az ~4..zulenol kenőcs 

és a y Syn1pat:on1in ok.lat és injekció. i\ vállalat 
gyógyszcrterrnelGi tevékcnységér61. annak fejlő

déséről kevés adat áll rendelkezésünkre. ~4. vállalat 

sorsn rn,18-ban töhh tényczó folytán meg:pecsételií

clütt. Szcnt-C~yörgyi elnök-igazgató 1\148 tavaszán 

hosszabb tann1n1[Ínvütra ~\1neriká.ba t<ivozott és 

ha1narosan vilúrross;í vált. houv az ottani kedvc

z{)bb tárgyi és ;tnyng:i 1ehet6s62:eket választja ku

tatön111nkája fol.vtatás~íra. s nz cµ-yctcrni oktntást 

felndjn. 
_q_ rnúsoclik. ténvez6: 1\148-han hekövetkczctt 

<\ g~c{i_u:yszcripar úlla1ni kezelésbe -.:;ét.elc, arninek 

küvctkez1nénve volt n kisebb vúJlalatok felszárno
lása. értékes yk<~szít111énycinek a nagyohb vá11ala

tokhoz való profi1írozá~a. 1légül a vá.lla1at. ügy
vczet:6 igazgatója. dr. (iözsy Béla µyógy:--zcr'ész 

1 n-1-S fl.sZón" követte Szent-Ciyör?yi - prnfeMszort. 
s 6 is kiilföldrc. c16ször Francinorszáµ:ha. n1n.jd 
l'~.a nacláh8 távozott. :\két, kutató idegenben is kap
(:solathrtn n1arac1t ctrv111iissal. Erre és a Servita \ 1ül

lalat.ra vonatkoz(i ;;éhánv adatot dr. Ciözsy Béla 

1073. dcccn1hor 7-én kclt.'I.Járencz I.Júszló sci;iornn k 

írt levelében az alúbbiakban írja le:~ 

.. T(cclves László! . _. Re111élvc, horrv levélbeli 

kapc;;olatunk ne1n szaknd n1og, 1nost i~~kább ci:;ak 
t<ívirati stílusban írok Jnaga1nról, talá.n lesz n1ég: 

id6 levelezésünk során. résziOtescbben is . ...Liz ostrorl1 
után •!7-bcn Szent-Gvörrzyive1 csi:vütt rnegindítot

t.nnk egy gy6gyszcrgy.áral~ Servit?i.\1éven. Ő volt az 

Plnök-Ü!azg:a{ó. nu1'i:ran1 a uvúrat irá1rv·ítottn1n és 

:1z af1n~ini~ztrúci{lt.. ·Egész fi~Ópcn re11z1_í.it. 123 n1nn

kftsunk v·olt és cgv év alatt 1nár kb. 25 készít1né

nyünk a piacon. E.z a knpcso1nt volt közvetlen oka. 

bog:v· kint vagyok Nyugaton. „A„ prof. 48-ban ta

-..·asszal. inngan1 n1eg 6sszcl vetten1 vándorbotot 
a kczon1l10. 'Elé_c: ka'cskaringös üton kerülten1 ki 

~ .\ lcví:'let dt'. Ló.re11cz L;i;;z\ó bocstí.t-0Ltl1 rcndeikeztÍ
"'vrnre, u!dnek e;:~·ri_. ()ZÚion is hlth-í.s kö:>:r.öneternct. nyi_\. 
\'ÚnÍLorn ki. 
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1naga1n és családorn ide, \.'"Íszont itt, lnár 22 éve, 
igen nyugodt és ke1len1es körül111ények. között 
élünk . ...-i. francia egyeten1 l\ficrobiológini Intézeté
ben volt egy- külön kutató osztályorn, hol har1no
nih.us környezetben, a kollégáktól is n1egbccsülvc 
dolgozhattam. (Szent-Györgyi itt is n1eglátogatott~ 
ismét gyógyszergyártási tervekkel! de ezek szeren
csére kútba estek). Itt 65 éves korban kötelező 
a nyugdíjba n1enés, de az intézet rnég két évig 
visszatartott. l\Iost már kutatómunkát nem foly
tatok, de napjaiin n1ég sen1 telnek üresen, az ei1-
dotoxinokról, melyekkel kutatás közben is foglal
koztan1, szedek össze adatokat-, ren1élve, hogy ez 
is könyvvé kerekedik ki." 

J\Im;kámmal Szent-Györgyi Albert; professzor
nak, akadérnikusnak. oktatónak és tudósnak kíván
tam emléket állítani az orvosi Nobel-díjjal való 
kitüntetésének 50 éves jubi1cun1t1n ..• Az l\18ü-ban 
hekövetkczett halála 93 éves életpályát zárt le. 
J-Iosszú alkotó tevékenysége sor{tn többször szoro
sabb kapcsolatba került a gyógyszerészettel is: az 
iiJtala. felfedezett anyag:okkal gazdagította a 1na
teria 1neclíca-t1 ezzel fejlesztette a gyógyszeres tc
r~lpíát: egyik utolsó 1nap:yarorszúgí tevékenysége
ként alapítója. volt a „Servita Gyógyszergyár és 

\Tegyipa.ri \1 á.llalat J{,1'." -nek. Ezzel hozzájúrult 
a rnúsodik vilúgháhorú utáni ipari µyógyszcrészct 
és gyógyszcrellútás fejlesztéséhez. _:\ korabeli kö
rühllénvck kezdeti credn1én1,.rei c:-:;nk tiszavirárt 
élctüel: voltak. · ' 

l\Ii, nz utókor orvos-gyógy:-;zcrész történészei 
tisztelettel nézünk fel rá, mert cselekedeteivel. 
znunkújával szeretett hazája I\Iagya.rország és 
annak népe egészségét. jólétét, boldogulását kí
vánta. szolgálni a tuc101nány és gyakorlat 111indcn 
eszközével. 

IC. Z a 1 a i: 'í'lw acli1·it!f of l)rofessor Albert ,')':.c11t
(Jyör[Jyi, ~\~obcl-pri1:1' 11•inn'.'r, ín I-lungariari dr11r1 ])!''! 
duction 

(ln t.lic :j()th nnnivc-rsary nf i.Jie :I\ol,l'1 l-prit~e nf ntcdi
cal seic tl<'f:>;, giycn t.o A !l 1ert. S·;.f'riL-Oyl"!!'g',\"i, prof cs!:Hll' nnd 
ncndr·rnician, 1l\d-hor prnÍZ\'S d1t· 111('1l10t'.\" of t-hP ti•at•hpr 
and scicntisL 

.Szent-(ivi"t!'f'\"Í dic·d in ! D~n ni- Hl\ ng(' nf n:: \"('Hl'S. _/Jur
Ínj! hi:-; !on'g Jifc: he liad C'(ltlÍ·ncts n·itl\ t.lte 1il11~rrnncy 11nd 
he cnriclicd n1tlieri11 ni1•dicn J,y i:ornpound:o, /H! discn\·
f'l'l'd. 'fhus be cnnt.riliuted io i.he dr11g-íhcrnpy . 

.:\\5 one of his lnst. net.i\·ities in 1-rungnry, h<' \Vns U1P 
fnttnr!l'l' and presideni·-rnn1111ger ni' t.!H· "'8crvitn Dr11r.; 
Fnct nry anrl C!ioinienl \\"orks Lt-11." This hr> prnt!lni r·d 
t hc dc\·f•lnprncnL nf ind u:st-rial ul111rn111ey an1 l d rug ;:;upJ ily 
nftcr thP Hecnnd \\1nrld YVnr. 

( Srcn1111 e11ueis Ori·ost url0n1ri nyi Egyctenz. Egyctc1ni C-lyó7!f..;:ertrí r. (!yóuy8:er fr(!!li F,'~~cr 1·t::l.~ i Int é.:ct 13 tul apr.:8t, 
Hőgyes Endre n. d. - 111.92) 

J~rkezctt: 1087. \:r. 22. 

,\ l\ÚlHLÍZl GYóca:szmu~SZ!c'.L' SZOCJCJLÓGU.I 
1::3 T\:ÖZCL,\Z D.-\8.-~CiT T<:.:().IlNl~EZE'l.'_E .SV _.\.JCBAN 

J)iet8chy, l' . .f.: J;:,rnnkenhnu.;;pharrnn.zi(: S, Suppl. l. 
12-17, (IDS7). 

_.\ szerzc'.i tih·n! \'CZ<:tct·i· (Snlothurn) kórlHi:d gyr'igyszcr
tür ·100 tigvat lüt el. Az ut.úbbi úvtizedl1en u kórlui:t.i !;;ü\! .• 
ségC'k ;Jli);;.knl, a fogyaszt.!')i firinde:-.:: 24'.'«.-knl, n gyi'1gy
szcrköltsúg azonban 1ni11(liisszc () száznlékknl t~n1clkc
<lett nála. lTg_ynnnkkor az orsziígoR szú11uHlnt-ok éppen 
<'llenh:C'z6 képet rnntnt.r11~k: a gyógyszerköltségek ID7i 
és 1982 küziitt, oa•x1-kn! Ctnclkedtck. Szcrz6 cgyfcl(íl két
ségbc\·onjn ezeknek nz adntoknnk n helyességét·, nil.Ís· 
rL'.szt lt költségek e11ic:lkr,déséL r11i11úségi \-éiltozüsokknl, 
i.o\.·úblHi rnennyiségi nö\·ekcdésscl véli indokolni. lTtn! 
nrrn, hogy a S\·üjci egészségügyi rendszer jelentősen t:l
t-ér a hnsonl<i fejlcttsöglí or;.;zágokétól; Ptn1c:k oka u 2() 
knnt.on jclenLós önállósögn. \ 7annuk pC>rszc össz(i\·ctségi 
szinten egységesen rcndl'zcU1 cl(iírüsok, ilyen a jtirvány
iigy. a ::;zociü!is bizLosítá:o, nyugdíj, bct('gLiztosít,tis, az 
é!('hniszcr-, 1i szesz- 0s n, 11H.'.írl'g-rendclkozésok, nz nr\·o.s
és gyógyszcrészképzt~S, n kábHószcr-iigy, ttz oHónnyn
gok t)s vlidóoltások, \-;:daniint. n gyógyszerkönyv. 1Iíi
ködik egy knntonközi gyógyszcrcllcn6rzti szer\· is, 111cl.v 
a g;i.-ógyszcrokct; G esoport.bu osztotf;a. l'.37.ck: S =ltribító
szcrck, :\. = rnin6sitct,t, \·únykötclezcttsóg, 13 =ogyszeríi 
vényküt.clczotJség, e =g;.'úgyszcrlárhnn sznbndnn kiad
ható, .1) =gyógyszeri:-i:irban és drogtiriúbnn knphntó, 
}~ = 1ninden iizleLl1en kttphntó .. Et1tül uzonhan egyes kan
tonnk clt:érnck; pl. S0lotlinrnban n C listós szereket drn
gt'.1riük iH iirusít.hnt.jtík. 1\ gyóg,yszcrforgulorn lfl%-át, 
1nngnk nz orvosok bonynlitjük lo; c:z kétszer nnnyí, 1ninL 
a drogériük gyógyszorforgulr11n (8%). :\ közforgnltnú 
gyúgyszcrt.úrnk résznránya csuk 00%, u fc1u11nnradó for
g11lon1 n kórházi gyógyszt•rtúri. Svájcban 070 kórhü:r. IllÚ· 
k<Jdik, dc eb! 1(il csak 28'.Z ún. akut.-li:órh1L>; (ide szárnit,júk 
n hctc>gottlionokat is). l~zckhen üsszeson kh. 100 f!í-, 
vngy -részf0glnlkozüsú gyögyszcrósz tevókcnykeclik; 
több, rninli ogyhnrrnnduk nz üt, cgyet.crni klinikán, illetve 

a !itirorn llll!!\" k11ni11n-li:úrluizl1n11. Íi.!\' ·---!1a (' f-"i ].;:!'Jr!Hizat 
lesr.únd1.j111i: :_____ iµ"t'll kcvt'.·s l!.\·t\t.:-ysz\;J"\.'·:-:z jni iL t.ö!;hsziiz 
iiiJ.hin'. Enn('k nz ic; oka, JH1j!\" HZ iltlar.;-k/1d11iz 1nind
iisst:(' l:!O IÍ!!YHS. „\t.!iida\üsk\:!1[. a kiizfo,n.;nlnn1bnn dol
gozó gy('i!_!vsZert··szPk er;v n}s?.f' is r(::::zÍ·\"P::'z !1 l\(íl'lHit.i e!· 
l1í t-lis\.1; 11, «'1<~ - f·l lf'nt ,:./_(,('!! nz N;-;;z [(. b11 n kinlak uJi. r011d· 
szPrt'f·l ~ nrrn i1 saj1lr, gyé>g,\·:,-:zel't{irn a sz1'dliiú. Jf!y lulj1•. 
:'ít.hei./i f<'lodata, hou-v r·stik].;r·11L•!' a kúrliií:r, !!\·{1_!!\"SZr-r
kiHts;~gtif.. „\ k<'1rluízi f;·!ndatokrn t!l\'<ilil1k{·pZt~s·t is· SZC't'
\"CZnl'·k. A szcrz1'i rú:-izl('\(':.;ei1 t1írgyuljn n kt'Jrli<izi gyógy· 
Hzc1·ész1:knek 1t gyögyszf'rforgnln111rn l..!',\'Hknnilt !11ttrísli.t.. 
.-\ kantonk\izi g,\·/1gysz1.TcJlpn(irz1í lilloHi<is n !!.\"('1g,\':-1Zl:l" 
iiráí; is 1ncg\·iz~;rül,in. :\z !Ír nwglillnpíi:ís1t "'Z('!t!poni.jiílió! 
dü1it..ó, hog,\' " k0s:r.íi:rn(·ny fe!!:;cl'iil-e n !irttg:fH_;n·1.t-1irali. 
ü!t.ul tórítésre e!fngadnU. jcgyzékn• .. J1•lf'nlf'g itt, 287-1 
_!!yóg-yszcr c;z('I'ep~-·l. :\ tiil1lii :-:zr·i·nek 1íltnl1íl1nn csttk n 
f;:•lüL téríti u biztnsii 1·1. fc·lt(·\T, hngy az nc·in szPrcpc:! nz 
ún. negnt.í\·\ist.-tín. J'.:z uiólil1ink1d; r·_iz-.:iíli·lllrl!111n nPnl i.!i
ríh (tOniku1nok, crli:oíi/íszerek. fn~n1 nzá:-:µ-rit.lók sLb. ). 
„'\ listára \'nló fel\-étcl í:;ry - kÜZ\"f'i.\'I' - jelcntt1s llH~r-
1t.~kbcn !llL·gbaüirozza eg,\··cg;.· gyógyszer fnrgalrniít.. J::r: 
i.ehót n Q"\"<Í!"tóknt. is llli'!!_!!nndnhisrn ],:6:-;zteti az 1ir tekin
tetében.'-_\ !tr'irhúzi iipnltak szti1niir11 kii.lünfélo ~a biztn
síi:<ÍS jcllcgUUi! függ<Í - gy/igyszertódi.l•si rend van ér
vényben. A tcljcskörf"i bizLnsit.{is n1nrz{il1nn fogln!jn nz 
il:-i~:;zns fe!hnszruilt. gyól'.!yszcr ÜrlÍí- is, fiiggetlcuül nt.tól. 
hnu\· csct!Pg s0k és drúgn an\·a!Z keriíl felhasznrí.!úsnt (pL 
int.e.nzív úu\·aknn). _.\ · kóriHízi !:'.;\"Ó,'J\·;-;zerfnq::nlnr11nak 
111inLf·gy 70·.:;,-~ii, így ::iz1i111nljiik e!. -;1 ft~;1n1nn!'1Hló ré:-:zt. n 
l1cteg fizet.i. ()jalilinn ri<:·, n g\·Óg\";.;zcr1T ].;i ne111 (ol'ji'd(; 
J,iztOsít.1isnk sz;irna. :\ µ-\·{·Ji!\·:-;7.en~k l1(·S:t.c1--;,c'.si iiru klili"111-
),i)zi'i, >;nks:t.rir [fd1!•(. nug~- t'11.;:::1'd111f~nyí· ls dl:rni. lt.t. jc!cn
((ÍS a kórházi gy<ir:;yszen~.';z SZC't'C'fll', Hefr•jc::-.l~siil kiilün· 
fc:!e kö\"f~L<'lt11énvckni, Lú11111szt. n jö\·(i kórhúzi gvÚ!Z\"SZn
n_;:,zének a tn111~l;:<ij1Í\'a! t'.•;::; nnE11tk 1:li:on1l•ri:-:t.'._f!ó:,.,:(.kup
c:-n!at.l1n11. Szól n felel(103ségr{il. nz eq-\·rc nii\"ek,·ü isnH'
n·tekrtd, a jú!kl~11zr•t.t:;('.·r_;r(1l, nz nr\:(\ssul YH!(·, egyliti-
1nlíkö\lt'.;;nil stb. (7:2). 


