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Emlékezés
Az emlékezés nem más mint szelektív visszatekintés. Úgy tartja a közmondás,
hogy “csupán a szépre, jóra emlékezünk”. Az is tény, hogy “az idő megszépíti az
emlékeket”. Mindkét változat követése hiú ábrándozáshoz vezethet és elferdítheti
a múlt valós történéseit. Persze, csak a múlt hibáinak, negativ történéseinek az
egyoldalú felsorakoztatása viszont a szkepticizmus talaja.
Emlékezni pedig kell, hiszen sok küzdelem, fáradozás kerülhet a felejtés sorsára,
a maradandó sikerek, eredmények mellett. Természetesen fel kell idézni a sikereket, a pozitív élményeket, de ugyanakkor szembe kell nézni a kor diktálta megalkuvásokkal, torzulásokkal, adott helyzetben hibás vagy téves szemlélettel is.
Talán így lehetséges és korrekt egy emberöltőnyi korszak, a múlt, hiteles megjelenítése – legalábbis reményeim szerint.

Bevezetés
Három jelentős mérföldkő jelzi Erdély történetében a magyar nyelvű egyetemi
képzés határait. Európa leghíresebb iskoláit is megjárt, felvilágosult tudományos
elmék hozták közelebb évszázadokon át a nyugat-európai műveltség új orientációit, eredményeit. Kellő kitartás és anyagi támogatások voltak szükségesek a
hazahozott értékek kibontakoztatásához, elterjedéséhez, közkinccsé tételéhez.
Végül a XIX. század második felében érett meg a helyzet e kor két legnagyobb
horderejű megvalósítására az erdélyi magyarság vonatkozásában. Előbb, 1859ben gróf Mikó Imre kitartó küzdelmei által, az Ő vezetésével megalapított Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), amely mintegy előrevetítette az erdélyi magyar
tudományegyetem létjogosultságát. A honi tudományos, szakmai képzés lehetőségének a megteremtése megkövetelte a második mérföldkő lerakását is. Ezt jelentette az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) létrehozása Kolozsváron,
1872-ben. Ennek keretében valósult meg Erdélyben először magyar nyelven az
orvos és gyógyszerészképzés is. Közel fél évszázados működése alatt az EMTE az
erdélyi tudományos élet motorja lett, a színvonalas szakemberképzés által.
Mindkét kiemelkedő esemény Erdély modern kori nemzetközi felzárkózását
eredményezte. Megkoronázta megannyi olyan jeles tudósembernek a magányos
munkásságát az évszázadok során, akiket Erdély az egyetemes – és ezen belül a
magyar – tudományos életnek adott, mint: Apáczai Csere János, Kőrösi Csoma
Sándor, Pápai Páriz Ferenc, Bolyai János. Az Ő neveik a mai napig az emberiség
kiolthatatlan fáklyáit jelentik.
Az első világháború, mely végigsöpört Európán, Erdélyt sem kímélte. A háborút
követő fordulat következtében a virágkorát élő kolozsvári egyetemet gyakorlatilag meszüntették, oktatói és aktuális hallgatói jórészt szétszóródtak. Mérhetetlen
veszteség érte az erdélyi magyar társadalmat. Ez egyúttal a második mérföldkő
9
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kidölését jelentette.
Újabb háború és annak hullámzásai alakították Kolozsváron a Tudományegyetem sorsát. A XX. század negyvenes éveiben a harmadik mérföldkő és annak
metamorfózisa hozott reményt. Utóbbi folyamat révén 1945-ben, mihelyt az ezt
megelőző évtizedekben az egyetemek jöttek-mentek Kolozsváron, politikai kényszer tette lehetővé újra, a magyar, immár Bolyai Tudományegyetem létrejöttét, a
két és fél évtizede működő román egyetem mellett. Ennek része volt az orvosképzés is, amely viszont kényszerhelyzetbe került. Az infrastruktúra, gyakorlati terep
hiányában számára alternatívát kellett keresni. A megoldás végül a Marosvásárhelyre
való költözés lett, ahol az egyetemi képzéshez épületek, klinikák, létesítmények álltak
az orvosképzés rendelkezésére.
Ez a második világháború utáni új politikai helyzetben lelkesítő esemény Marosvásárhely életét is megpendítette. A lelkesedést fokozta, hogy 1948-ban, 70 évvel ezelőtt,
kormányrendelettel magyar tannyelvű gyógyszerészeti kart is létesítettek. Így jött
létre –szovjet mintára- az Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet (OGyI),
a bukaresti, kolozsvári és iaşi-i testvérintézetekhez hasonlóan, de megőrizve – a miminisztérium által deklaráltan – a nemzetiségi oktatás sajátosságát. Ez, a kezdetekben
a Román Munkáspárt (később Kommunista) Párt marxi-lenini nemzetiségi politikájának gyümölcseként kiratkatba helyezett intézet, végül, a módszeres “váltások és változtatások” eredményeként a Kolozsváron 1959-ben végrehajtott egyetem”egyesítés”
sorsára került, sajátos csomagolásban. Azaz, fokozatosan, nemzetiségi oktatásunk e
téren is alárendelt, kiszolgáltatott helyzetbe jutott.
A kolozsvári magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem 1945-ben Marosvásárhelyre költöztetett Orvosi Karának, majd az 1948-ban létesített Gyógyszerészeti
Kar sorsának viharos időszakaival, szakmai értékeivel, küzdelmeivel foglalkozó
számos kiadvány látott napvilágot, elsősorban az 1989-es felszabadulás után. A
Gyógyszerészeti Kar immár két évszázadon átívelő korszaka nemcsak a szakképzés, hanem az anyanyelven való oktatásunk sorsáról is szól. Mint azt a napjaink
helyzete is tükrözi történelmi háttér, hiteles dokumentumok, józan érvelés, egy
egész ország által nemzetközi szinten felvállalt kötelezettségek fondorlatosan félresöpörhetők, fittyet hányva akár a törvények paragrafusainak, állami hivatalok
(látszat?) utasításainak. Mindennek a történelmi folyamatnak részese az alapításának 70. évét ünneplő Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar (MGyK), amelynek
kora egybeesik a magyar tannyelvű oktatás indulásával. Ha ezt az évfordulót ös�szevetjük a kolozsvári EMTE időszakaival (1872-1920, 1940-1945, 1948-2018),
akkor kiderül, hogy az erdélyi gyógyszerészképzés magyar nyelven több mint 120
éves.
Jelen évfordulós megemlékezéssel egy olyan intézet sorsának tömör, dokumentált
áttekintésére vállalkoztunk, amely az 1991-től Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem életében a legtöbb méltánytalanságot szenvedte az utóbbi negyedszázadban.
Jelen sorok íróiának a küzdelmes évtizedek sorsfordulóinak átélése szolgáltatta
10



az élményanyagot, azon szándék által vezérelve, hogy kiemelten foglalkozzunk a
Gyógyszerészeti Kar indulásának tiszteletre méltó áldozatvállalóival. Részletesen
idézzük fel a Kar megsemmisülésének rémképét, azt a drámai időszakot, melyről
az eddigi munkákban kevés szó esett. És szólunk az újraindulást követő rohamos
fejlődésről, szakmai sikerekről és az utóbbi évtized jogfordulatairól is.
A Kar történetének áttekintésében az elért sikerek mellett célunk volt felidézni az
adott korok hangulatát, a hatalom elvárásait saját élmények és a korabeli írások
lojalítást tükröző stílusa/szövegezése alapján.
Talán e könyv segíthet annak a megértésében, hogy egyes dolgok miért történtek
és történhettek meg, miért próbálják egyesek elhitetni, hogy “nem lehet” és miért
kell hinnünk abban, hogy “lehet, mert kell”.
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I. Magyar nyelvű gyógyszerészképzés Marosvásárhelyen
A Gyógyszerészeti Kar alakításakor – az alapképzést szolgáló tárgyak mellett egyidejűleg kellett gondoskodni a szakoktatás profilját meghatározó tanszékek
létrehozásáról. Kézenfekvő volt, hogy az 1945-ben Kolozsvárról áttelepített Orvosi Karhoz hasonlóan ezeknek a tanszékeknek az alapítói is jórészt a nagy egyetemi múlttal rendelkező kincses városból érkezzenek. Személyi vonatkozásban a
40-es évek történelmi fordulatai is befolyással voltak.
A szaktárgyak alapító tanárai között biológus, gyógyszerész, orvos, vegyész képzettségű szakembereket találunk, olyan jeles egyéniségeket, mint Hankó Zoltán,
Jablonkay István, Kopp Elemér, Mártonfi László, dr.Obál Ferenc. Az ők iskolateremtő szerepéről, pályafutásáról szóló írások hitelességét garantálja az a tény,
hogy azok a szerzői személyes élményanyagára támaszkodnak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Jablonkay István és Kopp Elemér által lefektetett alapokon – mintegy negyedszázadon át – Rácz Gábor prof. irányításával teljesedett ki
a Kar egyik fő profilját is meghatározó gyógynövénykutató iskola.
Természetesen nem feledkezhetünk meg a többi tanszékalapító tanár nélkülözhetetlen szerepéről sem, mint: Kiss Árpád (szerves kémia), Eperjessy Anna (biokémia), Horváth Attila (fizika), Soós Pál (analitikai kémia), Barabás Béla (fizikai
kémia).
A nagy elődök tanítványai és kortársai képezték a Gyógyszerészeti Kar második
oktatói nemzedékét. E sorok írójának szakmai formálására mindkét nemzedék
hatással volt és így válhatott a harmadik oktatói generáció tagjává. Egykori tanítványai – hidat képezve két évszázad, sőt évezred között - képezik a Kar negyedik
oktatói generációját.
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I.1. A szaktárgyak tanszékeinek alapító tanárai és
meghatározó egyéniségei
Hankó Zoltán
(1910 január 12 Kolozsvár– 1978 június 20, Marosvásárhely)
Emberélet az úton (Hankó Zoltán tanár emlékezete)
„A fogolyvonat átrobogott az elpusztított, földbetiport Budapesten, meg sem állt
a Keleti pályaudvaron, csak egy messzi, kinti vágányon, míg a mozdonyt vízzel
feltöltötték. A bedrótozott vagonablakon kirepült egy papírdarab, lassan szállt
alá, megállt a sínen. Az ember látta az aláhulló levélkét, óvatosan közeledett, felvette. Megnézni csak később merte, mikor a vonat tovagördült. Olvasható, szép
kézírással ez állt benne: „Kérem, aki a levelemet megtalálja, adja fel postán, vagy
ha teheti, személyesen adja át a következő címre: Lőcsei út 74, vagy ha nem található, Budapest Adriai Biztosító Schön Elvira névre.” Az ember indult, ment a
romos Budapesten, míg el nem ért a Lőcsei útra, átadta a talált levelet. Az ember
neve ismeretlen.
A levél eljutott a címzettekhez, az írógépen átírt, mindmáig megőrzött levél alján
ez áll: „1945. VII. 25-én kaptuk meg.” (Hány és hány palackposta üzent ekkoriban a világnak, ez vagyok én, ilyen voltam…’44 véres őszén egy fogoly költő
élete utolsó stációja felé tartva ezt írja kockás lapú noteszének első lapjára:” Ez a
jegyzőkönyvecske Radnóti Miklós magyar költő verseit tartalmazza. Kéri a megtalálót, hogy juttassa el…” A kockás notesz lesz tanúságtétele a háború végén az
abdai tömegsírban megtalált költőnek.)
A levél írója Hankó Zoltán kolozsvári gyógyszerész volt, az időben éppen hadifogoly, úton ismeretlen cél felé. Az utolsó hírt otthon hagyott családjáról 1944
őszén kapta, talán tábori postai lap, talán szóban hozott üzenet volt. Azt már
nem tudhatta, hogy október 12-15 között Kolozsvárt elérik a szovjet csapatok, az
említett osztálytárs üzletét minden bizonnyal kifosztják a katonák vagy a sereg
mögött prédára leső félkatonai román csapatok tagjai, a Maniu gárdisták. Azt
sem tudhatja, hogy az osztálytárs és jó barát Kiss Jenő költő, ha akarna, se tudna
segíteni a családján, mert fogolyként ő is úton van Oroszország felé. Az orosz
bevonulás napjait követően Kolozsvár felnőtt magyar férfilakói közül több mint
ötezer fogságba került, volt, akit az utcán, másokat a lakásukba betörve tartóztattak le, megint másoknak azt mondták, három napra közmunkára viszik. Az
ezt megelőző napokban több ezer civil menekült el a városból a szovjet katonaság közeledésének hírére. Kolozsvár megtizedelt várossá lett, aki maradt, minden
13

Hankó Zoltán

nap az életéért rettegett. A vészterhes napokban a kolozsvári románok házaik
kapujára kiírták: Casă românească (román ház), oda, a szövetségessé lett nemzet
fiaihoz a szovjet katonák nem mentek be. A lefogott kolozsvári magyar férfiak
között volt Mikó Imre magyar parlamenti képviselő is, aki nem menekült el, naivul azt gondolva, hogy funkciója védelmet biztosít számára. Nem ismerte ő sem
még a rövidesen meghonosított új rend, morál igazi arcát. Kiss Jenő hazajutása
után sok évtizeddel, 1992-ben merte kiadni húsz éven át kéziratban rejtegetett
visszaemlékezéseit, melyben az 1944 őszén Kolozsvárról elhurcolt magyar férfiak
szenvedését örökítette meg, míg sikerül megszöknie a focşani-i táborból. Az író
alteregója Ipp Dániel, a történet főhőse. Az ő és társai hazajutása, a többiek szenvedése az orosz lágerekben megrázó tiltakozás az embertelenség ellen.
A megszállás előtti hetekben Zilahra menekült család sorsa majdnem olyan bizonytalanná vált, mint a fogolyvonaton levő apáé. Valahogyan visszavergődött
a család a kifosztott Kolozsvárra, várták a híreket, míg aztán 1945 júniusában
megtudták a Pestről eljuttatott levélből, hogy a családfő hadifogoly, ki tudja, hol,
merre van, ha még él.
A lemhényi Hankó család több nemzedéken át gyógyszerészeket adott az erdélyi társadalomnak, de tudósokat is, mint például dr. Hankó Vilmos, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, aki számtalan dolgozatában írta le Erdély ásványi kincseit, borvizeit, vagy éppen a Székelyföld történetét. Nyugalmazott tankerületi igazgatóként 1923. november 21-én hunyt el. (Legnépszerűbb munkája
a Székelyföld 1896-ban Budapesten jelent meg, 2000-ben változatlan utánnyomásban újra kiadta a Laude Kiadó.) Hankó Vilmos bátyja, Hankó Antal (18581932) Csíkkarcfalván gyógyszerész volt, övé volt az Őrangyal patika, maga is tudós ember. Fia, Hankó Zoltán (1886-1950) követte apját a gyógyszerész pályán,
ugyancsak Karcfalván. Az ő fia, ifj.Hankó Zoltán 1910. január 12-én Kolozsváron
született. Miután a gimnáziumot elvégezte, beiratkozott a kolozsvári I. Ferdinánd
Király Egyetemre (Universitatea Regele Ferdinand I.) a gyógyszerészeti karra.
Ám tanulmányait megszakítja a katonai behívó, másfél évet katonáskodik, majd
ismét tanul, akkor éppen Bukarestben folytatja az egyetemet, közben megnősül.
Bukarestben születik első gyermeke, Ildikó. Felesége nagyszebeni, Schön Eugenia
Gabriella (a családban Médike). A család 1937-ben Szászrégenbe költözik a feleség rokonainak hívására. Hankó Zoltán a szászrégeni Karl Schoos gyógyszertárban kap állást. Közben megszületik második gyermeke, Zoltán. 1938-ban újra
katonai behívót kap a román hadseregbe, a következő évben befejezi egyetemi tanulmányait, de államvizsgát csak 1941-ben tesz a Szegedi Tudományegyetemen.
1941-ben szászrégeni állása megszűnik. Ebben az évben születik Attila fia. Ekkor
telepednek le Kolozsváron, helyzetüket véglegesnek hiszik, mint annyian mások.
Hankó Zoltán állást kap a kolozsvári Hygea Gyógyszergyár laboratóriumában.
Nyugodt, békés évek kezdődnek, ám mindennek vége szakad, mikor a családfő
1944 őszén katonai behívót kap, családját el kell hagynia, a magyar hadsereg ki14



vonul Kolozsvárról, neki is mennie kell. Nem tudni pontosan mikor, Németországban esik fogságba, ezután indítják el vele azt a bizonyos fogolyvonatot. A
focşani-i fogolytáborban 1945 nyarán ötven-hatvanezer magyar, német katona és
civil várja a sorsa beteljesülését, mindenki tudja, hogy az út Oroszországba vezet,
nem haza. A fogolyvonatok Iaşi felé haladva a Pruton átkelve hagyják el Romániát, és viszik el a foglyokat Oroszország ismeretlen tájai felé. A vagonokban ötven-hatvan embert zsúfoltak össze, sokan már az utazást sem élték túl. A szibériai
száműzetés réme sokukat szökésre késztetett. Már soha nem fogjuk megtudni,
mert sem Hankó Zoltán, sem Kiss Jenő nem él, hogy találkoztak-e a focşani-i
pokolban, beszéltek-e a szökésről, talán együtt tervelték ki…Nem tudjuk, hogyan
szánta rá magát a szökésre, mit, hogyan mérlegelt, milyen rettegéssel tette meg az
utat hazáig, hol talált rá családjára, hogyan érkezett haza. Mindketten megszöktek, és hazajutottak. A Hankó gyermekek apjuktól több év elteltével csak azt tudták meg, hogy szökés közben rálőttek az őrök, életét a hátizsákjában tartott fém
kulacsának köszönheti, mely felfogta a golyót. A gyermekek mindig csodálattal
szemlélték az életmentő kulacsot, melyet a család sokáig őrzött. Hankó Zoltán
1945 őszén ért haza, (Munkakönyvében ez áll: Reintors din prizonierat-visszatérés a fogságból) karjába vehette májusban született kisfiát, Gábort, akinek létéről
tudhatott, hiszen négy pár cipőcskét hurcolt magával a fogságban is a hazajuttatás reményével. Hazatérése után értesült mindarról, ami 1944 őszétől az országban történt, megkezdődött visszatérése a civil életbe. A Sors tenyerére vette, hazajuttatta, családját életben találta, otthona megvolt. De tágabb otthona, a hazája
bizony gyógyíthatatlan sérüléseket szenvedett, idegen betolakodók alázták meg,
gyötörték nap mint nap, kergették a kétségbeesésbe lakóit. Már semmi nem az
volt, ami korábban. Új urai voltak a „rendnek”, idegen eszmék vertek gyökeret a
haza földjén, valami, eddig nem ismert új élet kezdődött errefelé, a jövő félelemmel töltötte el az embereket. Hankó Zoltánnak, mint sok millió erdélyi honfitársának meg kellett kezdenie új életét, családja mellé kellett állnia, kenyeret kellett
keresnie gyermekeinek. Sorsa, élete ettől kezdve összefonódott az erdélyi egyetemi oktatással, a Marosvásárhelyen létesítendő orvosi és gyógyszerészeti egyetem
történetével. Az előzményeket később ismerte meg, hazatérte után azonnal az
egyetem szervezésében vett részt. 1945. október 15-től a Marosvásárhelyen létrehozandó új egyetem orvosi kara alkalmazta.
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1872-ben megalakult, majd 1893-ban Ferenc József nevét vette fel a kolozsvári
tudományegyetem, másodikként a magyarországi tudományegyetemek sorában.
(Az első az 1635-ben Pázmány Péter által a Nagyszombatban alapított, majd 1784ben Pestre költöztetett egyetem volt. A világ tizenöt leghíresebb egyeteme között
tartották számon. Kezdetben főleg bölcsészetet, jogot oktattak, 1769-től orvostudományi kar kezdte meg működését. Kezdetben Budapesti Tudományegyetem,
aztán a két világháború között Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, majd 1950-től Eötvös Lóránd Tudományegyetem néven ismerjük.)
A Kolozsváron működő Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen az
oktatás összefonódott a kutatással, a legjobb, legnevesebb oktatók tanítottak itt.
A első világháborút követően a győztesek akaratát megvalósító politikai döntések
következtében minden összeomlott. Az egyetem elköltözött Kolozsvárról, elmenekült a Románia számára ajándékozott Erdélyből Szegedre. A hajdani egyetem
épületeibe azonnal beköltözött az új tulajdonosok egyeteme, és I. Ferdinánd Király Tudományegyetem néven megkezdte működését. A második bécsi döntést
követően Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, újra megkezdhette működését a Ferenc József Tudományegyetem. A román tanári kar és a hallgatóság Szebenbe menekült a Ferdinánd Király egyetemmel. 1944 őszétől, mikor Kolozsvár
ismét román fennhatóság alá került, a magyar tanárok egy része nem tért vissza
Szegedre, ott maradt Kolozsváron abban a reményben, hogy a magát demokratikusnak nevező új kormány megtartja a magyar egyetemet, engedi működni.
Az addig illegálisan működő csekélyke tagságú kommunista párt mérhetetlen
hatalommal kezdett rendelkezni, kijelölte azokat a helybelieket, akiket a szovjetek mellett alkalmasnak vélt közigazgatási feladatokra. Így lehetett később többek között az asztalosinas munkásíró, Nagy István az egyetem rektora. A magyar
értelmiség megalakította az Erdélyi Magyar Tanácsot, igyekeztek elérni, hogy
a tanárok maradhassanak a helyükön, az egyetemen. Egyesek, mint Miskolczy
Dezső, Haynal Imre, Haranghy László, Klimkó Dezső, Környei István, Putnoky
Gyula, Beöthy Konrád, Ludány György, Obál Ferenc maradtak is. 1945 nyaráig úgy nézett ki, hogy van remény az egyetem működésére. Szebenből azonban
már csomagolt a Ferdinánd egyetem, már pakoltak a vagonokba, indultak vissza
Kolozsvárra, visszavenni a korábban ölükbe pottyant javakat. Költözött a román
oktatói kar is. Megelőzte érkezésüket a hír, hogy hallani se akarnak magyar egyetemről, azt többé Kolozsváron nem tűrik meg. Kezdetben még adtak a látszatdemokráciára, több hétig tartó tárgyalás után belementek abba, hogy ám legyen
magyar egyetem, no persze nem Kolozsváron, mert ők egyetlen épületet sem adnak vissza erre a célra. Azt tanácsolták, hogy az orvosi fakultás bizonyos intézetei
költözzenek a Kolozsvár környéki falvakba, kizsákmányolóktól elkobzott épületekbe. (Csak emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy az 1872-ben alapított, később
Ferenc József Tudományegyetem épületeit Alpár Ignác tervei alapján emelték a
Monarchia idején Magyarország pénzén.) Olyan volt a politikai nyomás, hogy
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a távolra való költözés tervét még csak nem is volt tanácsos elutasítani, a magyar
tárgyaló felek, a Tanács tagjai csak azt köthették ki, hogy addig nem hagyják el az
egyetemet, nem költöznek, míg nem kapnak megfelelő épületet. Ekkor merült fel
Marosvásárhely, mint leendő helye, befogadója az orvosi és gyógyszerészeti egyetemnek. (Csőgör lajos, egyetemi rektor emlékezete szerint Luka László, akkori nagy
hatalommal rendelkező pártfunkcionárius hívta fel a figyelmüket Marosvásárhelyre.) Akik megnézték a számításba jövő épületet, a megszűnt vásárhelyi hadapród
iskolát, lelkesek voltak, valóságos Cambridge-t láttak Vásárhelyen. Az épületet a
Somostető alatti erdős területen 1907-ben építették a város pénzén, a szecessziós épület terveit és kivitelezését a budapesti Grünwald Testvérek cége készítette el
mintegy négymillió koronáért. Ezután a város bérbe adta a Katonai Alreál Iskolának. A dr.Bernády György polgármester idejében épült hadapród iskolát, melyet
a „kicsi magyar világban” Csaba Királyfi Gyorsfegyvernemű Hadapród Iskolának
neveztek, gyorsan rendbe tették, amennyire lehetett, főleg az impozáns főépületet.
(Ilyen intézmény létesült a század elején Kőszegen, Nagyváradon is.)
Az első felvételi vizsgát 1945 őszén tartották, az elsősöknek 150 helyet hirdettek
meg, így több, mint 600 hallgató kezdte meg ezt a tanévet a Kolozsvárról átjött
idősebb diákokkal együtt. 1945 októberében megkezdődött az átköltözés. Az eredeti megállapodás az volt, hogy az anyagi javakat: laboratóriumi felszereléseket,
klinikai osztályok berendezését az átköltöztetett fakultás 50%-ban elhozhatja. Sajnos a román egyetem agresszív vezetői mindezeknek csak a 25%-át adták át. 1945
végétől Marosvásárhelyen folytatódhatott az orvosképzés, előbb a magyar tan�nyelvű állami egyetem, a Bolyai fakultásaként, majd 1948-tól kezdődően, amikor
beindult a gyógyszerészeti kar, önálló egyetemként. Akik még kezdetben a Bolyai
Egyetem Orvosi Fakultásán kezdték meg tanulmányaikat, megélték azt is, hogy
az 1948-as új tanügyi reform értelmében az egyetemet (orvosi kart – szerk.megj.)
leválasztották a Bolyaitól és – kiegészülve a gyógyszerészeti karral (szerk.megj.)
-, elnevezték Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti (Felsőoktatási – szerk.
megj.) Intézetnek.
Ugyanekkor az anyaországi professzorok nagy részének a szerződését nem újították meg, felszólítva őket Románia elhagyására. Az egyetem keserves hónapok,
évek alatt új otthonra lelt, Marosvásárhelyt egyetemi várossá tette a nemsokára szintén oda költöző Szentgyörgyi István Színi Akadémiával egyetemben. Az
egyetemi városi rangra emelt Marosvásárhely néhány év alatt Kolozsvár mellett
az erdélyi magyarság második kultúrcentrumává fejlődött.
Ebben a munkában vett részt Hankó Zoltán is a kezdetektől.1945 késő őszén még
a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Egyetemi Gyógyszertár fejléces papírján (Dr. Ferenc Áron egyetemi magántanár Trefort u. 41) írta levelét a
családjának Kolozsvárra:” Édes szíveim! Teljes gőzerővel dolgozom a patika felállításán, reggel 8-éjjel 11-ig egyfolytában. Nagyon lassan haladok, mert nincs
segítségem.
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Az állampolgárságot az egyetem intézi (Tudniillik a négy évig tartó magyar állampolgárságot most fel kellett cserélni - nem először - a románra), anyósomnak
tudok adni egy külön ívet, az enyémen csak a feleségem és a gyermekeim szerepelhetnek.
Itt még lakás nincs, én a laboratóriumban alszom a bűzben. Felvettem 20.000 lej
előleget, amiből a cipőm talpalása 18.000 lej. A koszt változatlan, túl gyakori a
puliszka. Vaj 8.000 lej kilója, de nem lehet momentán kapni. Nem akarnak több
előleget adni most, de mihelyt kapok egy kis pénzt, amit lehet, beszerzek”.
Nehéz körülmények között indult a vásárhelyi egyetem élete. Az elméleti tanszékek helyzete kedvezőbb volt a főépületben, ellenben a klinikák összezsúfolva, kis
ágylétszámmal, különböző kórházi egységeknek kinevezett épületekben működtek. Eleddig a városban csak egy 150 ágyas közkórház, egy Szentgyörgy utcai kis
kórház 50 ággyal és a Czakó szanatórium működött. A tanszemélyzet lakásviszonyai a létminimumnak sem nevezhető szinten voltak, családonként egy szoba és
egy fél közös konyha. A víz és villanyvilágítás kihagyásokkal működött, állandó
jelleggel élelmiszerhiány volt. De beindult Marosvásárhelyen az egyetemi oktatás.
Hankó Zoltán hittel és lelkesedéssel erejét megsokszorozva dolgozik az egyetemi gyógyszertár létrehozásán, felszerelésén, beindításán. Nemsokára a családja
is Vásárhelyre költözik, lassan a körülmények is normalizálódnak. 1948-ban a
gyógyszerészeti kar megalakulásával egyetemi tanári státusza is megszilárdul, a
galenikai tanszék előadótanára lesz. Az általa létrehozott Egyetemi Gyógyszertárat 1953-ig vezette, ameddig a gyógyszertár a Kórházi Igazgatóság hatáskörébe
került.
„A gyógyszerészeti technológiai kutatásokat Hankó Zoltán kezdeményezte. Az
Orvosi Szemle és szintén Marosvásárhelyen megjelenő Gyógyszerészeti Értesítő
első számaitól kezdve gyakorlati megoldásokat közölt a gyógyszergyárakban előállítható készítmények nyerésére. (Tömény piramidon oldat, az ideggyógyászatban használt mannitoldat, gyomorsavpótló készítmények.) Tudományos tevékenységében mindig szem előtt tartotta, hogy a gyógyszerészet egyik fő feladata a
betegeken való minél jobb és gyorsabb segítés. Megvalósítható ötleteivel állandó
segítséget adott a hálózatban dolgozó gyógyszerészeknek, és felkarolta a vidéki
gyógyszerészek újító törekvéseit” – írja róla a Marosvásárhelyi magyar nyelvű
orvos-és gyógyszerészképzés 50 éve című kiadvány. Hankó Zoltán az Értesítő
című tudományos dolgozatokat, referátumokat tartalmazó szaklap szerkesztésében is részt vett, egyik szervezője volt az 1963-ban Bukarestben tartott Nemzeti
Gyógyszerész Konferenciának, ahol a vásárhelyiek húsz szakdolgozatot mutattak
be. Szaktevékenységének jelentős részét a parenterális készítmények tanulmányozása képezte. Az elsők között foglalkozott a gyógyászatban alkalmazott infúziós oldatok előállításával. Dolgozatait az Orvosi Szemle, a Farmacia, az Értesítő
közölte. Részt vett a Farmacopeea Română kiadásának szerkesztésében (1956/7.
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1965/8. szám), társszerzője volt a Technica farmaceutică című tankönyvnek.
1959-ben a kolozsvári Bolyai egyetemnek parancsra, kényszerből egyesülnie kellett a Victor Babeş bakteriológusról elnevezett román egyetemmel, ezzel a hajdani
nagyhírű egyetem az addigi látszatönállóságát is elvesztette. Ez a kényszeregyesülés ma is fájó, újra és újra felszakadó seb az erdélyi magyar oktatás történetében.
Mivel Marosvásárhelyen nem volt más egyetem, amivel az addig magyar nyelven
működő egyetemet összevonják, más módon kellett hát elrománosítani 1962-től
a vásárhelyi egyetemet. Az ideológiai irányzatok befolyása egyre nőtt az oktatásban. Először az egyetemi oktatókat kényszerítették be a pártba, azt hangoztatván,
hogy a jó oktató munkája marxista alapelveken nyugszik, ennek hiányában nem
lehet felkészült oktató. Az élesedő osztályharcot mindenek fölé helyezték. A leendő orvos államvizsgáját tönkre tehette a marxizmus hiányos ismerete. (Volt is
erre példa) Már 1961-től az akkori rektor, Andrásoffszky Tibor hathatós közreműködésével elhatározták a román nyelvű oktatás bevezetését. A több évtizedes
tapasztalat bebizonyította, hogy az egyesített oktatási intézményekben mindig a
magyarság járt rosszul. A hatalom nem azt mondja, hogy a magyarságnak nincs
joga a magyar egyetemhez, hanem azt, hogy létesítsenek, ha kell nekik, ahol akarnak. Azonban azt is tudják, hogy ez állami támogatás nélkül amúgy sem megy,
azt pedig nem kapnak. Természetesen, a kétnyelvű oktatás bevezetésével csökkenni kezdett a magyar diákok aránya.
Hankó Zoltán a kívülállást választotta, amennyire lehetett, távol tartotta magát az
egyre vadabbul megnyilvánuló politikától, a diktatúra erőszakos lépéseit nehezen
viselte. A József Attila-i intést követte: „ne hódolj, és ne hódíts,/ne csatlakozz
a hadhoz!” Csendben dolgozott megküzdve egyre jobban megnyilvánuló betegségével. 1970-ben nyugdíjba vonult, otthonából alig mozdult ki, néhány kedves
régi barátjával tartott csak kapcsolatot. Az egyetemre már nem ment fel, talán
jobb is volt így, még a zord portás megállítaná, és románul kérdezné, ki ő, mit
keres, alighanem be se engedné. Álmatlan óráiban sokszor újraélte a fogság, a
szökés rettenetét, nyugalmat csak családja, őt mindvégig odaadó szeretettel ápoló
felesége nyújtott. A fogságban félelemmel feltett kérdésre, hogy megvan-e még
az otthona, olyan-e, mint mikor bevonult, épségben vannak-e szerettei, már nem
kereste a választ. A világ dolgai se érdekelték többé, más út megtétele előtt állt.
1978. június 20-án halt meg Marosvásárhelyen. Sírját a helybeli katolikus temetőben hálás, immár öreg diákjai virággal keresik fel a találkozók alkalmával, fejet
hajtanak Hankó Zoltán tanár úr emléke előtt.
A mi Hankó „bácsink”
Első éves gólyaként, majd másodéves korunkban is áhitattal vonultunk el a Galenika tanszék ajtai előtt a Botanika gyakorlóba menet. A felsőbb évfolyamokon
levő kollegáinktól lassan megtudtuk, hogy ez a tárgy maga a szakma, annak az
esszenciája. Harmadéven az első félévben találkozhattunk Hankó tanár úrral
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(akkor: „elvtárs”-nak szólíthattuk tanárainkat), aki akkor a gyógyszerészi árúismeretet – merceológiát - is oktatta. Visszaemlékszem, hogy betegsége miatt a
Szentgyörgy-utcai () 2. Sz belgyógyászati klinika kis előadótermében zajlott le
ez a kollokvium. Aztán eljött a találkozás a Galenika előadások keretében is, a
Hankó bácsi-nak becézett népszerű előadóval. Belátogatott a laboratóriumi gyakorlatokra is. Első gyakorlataink egyikén, amikor még remegő kézzel ismerkedtünk a kézimérleggel, hátunk mögül atyai szeretettel bátorította esetlen mozdulatainkat. Megszólításaiban gyakran használta a „drága” szót, melyet részéről a
kedvesség megnyilvánulásának tekintettünk. Ma is -ha a folyóson végigmegyekélő képként jelenik meg számomra, amint gyakran folyóiratköteggel a hóna alatt
érkezett - akkor még a főépület első emeletén levő – könyvtárból. Naprakészen
ismerte a szakma újdonságait. Előadásain viszont nehéz volt összefüggő módon
jegyezni. Mindegyre – mintegy zárójelet nyitva – egy-egy fogalom, jelenség ecsetelésébe fogott, aktuális olvasmányai alapján, megfeledkezve a soros leckeanyag
arányos leadásáról. Ilyenkor észbe kapott és visszatérve az előadási penzumra azt
csupán átfutotta. De, a külön magyarázataiban szenvedéllyel ecsetelt gyakorlati
ismeretek örökre az emlékezetünkbe vésődtek.
Az 1970-ben történt nyugdíjazásakor az Egyetem (ma: Gh.Marinescu) utca frontvonalában levő tömbház emeletén lakott. Impozáns hársfasor szegélyezte ezt az
utcát, e fák virágzáskor ontották a sárga pollent és a bódítóan kellemes illatot.
Saját tapasztalatból is tudom, hogy a hársfák virágzásának időszakában a pollen-allergiában, légúti bántalmakban (asztma) szenvedők számára pokoli az élet,
amíg mások mélyeket szippantanak a mámorosan kellemes illatú levegőből, az
allergiában szenvedők fulladoznak, súlyos légszomjjal küszködnek. Ezért, ebben
az „elegáns” kórban szenvedők zárt ablakok mögött, állapotukat gyógyszerekkel
védve kell tartózkodniuk. Így Hankó „bácsi” is, aki a felső emeleti ablakából kitekintve kereste a hazafele tartó ismerős arcokat a szemközti gyalogátjárón és – a
zárt ablak mögül - integetett. Amikor e tömbház mellett elhaladok ma is önkéntelenül erre az emeleti ablakra pillantok...
Gyéresi Árpád
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Jablonkay István
(1913. december 16-2000.november 19, Solymár)
1941 márciusában Jablonkay (Gräfl) István fiatal szakemberként, a Pázmány Péter Tudományegyetem földrajz és természetismeret szakos diplomájával a zsebében, a doktori cím birtokában érkezett Marosvásárhelyre, hogy a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnáziumba szóló tanári kinevezésének eleget tegyen.
Itt nyomban nagy lendülettel hozzákezdett a természettudományi laboratórium
megszervezéséhez és az aktuális bemutató anyagok beszerzéséhez. Lelkesen elkezdett munkáját nem tudta sokáig folytatni, mivel három év után katonai szolgálatba kellett állnia. A Marosvásárhelyen töltött évek annyira mély nyomot hagytak
benne, hogy a leszerelés után a Római Katolikus Főgimnáziumba tért vissza, hogy
megkezdett tanári pályafutását folytassa. 1946-ban dr. Csőgör Lajos rektor a Kolozsvárról Marosvásárhelyre áthelyezett Általános Orvosi Karra hívta Jablonkayt óraadó
tanárnak. Ily módon 1948-ig az orvosi földrajz előadója és tudományos kutatója volt.
1948-ban, az oktatási reform után felkérték a gyógyszerészeti növénytani tanszék
megszervezésére, illteve annak vezetésére. Még ebben a tanévben (1948-1949) kinevezték egyetemi adjunktusnak. A tanszéken munkatársai voltak többek között: Ádám
Lajos gyakornok és Kovács Klára, akit később a farmakognózia tanszékre neveztek
ki tanársegédnek, majd adjunktusnak. Az egyetemi oktatásban segítségére voltak az
előző munkahelyről, a főgimnáziumból áthozott korszerű oktatási eszközök (pl. a falitáblák). Ezek – habár már nincsenek használatban – még ma is a MOGYE Botanikai Tanszékének leltárát gazdagítják.
Jablonkay mindjárt a kinevezése első heteiben az egyetemi tanácsnak átiratban jelezte a botanikus kert szükségességét. A következőket írta az egyetem vezetőségének:
“Intézetünk területén a Botanikus Kert létesítése szoros összefüggésben van a Gyógyszerészeti Kar felsőfokú növénytani oktatásával, valamint az orvosbiológiai tanulmányok folytatásával”. A botanikus kert létesítésének három fő célját jelölte meg:
1. Didaktikai cél: „A fontosabb hazai gyógynövények természetes környezetben való megjelenésének felismerésére és azonosságának megállapítására...
szolgál. Fontos szempont... az élettani vizsgálatokhoz szükséges előanyag biztosítása, ...fiziológiai és ökológiai tanulmányok végzése és hatóanyag-kutatás
végzése más intézetekkel együtt”.
2. Tudományos cél: „A növények fejlődési feltételeinek tanulmányozása. Áttelepítés hatásának tanulmányozása... Hatóanyag-vizsgálatok a természetes feltételek megváltoztatásával”.
3. Társadalmi cél: „… a munkában elfáradt emberek felfrissítése, ... az esztétikai
érzék fejlesztése”.
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Dr. Jablonkay István állandó sürgetése nyomán az intézet vezetősége 1949 őszén
kijelölte a botanikus kert területét, hozzácsatolva ahhoz az egyetem területének
ésszakkeleti sarkában lévő természetes tölgyerdő egyrészét is. Mindezek után
megalakult a Botanikus Kertbizottság a következő tagokkal: dr. Haranghy László egyetem tanár, dékán, a kertbizottság elnöke, dr. Jablonkay István egyetemi
adjunktus, a Botanikai tanszék vezetője és a kertbizottság ügyvezetője, dr. Székely Károly egyetemi tanár, a Biológiai Intézet vezetője, Ádám Lajos gyakornok,
Somodi Árpád intézeti főkertész, Sütő István, az igazgatóság képviselője, Rácz
Gábor gyakornok, a diákszervezet képviselője, Nagy Ödön nyugalmazott középiskolai tanár és botanikus, Csontos János okleveles mezőgazdász, tiszteletbeli
tag, dr. Kopp Elemér érdemes egyetemi tanár, a farmakognóziai tanszék vezetője,
Hankó Zoltán egyetemi előadótanár, a galenika tanszék vezetője.
A továbbiakban ez a kertbizottság foglalkozott a kert fejlesztésével. Első gyűlésüket 1950. Április 5-én tartották.
Az intézet tanácsa tehát határozatot hozott a füvészkert létesítéséről, és a legmes�szebbmenő támogatásáról biztosította a kert ügyvezetését. Dr. Haranghy László
professzor irányítása alatt folytak a megvalósítás munkálatai. A kert kialakításának tervrajzait Jablonkay István készítette el, aki már a tervezéskor ügyelt arra,
hogy a növények lehetőleg a végleges helyükre kerüljenek. Somodi Árpád főkertésznek köszönhetően rövid idő alatt közel 800 növényfajnak a magvait gyűjtötték
össze. Székely Károly kérésére a kolozsvári botanikus kert 25 fajjal, a jászvásári és
a bukaresti kollégák szintén több fajjal támogatták a marosvásárhelyi botanikus
kert beültetését. Az első időszakban több volt az egzotikus faj (150 species), mint
a belföldi. A növények számát az 1949 – 1951 között, a Növénytani tanszék által
szervezett vasárnap délutáni botanikai kirándulások során begyűjtött példányok
is szaporították. Az 1950-es évektől Jablonkay István kezdeményezésére beindultak a távolabbi helyek (pl. a Csíki-medence) flórájának, gyógynövényeinek az
összeírását szolgáló “expedíciók”. A több napos kiszállásokról hozott növényeket
nagyobb mennyiségű őstalajjal együtt telepítették a botanikus kertbe. Az egyetem és a kar későbbi vezetői is támogatták a kert fejlesztését. Különösen fontos
volt Nagy Ödön, a Református Kollégium tanárának a jelenléte, aki évtizedes,
szorgalmas munkájával begyűjtötte Marosvásárhely és a Gyilkostó környékének
flóráját. Mindkét gyűjteménytJablonkay kérésére a NövénytaniTanszék múzeumának két nagy szekrényében őrizték. Ide járt be Nagy Ödön szinte naponta,
hogy az állomány rendszertani besorolásán dolgozzék.Később ezt a nagyértékű
gyűjteményt a marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum vásárolta meg, és
ott a mai napig megtalálható. Csontos János gazdasági mérnök a külhoni növények meghonosításával foglalkozott: a szabédi, 200 holdas állami erdős területén
meghonosított növények számos példányátát telepítette a botanikus kertbe.
Jablonkay István előadásaiban mindig felhasználta egyéni élményeit, tapasztalatait, földrajzi ismereteit, megemlítette a fajok nemzetközi jelentőségét is. Előa22



dásainak kéziratai 8 kötetben maradtak fenn családjára és az utókorra.Egész
egyetemi tevékenységében kiemelkedő szerepet töltött be a flóraismeret és annak tanulmányozása. Kutatási területei főleg a mai Hargita megye területére estek: Kelemen-havasok, Dragus-hegység, Rekettyés, a Nagy-Ilva völgye, Borszék
környéke, a Tölgyesi-vízmedence, Gyergyói-havasok, Gyilkos-tó környéke, Fekete-Hagymás, Nagyhagymás, Öcsém, Naskalat, Gyimesi-átjáró, Uzvölgye. A
Görgényi-havasok északi és deli részének, a Hargita-hegység mindkét oldalának
flórájáról maradtak fenn feljegyzések, kéziratok és közlemények. Különös odaadással írt a védett növényekről, így a jégkorszakból ránk maradt Betula vagy a
Drosera-fajokról, melyek áttelepítését lelőhelyükről (a Mohos, a Lúcs, a Borsáros
lápok vidéke, stb.) a nem elegendő mennyiségű őstalaj miatt nem sikerült megoldani. Tudományos kutatásairól több mint 40 cikknek a kézirata és egyeseknek in
extenso közlése maradt ránk a családi irattárban.
1952-ben – mivel magyar állampolgárként tartózkodott Romániában, és vízuma lejárt –, felmondták egyetemi állását. Ugyanakkor haza sem engedték még
évekig, még az édesanyja temetésén sem vehetett részt. 1956 augusztusában tért
haza Solymárra. 1957-től gimnáziumi tanárként nyugdíjazásáig tanított. Tanári munkája mellett idegenvezetőként honismereti túrák szervezésében is részt
vett az IBUSZ keretében. Helytörténeti érdeklődése és kutatásai arra sarkallták,
hogy létrehozzon egy helytörténeti társaságot (Solymári Helytörténeti Társaság),
melynek elsődleges feladata egy helytörténeti gyűjtemény kialakítása volt. Így sikerült megmenteni számos római kori leletet. A nagy értekű, helyi történelmi
tárgyakból álló gyűjteményt 1972-ben nyitották meg a közönség előtt. Ennek a
gyűjteménynek ma már gyógyszerészeti részlege is van. 2002-2003 között történt
felújítása óta a gyűjtemény alapítója nevét viseli.
Jablonkay István 1994-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. 2000, november 19-én, 87 éves korában hunyt el. A temetésen a község
vezetői, a helybéli történészek mellett megemlékeztek róla marosvásárhelyi és
budapesti tanítványai is. 2000-ben a hősök napja alkalmából még ő maga vehette
át a „Solymárért” elismerést. 2013-ban posztumusz díszpolgári címet adományozott számára Solymár önkormányzata. Végleges hazautazásakor ezekkel a sorokkal köszönt el volt munkatársaitól, ismerőseitől és barátaitól:
„Ezúton kívánom Mindannyiotoknak, hogy legyetek boldogok az adott lehetőségek határain belül, leljétek örömötöket leszármazottaitokban, tartsátok szorosan
egymás baráti kezét, éljetek jó egészségben, érjetek meg egy jobb világot békességben, megértésben! Az Ég áldjon benneteket! István bátyátok”.
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Dr.Obál Ferenc
(1916. szeptember 28 – 2012. április 9, Budapest) – múlt és jelen találkozása
Szegedi vendégoktatói időszakomban Kata Mihály prof. barátom figyelmességéből sok jeles személyiséggel ismerkedhettem meg. Köztük volt a Szegedi
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi rektora, Szilárd János, Burger Kálmán
prof. és Obál Ferenc prof., akinek jelentős szerepe volt a marosvásárhelyi orvosi
egyetem megalapításában és a gyógyszerészek képzésében is résztvett. Obál professzorral először 1990 őszén találkoztam amikor felkerestem a Dóm téri Élettani
Intézetben. Nagy örömmel fogadott és már beszélgetésünk elején éreztette, hogy
milyen erős szálak fűzik Őt Erdélyhez, különösen Kolozsvárhoz és Marosvásárhelyhez. Ezután még többször találkoztunk és leveleztünk is, szívesen elevenítette
fel a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem Orvosi Karán eltöltött közel másfél
évtized oktatói emlékeit. A találkozásaink aztán később a 90-es évek során Erdélyben is folytatódtak, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának (EME OGySz) évi tudományos ülésein, így Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben és Zilahon is.
2003-ban jelent meg a Szemtanú könyvek sorozatban Erdély és az orvostudomány
szolgálatában c. könyve (Státus Könyvkiadó, Csíkszereda), melynek alcíme: Emlékeim a kolozsvári és marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzésről (1940-1953).
Ennek dedikált példányát ma is féltve őrzöm. Szerepe és tevékenysége az Élettan,
Kórélettan és Gyógyszertan területére terjedt ki.
Ami a gyógyszerészképzést illeti az említett könyvéből vett idézet (68 old.) szerint: „anatómia-élettan-kórélettant az 1948-ban megindult gyógyszerész karon
a II. éves hallgatóknak, a IV. éveseknek pedig a gyógyszerhatástant” oktatott.
Ugyanott az egyetem sorsának alakulásáról így ír: „már 1948-49-ben óvatosan s
ravaszul elkezdődött az önálló gazdasági intézmények beolvasztása, az egész magyar iskolahálózat elsorvasztása, megszüntetése, valamennyi egyetem orvoskarának önálló Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetté alakítása. Ez utóbbiban
1953 őszén a gyakorlatok tartását már románul javasolták, bár az Intézet belső
nyelve 1960-ig a magyar volt.
Mindenkor az anyanyelven való oktatást állítottam eredményesebbnek a 60-70-es
években folyt a „trójai faló” technika, továbbá a 70-80-as években úthenger-szerűen lerohanta a „homogenizálás” az egyetemet.
Az erőszakkal elvetteket azóta is görcsösen védik, visszaadni nem akarják.” Miután Kolozsváron 1959-ben megtörtént a Babeş és a Bolyai Tudományegyetemek egyesítése, s „mivel Vásárhelyen ilyen egyesítéshez nem volt másik pár, a
román-magyar kétnyelvű oktatást propagálták”.
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1999 április 21-i levelében írta : „1948-ban az EME Orvostudományi Értesítőt
párthatározattal megszüntették, a kétnyelvű Ardealul Medical bizonytalanul indult majd az Orvosi Szemle/Revista Medicală terve merült fel..... Abban az időben ellenőrzött volt (név), hogy a kutatásban a pavlovizmus, nervizmus, a szocializmus építése,stb. érvényesül-e. Én tudtam, hogy amit csinálunk ellenkező .....
a vulgáris pavlovizmussal szemben, eredményeink tulajdonképpen a kibernetika
alaptörvényeinek felelnek meg. Láthatod, hogy a „próbaléggömböt” (kiemelés
tőlem, Gy.Á.) magam eresztettem fel egy hosszabb összefoglaló közleményben.
Ezt a jóindulatú szerkesztőség úgy fogadta el, hogy vállaltam azt, hogy egy szovjet aspiráns a végén a maga ellenvetéseit hozzáfüzi, de én megírhattam a magam
véleményét...”
Életpályája
Obál Ferenc orvosi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen és a
heidelbergi Karl Rupprecht egyetemen végezte (1934-1940). Egyetemi pályáját
gyakornokként az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézetében kezdte (19391940), majd a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem Élettani Intézetében folytatta, tanársegéd (1940-1943), majd adjunktus (1943-1945). 1945-1953 között a
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Marosvásárhelyre költözött Orvostudományi Karán a Kórélettani Tanszék ny.r. tanára, egyben az Élettani és Gyógyszertani
Intézet vezetője, mint szerződéses magyar állampolgár. Hazatérése után Budapesten az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Élettani és EEG Osztályának
a vezetője (1953-1958). 1958-tól nyugdíjazásáig (1986) a szegedi Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetének az igazgatója, majd szaktanácsadója és emeritus professzora (1991).
Tudományos tevékenysége terén kísérletes és klinikai neurofarmakológiai kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a bélfelszívódás, a lépműködés, a nyirokkeringés és a hőszabályozás kórélettanával és az idegrendszeri szabályozó működések
vizsgálatával. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a baktériumtoxinok
biokémiai hatásmechanizmusának feltárása, az ún. interoceptív feltételes reflexek
szabályozása, elsősorban a neurokibernetikai szabályozás kutatása terén. Nevéhez fűződik a magyarországi klinikai enkefalográfiai kutatások megindítása, az
első magyar EEG-készülék gyártása.
Érdemeiért 1995-ben a Román Orvostudományi Akadémia tiszteletbeli tagjává
választották. 1996-ban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktorává avatták.
1940-től tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának.
2001-ben az EME OGySz XI. Zilah – Szilágysomlyói tudományos ülészakán Pápai Páriz Ferenc díjjal tüntették ki.
Több egyetemi jegyzet, szakkönyv szerzője, gazdag publikációs tevékenységet
folytatott, a magyar mellett, román, német és angol nyelven.
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Az erdélyi – elsősorban a marosvásárhelyi - magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés érdekében kifejtett munkássága által emlékét manapság is nagy tisztelet övezi.
Gyéresi Árpád
Ide: korabeli közlemény képe

Mártonfi László
(1903.január 2 Szamosújvár - 1973.október 20 Marosvásárhely)
1903. január 2-án született Szamosújváron Mártonfi László gyógyszerészdoktor, egyetemi tanár, a romániai gyógyszerészeti kémiai oktatás és kutatás egyik
kiemelkedő egyénisége. Iskolai tanulmányait Kolozsváron kezdte, majd Szilágysomlyón érettségizett 1922-ben. Gyógyszerészeti oklevelét a kolozsvári I. Ferdinánd Király (Regele Ferdinand I.) Tudományegyetemen szerezte 1927-ben, itt
nyerte el a gyógyszerész doktori címet is (1931-ben). 1926 és 1932 között gyakornoki, majd – Gh.P.Pamfil professzor közeli munkatársaként – egyetemi tanársegédi minőségben működött a kolozsvári Gyógyszerészeti Karon.
1933 és 1949 között gyakorló gyógyszerész volt Kolozsvárt,a Diana gyógyszertár tulajdonosaként
1949. február 1-én nevezték ki egyetemi tanárnak a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karra, itt fejtette ki tevékenységét nyugdíjazásáig. A gyógyszerészeti
kémiai oktatás megteremtője volt karunkon. A gyógyszerészeti áruismeret (merceológia) oktatását is ellátta (1951-1962).
Egyetemi oktatóként az elsők közt bocsátott a hallgatók rendelkezésére sokszorosított jegyzeteket (1950 - Szervetlen gyógyszerészeti kémia, 1959 – Gyógyszerészeti kémia. I.rész Szerveteln vegyületek)). Előadásai gazdag oktatói, valamint
gyakorló gyógyszerészi tapasztalatait tükrözték s a rendszeresség és tökéletes érthetőség jellemezte őket.
Mártonfi László professzor közel egy évtizedig képviselte karunkat a bukaresti Farmacia szakfolyóirat szerkesztő bizottságában. Jelentős szerepet játszott
a Román Gyógyszerkönyv VII. és VIII. kiadásának szerkesztésében, nagyszámú
cikkely szerzője volt.
Tudományos kutatásainak eredményei közül kiemelkedő az olajos kontrasztkészítmények előállítása és tanulmányozása (1956); éveken keresztül foglalkozott növényi olajokkal, elsősorban a tárolás során történő változásokkal és ezek
megakadályozásával (1957). Új módszert dolgozott ki a kén értékmérésére, ezért
újítói oklevelet kapott (1956), és módszerét átvette a Román Gyógyszerkönyv, de
külföldi gyógyszerkönyvek is.
Volt tanítványai és munkatársai számára dr. Mártonfi László professzor a
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szerénység mintaképe marad. Pontossága, lelkiismeretessége példamutató volt
mindannyiunk részére. Igazságszerető és igényes volt és ebben mindenkor következetes maradt. Szerette szakmáját és a szakma szeretetét átültette tanítványaiba
és munkatársaiba egyaránt.
Dr. Mártonfi László egyetemi tanár maradandó oktatói és tudományos-kutatói tevékenységével bekerült a romániai gyógyszerészet történetébe. Emlékét
kegyelettel ápoljuk valamennyien, akik tanítványai, munkatársai voltunk és akiknek megadatott, hogy közelebbről ismerjük.
1973 október 20-án hunyt el, a kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezték
örök nyugalomra.

Kopp Elemér
(1890. augusztus 17 Kolozsvár– 1964. január 19 Marosvásárhely)
A kolozsvári szülők tehetséges gyermeke a budapesti Műegyetem elvégzése
után vegyészmérnöki diplomát kapott (1913), majd 1916-ban a doktori címet is
megszerezte. Első munkahelye a botfalusi cukorgyár, ahol új nitrogénforrások
után kutatott, a cukorrépával kísérletezve. 1920-ban a kolozsvári Gyógynövény
Kísérleti Állomásra került Páter Béla meghívására, aki új és fiatal kutatókat keresett azl általa alapított intézethez. Kopp 1923-ban átveszi a kémiai laboratórium
vezetését, ahol fitokémiai, agrotechnikai minőségi és mennyiségi vizsgálatokat is
végez. Késöbb, Páter Béla javaslatára elsajátítja a gyógynövények termesztéséhez
szükséges ismereteket is. Abban az időben a kolozsvári Gyógynövény Kísérleti
Állomás az európai szaktekintélyek elismerését is kiváltotta. Magas illóolaj – tartalmú növények (mentafajták, olajrózsafajták, levendulafajták), valamint a kínai
rebarbara, a kálmos, a gyűszűvirágfélék termesztését és meghonosítását kezdték
el. Az alkaloidtartalmúak közül jelentős eredményeket értek el a nadragulya, a
maszlag termesztésével. Páter Béla halála után (1938), 1941 – 1945 között Kopp
Elemér a kísérleti állomás utolsó igazgatója volt. 1948-ban Kopp Elemért a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézethez professzornak
hívták meg. Még korábban megfogalmazódott benne, hogy az ipar számára szükséges lenne a máktok morfintartalmának a növelése oly módon, hogy a mákmag az élelmiszeriparban továbbra is értékesíthető legyen. Ennek a célnak az eléréséhez kidolgozta azt a kémiai módszert, amelynek a segítségével egy máktok
morfintartalma meghatározható. A végcél elérésére a falusiak által termesztett
egészséges mákpopulációkat használta fel. A kiindulási anyagból csak a végcélnak megfelelő magvakat használták fel a termesztéshez. A tokok morfintartalma,
mely a kísérletek kezdetén 0,15 – 0,20 % volt, a rendszeres nemesítő szelekciónak köszönhetően évente növekedett, így az 1957-es évben már elérte az 1%-ot.
Kopp professzor az általa kinemesített mákfajtának a marosvásárhelyi alkaloida
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mák nevet adta. Az elért eredményekért Kopp Elemér még ebben az évben a
tiszavasvári alkaloidagyártól Kabay János-díjat, munkatársai (Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet és Csedő Károly) díszoklevelet kaptak. A marosvásárhelyi alkaloida mák morfintartalmának további ellenőrzésére szántóföldi (a hajdani Máriaffi-birtokon) termesztést is végeztek a Román Akadémia marosszentgyörgyi
kutatóintézetének (ICAR) a közreműködésével és a marosvásárhelyi fiókintézet
segítségével.
Dr. Halmai János, budapesti Gyógynövény- és Drogismereti Intézet igazgatójának (1957), majd később dr. Sárkány Sándor professzor és dr. Tétényi Péter,
a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet igazgatójának, valamint dr. Spanyár
Pál, a budapesti Központi Élelmiszerkutató Intézet igazgatójának a látogatása a
farmakognóziai tanszék munkájának az elismerését jelentette, egyúttal növelte a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet szakmai tekintélyét.
Munkásságáért a román Nagy Nemzetgyűlés elnöksége az 1950-es években a
Munkaérdemrend harmadik fokozatával és érdemes professzori címmel tüntette
ki Kopp Elemért.
Még 1954-ben Marosvásárhely Néptanácsa Kopp professzort és az általa vezetett tanszéket és díszkertészetet arra kérte, hogy a Bolyai-sírok egymás mellé
helyezése után gondoskodjék azok rendben tartásáról, és Bolyai Farkas kérésének
megfelelően ültessen a sírokhoz egy pónyikalmafát. Munkatársai segítségével ez
meg is történt. A Bolyai-sírok és a pónyikalmafa az egyetem gondozása alatt állt,
míg a Bolyai-kutatás Farczádi és Weszely által be nem indult. Oláh Anna munkájának köszönhető, hogy a pónyikalmafát hivatalosan is védettnek nyilvánították.
Kopp Elemér az állami kitüntetések után Romániában megkapta a doktorátusvezetői jogot gyógynövényismereti tárgykörben. 1955 – 1963 között a következő
szakemberek nyertek tudományos doktori címet: Rácz-Kotilla Erzsébet (1962),
Csedő Károly (1962), Grigorescu Emanoil (1963), Gasmet L. (1963), Ádám Lajos, Karres-Szántó Éva, Csegedi Jolán, Gáspár Mária. Az utóbbi négy személy a
kolozsvári gyógyszerészeti kar farmakognózia tanszékén prof. dr. Goina Teodor
előtt védte meg doktori tézisét.
Egy magát megnevezni nem akaró, kitűnő, nemzetközileg is elismert szaktekintély az erdélyi magyar nyelvű gyógynövénykutatás fejlesztésének az elősegítésére, az élelmiszeradalékok hatásának vizsgálatára és az eredmények népszerűsítésére, a függőséget okozó szerek káros hatásainak a kimutatására és ismertetésére
létrehozta a Kopp Elemér-pályadíjat, amely kizárólag a 30. évét be nem töltött
fiatal kutatóknak osztható ki. Az utókor ezzel a nemes cselekedettel is igyekszik
fejet hajtani a tudós professzor előtt.
A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány (Székelyudvarhely) által kiírt pályadíj átadására évente ünnepélyes keretek között kerül sor az EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának évi vándorgyűlésén.
Generációk váltásakor nagyobb odafigyelést igényel az elődök munkájának,
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szakmai eredményeinek megőrzése. Erre azért figyelmeztetem az utókort, mert
Kopp Elemérnek a példás rendben tartott irattára és személyes könyvtára nyomtalanul eltűnt. A professzor Házsongárdi temetőben lévő nyugvóhelyét is már
mások birtokolják.
Kopp Elemér érdemes egyetemi tanár rendkivül becsületes, segítőkész, önzetlen ember volt. Kitartó, alapos munkájával sok tanítványának és munkatársának
volt példaképe.
Tartalmas életével és hátrahagyott szakmai eredményeivel gazdagította a nemzeti és nemzetközi gyógynövényügyet.
Népújság, 2014, X (5) 
Professzor dr.Csedő Károly akadémikus,

29

Kopp Elemér

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány anonim adományozó megbízásából pályadíjat
ír ki gyógyszerész, orvos, biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30.
életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal szakemberek részére. A pályadíj a néhai Dr. Kopp Elemér emlékét őrzi, aki a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető tanára volt. A pályadíj a fenti
egyetemen, társegyetemeken, illetve a gyógynövény szakterületen dolgozó fiatal
magyar szakemberek tudományos fejlődését hivatott serkenteni és támogatni.
A felajánlott összegből évenként egy alkalommal részesül jutalomban 1-2 pályázó, sikeres pályázat alapján.
A pályadíjak átadására évente ünnepélyes keretek között kerül sor az EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának évi vándorgyűlésén.
Szakmai Biráló Bizottság:
Dr. Csedő Károly ny. egyetemi professzor
Dr. Sipos Emese egyetemi docens
Dr. Zágoni Elemér ny. főgyógyszerész
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Rácz Gábor és a marosvásárhelyi gyógynövénykutató iskola
Dr.Rácz Gábor egyetemi tanár(1928. június 15, Arad – 2013. június 17, Pécs)
Rácz Gábor, az erdélyi gyógynövénykutatás kiemelkedő egyénisége, 1928 június
15-én született Aradon. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a római katolikus főgimnáziumban végezte, 1946-ban. Ezután egy évig a Rozsnyay Mátyás
gyógyszertárban gyakornokoskodott.Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetemen kezdte, majd Marosvásárhelyen folytatta, ahol az Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet (ma: Egyetem) első végzős évfolyamának hallgatójaként
1950-ben szerzett gyógyszerészdiplomát. Kopp Elemér professzor irányításával
nyert doktori fokozatot, 1958-ban. Itt indul el gazdag egyetemi karrierje, 1949-től
a Gyógyszerészeti Karon gyakornok.
A Gyógyszerészeti Botanika tanszéken előadótanári rangot ér el, majd 1992-ig
vezető oktató a Farmakognóziai tanszéken. 1968-tól az egyetemi tanári - profes�szori - cím birtokosa. Széleskörű szakmai tudása és kivételes nyelvérzéke által a
Gyógyszerészeti Kar reprezentatív személyiségévé vált. Tanszék- és katedravezetői megbízatásai mellett1956-tól 1992-ig, megszakításokkal 1986-ig, 18 éven át
(1956-1958, 1962-1976, 1984-1986) volt a Gyógyszerészeti Kar dékánja. Folytatva Kopp Elemér prof. által kijelölt utat munkatársai, volt tanítványai közreműködésével gyógynövénykutató iskolát alapított. Ennek kutatóbázisául szolgált az
irányítása és felügyelete alatt álló Gyógynövénykert. A Botanikus kert létrehozásában is jelentős szerepe volt. Doktorátusvezetői minőségében 18 doktorandusz
témavezetője volt.
Kivételes műveltségű oktatóként hallgatók százainak tartott maradandó emlékű,
lenyűgöző előadásokat. Rendszeres, gazdag ismeretanyagot tükröznek egyetemi
jegyzetei és számos a gyógynövények ismeretének szentelt szakkönyve. Tudományos tevékenységének skálája széles, Erdély gyógynövényflórájának a feltérképezésétől, a népgyógyászati adatok tudományos értékelésén és hasznosításán túl,
a hatóanyagok kémiai és farmakológiai vizsgálatára egyaránt kiterjededt. Munkatársai, tanítványai támogatásával végzett komplex munkájában feleségében,
dr. Rácz-Kotilla Erzsébetben lelt méltó kutatópartnerre, főként a farmakológiai
hatások tanulmányozásában. Nevéhez fűződik az 1959-től évente rendszeresen
megjelenő Index seminum – magkatalógus, majd 1965-től ennek mellékleteként
megjelenő botanikai tanulmányok – Note botanice címen. A kutatások eredményeképpen több növényi alapú gyógyszer- és kozmetikai készítmény került gyártásra illetve forgalomba. Közreműködésével hozták létre és működtették a Maros
megyei Gyógyszerközpont Galenusi laboratóriumát, valamint a Gyógyszerészeti
Kar mikroprodukciós részlegét. Jelentős volt a hozzájárulása a marosvásárhelyi
gyógyszergyár Armedica (ma: Richter Gedeon – Románia Rt.) létrehozásához.
Széles szakmai látókörének, szakértelmének életének utolsó negyedszázadában
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magyarországi intézetek, egyetemek is haszonélvezői lettek. A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar kényszünetét követő újraindulásakor, már a nyugdíjazás küszöbén, feleségével dr.Rácz-Kotilla Erzsébettel magyarországi egyetemek
meghívására vendégoktatóként működött. Az első meghívás 1992-ben a Pécsi
Tudományegyetem Orvostudományi Kara részéről érkezett. Klinikai fitoterápia
előadásaikkal úttörő szerepkört töltöttek be, tanácsaikkal előmozdítva a később
kialakuló Gyógyszerésztudományi Szakon a Farmakognóziai tanszék munkájának a megszervezését. Meghívott tanárként a Szegedi Orvostudományi Egyetemen is tartott fitoterápiai, homeopátiás előadásokat. Keszthelyen 10 éven át az
orvostovábbképző tanfolyamok előadója. Hasonló témakörrel Németországban
is tartott előadásokat (Frankfurt, Düsseldorf). Számos más meghívásnak eleget
téve népszerűsítette a fitoterápiát.
Szakértelmének méltánylásaképpen a Román Orvostudományi Akadémia tagjává választották. Szakmai tekintélye révén a Román Tudományos Akadémia
gyógynövénykutató bizottságának elnöki tisztségét is betöltötte. Nagyszámú tudományos közleménye és számos könyve mellett a Román Gyógyszerkönyvek
több kiadásának szakértői bizottságában szerepelt. A tevékenységét 1990-ben
újrakezdő Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) alapító és tiszteleti tagja volt. Az
EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya keretében Pápai Páriz Ferenc díjjal tüntették ki. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem,
1998-ban, majd később 2010-ben a Nagyváradi Egyetem is díszdoktori címet
adományozott Rácz Gábor prof.-nak. A Román és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság aktív és megbecsült tagja volt. Gyógyszerészettörténeti munkássága is említésre méltó. Tagja volt a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémiának, a Magyar és a Román Gyógyszerésztörténeti Társaságnak (RGyTT).
Utóbbi 2013-ban külön emlékülésen adózott Rácz professzor munkásságának,
aki a Társaságnak tiszteleti tagja is volt.
Említettek - a teljesség igénye nélkül – is meggyőzően tükrözik a professszor hazai és nemzetközi elismertségét.
Utolsó jelentős munkája a Rácz-Kotilla Erzsébettel és Szabó László Gy.-val közösen írt Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai
című könyv, mely 2012-ben látott napvilágot. Ez az előző munkáinak kibővített,
átdolgozott kiadása, melyben szerzőtársaival az új kutatási eredményeket ötvözi
a sok évtizedes tapasztalatokkal. A könyvet a nagy erdélyi gyógynövénykutatók,
Páter Béla és Kopp Elemér emlékének ajánlja, az ő munkásságuk alapozta meg
a mai tudományos szakmai szemléletet a gyógynövények területén, melynek továbbadását az utókor számára kötelességének érezte.
Rácz Gábor professzor 2013 június 17-én hunyt el, a pécsi köztemetőben lelt végső nyughelyére. Temetésén, június 24-én, a búcsúztatót dr. Szabó László Gy, Rácz
Gábor prof. pécsi közvetlen munkatársa tartotta.
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*
A Rácz Gábor professzor által vezetett gyógynövénykutató iskola tevékenységéről, sokrétű életművéről részletesen vallanak a követlezőkben olvasható interjúi.
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Rácz Gábor

1.
Páter Béla legjelesebb munkatársai közé tartozott Kopp Elemér (1890-1964)
vegyészmérnök. Nagyszámú növény kémiai összetételét vizsgálta, eredményeit
ma, félévszázad múltán is idézik a világ szakirodalmában. Nemrég jelent meg
Svédországban egy doktori értekezés, amelynek egyik kiindulópontját Kopp Elemérnek az úgynevezett alkaloidmákra vonatkozó megállapításai képezik. Máknemesítési kísérleteit egy, a harmincas évek végén megjelent általános referátumtól számítva több mint három évtizeden keresztül végezte. De ugyanilyen
következetes volt a levendula, a rózsamuskátli és más illóolajos növény vizsgálata
terén is.
Kopp Elemér 1949 március havában érkezett Marosvásárhelyre. Kis csomag
volt nála, melyet kettőnknek adott át, feleségemnek, Rácz-Kotilla Erzsébetnek,
aki egy évtizedig volt a tanársegédje, és nekem. A csomag örökséget tartalmazott:
Páter Béla gyógynövénytelepének magjait. A hagyaték képezi a marosvásárhelyi
gyógynövénykert alapállományát. A kolozsvári gyógynövénytelep utolsó igazgatója, Páter Béla utóda, Kopp Elemér mentette meg e növények magjait, biztosította folytonosságukat Marosvásárhelyen, ahol közel 60 éves korában teremtette
meg a gyógynövényoktatás alapjait.
A gyógynövénykerttel párhuzamosan kezdődtek meg a füvészkert létesítésének munkálatai, Dr. Jablonkay István és Dr. Székely Károly professzor kezdeményezésére. A gyógynövénykert és a botanikus kert is kis területű egységek, de az
oktatás, a szakemberképzés és a tudományos kutatás, sőt, a kisüzemi termelésnek
is nélkülözhetetlen alapját képezik. A füvészkert jelenlegi vezetője, Dr. Füzi József
előadótanár, mindkét kert munkálatait Székely Gyula kertészmérnök irányítja.
Az évenként kiadott, nyomtatásban megjelenő magkatalógus 1981-ben több,
mint 1500 fajt tartalmaz és csereviszonyt biztosít valamennyi belföldi és majdnem száz külföldi botanikus kerttel. Állományunk további termesztési kísérletekhez teremtett kiindulási anyagot. Ezek közül kettőt szeretnék megemlíteni.
A Kis-Küküllő vízgyűjtő területén, Küküllővártól a Szováta feletti Sebes völgyéig 300 és 900 méteres tengerszint feletti magasságon hét kísérleti telep létesült.
A cél annak a megállapítása volt, hogy a nagyfeszültségű áramvezetékek alatt kiirtott erdősávok mentén, régi csemetéskertekben és általában az erdőgazdálkodás
területén eredményesen termeszthetők-e egyes gyógynövények. Több, mint 30
fajjal folytak a kísérletek, éveken keresztül, különböző növénycsaládok egyéves és
évelő képviselőivel. A vizsgálatokat Dr. Kacsó Albert, a marosvásárhelyi gyógyszervállalat igazgatója kezdeményezte és végezte, a szovátai erdészeti hivatal tá34



mogatásával. A kísérleti telepek egyrészét átadtuk gondozásra a szakadáti általános iskolának, Gub Jenő természetrajz szakos tanárnak.
A második telepet részben kísérleti, részben már nyersanyagellátási céllal létesítette a marosvásárhelyi Gyógyszervállalat a Maros megyei Mezőbándon. A
kísérletek célja különböző serkentő hatású anyagok vizsgálata a PLAFAR gyógynövénytröszttel és a bukaresti Gyógyszerészeti Karral együttmüködve. A bándi
telep lelkes vezetője Konrád Géza gyógyszerész, a kísérleteket Dr. Csedő Károly
előadótanár irányítja. A harminc termesztett növényfaj részben biztosítja a marosvásárhelyi Galenusi laboratórium növényi nyersanyagszükségletét.
Másutt is történtek jelentős kezdeményezések. Csak egy példát: 1980-ban szép
eredményekkel indultak be a Szatmár megyei Sárközújlak Szabó Csongor főgyógyszerész gyógynövénytermesztési kísérletei, a helyi mezőgazdasági szakemberek támogatásával. Főleg olyan fajoknál állapítja meg a termesztési feltételeket,
amelyek egyelőre még nem szerepelnek a nyilvántartott gyógynövények között.
Gyógynövénykertünkben az utóbbi években ismét foglalkozunk nemesítéssel,
folytatva Kopp Elemér munkálatait. Két fajra vonatkozó eredményekről számolnék be. A kerti mák alkaloidtartalma ingadozó, de öröklődő tulajdonság. Tehát
jóllehet a környezeti feltételek jelentős mértékben befolyásolhatják az alkaloidtartalmat, ami az évenkénti változások oka, viszonylag rövid idő alatt gazdag
morfintartalmú fajták nemesíthetők ki. Európai viszonylatban két évtizeddel
ezelőtt már több értékes fajta létezett. A hazai ipari nyersanyag morfintartalma
alacsony, a gazdaságosan kitermelhető mennyiségnek mintegy fele. Ezért, növénykémiai módszerek kidolgozása után, Dr. Gyéresi Árpád adjunktussal kezdeményeztük, fél évtizeddel ezelőtt, a nemesítési munkálatokat, kiindulva a Kopp
professzor által a hatvanas évek elején létrehozott „marosvásárhelyi alkaloidmák”
nevű fajtából. Az élelmiszeripari, illetőleg kereskedelmi igényeknek megfelelő,
kék magvú új mákfajtánk morfintartalma közel háromszorosan haladja meg a jelenlegi nyersanyagét. Az új fajta előállítási módját és tulajdonságait benyújtottuk
a találmányi hivatalnak.
A másik növényfaj, melynél a nemesítést újrakezdtük, a cickafark (Achillea
millefolium), amelynek illóolaja a kamilláéhoz hasonló, gyulladáscsökkentő tulajdonságú. A nemesítés első szakasza két évtizede befejeződött. Dr. Rácz-Kotilla
Erzsébet előadótanár állapította meg, milyen környezeti tényezők befolyásolják a
hatóanyagtartalmat és ez hogyan változik a növény fejlődése során. Kinemesített
egy hatóanyagban gazdag fajtát, melyet 1962-ben átadtunk egy mezőgazdasági
egységnek. A termesztést azonban abbahagyták. Öt évvel ezelőtt a régi fajtából,
az előző tapasztalatokból kiindulva, a nemesítést újrakezdtük. Dr. Péter Mária
főgyógyszerésznő évente több száz egyednél végzi a vegyi meghatározásokat. A
gyógynövénynemesítésben is figyelembe vesszük a növények alaki sajátosságait,
biológiai tulajdonságait, a terméshozamot, a szárazságtűrést, a fagyállóképességet, a betegségekkel szembeni ellenállást, persze a kiválogatás fő szempontja a
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hatóanyagtartalom! A nálunk ipari nyersanyagként elfogadott Achillea-illóolajjal
szembeni követelmény, hogy a kék színű, gyulladáscsökkentő hatóanyag, az azulén, az illóolajnak 12 százalékát képezze. Az új fajtánál, melyet 1980-ban szintén
bejegyeztettünk a találmányi hivatalban, az átlagérték 36%. A növényeket szerződéses alapon a brassói NIVEA gyárnak adjuk át, a botfalusi gyógynövénytelep
részére, ahol Jujcu Smărăndiţa mérnöknő gondjaira bízzuk.
A gyógyszeripar növényi nyersanyagát csak részben biztosítják a termesztett
fajok. Valamennyi nálunk értékesített növényfaj negyed részét termesztik. Ezért
a vadontermő növények gyógyászati és gazdasági szempontból egyaránt jelentős
nyersanyagforrásnak számítanak.
1980 végén fejeződött be az ország területén vadontermő gyógynövények elterjedésének, évenként begyűjthető mennyiségének a fölmérése. Az országos méretű,
25 évig tartó terepmunka és laboratóriumi analizisek végzésében munkaegyüttesünk tagjaira Beszterce-Naszód (a megye déli része), Brassó, Hargita, Kovászna,
Maros és Szatmár megye gyógynövénytartalékainak felmérése hárult. A munka
nagyrészét a növénytani tanszék végezte, Dr. Füzi József előadótanár, Dr. Kisgyörgy
Zoltán adjunktus, Márton Aranka főbiológus, valamint Dr. Csedő Károly előadótanár. A vadontermő növények elterjedését a Kis-Küküllő völgyében Dr. Kacsó Albert tanulmányozta doktori értekezésének keretében, most készült el Előre, 1981
május 14 Giurgiu Mihai főgyógyszerész monográfiája a Nyárád völgyének gyógynövényeiről.

2.
A gyógyászatba, egy évszázados kiesés után, Páter Béla javaslatára vezették be
újra, a harmincas években, a gyöngyajak (Leonorus cardiaca) föld feletti részeit. Mi nemrég egy közeli rokonának (Leonorus quinquelobatus) idegrendszerre
gyakorolt nyugtató hatását vizsgáltuk. A kísérleteket Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet,
Bartha Rozália székelyudvarhelyi gyógyszerész és Józsa Judit főgyógyszerész végezte. Kísérleti állatokra nyugtató hatású, a központi idegrendszert izgató szerek hatását kivédi. A kémiai vizsgálatokat Kolozsvár-Napocán Dr. Cucu Viorica
előadótanár vezetésével Buzogány Klára főgyógyszerész végzi.
A hazai népigyógyászatban valamikor nagyszámú növényt használtak bélférgek elűzésére. Találtunk közöttük szép számmal teljesen hatástalant, de van néhány
figyelemre méltó eredményünk. Ezek közül talán a legérdekesebb a hegyközi cickafarkra (Achillea crithmifolia) vonatkozó megállapítás. A felhasználásra a Bánátban, Krassó-Szörény megyében figyeltünk fel húsz évvel ezelőtt. A porított száraz
virágzatokat mézzel keverve adták gyerekeknek bélférgességben. Amikor a helybeliek a növényt megmutatták, első pillanatban azt hittük, hogy összetévesztik a
közönséges cickafarkkal (Achillea millefolium). A két, egymáshoz nagyon hasonló
faj között úgy tesznek különbséget, hogy ez utóbbi virágzatai kesernyés-fűszeres
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ízűek, az előbbinek viszont átmenetileg kifejezetten édes íze van. Az orsóféregre
gyakorolt hatást Dr. Fazakas Béla és Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet előadótanárok állapították meg. A hegyi cickafark virágzatainak kivonata perceken belül elpusztítja az
orsóférget, míg a közönséges cickafark hatástalannak bizonyult. A népi megfigyelőképesség kitűnő példájával állunk szemben. Következett a növény illóolaj összetételének gázkromatográfiás vizsgálata, melyet a Hunyad megyei gyógynövényvállalat
egyik szakembere, Dr. Tibori Gabriel végzett el.
Három évtizede használja a gyógyszeripar vérnyomáscsökkentő gyógyszerek előállítására az ázsiai Rauwolfia serpentina gyökerének alkaloidjait. A meténgfélék családjába (Apocynaceae) tartozó más nemzetségek képviselőit sokan
vizsgálták, éppen abból kiindulva, hogy hasonló szerkezetű és hatású anyagokat
tartalmazhatnak, de európai éghajlati viszonyok mellett is termeszthetők. Így került a gyógyszernövények sorába a télizöld meténg (Vinca minor), melyet a iaşi-i
Antibiotikum gyár dolgoz fel. Mi egy a kertjeinkben termesztett faj, az Amsonia
tabernaemontana alkaloidjait vizsgáltuk, melyeket a budakalászi Gyógynövény
Kísérleti Intézet igazgatója, Dr. Tétényi Péter professzor bocsátott rendelkezésünkre. A vérnyomáscsökkentő hatás a poláros fényt jobbra forgató egyik alkaloid esetében kifejezett, a balraforgató tükörképi pár (enantiomer) hatástalan.
A tövises iglic (Ononis spinosa) nálunk csak szórványosan fordul elő. Ezért Dr.
Rácz-Kotilla Erzsébet és Gönczi Edit csíkszeredai gyógyszerésznő egy gyakori
fajnak (Ononis pseudohircina) vizelethajtó hatását követte patkányon. Ez utóbbi
növényfajt a múlt század legtermékenyebb hazai füvésze, Schur Ferdinánd írta le
elsőnek, csak Románia területén és a Balkán-félsziget egyes helyein terem, előttünk a hatást senki nem vizsgálta. Jó vizelethajtónak bizonyult, mely ugyanakkor
gátolja húgykövek képződését.
A kutatási sorrendet mi is megfordítjuk néha, előbb végezzük el a kémiai analíziseket és csak azután kerül sor a hatástani vizsgálatokra. Moldovában a népi
gyógyászatban köhögéscsillapitónak használják a tetemtoldófüvet vagy napvirágot (Helianthemum nummularium). A feltételezhető hatóanyagok közül egyet
találtunk meg benne, nyálkaanyagot, melyet először Bán Olga főgyógyszerésznő
mutatott ki mikroszkópos vizsgálatai során, majd Dr. Máthé János adjunktus felderítette a nagymolekulájú vegyület szerkezetét.
Ugyancsak kémiai vizsgálatokat végez nagyszámú fészkesvirágzatú fajnál Dr.
Monea Marioara adjunktus, aki egyebek mellett értékes tulajdonságú fenolos vegyületeket muatott ki szokatlanul nagy mennyiségben a dísznövényként termesztett dália sugárvirágaiban.
Folytatva Kopp Elemérnek az illóolajok összetételére vonatkozó munkásságát,
az utóbbi években megvizsgáltuk például az angyalgyökér (Angelica archangelica)
illékony vegyületeit. A növény nálunk törvény által védett természeti érték, ezért
a kémiai vizsgálatok egyik célja a termesztett állományokból származó nyersanyag felhasználása. A gázkromatográfiás és egyéb vizsgálatok (tömegspektrum,
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mágneses magrezonancia mérése) nagyobb arányú együtműködés keretében valósult meg: a kutatás vezetője Kiss Ilona főgyógyszerésznő, a részlet-analíziseket
a temesvári Kémiai Kutatóközpontban végzi Dr. Kerek Ferenc tudományos főkutató és csoportja, valamint a bukaresti Állami Gyógyszerellenőrző- és Kutatóintézetben Dr. Contz Octavian osztályvezető és munkatársai.
A gyógynövénykutatás első lépését a növényismeret képezi, végső célját pedig új gyógyszerek előállítása. A kiindulópont a természetes növénytakaró vagy
a termesztett növények adta lehetőségek, a végállomás a gyógyszertár, a kísérleti
üzem vagy a gyógyszeripar. A kezdeti terepmunkát és a befejezést jelentő üzemi tevékenységet összeköti a laboratóriumi kutatás, melynek során elméletileg
is figyelemre méltó megállapítások születhetnek. Így fonódik egybe a kutatás a
termeléssel és – szükségszerűen – a szakemberképzéssel.
A kutatómunka eredményeit tudományos ülésszakon közöltük, szakfolyóiratokban megjelentettük. A marosvásárhelyi munkacsoport szervezte 1970-ben az
első országos gyógynövény-értekezletet. Ezt követte 1978-ban egy szintén országos rendezvény Tusnádfürdőn. Az előadások összefoglalóját ki is nyomtatták.
Résztvettünk 1979-ben az első országos fitoterápiás értekezleten, amelynek anyagát a közeljövőben publikálják. Ismét Marosvásárhelyen szerveztük meg 1980ban a növényi terpénekkel foglalkozó ülésszakot Plante medicinale și aromatice/
Gyógy- és illóolajos növények.
A nyomtatásban megjelent munkák közül az első gyógynövénykönyv (Dr. Evdochia Coiciu és Dr. Rácz Gábor) 1962-ben került forgalomba, román nyelven,
az Akadémia gondozásában. Ezt két további kötet követte. Magyar nyelven nagy
példányszámban jelentek meg gyógynövényköteteink, ezek közül kettő általános
jellegű (a Ceres könyvkiadónál 1972-ben és 1975-ben), kettő pedig megyei kiadvány, a Dr. Füzi Józseffel közösen szerkesztett „Kovászna megye gyógynövényei”
(Sepsiszentgyörgy, 1973) és a Dr. Csedő Károly által szerkesztett, kétnyelvű „Hargita megye gyógy- és fűszernövényei” (Csíkszereda, 1980).
A kutatómunka eredményeinek értékesítésére az elmúlt évtizedben egy még
nagyobb elégtételt jelentő megoldást választhattunk: új gyógyszerek vagy kozmetikai készítmények előállítására törekedtünk. A közlés, szabadalmaztatás és a
gyártás jól kiegészíti egymást.
Előre, 1981 május 15

3.
A növényi gyógyszerek szerepe a korszerű gyógyászatban az utóbbi időben
alaposan átértékelődött, világszerte egyre jelentősebbé vált. Összefoglalni a kiváltó okokat, fölvázolni a kutatások új irányát, számba venni a gyógyszeripar elvárásait, tendenciáit hosszú, terjedelmes vállakozás lenne, a következőkben inkább
megróbálom nagy vonalakban ismertetni azt a munkát, amelyet itt Marosvásár38



helyen, az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet keretében végeztünk és
végzünk. Több évtizedes kutatómunka eredményeivel, félipari, kísérleti üzemi
gyakorlat tanulságaival rendelkezünk ma már, megteremtve ezzel a komplex föltételeket a gyógyszeripar nagyszabású helyi fejlesztéséhez.
A gyógyászatban használt növényfajok száma nagy. Hazai viszonylatban közel 200 fajt tekinthetünk gyógynövénynek (ennyi szerepel az árjegyzékekben, ez
a szám nem foglal magában sok olyan fajt, amelyet csak a népi gyógyászatban
használnak).
Jóllehet a közel kétszáz növényfajt nagy számnak tekinthetjük, mégsincs
megfelelő növényünk minden gyógyszercsoportra. A minálunk vadontermő kb
3200 magasabbrendű faj között sok száz olyan található, melynél föltételezhető
gyógyászati szempontból értékes anyagok jelenléte. Ez a föltételezés elsősorban
az ún. kemotaxonómiai vonatkozásokon alapszik. Amennyiben tehát egy növénycsaládra jellemző szerkezetű vegyületek jelenléte feltételezhető, az is elképzelhető, hogy a nálunk vadontermő, de még nem vizsgált fajokban is találhatók
hasonló anyagok. Példaként említhető két, észak-amerikai eredetű istápfű vagy
aranyvesszőfaj (Solidago canadensis és Solidago gigantea), melyek főleg folyóvizeink mellett terjedtek el. Kiindulva egy rokon hazai faj (Solidago virga-aurea)
vizsgálatainak eredményeiből, a két jövevényfajnál is jól mérhető idegnyugtató
hatást észleltünk. (A vizsgálatokat Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet előadótanár, Józsa
Judit főgyógyszerész és Májer Kovács Mária Bihar megyei, széplaki gyógyszerésznő végezte). A havasalji legelőket helyenként ellepi a havasi lórom (Rumex
alpinus), melyet éppen ezért rendszeresen írtanak. A rendelkezésre álló nagy
mennyiségű gyöktörzs értékes anyagokat tartalmaz. Dr. Ádám Lajos egyetemi
tanár vizsgálatai szerint ebből a nyersanyagból iparilag előállítható egyrészt a külföldről behozott rebarbara gyökeret pótló hashajtó készítmény, másrészt egy, a
bőrgyógyászatban használt termék (krizarobin).
Előre, 1981 május 13

4.
Gyógynövénykutatói munkánk módszerének lényege, hogy a növényt már a
természetben való állapotában kezdjük vizsgálni és ez tart a gyógyszer elkészítéséig. Tehát magunk végezzük a kémiai vizsgálatokat is. Ebből következik, hogy
tudományos munkánk rendkívül szerteágazó. Részt veszünk egy, az egész országot átfogó tudományos munkában: a vadon élő gyógynövények feltérképezését
végezzük a bukaresti, a kolozsvár-napocai és a Iaşi-i egyetem szakembereivel
együtt. A feltérképezéssel elkészültünk Hargita, Kovászna, Brassó és Maros megyében, az idén fejezzük be Beszterce-Naszód megye fele területén. Ezt a munkát
dr. Füzi József előadótanárral együtt irányítjuk. Egy másik kutatási terület: a nálunk vadon előforduló és nálunk nem honos növényekkel végzett termesztési és
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nemesítési kísérletezés.
Egy másik kutatói területünk: a növények kémiai vizsgálata. Folyamatban van
a növényi nyálkák összetételének a vizsgálata, ebben a munkában részt vesz dr.
Máthé János tanársegéd; az illóolajok összetételének a vizsgálata, amelyben részt
vesz dr. Monea Mărioara adjunktus, dr. Gáspár Mária főgyógyszerész és Kiss Ilona tanársegédnő. Ehhez a kutatási területhez tartozik egy háromgyűrűs szerkezetű hatóanyagcsoport (antrakinonok) tartalom-meghatározása. Ezt dr. Formanek
Gyula adjunktussal együtt végezzük. Valamennyi kémiai vizsgálatot dr. Csedő
Károly előadótanárral együtt irányítjuk. Egy másik kutatási területünk növények
kísérleti állatokra gyakorolt hatásának a vizsgálata, dr. Rácz-Kotilla Erzsébet
előadótanár irányításával. Nyugtató, vérnyomáscsökkentő, vizelethajtó, epehajtó,
gyuladáscsökkentő hatásokat vizsgálunk. Jelenleg végezzük a kísérletes gyomorfekélyt kivédő hatás vizsgálatát. E hatástani vizsgálatoknál a népgyógyászatban
használt növények hatásosságának az értékeléséből indulunk ki.
Országos és nemzetközi kongresszusokon mutattam be eredményeinkről dolgozatokat – többször Bukarestben, 1958-ban Brüsszelben, 1967-ben Athénben,
1974-ben Budapesten, 1971-ben a török kormány meghívására tudományos
előadásokat tartottam három törökországi egyetemen. Előadói körúton voltam
az NSZK-ban, 1973-ban. Közkinccsé válnak kutatásaink a megjelent könyvek útján is.
A kutatások egyik célja, hogy új gyógyszereket kísérletezzünk ki. Alkalmazható kutatási eredményeinket rendszeresen átadjuk a marosvásárhelyi Gyógyszervállalatnak, az úgynevezett Galenusi laboratórium részére, ahol lényegében
a diákok és tanszemélyzet dolgozik, ily módon is megvalósítva az oktatás-kutatás-termelés egységét. Ott készítünk például a veseköves betegeknek szánt és
az epehólyag bántalmaknál használt gyógyszereket. Kapcsolatunk van a kolozsvár-napocai Farmec kozmetikai vállalattal, melynek eddig 5 készítményt adtunk
át. Ezenkívül átadjuk eredményeinket az egészségügyi és vegyipari minisztériumnak. Folytatjuk a gyógynövények feltérképezését Szeben és Szatmár megyékben.
Újabb gyógyszereket adunk át az Orvostudományi Akadémiának. Teljesítjük a
Farmec, valamint a brassói Nivea és a vásárhelyi gyógyszerészeti profilú vállalatokkal kötött szerződéseinket. Jövőre szeretnénk Marosvásárhelyen országos
gyógynövény-értekezletet szervezni. Ebben a szerteágazó munkában a tereptől a
gyógyszerkészítésig, megbízható segítőtársam László Sándor laboráns.
(A gyógynövénykutatói munka eredményei Marosvásárhelyen, Vörös Zászló,
1977 november 9)
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I.2. A Gyógyszerészeti Kar évtizedei-dékánok korabeli
értékelései
Az első évtized 1948 – 1959
Tíz éves a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar*
„Szocialista tanügyi reformunk első évtizedének évfordulója egybeesik a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar felállításának10 éves évfordulójával. A magyarnyelvű Orvostudományi Intézetet a Román Kommunista Párt, majd a Román Munkáspárt következetes harca teremtette meg, s ugyanez az erő hozta létre
a tanügyi reform napjaiban ezen a Főiskolán a Gyógyszerészeti Kart is.
Tanügyi reformunk a főiskolák profilját és számát úgy szabta meg, hogy a társadalom reális szükségleteit tartotta szem elött.
A polgári gyógyszerészképzés egyik fő fekélye éppen az volt, hogy az egyetemi autonómia ürügyén teljes egészében elhanyagolta az egységes tantervek és az
egységes szemlélet kidolgozását. Ez szabad utat engedett az anarchiának.
A polgári időszak gyógyszerészképzése csak kevés számú kiváltságos, jómódú
polgári ifjú számára tette lehetővé tanulmányai elvégzését, és különösen az önálló
patika tulajdonosi jogának megszerzését. A többség gyakornoki vagy segédi beosztásban bérrabszolgaként dolgozott a tulajdonos patikájában.
Természetesen arról sem feledkezhetünk meg, hogy a polgári földesúri Romániában akadt sok becsületes, a néphez hű értelmiségi, aki szívvel-lélekkel harcolt
a gyógyszerészet tudományos színvonalának felemeléséért. CAROL DAVILA,
BERNÁTH LENDVAI, ŞTEFAN MINOVITS, HINTZ (GY.), ISSEKUTZ B. és
mások azért harcoltak, hogy a célszerű gyógyszerészképzést tudományos színvonalra emeljék. Az ő érdemük, hogy 1857-ben a Havasalföldön, 1872-ben pedig
Kolozsváron megindult az önálló gyógyszerészképzés, hogy Bukarestben 1898
óta, Kolozsváron pedig 1914-től kezdve az egyetemre felvételiző jövendőbeli
gyógyszerész hallgatóktól megkövetelik az érettségit.
A haladó, néphez hű gyógyszerészek munkássága fektette le a gyógyszerészet
tudományos alapjait hazánkban.
Csakhogy a polgári-földesúri Romániában az önálló tudományos kutatás útját
számos merkantil érdek keresztezte. Egyes, a kiváltságaikat féltő körök mesterkedése következtében, 1934-ben elsorvasztották az alig fejlődésnek induló román
gyógyszerészképzést. A kolozsvári és iaşi-i kart megszüntették és csupán a bukaresti gyógyszerészeti egyetem maradt fenn. Ez az önkényes intézkedés, amely
különösen a dolgozó rétegek gyermekei elől zárta el a gyógyszerészeti pályát,
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joggal eredményezett mély felháborodást, és a haladó körök támogatását élvező
diák-sztrájkot.
De a polgári földesúri Románia gyógyszerészképzése tartalmában is elégtelen
volt. Egyévi gyógyszertári gyakorlatból és hároméves egyetemi kiképzésből állott.
A gyakorló fiatal gyógyszerész jelölt, ha nem volt éppen a gyógyszertár tulajdonos dinasztiák sarja, kisinas volt a fényesen jövedelmező üzletben. A gyógyszertári gyakorlati év végén viszont ahhoz, hogy három éves egyetemi tanulmányait
megkezdhesse, a felvételizőnek általános kémiából és gyógyszerészeti kémiából,
fizikából, növénytanból és gyógyszerismeretből kellett vizsgáznia. A gyógyszertári napi munka természeténél és kimerítő voltánál fogva azonban igen kevés
lehetőséget nyújtott a fiatal gyógyszerész jelölt számára, hogy megfelelő szakvezetés, tudományos gyűjtemények, eszközök és idő hiányában elegendő ismeretet
meríthessen ezekből a tantárgyakból.
A régi gyógyszerészképzés azért is helytelen volt, mert a tananyagot aránytalanul osztotta el. Erősen megterhelte az első évfolyamot, és nem használta ki
kellően a másodikat és a harmadikat. Az élettől elszakadt hibás elméleti jellege
abból is kiderül, hogy az általános kémia, növényrendszertan, közegészségtan és
bakteriológia oktatásánál nem volt gyakorlat. A gyógyszerészeti kémia, galenika
stb. oktatása, teljesen elégtelen volt. Hiányzott az oktatásból az olyannyira fontos
biokémia.
Mindezeket az alapvető hibákat a gyógyszerészeti oktatásban tanügyi reformunk felszámolta. A gyógyszerészoktatás ötévessé vált. A tárgyak évszerinti helyes elosztása, az óraszámok alapos mérlegelése, a gyakorlati kiképzés elmélyítése, valamint a régebben helytelenül összevont alaptárgyak mint pl. az általános-,
szerves-, szervetlen- és fizikai kémia önálló oktatása kiküszöbölte a régi gyógyszerészképzés fő hiányosságait. A gyógyszerészképzés egységes analitikai tervek
alapján bontakozik ki az egész országban. Kötelező laboratóriumi gyakorlatokat
vezettek be olyan tantárgyaknál is, ahol ezelőtt csak előadások voltak.
Szemléltető ebből a szempontból az a tény, hogy amíg az össz-elméleti órák
aránya 40,53% addig a gyakorlati oktatás 59,46%-ban van képviselve. Ebben a
számban nem foglaltatik bele a harmad év végén beiktatott négy hetes gyógyszertári gyakorlat (napi 7 óra) és az ötöd év folyamán tartott 21 hét gyógyszertári
gyakorlat (szintén napi 7 óra).
Mindezen forradalmi szellemű reformok végrehajtásában mérhetetlen segítséget nyújtott számunkra a nagy Szovjetunió gazdag tapasztalatának felhasználása. A szovjet gyógyszerészoktatás arra is megtanított, hogy a tudományos munka
nem járulékos része az oktatásnak, hanem szervesen hozzátartozik az oktatók
munkájához. Rutin és az élettől való elszakadás fenyegeti azt a gyógyszerészoktatót, aki önmaga nem végez tudományos munkát. Diákságunkat már a főiskola
padjaiban megtanítjuk a tudományos kutatómunka alapelveire.
Fiatal gyógyszerészeti karunk első bíztató eredményeit csak a szocialista
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gyógyszerészképzés elveire támaszkodva érhette el. Ezalatt a tíz év alatt közel 200
jólképzett gyógyszerészt bocsátottunk szocializmust épitő hazánk rendelkezésére. Nem egy végzetteink közül munkájával elismerést és megbecsülést szerzett
fiatal karunknak.
Oktatóink tudományos munkája szervesen beleilleszkedik hazánk összes
gyógyszerészeti főiskoláinak tevékenységébe. Beszédes bizonyíték ebből a szempontból az a tény, hogy az ebben az évben megtartott nagy seregszemlén – az első
Nemzeti Gyógyszerészeti Konferencián – karunk dolgozói 13 tudományos dolgozattal, az összes dolgozatok 10%-ával szerepeltek. A román gyógyszerészekkel,
együtt munkálkodunk közös hazánk az R.N.K. felemelésén.
De tudományos tevékenységünk nem korlátozódik csupán ennyire. 1948-ban
alakult meg Marosvásárhelyen az Orvostudományi Társaság Gyógyszerészeti
szakosztálya. Az elhangzott 60 előadás és tudományos dolgozat 90%-át a Gyógyszerészeti Kar dolgozói tartották meg.
Külön ki kell emelnünk azt a tényt, hogy ezek közül 110, kísérleti dolgozat
eredményeit közölte.
Intézetünk tudományos tevékenysége az országos tudományos terv része, s
kutatóink egyik fő érdeme éppen az, hogy olyan gyakorlati kérdések felé fordulnak, amelyek gyógyszerészeti iparunk számára azonnali segítséget jelentenek. Így
például vizsgálták és előállították a glutaminsavat, a kazeinhidrolizátumot, különböző hatású gyógynövényekkel kísérleteztek, magas alkaloida tartalmú mákot
termesztettek ki, intravénás befecskendezésre alkalmas 20%-os stabil piramidon
oldatot hoztak létre, pyelográfia céljait szolgáló kontraszt anyagot készítettek stb.
Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy intézetünk tudományos dolgozói alábecsülnék az elméleti kutatást, hiszen karunk egyes laboratóriumaiban évek óta
folynak a kitartó vizsgálatok a lipoproteidek biokémiájának, a redoxpotenciálnak, az antimitotikus anyagok hatásmechanizmusának kérdéseiről.
Karunk tudományos tevékenységét tükrözi többek között az is, hogy az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet 1955-ben megtartott első tudományos
ülésszakán a gyógyszerészeti szakosztályon kb. 22 tudományos értekezlet hangzott el, az 1957 októberében megtartott második ülésszakon pedig kb. 25. Sikereink közé soroljuk azt is, hogy 1956-ban karunkon országos részvétel mellett
gyógyszerészeti napokat szerveztünk. Ekkor kb. 25 tudományos dolgozatot mutattunk be. 1958 tavaszán megtartott 2 napos tartományi konferencián a tudományos ülésszak előadásainak 95%-át a kar dolgozói tartották.
Tudományos tevékenységünk a szaksajtóban is tükröződött. Több tudományos
értekezletünk jelent meg a bukaresti „Farmacia”-ban, közel 36 dolgozat pedig a
marosvásárhelyi „Orvosi Szemle” (RevistaMedicală)-ban. De a helyi Centrofarmmal karöltve sikerült tartományi jellegű szaklapot (Értesítő) is megindítanunk,
mely ezideig 5 számot sorakoztathat fel.
Egyes kutatóink tudományos dolgozatai a magyarországi, osztrák és német
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szaklapokban is megjelentek.
Mint fentebb említettük a tanuló ifjúságot is bevontuk a tudományos munkába
a szakkörök útján. Először 1950-ben létesült szakkör a szerves kémiai laboratóriumban. Azóta szakkörök alakultak a farmakognózián, galenikán és botanikán.
Eddig szakköreink 15 tudományos dolgozatot szerkesztettek.
Karunk eddigi szerény eredményeivel adózik a tanügyi reform első tízéves
évfordulóján. Tudjuk, hogy munkánk további fejlesztést követel. Tudatában vagyunk annak, hogy mindazt, amit megvalósíthattunk csak pártunk és kormányunk következetes támogatásának tudhatjuk be. Nem felejtjük, hogy eredményeinket a dolgozó nép áldozatos munkája teszi lehetővé.
Méltók akarunk lenni az elölegezett bizalomhoz, s a továbbiakban is azért fogunk dolgozni, hogy eredményeinkkel egyre jobban szolgáljuk dolgozó népünk
és az egész emberiség érdekeit”.
*Orvosi Szemle, 1958, 4(5): 390-392
Dr.Kiss Árpád
dékán

A második évtized 1960-1969
A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar fennállásának 20. évfordulóján*
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 1965-ben ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját**. Fiatal intézetünk a hazai orvos- és gyógyszerésztudományok gazdag hagyományaira, jelenkori megvalósításaira támaszkodva, szerves részét képezi Románia Szocialista Köztársaság egészségügyi hálózatának és tudományos életének.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet keretében 20 évvel ezelőtt létesült a Gyógyszerészeti Kar. Kedvező fejlődési lehetőségeinek köszönhetően, a kar ma 22 tanszékkel rendelkezik, 50 oktató személlyel, akik csak a
gyógyszerészoktatásban vesznek részt. A laboratóriumok területe (az előadótermek nélkül) 3280 m2. A hallgatók képzésére igénybe vehetjük Marosvásárhely
korszerű gyógyszertárait. Ezek közül a legnagyobb, az 1. sz. Gyógyszertár 500
m2-es területtel rendelkezik és évenként 100.000 magisztrális vényt készít. Az oktatás céljait szolgálja továbbá a Gyógyszerellenőrző Laboratórium és a Klinikai
Gyógyszertárak mellett működő, steril gyógyszereket készítő részleg is. A gyógyszerészképzést érdeklő helyi gyárakon és üzemeken kívül hallgatóink megismerkednek az ország összes gyógyszergyáraival.
Két évtizedes fennállása során Karunkon 450 okleveles gyógyszerész végzett,
akik ma az ország minden részében működnek. Végzetteink között vannak egyetemi tanárok, gyógyszervállalati igazgatók, tudományos kutatók, sokan főgyógyszerészi címmel rendelkeznek, illetve gyógyszertárvezetők. Az 1968/69-es tanév44



ben az 5 évfolyamon 209 hallgatónk van, ezek közül 98-an részben (!) magyarul
hallgatják az előadásokat. Az RKP helyes nemzetiségi politikájának eredményeképpen, intézetünkben egymás mellett tanulnak és dolgoznak román, magyar,
német és más nemzetiségű diákok és oktatók. Ebben az évben 131 hallgatónk
ösztöndíjas.
Évenkte két továbbképző tanfolyamot szervezünk, melyen különböző megyékből érkező gyógyszerészek vesznek részt. A tudományos cím elnyerése céljából hozzánk beiratkozott doktoráló gyógyszerészek egy része a többi egyetemi
központból, illetve más városból való.
Az oktatás célját szolgálja a Kar Gyógynövény- és Botanikus kertje is. Az előbbit 1949-ben létesítette néhai dr. Kopp Elemér (1890-1964), Románia Szocialista Köztársaság Érdemes Professzora, a farmakognózia növénykémiai irányzatának egyik úttörője. Az ő nevéhez fűződik számos romániai gyógynövény első
hatóanyagvizsgálata. A második kertben több mint 1.000 fajt tartunk nyilván.
Az évenként kiadott magkatalógus biztosítja a csereviszonyt valamennyi hazai
botanikus kerttel és közel 100 külföldi intézettel.
A Kar tudományos eredményeit főleg az intézet saját folyóirataiban, a románul
és magyarul egyaránt megjelenő Revista Medicală – Orvosi Szemlében közöljük.
A számunkra biztosított rovatban az elmúlt három év során (1966-1968) 44 közlemény jelent meg, ezek közül 32-őt oktatóink írtak. A Kar munkatársai 1958ban a bukaresti Nemzeti Gyógyszerész Konferencián 9, 1963-ban 20 előadást tartottak, 1968-ban pedig, a Nemzeti Gyógyszerész Kongresszuson 24 közleményt
mutattak be. A kutatásaink eredményeit tükröző közlemények több nemzetközi
kongresszus napirendjén szerepeltek.
A tudományos kutatások közül megemlítjük a Gyógyszertechnológiai munkaegyüttes vizsgálatait a különböző gyógyszeres- és új vivőanyagok kölcsönhatásáról, a bőrön keresztüli és a rektális felszívódást befolyásoló tényezőkről. A
Gyógyszerhatástani, Farmakognóziai és Gyógyszerészeti Növénytani munkaegyüttesek, részben az előbb említett tanszék is, a népgyógyászatban használt
növények újabban felfedezett hatásait írták le és többoldalú vizsgálatokat végeztek a következő nemzetségek keretében: Achillea, Capsicum, Atropa, Lavandula,
Rumex, Datura, Lysimachia, Agrimonia, Centaurea, Artemisia, Thymus, Rubia. A
Gyógyszerésztörténeti tanszék nagyobb arányú tanulmányt készít a fitoterápia
történetéből Romániában. A Gyógyszerészeti Kémiai munkaegyüttes új módszereket dolgozott ki egyes gyógyszerek kéntartalmának meghatározására, növényi
olajok metoxihiganyozása révén értékes gyógyászati tulajdonságokkal rendelkező anyagokat állítottak elő. Az Analítikai Kémiai tanszék 8 megye ásványvizeit
elemezte, gyógyszerek vizsgálatára kidolgozott komplexometriás, polarográfiás,
kromatográfiás, vízmentes közegben történő titrimetriás eljárásokat. A Szervetlen Kémiai tanszék a Gyógyszeripari munkaegyüttessel társulva, széleskörű fizikai-kémiai vizsgálatokat végez az alumínium komplex vegyületeinek megisme45
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rése céljából. Új citosztatikumok szintézise képezi – többek között – a Szerves
Kémiai tanszék egyik kutatási területét. A Biokémiai tanszék az antimitotikus
szerek hatását vizsgálta a szövetlégzésre. A Gyógyszerészeti Fizikai és a Fizikai-kémiai tanszéken a lipoperoxidokat tanulmányozzák, az elsőnek említett tanszék vizsgálja az ásványvizek, gyógyiszapok, egyes élelmiszerek és drogok radioaktivitását is. A Méregtani tanszék követi a kísérletes mérgezések során kialakuló
kórszövettani és biokémiai változásokat, tanulmányozza továbbá a mezőgazdaságban egyre szélesebb körben használt vegyszerek toxikológiai vonatkozásait.
A Közegészségtani laboratórium a gyógyszertárak levegőjének mikroorganizmusait vizsgálta. Az Anatómiai és Élettani tanszék a gyógyszerek hatását átültetett
szerveken tanulmányozza.
Tantestületünk részt vett a Román Gyógyszerkönyv több cikkelyének kidolgozásában (VII. kiadás, 1956; VIII. kiadás, 1965).
Tevékenysége harmadik évtizedének kezdetén tantestületünk készséggel vállalja további hozzájárulását a gyógyszertári hálózat és a gyógyszerkutatás fejlesztéséhez.
*Orvosi Szemle, 1969, 15(1), 3-4. (Fordította Gy.Á.)
Prof. dr. Rácz Gábor
a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar dékánja

20 éves a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
**A MOGyI fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi gyűlést szerveztek,
melyről az Orvosi Szemle 1965, 11 össszevont 3-4. száma számolt be. A tudósítás
szerint : „a helybeli Kultúrpalota ünnepélyesen feldíszített termében, az esemény
alkalmából rendezett ünnepi gyűlésen egyetemi tanárok, orvosok és más tudományos és kulturális dolgozók, diákok százai, vállalatok, tudományos és kulturális intézmények képviselői, gyűltek össze. A jelenlevők hosszas tapsa közepette a
gyűlés elnökségében Gere Mihály elvtárs, a Román Kommunista Párt Központi
Bizottsága Végrehajtó Bizottságának póttagja, Románia Szocialista Köztársaság
Államtanácsának alelnöke, Nicolae Vereş, az RKP Maros-Magyar Autonóm tartományi bizottságának első titkára,....Ştefan Bălan oktatásügyi miniszter,....a helyi
párt- és állami szervek képviselői, valamint a bukaresti, a kolozsvári, a iaşi-i, a temesvári egyetemek és orvosi és gyógyszerészeti intézetek egyes vezetői és tanerői
foglaltak helyet.
A diákok kórusa orgona-kísérettel elénekelte a Gaudeamus igitur hagyományos
diákdalt.
A díszgyűlést dr. Csőgör Lajos professzor, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet rektora nyitotta meg...”
A MOGyI részéről dr. Dóczy Pál, dr. Vasile Săbădeanu professzorok szólaltak fel,
majd egy-egy orvos- és gyógyszerészhallgató, az utóbbi az I. éves Petru Olivia
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volt. A felszólalók között volt dr. Páll András is, a MOGyI végzettje, aki diákkorunkban az egyetemi diákszövetség elnöke volt. Őt már a felvételi előkészítőink
időszakából ismertük, amikor elbeszélgetett velünk a konzultációk előtt és lelkesített az egyetemi életre. Sajátos karizmájú, népszerű hallgatói aktivista volt, aki
nem ragadtatta el magát.
Az ünnepségen elhangzott beszédek, mint azt az idézett szöveg is illusztrálja, a
korabeli politikai légkört tükrözték, hazafias fogadkozásokkal, felajánlásokkal.
Ezután kitüntetések átadására is sor került. A Gyógyszerészeti Kar oktatói közül
dr.Rácz Gábornak a „Munka Érdemrend” III. fokozatát, Füzi Józsefnek a „Munka Érdemérmet”, Fülöp Lajosnak az „Orvosi egészségügyi munkában kitüntek”
jelvényt adományozták.
Az évfordulós ünnepség tudományos ülésszakkal folytatódott. Íme a gyógyszerészeti vonatkozású előadások:
• Növényi és állati olajok higanyozása (Mártonfi László, Szánthó Klaudia, Neumann Stefánia, Fülöp Lajos),
•

A népgyógyászatban használt néhány gyógynövény diuretikus hatásáról
(Rácz- Kotilla Erzsébet, Fórika Margit, Rácz Gábor),

•

A Maros-Magyar Autonóm Tartomány sósvizeinek vizsgálata (Soós Pál,
Blazsek Ágnes, Duşa Silvia, Gálfalvi Emilia),

•

A Centaurea nemzetségbe tarozó növények kivonatainak antibiotikus hatása
(Monya Maria, Sabău Monica, Rácz Gábor),

•

Adatok a tioszármazékok csoportjába tartozó szerves gyógyszerek kéntartalmának komplexometriás meghatározásához (Fülöp Lajos, Veréph József,
Neumann Stefánia, Formanek Gyula, Mártonfi László),

•

Kísérletek magas peroxidszámú foszfolipidek előállítására (Tőkés Béla, Barabás Béla).

1967-ben dr. Puskás György rektor előszavával kötet jelent meg az Intézet 19451967-es időszakáról: Marosvásárhelyi Ovosi és Gyógyszerészeti Intézet/MOGyI
címen. A kötet élén levő hat(!) nyelven (román, magyar, angol, francia, német és
orosz) szereplő írás a MOGyI rövid történetével foglalkozik. A kötet a MOGyI
működésének adatait foglalja össze a kezdeti időszaktól az 1967/68 tanévig. Az
adattár a tanszékek, tantervek, oktatói-és segéd- és és adminisztratív személyzet,
egyetemi intézmények bemutatása mellett a kiadványok, az Intézet végzettjeinek
listáit tartalmazza – román nyelven.
Emellett, egy hosszú ideje zajló folyamat szellemében, az alkalmazottak keresztneveinek többségét is lefordították, még a lefordíthatatlant is „átültették”, így
szerepel e sorok írója a többi druszáival együtt (Kiss, Szöllősi) Arcadiu néven,
mitsem törődve a személyi igazolványban levő keresztnévvel! A túlbuzgóság
netovábbja...Szerencsére ezzel a névváltozattal azóta sem találkozam, így a köte47
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tet már csak ezért is, „ereklyeként” őrzöm. A kor szellemén, a személyes vonatkozáson túl, a könyv értékes adatforrás.

A harmadik évtized 1970-1979
A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar megalapításának 30.
évfordulója
Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş la a 30-a aniversare de la înfiinţare*
A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 1948-ban alakult, az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet keretében. Fennállásának három évtizede alatt ezen a karon
közel 1.000 gyógyszerész szerzett diplomát. Az egyetem utáni továbbképzésben
több száz, az ország különböző megyéiből jövő gyógyszerész részesült. A doktorátus három területen zajlik: szervetlen kémia, farmakognózia és gyógyszerészettörténet; az utóbbi tíz évben 12 gyógyszerész szerzett tudományos doktori címet.
Az előadások párhuzamosan, román és magyar nyelven zajlanak. Az oktató-nevelő feladatokat 48 saját szakember látja el. A tantárgyak túlnyomó többségénél sokszorosított jegyzetek és gyakorlati útmutatók állnak rendelkezésre,
egyes oktatók részt vettek egyetemi kézikönyvek és monográfiák összeállításában
szerzői vagy társszerzői minőségben.
A tudományos kutatótevékenység felöleli a gyógyszerésztudományok összes
területeit, kezdve a gyógyszerészeti fontosságú hazai nyersanyagok felmérésétől
az új készítmények létrehozásáig. Így száz számra végezték a Radnai havasoktól a
Kárpátkanyarig levő forrásokból származó ásványvizek elemzését és új módszereket is kidolgoztak az oligoelemek vizsgálatára. Hasonlóképpen meghatározták
ásványvizek, iszapféleségek, mofetták és élelmiszertermékek radioaktivítását. Az
utóbbi években a műszeres analízis terén polarográfiás, spektroszkópiás, kromatográfiás, valamint módszereket dolgoztak ki ionszelektív membrán-elektródok
alkalmazásával. A műszeres vizsgálatokkal a gyógyszeres anyagok valamint a
gyógyszertechnológiában használt segédanyagok közötti kölcsönhatásokat kutatták, valamint kutatásokat végeztek a peszticidek toxikológiája terén. Természetes eredetű polifenolok és poliuronidek fémkomplexeivel új, félszintetikus
termékeket állítottak elő. A .szidnonok területén végzett szintézisek citosztatikus
hatású vegyületekhez vezettek. A biokémiai kutatások felderítették egyes gyógyszeranyagok hatását a sejtlégzésre, továbbá az utóbbi években több olyan tényezőt
azonosítottak, melyek az enzimműködéseket befojásolják.
Karunkon a gyógyszerészeti kémiai kutatásokat dr. Mártonfi László prof.
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(1903-1973) vezette be, aki a kén meghatározására új módszereket dolgozott ki,
valamint az alkaloidok és más gyógyszervegyületek vizsgálatára alkalmas mikrokrisztalloszkópiás módszereket.
A gyógynövények hasznosítása terén végzett kutatások a spontán flóra felmérésére irányultak Beszterce-Naszód, Brassó, Kovászna, Hargita és Maros megye
területén. Sejttani, fitokémiai és farmakodinámiás vizsgálatokat is végeztek a román népgyógyászatban használt gyógynövényeknél, melyek eredményeként új
nyersanyagokat vezettek be a terápiás gyakorlatba antibiotikus, féregellenes, vérnyomáscsökkentő, nyugtató, sóürítő, epehajtó hatással, valamint a gyomorfekély
megelőzésére stb. E terület megalapozója dr. Kopp Elemér prof. (1890-1964) volt,
akinek a nevét ma is idézi a szakirodalom, mint aki elsőként számolt be egyes
illóolajos növények vizsgálatáról és új alkaloid-mákfajtákat hozott létre. Ő létesítette a Gyógynövénykertet, mely az Intézet Botanikus kertje mellett a gyógyszerészképzés, továbbá a farmako-botanikai, farmakognóziai és fitoterápiás kutatások számára is optimális feltételeket biztosít. Ezen kutatások eredményeit egy
a gyógy- és illóolajos anyagokat bemutató – 5 kiadást is megért – szakkönyv,
valamint az évente kiadott magkatalógus foglalja magába.
A gyógyszertechnológiai munkaközösség tevékenységét 22 éven át Hankó
Zoltán (1910-1978) egyetemi előadótanár vezette, melynek során a különböző
gyógyszerformák fizikai-kémiai vizsgálatával foglalkoztak és új készítményeket
hoztak létre. Ő volt az, aki elsőként ismerte fel a klinikai gyakorlat szükségleteire való gyógyszerkészítés jelentőségét. A gyógyszeres kenőcsöket tárgyaló
monográfia, a gyógyszeres emúlziókra vonatkozó vizsgálatok és más gyógyszerformákra vonatkozó nagyszámú szakdolgozat új gyógyszerformák kidolgozásának a lehetőségét körvonalazzák.
A Gyógyszerészeti Kar munkatársai számos cikkelyt dolgoztak ki a Román
Gyógyszerkönyv utóbbi három kiadása számára (Farmacopeea Română 1956,
1965 és 1976). Oktatóink egyre több dolgozattal vettek részt a nemzeti gyógyszerészkongresszusokon Bukarestben (1958-ban 9 dolgozat, 1963-ban 20, 1968-ban
24, 1973-ban 30). Nemrég, az eredeti román gyógyszer első szimpóziumán (Bukarest, 1978 január 19-20), valamint az “Új irányzatok a gyógy– és illóolajos növények hasznosításában” (Tusnádfürdő, 1978 június 2-3) szimpóziumon a Karon
elért számos eredmény bemutatására került sor. A saját tudományos rendezvények között kiemelhetők az Orvostudományi Társaságok Szövetsége (U.S.S.M.)
Gyógyszerészeti szekciója által szervezett országos tanácskozások (Marosvásárhely, 1956, 1959, 1971 és 1977), valamint az első gyógy– és illóolajos növények
témájú országos tanácskozás (Marosvásárhely, 1970).
A Kar tudományos dolgozatainak nagyrésze az Orvosi Szemlében (Revista
Medicală) jelent meg, kezdve annak alapítási évétől (1955), több mint 300 közlemény. Más hazai folyóiratban is jelentek meg közlemények: Farmacia, Practica
farmaceutică, Studii şi cercetări de biologie, Studia Universitatis “Babeş Bolyai”,
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Revue Roumaine de Biologie, Revue Roumaine de Chimie, Comunicări de botanică, Note botanice, ezen kívül külföldi nemzetközi szaklapokban: Die Pharmazie, Herba Hungarica, Naturwissenschaften, Planta Medica, Plantes Médicinales et
Phytothérapie, Revue d’Histoire de la Pharmacie, Tetrahedron.
Az utóbbi években megvalósult az oktatás integrálása a gyógyszertári gyakorlattal és a tudományos kutatással, főként a Marosvásárhelyi Gyógyszervállalat (Oficiul farmaceutic) egységei által. Ennek keretében létesült 1976-ban a
Galenusi laboratórium. Itt 74 gyógyszerkészítményt állítanak elő, közöttük 14 új,
amelyeket az egyetemi oktatók dolgoztak ki a hallgatók részvételével. A gyakorlati órák jelentős részét a Marosvásárhely municipium területén lévő különböző
gazdasági és ipari egységekben tartják. Az új eredmények közül említésre méltók:
az antibiotikumokat tartalmazó szuszpendábilis porok a gyerekgyógyászat számára, polivitamin készítmények, egy vastartalmú készítmény, egy sereg kozmetikai készítmény - első ízben hasznosított állati eredetű zsíradékokkal (a bukaresti
MIRAJ kozmetikai vállalattal együttműködve), gyógynövénytartalmú kozmetikai készítményekkel (a kolozsvári FARMEC kozmetikai vállalattal együttműködve), a fotópapírgyár által használt zselatin vizsgálata, alkoholmentes vastartalmú
üdítőital.
Az eltelt 3 évtized és a következő időszak határán a Kari Tanács, az alkalmazottak és a diákok, akárcsak az előző évjáratok végzettjei hálateljes köszönetüket
fejezik ki Pártunknak és Államunknak, a kutatással és a szakma gykorlatával integrált gyógyszerészképzés feltételeinek biztosításáért.
*Revista Medicală, 1978,24(1): 3-5
Fordítás: Gyéresi Árpád
Prof.dr.Gabriel Rácz**
**Megjegyzés: a Gyógyszerészeti Kar dékánja 1976-ig

50



A gyógyszerészeti felsőoktatás három évtizede
Marosvásárhelyen
Trei decenii de învăţământ superior farmaceutic la Târgu –
Mureş*
Rangos tudományos rendezvény keretében ünnepeltük meg Karunk létesítésének 30. évfordulóját. Ez alkalom volt arra, hogy megvonva fontosabb megvalósitásaink mérlegét, megmutathassuk, hogy mi, marosvásárhelyiek, más egyetemi központban lévő kollégáinkkal és egész népünkkel együtt kifejezhessük a
párthoz és a hazához való hűségünket, kitartóan munkálkodva a párt és személyesen Nicolae Ceauşescu elvtárs utasításainak megvalósításáért.
Municípiumunkban a felsőfokú orvosképzés 1945-ben kezdődött el, a Kolozsvár – Napoca- i Egyetem egyik orvosi karaként. A Gyógyszerészeti Kar viszont
1948-ban létesült, amikor megalakult a önálló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet.
Ez az intézmény bizonysága a párt következetes politikájának, a felsőoktatási hálózat ésszerű elosztása tekintetében az ország területén, beleértve az együttélő
nemzetiségek által lakott területeket is. Intézetünkben együtt tanulnak és dolgoznak román, magyar, német és más nemzetiségű oktatók és hallgatók, testvéri egyetértésben, kölcsönösen tisztelve egymás értékeit. Az összes előadások
magyar nyelven is elhangzanak, hallgatóink tetszés szerint választhatják meg a
nyelvet.
30 év alatt közel 900 gyógyszerész végzett a Karunkon és több mint 250 kollega vett részt a továbbképző tanfolyamainkon. Az országból minden hatodik
gyógyszerész Marosvásárhelyen tanult. Volt tanítványaink közül többen felelős
beosztásban dolgoznak a gyógyszertári hálózatban, oktatásban és kutatóintézetekben. Az utóbbi évtizedben, 12 gyógyszerész szerzett tudományos – doktori –
címet Karunkon, farmakognóziai és gyógyszerészettörténeti területen. E két szak
mellett, szervetlen kémiából is lehet doktorálni.
A Kar fejlődését jól tükrözi a végzőseink számának növekedése; a Kar működésének első évtizedében 186-an szereztek gyógyszerészdiplomát, a következő 10
évben 263-an, míg az utóbbi 10 évben 433-an. Hasonlóképpen folyamatosan nőtt
az egyetemi oktatók létszáma és a kar anyagi bázisa. Az érvényben levő oktatási
keretben szereplő tanterveket javítva a jelen követelményeinek megfelelően biztosítják a hallgatók alapos és sokoldalú képzését, ahhoz, hogy a jövő munkahelyeiken, valamennyi gyógyszerészeti területen helytálhassanak.
Az oktatók sosem tévesztették szem alől azt, hogy a hallgatóknak a forradalmi
humanizmus, a párt és a nép iránti hűség szellemében való nevelése ugyanolyan
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fontos feladatuk, mint a szakismeretek átadása. A tanszékek oktatói, különosképpen az utóbbi években, széleskörű figyelmet fordítanak arra, hogy a hallgatók
minél inkább kialakíthassák tudományos világnézetüket, hogy megismerjék a
gazdasági és a szociális – politikai sikereinket, hogy erősítsék a haza, a párt és a
nép iránti határtalan szeretetet és ragaszkodást.
Az egyetemi oktatók állandó erőfeszítést tesznek azért, hogy biztosítsák a hallgatók számára az oktatási anyagot; csupán az utóbbi 3 évben 17 kötet litografált
előadási jegyzet („kurzus”) és gyakorlati útmutató jelent meg, miáltal a tantárgyak túlnyomó többségének saját jegyzete van. Az oktatók közül többen résztvettek országosan egységes tankönyvek kidolgozásában (pl.: Farmacognozie, Tehnică farmaceutică).
Az 1974/75-ös egyetemi évben minőségi ugrás történt az oktatás – termelés
összekapcsolása terén, azáltal, hogy számos gyakorlati órát gyógyszerrtárakban,
egyes intézmények és vállalatok megfelelő profilú laboratóriumaiban tartottak. A
Marosvásárhelyi Gyógyszervállalat (Oficiul farmaceutic) által létesített Galenusi
laboratórium lehetőséget biztosít egy szoros kutatási együttmüködésre a Gyógyszervállalattal; a laboratóriumban előállított több mint 15 eredeti készítmény a
Karunk oktatói által végzett kutatómunka eredménye. Ebben a laboratóriumban naponta diákcsoport is tevékenykedik 7-8 hónapon át, segítve több mint
80 gyógyszerkészítmény előállítását, évente 2-3 millió lej értékben. Valamennyi
marosvásárhelyi gyógyszertár jól felszerelt, jól képzett szakszemélyzettel rendelkezik és jelentős mértékben járul hozzá a hallgatók gyakorlati képzéséhez. Fontos
kiemelni az 1 sz. Gyógyszertár szerepét, mely az ország egyik legnagyobb gyógyszertára, ahol igen ésszerű módon foglalkoztatják a hallgatókat.
Az integrálás formái közé sorolható a hallgatók tudományos szakkörökben
való tevékenysége, ahol kibontakozhat és gyümölcsözhet a fiatalok tehetsége és
alkotóképessége. Jelenleg a hallgatók 15 szakkörben tevékenykednek. A szakkörök túlnyomó részében a tanszék kutatási témájához kapcsolódva tevékenykednek, többek témája szerződéses kutatás része.
Az egyetemi oktatók tudományos kutatómunkája ezekben az évtizedekben
nagyrészt a gyógyszerészeti gyakorlat, valamint a nemzetgazdaság akut problmémáinak a megoldására irányult, hangsúlyosan gyakorlati jelleggel. Az alapkutatásokat sem hanyagolták el, számos gyakorlatban alkalmazható kutatási erdemény
alapján vontak le általános érvényű következtetéseket.
Az utóbbi időszakban csökkent a kutatási témák száma, az erőket egyesítve
előtérbe került a kutatások interdiszciplináris vagy éppen intézetek közötti jellege
az egészségügy égető problémáinak a megoldása érdekében. Ilymódon az utóbbi
2-3 évben az összes kutatási témák betagolódtak az Orvostudományi Akadémia
kutatási témaköreibe.
A kar tanszékei sokoldalú együttmüködést alakítottak ki a bukaresti, kolozsvár-napocai, és a iaşi-i gyógyszerészeti karokkal, valamint az ország egyes kuta52



tóintézeteivel.
Az utóbbi évtizedben kapott modern műszerek jelentős mértékben megkön�nyítik a kutatómunkát, hozzájárulva a tevékenység tudományos színvonalának a
biztosításához. Már az első években kitűnnek a gyógynövények területén végzett
kutatások. A Farmakognózia tanszék munkaközössége a Botanika, Farmakodinámia tanszék, valamint más tanszékek munkatársaival (Gyógyszrügyi szervezés, Mikrobiológia, Anatómia) együttműködve számos a román népgyógyászatban használt gyógynövényt kutattak, melyek közül több alkalmazásra került a
terápiában illetve a kozmetikai iparban, olyan új nyersanyagok melyeket világviszonylatban még nem használtak, mint: a Hibiscus trionum, mely vizelethajtó
hatású, a Lysimachia nummularia – antibiótikus hatású, a Vaccinium vitis – ideae
termései gombaellenes hatásúak, stb. Komplex fitokémiai tanulmányokat végeztek több mint 25 növényfaj célszerű hasznosítására.
1962-ben jelent meg az első gyógy – és illóolajos növényeket bemutató kézikönyv a R. Sz. K. Akadémiai kiadójánál (Szerzők: dr. Rácz Gábor prof., és dr. Coiciu). 1970 – 1975, időszakában újabb 4 könyv jelent meg e témakörben, tágabb
olvasói tábor számára. Ez a kutatócsoport kezdeményezésére szervezték meg az
első Országos gyógy – és illóolajos növények tanácskozást (Marosvásárhely –
1970), melyet 1978-ban a tusnádfürdői szimpózium követett. A kutatócsoport
által kidolgozott gyógy – és kozmetikai készítmények közül 12 kapott gyártási
engedélyt.
A Botanika tanszék munkatársai a már említett együttműködések mellett, a
vadon élő gyógynövények gazdasági feltérképezését végezték Hargita, Kovászna,
Maros, Brassó és Beszterce – Naszód megyék területén. A tanszék irányítása alá
tartozó botanikus kert 91 külföldi és 3, hazai botanikus kerttel tart kapcsolatot.
20 éve szerkesztik a Magkatalógust (Catalog de seminţe) és ennek mellékletét a
Botanikai közleményeket (Note botanice).
Az Analitikai kémiai tanszék jelentősebb eredményei közül említhetők a Maros, Hargita, Kovászna és Máramaros megyék ásványvizeinek vizsgálata, valamint e vizsgálatokra alkalmas mikromódszerek kidolgozása katalitikus reakciókra alapozva. A Fizikai kémiai tanszék éveken át tanulmányozta az ásványvizek,
gyógyiszapok és élelmiszerek radioaktivitását.
A gyógyszerek vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása állandó kutatási
területe az Analitikai kémiai- (kromatográfiás, polarográfiás módszerek), Gyógyszerészeti kémiai- (komplexometriás módszerek), Gyógyszerellenőrzés- (nemvizes közegben való mérések), Szervetlen kémiai tanszékeknek (ion – szelektív
membránok).
Széleskörű kutatómunka folyt több kutatócsoport részvételével a gyógyszerkészítmények komponensei között létező kölcsönhatások vonatkozásában. Így a
Szervetlen kémiai tanszéken termikus és mikrotermikus módszereket alkalmaztak kétkomponensű rendszerek esetén, míg a Fizikai kémiai tanszék elektrokémi53
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ai módszereket (főleg polarográfiás, potenciometrikus, kronopotenciometrikus,
dielkometriás.) a tanulmányozott rendszerekben végbemenő kémiai folyamatok
mekanizmusának és kinetikájának felderítésére.
A Toxikológiai és Egészségügyi kémiai tanszékek kutatási témája a környezetszennyezés volt. Eredményeik közül jelentősek a különböző méreganyagok
hatásmechanizmusának, főként a mezőgazdaságban használt peszticideknek a
tanulmányozása. A tanszéken kifejlesztett toxikológiai vizsgálati módszereket a
Törvényszéki Orvostani Intézet toxikológiai laboratóriumában alkalmazzák.
A Szerves kémiai tanszék eredményei egyes ipari melléktermékek hasznosítása terén jelentősek (tejsav, kalcium–laktát és egy fehérjehidrolizátum előállítása).
A Biokémiai tanszék a magasabb zsírsavak biológiai oxidációja terén végzett
komplex tanulmányokat, valamint a lipoproteidek szerkezetvizsgálata terén. Figyelemre méltó egyes gyógyszerek enzimekre gyakorolt hatásának a tanulmányozása. Ígéretes egy -alkoholmentes-vastartalmú készítmény kidolgozása.
A Gyógyszertechnológiai tanszék munkaeggyüttese a gyógyszerészi gyakorlatban jelentkező problémák megoldását tűzte ki célul a gyógyszerformák optimizálása és a hiánycikként jelentkező gyógyszerkészítmények pótlása által,
hozzájárulva ezzel is a lakosság gyógyszerellátásának javításához.A modern segédanyagok tanulmányozásával hozzájárultak ezek széleskörű alkalmazásához
a gyógyszerészi gyakorlatban. Komplex tanulmányokat végeztek a hormon- és
vitamin-tartalmú O/V típusú emulziók és kenőcsök terén. A gyógyszerformák
választékának bővítésére antibiotikum-, polivitamin-tartalmú folyékony gyógyszeralakok, valamint kétvegyértékű vastartalmú szirup előiratát dolgozták ki szoros együttmüködésben a Gyógyszeripari, Gyógyszerellenőrzési, Fizikai kémiai,
Mikrobiológiai tanszékekkel. Ezek közül 5 készítmény a Gyógyszerügyi hivatal
jóváhagyása nyomán készül a marosvásárhelyi Gyógyszervállalat Galenusi laboratóriumában. A “Miraj” kozmetikai gyárral való együttmüködés eredményeként két szabadalom született a nyest zsiradékának felhasználásával 5 kozmetikai
készítményben. Jelentős eredmény az Unguente farmaceutice kézikönyv kiadása
(szerző: dr. Popovici Adriana,1975).
Az 1973-as évvel kezdődően a tanszékek tudományos tevékenysége a különböző gyártó cégekkel és központi kutató intézetekkel való szerződéses kutatás
felé fordult. Így gyakorlatilag a kar összes tanszékei rendelkeztek, vagy jelenleg
is rendelkeznek ilyen kutatási szerződéssel: az Orvostudományi Akadémiával, az
“Azomureş” nitrogén-műtrágya kombináttal, az „IMATEX”, „Metalotechnica”,
„Prodcomplex” vállalatokkal, a Fotópapírgyárral, a “Farmec” kozmetikai céggel,
a“Plafar”- gyógynövényvállalattal, stb. Az 1978-ban kötött szerződések összértéke eléri az 500 ezer lejt.
A Kar oktatói aktívan részt vettek a Román Gyógyszerkönyv legutóbbi 3 kiadásának (VII, VIII, IX. kiadás) kidolgozásában, több cikkely összeállításával.
A Kar oktatóinak tudományos tevékenységét tükrözi a több mint 300 hazai
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szakfolyóiratokban megjelent cikk – nagy részük Egyetemünk lapjában (Revista
medicală – Orvosi Szemle), valamint rangos külföldi folyóíratokban: Die Pharmazie, Planta Medica, Naturwissenschaften, Plantes Médicinales et Phytothérapie,
Herba Hungarica, Tetrahedron, Revue d’Histoire de la Pharmacie, stb.
Karunk az összes jelentős hazai tudományos rendezvényen képviseltette magát tudományos dolgozatokkal. Így a nemzeti gyógyszerész kongresszusokon 83
dolgozattal, az I. Eredeti román gyógyszer szimpóziumon 8 dolgozattal (1978
január).
A helyi tudományos rendezvények sorában a MOGYI tudományos ülésszakai
mellett az Orvostudományi Társaságok Szövetsége (U.S.S.M.) által szervezett országos tanácskozások említésre méltóak.
A Kar oktatói dokumentációs céllal külföldön, illetve nemzetközi kongresszusokon voltak jelen Belgiumban, Bulgáriában, Csehszlovákiában, Franciaországban, NSzK-ban, Görögországban, Törökországban, Lengyelországban, Magyarországon, Szovjetunióban, USA-ban.
Befejezésül méltó felidéznünk tanítómestereink emlékét, akik egész életüket
Karunk és a hazai gyógyszerészképzés szolgálatába állították. Dr. Kopp Elemér
érdemes professzor a marosvásárhelyi farmakognóziai (gyógynövényismereti)
oktatás megteremtője, annak kezdetektől erőteljes fitókémiai irányt szabva. Egyben kezdeményezője volt a Gyógynövénykert létesítésének, amelyben ma 150 fajt
termesztenek. Az 1948-as tanügyi reformot követően az első doktorátusvezető
volt a romániai gyógyszerészképzésben.
Dr. Mártonfi László professzor a Gyógyszerészeti kémiai tanszék alapítója tevékenységének teljes területén kitűnt rendszerességével, eredményeivel a növényi
olajok és állati zsiradékok vizsgálatára kidolgozott új módszerei által.
Dr. Balogh László előadótanár 1962-ig a Fizikai tanszék vezetője volt, valamint
a Gyógyszerészeti Kar dékánja.
Hankó Zoltán előadótanár egyike volt a Gyógyszerészeti Kar megalapítóinak
1948-ban. A elsők közé tartozott az országban, aki síkraszállt a gyógyszertechnológiai oktatás fizikai – kémiai alapokra való helyezése mellett. A helyi OTTSz fiók
Gyógyszerészeti szekcióját is megalapította városunkban. Teljes életében hivatását határtalan elkötelezettséggel szolgálta mely által számunkra örök példakép
marad.
Gyógyszerészeti Karunk 30 évvel a megalakulása után egy állandó fejlődésben
álló közösség, egyre újabb megvalósításokra törekedve, úgy a tudományos kutatás, mint az új gyógyszerészgenerációk képzése terén, hogy azok jól felkészülten,
az egészségvédelem aktív harcosai legyenek, a forradalmi hazafiság szellemében
nevelve.
Közeleg az 1.200 ágyas új klinikai kórház felavatása, s ezzel egy újabb, modern
gyógyszertárral bővül a gyakorlati oktatás. Másrészt, a Kar újabb helységekkel
bővül az Intézet központi épületében, melyekben új laboratóriumokat rendeznek
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be.

A “Prodcomplex” vállalat, mely újabban gyógyszergyártó profillal bővül, lehetővé teszi a hallgatók és oktatók integrálását az ipari termelésbe.
Az eddig elért sikereink jelentős mértékben az Intézet vezetőségének, a Pártbizottságnak hozzáértő irányításának köszönhetők, annak a segítőkészségnek,
amellyel az anyagi és humán erőforrásbeli problémáink megoldását támogatták.
A Kar fontos problémáinak megoldásában állandó jelleggel élvezhettük a helyi párt és állami szervek támogatását, mindig megértésben és támogatásban részesültünk és alapszervezetünk részéről folyamatosan iránymutatást kaptunk az
oktató – nevelő és tudományos munka minden területén.
A 30 év alatt elért eredmények arra köteleznek, hogy a jövőben még nagyobb
erőfeszítéssel és kitartással munkánkban új minőséget hozzunk létre, az oktatásnak a gyakorlattal, az egészségvédelemmel való reális összekapcsolásával, tudományos tevékenységünk beépítésével az ország társadalmi – gazdasági életébe.
*Forum, 1979,21(4): 17-23
Dr.Ádám Lajos előadótanár
a Gyógyszerészeti Kar dékánja (1976-tól)

A negyedik évtized (1980-1989)- az elmaradt évforduló
Törésvonal
Közel 20 éves oktatói és tudományos tevékenységem után, a gyógyszerészdoktori cím birtokában, mikor a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karunk (GyK)
virágkorát élte, elért eredményei alapján elismertségnek örvendett hazai szinten
és külföldön, amikor a szakmai kiteljesedés korában éltünk, energiánk és munkakedvünk teljében, jövőbeni álmokkal és vágyakkal, lelkesedésünket egyszerre
csak derékba törte, szertefoszlatta a korszak úgynevezett “bölcs” párt- és államvezetésének intézkedése, akkor amikor a 20. század 80-as éveiben a kommunista propaganda a szocializmus teljes győzelmét hírdette országunkban, Románia
“aranykorá” – ról harsogva.
Ki kell emelnem azt, hogy a Gyógyszerészeti Kar oktatóinak egy maroknyi
csoportja –dícséretükre legyen mondva – helytelenítette és elítélte azt a felső határozatot, melynek célja a marosvásárhelyi gyógyszerészképzés megszüntetése
volt. Ezek az oktatók kérvényekkel próbálták a Tanügyminisztérium közbenjárását kérni a Gyógyszerészeti Kar megmentésére, a végzetes felszámolást célzó
határozat megsemmisítésére.
Sajnálatos azonban, hogy a Gyógyszerészeti Kar megmentésére irányuló megalapozott kérések semmilyen eredményt nem értek el, nem találtak meghallgatásra sem a Tanügyminisztérium sem a MOGyI olyan vezetői részéről, akik a
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hatalmon levő kommunista rendszer iránti hűségüket bizonyítva, valamint az
egyetem vezetőségéből való kizárástól félve nemtörődömséget tanúsítottak a
Gyógyszerészeti Kar sorsával szemben.
Azokban a szomorú emlékű években, 1986-1989 időszakában, amikor a Tanügyminisztérium a GyK számára nem biztosított beiskolázási számot, ennek a
tekintélyes Karnak a megszüntetését célzó határozat alapján, évente egyre több
egyetemi oktató maradt norma nélkül és kényszerült más munkakört keresni.
Egyesek közülük még a MOGyI kötelékében maradtak a folyamatban lévő kutatói
szerződések befejezésére, melyeket egyes helyiipari egységekkel kötöttek. Egyik
távozó, doktori címmel rendelkező kollega – jeles oktató és kutató – a megyei
kórház laboratóriumába kapott áthelyezést, analitikus gyógyszerészi munkakörben.Egy másik, ismert oktató és kutatókollega, vegyészdoktor, aki diákkoromban
nekem és sok más generációnak is tanára volt, Marosvásárhely egyik ipari egységének kutatólaboratóriumába kapott áthelyezést – fővegyészi minőségben. Jómagam főgyógyszerészi besorolásban a marosvásárhelyi Gyógyszervállalat Galenusi
laboratóriumába kerültem. Ez a helyzet úgy számomra, mint mindazon kollegák
számára, akik fel kellett adják az egyetemi oktatói státusukat, komoly lelki sérülést okozott, hiszen a helyzet kényszere miatt kellett elhagynunk a kemény munka és versenyvizsga nyomán szerzett oktatói állásunkat.
Ami engem illet, bár tárt karokkal fogadtak a Gyógyszervállalatnál, az új
munkatársak kevésbé értékeltek és bár új munkaköröm feladatait végrehajtottam, lelkemben nem volt sem öröm sem megelégedés. Lelkem mélyén szenvedtem, lesújtott ez az állapot, nosztalgiával gondoltam vissza a MOGyI-ban eltöltött
évekre, azokra a hallgatói generációkra akiknek a gyógyszerésszé válásában nekem is részem volt.
Minden keserűségem dacára reménykedtem a jövőben, abban, hogy ez a komor helyzet egyszer megváltozik és új idők köszöntenek az egész országra és újraéled az egyetemi gyógyszerészképzés Marosvásárhelyen.
A jövőbe vetett hitem adott erőt a munkám elvégzéséhez, az új főnökeim által kirótt feladataim teljesítéséhez, akik között olyanok is voltak akiket oktattam,
nemcsak a gyógyszerkészítésre, hanem szervezési, etikai és deontológiai ismeretekre is.
Meg kell jegyeznem, hogy a többi, állásuk elhagyására kényszerült, jólképzett
oktatókollegák is, tudásuk és szakmai képességeik birtokában becsülettel ellátták
az új munkahelyen feladataikat.
A jövőben való bizakodásom nem volt hasztalan önámítás, beteljesült, új remények és álmok születtek az 1989-es áldozati év történelmi eseményei nyomán.
Az 1989-es politikai fordulatot követően egy maroknyi oktató – akik még a
Karon maradtak – vette azt a bátorságot, hogy meggyőzze a Tanügyminisztériumot a GyK újjáteremtésének szükségességéről. Fáradozásaik sikerrel jártak és így
az egyetemi szintű gyógyszerészképzés 1990 elején újjászületett, s a MOGyI-n
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azóta, jelenleg is működik és – remélem – a jövőben is működni fog.
Az oktatói és tudományos tevékenység a GyK-án jelenleg modern alapokon, a
kor fejlettségi szintjének megfelelő igények szerint zajlik.
A GyK oktatói állománya megújult, javarészt a Karunkon 1990 után végzett
fiatal előadókkal és kutatókkal, a szakma jól felkészült, elhivatott és lelkes szakembereivel.
Mi, a szakma idősebb nemzedékeinek tagjai, 1990 után, rövidebb, vagy hos�szabb kényszerszünet után visszatértünk a GyK-ra, hogy visszaszerezzük korábban önhibánktól függetlenül elveszített állásainkat, amelyekre a Tanügyminisztérium újravizsgázást kért, s ez alaposan lehűtötte a visszatérés okozta örömöt
és lelkesedést, de mivel nem volt más választásunk eleget tettünk ennek a formai
követelménynek is. AGyK-ra való visszatérésünk után lelkesen folytattuk oktatói
és tudományos tevékenységünket, számos helyi és más egyetemi rendezvényen,
konferenciákon, nemzeti gyógyszerészkongresszusokon vettünk részt. Egyesek
kollegáink közül külföldön szervezett tudományos rendezvényeken is szerepeltek, tanulmányutakon gazdagították szakmai ismereteiket.
A GyK élenjáró oktatói szakkönyveket írtak, a szakma, a gyógyszerésztudományok új területeiről, tükrözve azt a tényt is, hogy 1990 után több új tárgy jelent
meg a Kar oktatásában.
Ezekben az években magasabb oktatói fokozatokat sikerült elérnünk, egyes
kollegák pedig miután professzori rangra emelkedtek, minisztériumi kinevezéssel doktorátusvezetők lettek a gyógyszerésztudományok területén.
A GyK-ra való visszatérés öröme és lelkesedése jegyében végeztük munkaköri
tevékenységeinket nyugdíjazásunkig.
Végezetül, kegyelettel gondolunk azokra az oktatókra és segédmunkatársakra akik
túl korán, vagy nyugdíjaskorukban távoztak az örökkévalóságba az élők sorából.
Székelyudvarhely - Marosvásárhely 2017 október Dr.Giurgiu Mihai ny.előadótanár
( fordította: Gyéresi Á.)

50. évforduló
Előszó - Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș
1948-1998 A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar
A második évezred végén elérkezett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Kar fennállásának félévszázados évfordulójához.
Egy 50 éves időszak, az egyetemi karok évszázados korához mérve nem hosszú
idő, de ezalatt Egyetemünk Gyógyszerészeti Karának sikerült sajátos jellegét kialakítania.
Egy ilyen létesítmény alapjainak lerakása 50 évvel ezelőtt merész tett volt
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ugyan, de utóbb bebizonyította életképességét.
Úgy vélem, hogy két mozzanat alapvető volt Egyetemünk és egyben a Gyógyszerészeti Kar fejlődésében és megszilárdításában. Előbb, amikor 1962-ben, egyedi kisérletképpen Európának ezen a felén, kétnyelvű oktatást vezettek be. Húsz év
alatt az érezhető, állandó fejlődésnek és együttműködésnek nyertese lett a román
nyelvű csoport („serie”) és a magyar nyelvű csoport egyaránt. Századunk* kilencedik évtizedében egy visszaesés következett be az orvosképzésben, de főként a
gyógyszerészképzés terén. Aztán, 1990-ben, az 1989-es román forradalom után,
kitartó munkával sikerült a Gyógyszerész Kar újjászületését elérni, amely korábban lassú és érdemtelen felszámolás helyzetébe került. Ilymódon a XX. század
utolsó évtizedében a Gyógyszerészeti Kar, akárcsak egész Egyetemünk, a gondolkodás, a szellemi megújulás, az alkotó értelem állandó fejlődésben levő terévé
vált.
Az igazság iránti tisztelet, a kiegyensúlyozott elvek tisztasága, tudományos
igényessége és etikája, iskolánkhoz való érzelmi kötődésünk, a hallgatók és oktatók hűsége járultak hozzá e Kar maradandó jellegéhez.
Tekintsünk bizalommal a jövő elé és kívánjuk, hogy a Gyógyszerészeti Kar a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem örök életű legyen („tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”), hogy utódaink utódai ezeréves korára is
emlékezzenek.
1999 március 14
Prof. dr. Ion Pascu Rektor
*Meg jegyzés: XX. század (ld. 1999)
(Fordítása: Gyéresi Á.)

Évezredek vízválasztóján
- a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 50 éve
Tükröződhet-e a mérhetetlen óceán fennsége egyetlen vízcseppben?
Tükröződhetnek-e egy pezsgő korszak eszméi, vívmányai, felfedezései egy kis,
de törekvő – gyakran erejét meghaladó – nagy eszmények választó fakultás szerény megvalósításaiban?
A Gyógyszerészeti Kar megszületésétől eltelt félévszázadra, egy eseményekben
gazdag, gyakran minden tekintetben ellentmondásos korszakra visszatekintve,
amelyben az idő példátlan ütemben gyorsult fel, ezek a gondolatok önmaguktól
jelentkeznek. Hazai, európai, sőt az egész világra kiterjedő erőtérben élünk.
Ha csak legszűkebben a tudomány és a technika fejlődését tekintjük is, ezekkel
az évtizedekkel az információ-robbanás és korszakalkotó felfedezések sorozata
társítható. A gyógyszerész, képzettségének sokoldalúságából adódóan, érzékenyen nyitott a legtöbb tudományos felfedezéssel szemben, sokat közülük szakmailag sajátjának tekint. A kor kiemelkedő – sok esetben Nobel-díjjal fémjelzett
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– megvalosításai, mint például a Paulingtól származó „molekuláris betegség”-hez
kapcsolódóak, a DNS szerkezete és szerepe, a génmanipuláció, a központi idegrendszer működésének molekuláris alapjai, az immunrendszerek működése, a
rákokozó onkogének felfedezése, a G-proteinek szerepe a sejtek közötti információátvitelben, az azidotimidin és az acyclovir szintézise és fontossága a HIV-proteáz enzim működésének gátlásában, és sok más, az évek során természetszerűen
épültek be a tanszékek oktatási tervébe. Erre a „hagyományos” gyógyszerészeti
kar rangja is kötelezett, mint a többi, kortárs gyógyszerészeti karokat is, természetesen a magunk sajátosságai mellett.
A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 1948-ban létesült, 1962-ig az oktatás
magyar nyelven folyt, majd ettől a tanévtől kezdve kétnyelvű – román és magyar
– egyetemi fakultásként működik. Az eltelt idő alatt kb. 1 500 hallgató kapott itt
gyógyszerész oklevelet.
Az oktatás – az évek során fellépő változtatások figyelembevételével – a természettudományok (matematika-informatika, biofizika, kémiai tanszékek, anatómia és élettan) körébe tartozó alaptantárgyakkal kezdődik, amelyekre majd a
szaktárgyak épülnek. Ez utóbbiak a főbb, általános gyógyszerészi – gyógyszertári, galénusi laboratóriumi – munkakörökre készítik fel a leendő gyógyszerészeket. Ebben a képzésben alapvető szerephez jut a gyógyszertechnológia, a gyógyszerészeti kémia és a gyógynövényismeret tanszék. A gyógyszerésznek, mint a
gyógyszerek avatott ismerőjének, azok felhasználásáról és hatásáról is alapos tudást kell szereznie, ez a gyógyszerhatástan tanszék feladata. Minden tanszéken
nagy figyelmet szentelnek a hallgatók gyakorlati foglalkoztatásának (az előadás:
laboratóriumi gyakorlat óraaránya 1:2 és 1:3 között változik). A különböző oktatási formák hatékonyságát jelentékenyen növelik az audiovizuális módszerek
és a multimédia-információátadás lehetőségei. Az oktatási tervben több tanszék
a gyógyszerészképzés klinikai vonatkozásait (klinikai gyógyszerészet, klinikai
laboratórium), a gyógyszergyártás (ipari gyógyszerészet és biotechnológia), a
fizikai-kémiai és biológiai gyógyszerelemzés és ellenőrzés (analitikai kémia, fizikai kémia, gyógyszerellenőrzés), az élelmiszerek biokémiai elemzése (biokémiai klinikai laboratórium, élelmiszerkémia és közegészségtan) tárgyköreit öleli
fel. Különleges hangsúlyt kap a hallgatók fitoterápiás szakképzése. Ezt lényegesen elősegíti az oktatás rendelkezésére álló botanikus kert és gyógynövénykert
is. Tekintve, hogy a gyógyszerész a gyógyszerhatás és optimizálás szakértője is,
az oktatás jelentős összetevője a biofarmácia és farmakokinetika tanszék is. A
gyógyszerészeti kar az egyedüli felsőfokú oktatási intézmény, ahol a különböző
mérgező anyagok hatásáról a hallgatók alapos képzésben részesülnek (általános
és ipari méregtan), s ezek az ismeretek, együtt más tárgyak tananyagával, környezetvédelmi szakosodást is jelentenek.
A hallgatók sajátos szakmai arcélének kialakulását radiofarmáciai, állatgyógyszerészeti, alternatív gyógykezelési (homeopátia), a gyógyszeres terápia kocká60



zati tényezőire (farmakovigilencia), valamint a sürgösségi elsősegélynyújtásra
vonatkozó ismeretek elsajátítása egészíti ki.
A gyógyszerészeti gyakorlat számos egyéb, mai kérdésnek, új követelményrendszereinek a megértését, a helyes tájékozódást és magatartást segítik elő a
gyógyszerészi erkölcstan (etika és deontológia), gyógyszerügyi szervezés- és törvénytan, piackutatás és vállalkozásvezetés tanszékei.
A felsorolt tantárgyak és szakterületek egy része – mint az a tanszékek történeti áttekintéseiből is kitűnik – még nem szerepelhetett az első tantervekben,
egyesek csak évtizedekkel kesőbb jelentek meg.
A tanszékek állandó feladatuknak tekintették oktatási terveik állandó felújítását és tökéletesítését. A mai tantervek tükrözik a X. Román Gyógyszerkönyv, az
Európai Gyógyszerkönyv, valamint számos nemzetközi előírás (GMP, GLP, GPP,
GCP) követelményeit. Hasonlóképpen beépülnek a gyógyszerkutatás és technológia új eredményei (gyógyszeralakok, új gyógyszerek). A fizikai és kémiai jellegű
tanszékek következetesen tértek rá és alkalmazzák a IUPAP, IUPAC nemzetközi
szervek nevezéktanát és mértékrendszerét, nemkülönben az ISO előírásokat.
A legtöbb tanszék, köztük a szabadon választhatók is, saját kőnyomatos vagy
kinyomtatott oktatási anyagot (előadásjegyzetek, laboratóriumi útmutatók) bocsát a hallgatók rendelkezésére. Ezek közül több már újabb, javított kiadásokat is
megért.
Az oktatási terv tartalmának és szerkezetének változásait – közvetlenül vagy
közvetve – a licenciátusi záróvizsga (előbbi néven: államvizsga, diplomavizsga)
felépítése is tükrözi, a kezdeti dolgozat-megvédéstől a mai összetett (általános
ismeretanyag, szakismeretek, dolgozatmegvédés) alakjáig, amelyből képet alkothatunk egyes szaktárgyak súlyáról is (a gyógyszerek kémiája, technológiája és
hatása).
A Gyógyszerészeti Kar – az elmúlt öt évtized alatt – jelentős eredményeket
mutatott fel mind az oktatás, mind a tudományos kutatás területén. Ezek tükröződnek a több éve szervezett egyetem-utáni oktatásrendszerének a felépítésében
is, ez a következő: továbbképző előadássorozatok (Gyógynövényismeret-fitoterápia, Természetgyógyászat, Klinikai gyógyszerészet, Új gyógyszertechnológiák,
Kozmetológia, Gyógyszeranalitika és ellenőrzés, Gyógyszerészeti vállalatvezetés,
piackutatás és törvényismeret), rezidenciátus (Általános gyógyszerészet, Laboratóriumi gyógyszerészet, Klinikai gyógyszerészet), doktorátus (Gyógynövényismeret, Fitokémia, Gyógyszertechnológia). Megemlítjük, hogy az első gyógynövényismereti továbbkepzést még 1961-ben dr. Kopp Elemér érdemes egyetemi
tanár szervezte. Ez a kiváló tudós az egész országban elsőként – és egy ideig egyedül – vezetett gyógyszerészdoktorátust (Farmakognózia-szak).
Mivel a tudományos kutatás minden igényes egyetemi oktató munkájának elengedhetetlen része, az egész eltelt időszakban a tanszékek különleges figyelmet
szenteltek ennek a területnek. Habár a Kar kutatási tervei igen változatosaknak,
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sokirányúaknak tűnnek (növényi termékek gyógyszerészeti értekesítésének és
minőségjavításának átfogó vizsgálatai, új gyógyszerek előállítása és bevezetése a
gyógyszerészeti gyakorlatba, gyógyszerészeti jelentőségű zárványkomplexek tanulmányozása, farmakokinetikai vizsgálatok, gyógyszerészeti fontosságú anyagok biohasznosítása és kölcsönhatásainak kutatása, Erdély természetes vizeinek
és gyógyiszapjainak elemzése, a Maros-folyó szennyezettségének tanulmányozása, herpesz-vírusok okozta idült fertőzések kóroktana autoimmun megbetegedésekben, gyógyszerek klinikai követése s. í.t.), lényegében látható módon, az
interdiszciplinarítás elfogadott követelményei szellemében összetartanak. Ennek
megfelelően, a legtöbb tanulmány a gyógynövénykutatás, illetve új gyógyszeralakok technológiája vonzáskörében született meg, ami a kutatásoknak különleges
mélységet és átfogó jelleget biztosított.
Nagyszámú kutatási tervet neves külföldi egyetemekkel és tudományos intézményekkel együttműködve fejlesztettünk ki, illetve oldottunk meg (Bochum,
Bonn, Bécs, Budakalász, Szedeg, Chişinău).
A több mint félezer, belföldi és külföldi szakfolyóiratokban nyomtatásban
megjelent dolgozat, továbbá hazai és határon túli tudományos értekezleteken,
konferenciákon, kongresszusokon elhangzott, nagyságrenddel nagyobb számú
közlemény és azok fogadtatása meggyőző tükre a Kar dolgozói ilyen vonatkozású eredményes munkájának. Ezekhez még hozzá kell számítanunk azt a kb.
30 szakkönyvet, amelyek ismert bel- és külföldi kiadók gondozásában jelentek
meg. A felsorolt munkákban összefoglalt eredmények több esetben egyes – a
gyógyszerészeti vagy kémiai tudományokhoz tartozó – jelenségek vagy kérdések megközelítése, illetve megoldása tekintetében új távlatokat nyitottak meg és
új tudományos iskolák kialakulását körvonalazták. A legfontosabb eredmények
bejegyzett szabadalmak, gazdasági vállalatokkal és kutatóintézetekkel megkötött
szerződések magvát képezték.
És nem feledkezhetünk meg, természetesen, a hallgatók szakkörökben, vagy
az oktatókkal közös csapatban végzett tudományos munkájáról sem. Ennek eredményeit az Egyetem, vagy más – gyakran külföldi – egyetemi központok tudományos rendezvényein mutatták be. Ha csak a megvédett diploma-dolgozatokat számítjuk is, tudva, hogy Karunkon ezeknek kb. 90%-a kísérletes munka, az
csaknem 1500 tudományos diákközleményt jelent.
Eredményeink az elmondottaknál lényegesen gazdagabbak és részletezhetők.
Ezeket elolvashatjuk a tanszékek visszatekintéseiben. Vessünk viszont egy pillantást a jövőbe, néhány olyan kihívásra, amelyek – közelebbről, vagy távlatban –
minket is érintenek, amelyekre a gyógyszerésznek is válaszolnia kell.
AZ Európai Unió nemrég tette közzé az 1998-2002 időszakra lebontott fejlesztési tervének legfontosabb célkitűzéseit (Fifth Framework for Research and Technological Development). A Terv Európa összes országa számára hat fő kutatási
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irányt körvonalaz:
1. közegészség és élelmezés
2. vírusos és más fertőző betegségek ellenőrzése
3. a biotechnológia gyorsított ütemű fejlesztése („sejtüzemek”)
4. vízgazdálkodás és vízminőség
5. környezet és egészség
6. a falusi környezet átfogó fejlesztése
A Terv általános célkitűzései között szerepel egy olyan keret kiépítése, amely
lehetővé teszi az összes tudományos kutatási terület infrastruktúrájának közös,
országhatártól független használatát. Ösztönzi az infrastruktúrát használó tudományos munkatársak fokozott együttműködését az egységes minőségi munkakövetelmények közös kialakítása érdekében, egy „kritikus tömeg” kifejlesztését
a csúcsteljesítményű – modern műszerezettségre és technológiára épülő – tudományos kutatásban, valamint a komplementaritás és interoperabilitás elvének
érvényesítését.
Kulcskérdés az emberi tényező és versenyképességének nevelése. Ez utóbbit
főleg az oktatás és a szakemberek közötti mozgékony kapcsolatfenntartás biztosítja, amiben különös hangsúlyt kap az oktatás-képzés technológiájának a korszerűsítése.
Nyilvánvaló követelmény, hogy a kutatás bármely területén az emberi jogokat
és értékeket messzemenően tiszteletben tartsák, ez az európai gondolkodás alapköve. Az „Etika” a tudomány és a technológia fejlődésének fő összetevője.
Bár már közhelynek tűnik, de valóság, hogy Európa ma alapvető változások
színhelye: az ipari társadalomról az információs társadalomra való áttérés korát
érjük, s ez utóbbi Európa országai kohéziójának alapvető tényezője.
Visszatérünk a feltett kérdéshez: tükrei és tevőleges részei leszünk-e, lehetünk-e a Tervnek és más, hozzánk is szóló tervek célkitűzéseinek, illetve azok
valóra váltásának? Eddigi eredményeink, a megnyitott távlatok arra bíztatnak,
hogy derűlátóan forduljunk a jövő felé. Az itt végzett gyógyszerésznemzedékek
az élet legkülönbözőbb területein álltak és állnak helyt. Sokan közülük ma elismert szakemberek, üzletemberek, akadémikusok, egyetemi tanárok, az országban és külföldön szakterületük megbecsült képviselői.
Remélem, hogy mindnyájan, akik fellapozzák ezt a kötetet, felidézik ifjúságuk
emlékeit, álmait, az olvasottak talán mérlegkészítésre is ösztönöznek: tartalmasak voltak-e az eltelt évek, elértük-e amit szerettünk volna? S ráébredünk, hogy
bármilyen is volt sorsunk, ha voltak is vélt vagy valós zsákutcák, megtorpanások,
válságos helyzetek, mindig van kiút, nem vagyunk egyedül.
(Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș 1948-1998 A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar)
Marosvásárhely, 1999. március
Dr. Tőkés Béla
egyetemi tanár, dékán
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Jelen és jövő a Gyógyszerészeti Karon
A jelent a múltra alapozva építjük és a jövőről egy szilárd jelen esetén álmodhatunk. Alakuló, „cseppfolyós” időszakban élünk, ami még tegnap bizonyos volt
az ma már bizonytalan lehet. Ez érvényes a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Gyógyszerészeti Karának elmúlt évtizedére is, amelynek küldetését bonyolították az egyetemi oktatással szemben támasztott jelenlegi
követelmények és a tudós társadalom gondjai is.
Az oktatás és a kutatás minőségi szintjére vonatkozó magas követelmények
bevezetése, a kiválósági szint elérése és a már bejárt területek kiterjesztése olyan
tervek célkitűzései melyek – a folytonosság jegyében – hídat képeznek a múlttal,
de ugyanakkor a jövőbe is átívelnek.
A Gyógyszerészeti Kar, mint a képzési folyamatok minőségi javításának elkötelezettje, mely az átgondolt oktatási és kitartó kutatási tevékenység által, az
oktatók és a hallgatók kreatív megoldások keresésére irányuló összehangolt munkájával – a jelen és a jövő érdekeinek megfelelően – az utóbbi évtizedekben elért
eredményeket sikeresen a tartós fejlődés szolgálatába állította.
Mérlegkészítéskor elvárás az eddigi megvalósítások és a jövő távlatainak az
összevetése.
Megállapíthatjuk, hogy minden, ami megvalósult, egy felfelé ívelő egyenesként a folyamatosságot, a hagyomány és a haladás egyensúlyát követte.
Az elmúlt évtizedben a MOGYE Gyógyszerészeti Kara, folytatva a már megkezdett reform-folyamatot, továbbra is hangsúlyt helyezett az oktatási tevékenység folyamatos javítására, nyitással az új befogadására, összehangolva az európai
standardokkal.
Megtörtént a tantervek összehangolása az Európai Unió irányelveivel, az egyes
tantárgyak szerkezete és aránya, a tanulmányi évek tantárgyi beosztása, a heti
óraszám tekintetében.
Az egyetemi oktatás országos akkreditációs bizottsága (ARACIS) hitelesítette
a gyógyszerész- és a gyógyszerészasszisztens képzési programjainkat.
A vállakozói szemléletnek a kutatásban való megjelenítésével, a kiválósági
szintű kutatást megcélozva, a nemzetközi előírásoknak megfelelő helyes kutatási
és laboratóriumi gyakorlat normáinak alkalmazása, az oktatók és a doktoranduszok mellett a hallgatók bevonása a kutatási tevékenységbe, az utóbbi években a
tudományos kutatómunka stratégiájának részét képezték.
Ebben az időszakban folyamatosan növekedett a hallgatói létszám (I.-V. év:
1999-ben 243 hallgató, 2010-ben – 567). Jelenleg az oktatási folyamatban biztosított szolgáltatások mellett korszerű intézeti keret biztosítja a hallgatók kibontakozását, saját elképzeléseik érvényre juttatását.
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Az infrastruktúra tekintetében fontos megemlíteni, hogy az elmúlt évek során
felújították a Kar oktatási laboratóriumait, gyógyszervizsgálati valamint központi
műszerlaboratórium létesült, négy műszeregyüttessel. E korszerű műszerek jelentősen bővítették a gyakorlati képzés lehetőségeit és lehetővé teszik a diplomamunkák kísérletes részének színvonalas kivitelezését.
A Gyógyszerészeti Kar félévszázados ünnepsége óta (1999) eltelt időszak hullámzásai, útkeresései közepette rendszerint sikerült a realitások talaján maradni.
Valamennyi erőfeszítésünket a jövőbe vetett bizakodással tettük.
Ennek jegyében bízunk abban, hogy egy integrált Gyógyszrészképzési és Orvosbiológiai Kutatási Centrum létesítése a közeljövőben jelentősen hozzájárul
majd a teljes mértékben európai, világszínvonalú gyógyszerészképzés biztosításához.
Reményünk van arra, hogy az elkövetkező években beindul az angol nyelvű
képzés is a Gyógyszerészeti Kar multikulturális jellegének továbbfejlődéseként.
Ez év őszétől – remélhetőleg – Karunkon elkezdődhet a mesterképzés is.
Bízunk abban, hogy „a civilizáció az ész, a szív és a tett egységére épül” (Pam
Braun).
Hiszünk a különbözőségen alapuló egységben.
A hatodik évtized/Al șaselea deceniu (2011)
Prof.dr. Daniela-Lucia Muntean
dékán
( fordítás: Gyéresi Á.)
Visszatekintés
Több mint egy évtizeddel ezelőtt készült kötetünk az 1948-ban alapított Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar (MVGyK) félévszázados működéséről. Eleven
emlékem még az a csapatmunka, mely ezt a kortörténetinek is nevezhető emlékkönyvet eredményzete. Volt miért lelkesedni, hiszen akkor az újrakezdés kreatív,
lendületes tevékenységének boldog tudatában voltunk.
Költői lehet a kérdés, maradt-e még ez a láz? Az igenlő válasz nem lehet kérdéses. Hajtóerő és tanulság is a saját történelmi időnkénti elemzése, ünnepi felidézése. Az előző kötetünkben megidézett időszakról elmondható, hogy viharos
félévszázad volt: az indulás magasztossága, a tekintélyt hozó szorgos tevékenység,
a sokkoló hatású, erőszakos felszámolás veszélye, majd az újjászületés és megújulás évtizede.
Az indulás (1948) lelkesítő ereje, az összefogás gyümölcsöző értékteremtése
hamarosan a gyanakvás és az erőszakos „iránymutatás” vonalas elvárásaival ütközött. A szakmai képzés színvonalának és igényességének biztosítása az iskolateremtő nemzedékek elévülhetetlen érdeme. Igen, ez az iskola hírnevet vívott ki
az országban és a világban egyaránt. A MVGyK Romániában a harmadik – önálló – karként létesült, végzettjeit az országban mindenütt előszeretettel fogadták.
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Nagyon jó ajánlólevél volt a Marosvásárhelyen szerzett gyógyszerész oklevél. Az
MVGyK ugyanakkor az anyanyelven való oktatás intézményeként – egyetemes
értelemben – a második önálló kar volt évekig. Olyan egyetem szorgalmas kara
volt, melynek folyóiratát (Orvosi Szemle – Revista Medicală) nemzetközi adatbázisok tartották nyilván és rangos külföldi folyóiratok idézték – már jó félévszázaddal ezelőtt.
Áldozatos munkát végeztek elődeink bár sorsukat nem mindig jutalmazta
ezért elismerés, értékteremtő tehetségük nem mindig tükrözte jól megérdemelt
oktatói fokozat. A tudományos fokozat szerzése tekintetében országos és nemzetközi hírnévre tett szert a gyógynövény-kutatás, saját háttérintézmények létesítésével is megtámogatva a gyümölcsöző kutatómunkát.
Jeles tanárelődeink és a Kar mindenkori munkatársai tevékenyen részt vettek
a Román Gyógyszerkönyvek VII. – X. Kiadásainak szerkesztésében, valamint a
hazai szakfolyóirat – Farmacia – szerkesztő bizottságában, annak első számától.
Sajnálatos módon, a dinamikus fejlődés, a felmutatott és hallgatólagosan elismert szakmai értékek dacára, egy erőszakos beavatkozás (1986-1989) csaknem
tönkretette az előző 40 év eredményeit. Ezen megrázkodtatás után, maroknyi oktató harca tette lehetővé a folytatást. Igen, ezzel indult az iskolánk ötödik évtizede, amikor is az addigi hagyományok talaján kellett útjat teremteni ahhoz, hogy
a 39. (1990) gyógyszerészgenerációt – a korábbi megszakítás miatt – 1994-től
további 17 követhesse. Nehéz, új korszak volt ez az évtized, a Főnix-madárként
újjászületett Karon. A lekesedés, az öröm – minden ellenérzés dacára – most sem
hiányzott. A maroknyi oktatói állomány erőfeszítései a mértéken felüli oktatási
feladatok mellett, a fiatal, tehetséges utánpótlás nevelését is biztosítaniuk kellett.
És ezzel párhuzamosan a szemlélet, az oktatás korszerűsítésére is fokozottan figyelni kellett. A folyamatos megújulás, a szakmai globalizáció követelményei és
irányzatai, a humánumtól időnként elrugaszkodott csábítások mellett kellett az
okatatás józan szemléletét, irányát keresni és megtalálni.
A tudományos fokozatszerzés lehetőségeinek bővülése nyomán a feladatokhoz fokozatosan felnövő új oktatói nemzedék igazi tűzkeresztségen esett át. Ez
a hatodik évtized egyik legfontosabb hozadéka. E szempontból fontos, hogy jelentősen szélesedett a doktori képzés kari választéka, a gyógynövényismeret (farmakognózia), farmakológia mellett a gyógyszerészeti kémia, a fizikai kémia és
gyógyszeranalízis területein is szerezhető gyógyszerészdoktori cím.
A szakemberi bázis megerősödése mellett az egyetemi infrastruktúra (laborok, előadótermek felújítása, számítógépek, műszerlabor) is bíztató fejlődésnek
indult.
Ebben az évtizedben történt meg Románia csatlakozása az Európai Unióhoz, és ennek keretében az Európai Gyógyszerkönyvi Egyezményhez. Mindez új
szemlélet, kapcsolat- és követelményrendszer lehetőségét hozta és megvalósítását
szorgalmazta. Az 1990-es nyitás eredményeként szakembereink számos nemzet66



közi rendezvény résztvevőiként szereztek újabb elismerést a Karnak. Kapcsolatok
épültek ki nemzetközi egyetemi programok keretében. Ezek közül is kiemelkedik
a CEEPUS program, mely a legnagyobb lehetőségeket biztosította doktorandusaink számára, lehetővé téve, hogy több külföldi egyetem oktatóival kapcsolatban
kerüljenek, az együttműködések nyomán színvonalas eredményeket mutassanak fel és rangos tudományos folyóiratokban közölhessenek. Eggyüttműködési
egyezmények résztvevőiként oktatóink, doktorandusaink, hallgatóink kapcsolatban állnak a Szegedi Egyetem, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi
Karaival. Hallgatóink is egyre inkább élnek az ERASMUS program biztosította
külföldi részképzési lehetőségekkel.
A MVGyK-on végzettek száma 2010-el bezárólag meghaladta a 2100-at
(2149). Az utóbbi évtized alatt jelentősen megnőtt a hallgatói létszám, így ebben
az időszakban (1990-2010) végzett az összes abszolvensek 30%-a (671). Eleddig
56 gyógyszerész generáció hagyta el az Egyetem kapuit, sikeresen helytállva a
gyógyszertervezés, gyártás, minőségvizsgálat, forgalmazás és a klasszikus gyógyszertári tevékenység területein, európai országokban és más kontinenseken is.
A Kar megújult életének sikeres próbaköve volt a 2010 októberében első ízben
Marosvásárhelyen rendezett XIV. Nemzeti Gyógyszerész Kongresszus. Immár
4 éve megrendezzük a doktoranduszok tudományos tanácskozását, nemzetközi
részvétellel. Az évente sorra kerülő tudományos diákköri konferenciák igen jelentős eseményt jelentenek az Egyetem és a Kar életében is.
Az utóbbi évtizedben indult el a 3 éves gyógyszerész asszisztens képzés is. Lényegében adott a lehetőség az angol nyelvű képzés beindítására is.
Hat évtized – egy emberi élet. Az iskola – reményeink szerint – örök. A megszerzett hírnév, az értékes múlt továbbra is kötelez. Ezért kell időnként mérleget
készíteni, önvizsgálatot végezni és próbálni a jövőbe nézni. Ezt szolgálja a jelen is.
A hatodik évtized/Al șaselea deceniu (2011)
dr. Gyéresi Árpád
egyetemi tanár

II. Hallgatói és oktatói emlékek
Emlékképek – a kezdetek és történetek hallgatói és oktatói pályafutásom 43
éves időszakából
Az 1948-ban alakult Gyógyszerészeti Kar fő alapítója Hankó Zoltán tanár úr
volt. Első tanáraink dr. Eperjessy Anna, dr. Kiss Árpád voltak, valamint a már
1945-ben létesült Orvosi Kar oktatói közül dr. Obál Ferenc, dr. Kótay Pál is. Kolozsvárról érkeztek: dr. Kopp Elemér és dr. Mártonfi László.
A Gyógyszerészeti Kar első évfolyamának hallgatói 1948-ban a Kolozsvári Bo67
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lyai Tudomány Egyetemről jöttek át (Matematika kar, Gyógyszerészeti szak), de
többen Bukarestből is Marosvásárhelyen folyatták tanulmányaikat.
Az egyetemet 1950-ben piros (érdem) diplomával végeztem, ez azt jelenti,
hogy 9-esnél nem volt gyengébb jegyem.
Az egyik 9-es történetét megemlítem. Mártonfi L. professzor jó barátja volt
Kopp Elemérnek, aki mellett később 12 évet dolgoztam, az első naptól, 1948-tól
kezdve díjtalan, majd 1949-től kinevezett gyakornokként. Mártonfi prof. többször látott a tanszéken. A farmakognózia gyakorlatok gyakran ütköztek az ő előadásaival, amelyeken ott kellett volna lennem és így az egyik legtöbbet hiányzó
diák voltam. Amikor megjelentem Mártonfi prof.-nál vizsgázni megkérdezte:
„hát a kolleganő még diák?” mert egyszer sem látott az óráin. El lehet képzelni
milyen reszketve adtam elő amit tudtam...
Az első évek nehézségeiről sokat tudnék írni: pl. a lovardából összeszedett bútorzatról, arról, hogy 26-an laktunk egy-egy háló helységben, hogy Kopp professzor az egyik tusolóban aludt az első hónapokban. De sok szép és felejthetetlen emlék is fűződik az alapítás izgalmához, melyben férjemmel, Rácz Gáborral
együtt az első naptól kezdve mint díjtalan gyakornokok részt vettünk. A visszaemlékezésben a legszebb az a fiatalságot jellemző lelkesedés, tenniakarás ami sugárzott mindannyiunkból. A már 1949-ben hivatalosan kinevezett gyakornokok
közül a következőket említem: Balogh L. Éva – toxikológia, Simonffi Z., Sarudi
L. – Galenika, Szabó Endre – fizika, Rácz G., Kotilla E. – farmakognózia.
Következzenek oktatói pályafutásom emlékei:
Farmakognózia (1948-1960)
Kopp E. prof. – a Farmakognózia tanszék megalapítója – nem buktatott, addig
kérdezte a diákot míg átmenő jegyet adhatott. A gyakorlati vizsga viszont kizáró
jelleggel bírt. Aki sokat hiányzott, vagy gyengébb volt évközben, már szóbelire
sem engedtem. Igy volt ez Cs. Margitka esetében, aki egyszer a folyosón hangoztatta felháborodását: kihez menjek panaszra hiszen a dékán (t. i. Dr. Rácz Gábor)
a férje? Nem engedtem át tényleg, de négyszemközt felszólítottam, hogy pótoljuk
együtt a hiányzásokat. Aztán, a 10 éves találkozóig már jó barátunk lett, a férjével
együtt. Akkor elmondta, hogy én voltam az első aki őt megbuktatta, de az első is
aki azt mondta neki, hogy „akinek ilyen jó feje van abból kitűnő, a szakmában
elismert gyógyszerész lehet! Ne csak kegyelem „elégséges”-sel, „jó”-val legyen
tele az az index Cs. elvtárs (a papa) miatt, hanem használja is az eszét!” Végül, az
egyik legjobb, legmegbecsültebb gyógyszerészként működött korai haláláig, ez a
kedves tanítványom.
Kopp professzor az állatkísérletes bizonyításokkal engem bízott meg. Saját
maga nem szerette nézni még a gyógyszerkönyvben szereplő hivatalos biológiai
meghatározásokat sem. Egy alkalommal több tengerimalac volt kifeszítve, elaltatva és szívmegállásig digitalis kivonattal beadagolva. Mikor bejött azt mondta:
erre a kegyetlenkedésre csak a nők képesek! Megkérdeztem, szükséges-e ez a kí68



sérlet vagy sem? Természetesen, hiszen ez a vizsgálati, (hatékonyság bizonyítási)
módszer. Hát, bevallom én sem csináltam szívesen...
6 államvizsgásunk munkáját irányítottam (Kasztl Gy., Monus I., Arany E.,
stb.) amikor is egyesek kitűnően végezték a dolgukat (K. Gy. kollega) mások meg
vagy nem merték megfogni az állatot vagy az a megszorításban elpusztult (M. I.).
Ekkor kérdezte meg László Sándor, a segítségem, a kitűnő laboráns „én mikor
kapok gyógyszerész doktori diplomát? hiszen évente 3 bis 6 végzősnek segítek.
Sokszor helyettük végezte, sikerrel és szakmai hozzáértéssel a munkát!
Farmakológia/Farmakodinámia (1960-1991)
Párhuzamosan tanítottam a gyógyszerész és fogorvos hallgatókat. Utóbbiaknak sokszor hangoztattam, hogy nagy pechük van mert a gyógyszerészek sokkal
jobban készülnek a hivatásukra. Pl. K. R. igen szorgalmas diákom volt, viszont a
fogorvosira járó bátyja esetében felhívták a figyelmemet arra, hogy nem csak át
kell engedni, hanem „jó” osztályzatot is kell kapnia, mert „élsportoló”. Ettől kezdve ismerték meg a diákok az én becsületes álláspontomat és mondásomat, mely
szerint Farmakológiából, a gyógyszerek rendeléséből nincs nálam „elég jó”, vagy
„jó” jegy, addig jön vissza a diák amíg az anyagot „jeles”-re, „kitűnő”-re elsajátítja,
mert a „jó” osztályzatnál még tévedhetünk (a beteg mellett) és meghalhat a beteg.
A 20, 30 éves találkozókon sült ki, hogy még azok a diákok is megszerettek és
megbocsájtottak nekem, ahol egy csoportból (14-ből) 10-et visszahívtam újravizsgázni, vagy meg is buktattam...
A sok hiányzást és a velejáró hiányos tudást mindig erősen kifogásoltam. Az
egyik évfolyamon igen sokat hiányzó diákunkról a többiek jelentették, hogy most
is azért hiányzik mert épp sportversenyen vesz részt. Azt feleltem „nem bánom,
de a gyakorlatokon jelen kell lennie!” Ez nem „Fără Frecvenţă” – ahol az egyetem
látogatása nem kötelező (mint pl. jogi fakultáson). A diákok jót mulattak, de a
kedves P. M. kolleganő – P. Ö. diákom későbbi felesége – figyelmeztette őt. Ennek nyomán aztán jól össze is szedte magát és a legjobb barátságban fejeztük be
a szigorlatot. Ez a házaspár később a szakmában is ragyogóan megállta a helyét.
Nagyon szerettem és pártfogoltam a diák szimpátiákat. A mi folyosónkon sétált gyógyszerész kolleganőre várva számos orvostanhallgató. Így ismertem meg
Dr. Tamás Attilát aki az én egyik legügyesebb, legszebb diákunkra várt. Bereczki
Papp Márta az én példám arra hogyan lehet megcáfolni a szőke nőkről szóló
vicceket. Azért mert szőke, ragyogó megjelenésű volt, lehetett a leginteligensebb
és egyben legszorgalmasabb diákom, majd egy a szakmában is elismert gyógyszerész. Még a tengeri malac kísérletet is végig elvégezte (utólag bevallotta, hogy
közben rosszul lett és kivezették, de én erről nem is tudtam, csak azt láttam, hogy
munkáját kitűnően elvégezte). Ha tudtam, hogy valamelyik diákom szőrre allergiás, akkor a gyakorlatokon és a vizsgán is csak a békás kérdés megoldását kapta.
Van ami hamarabb, van ami csak 30 év múlva sült ki. De úgy érzem, a diákjaim
nem hiába végezték el ezeket a gyakorlatokat és hallgatták előadásainkat.
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A diák szimpátiákból sok jól sikerült házasság lett. K. Marika magyarul hallgató, R. Laci románul hallgató csoportelső volt. A gyakorlataimon kerültek egymás mellé. Bizony itt Marika az állatkísérletek jó részét a Laci segítségével oldotta
csak meg, de ezt a szimpátiának tekintettem, a kialakuló barátságnak vettem és
szemet hunytam felette. Bizony jól tettem, mindkettőből kiváló szakember lett és
jól sikerült házasság, 2 gyermekkel!
A szakma szeretetét és megbecsülését én főleg Hankó tanár úrtól tanultam és
adtam tovább diákjaimnak. Akár a gyógynövénytanon, vagy akár a gyógyszertanon dolgoztam. Büszke vagyok tanítványaimra és arra, hogy a legtöbb külföldre
elkerült diákom szakvizsgát farmakológiából tett. Igy lett Péter Olgiból klinika
igazgató Floridában, számos diákomból vezető állású gyógyszerész vagy orvos.
Pl., Kovács Zsuzsából agykutató Londonban, aki mindig hangoztatja, hogy a kutatási módszereket, a munkához való hozzáállást Marosvásárhelyen tanulta Dr.
Lázár L. és Dr. Rácz-Kotilla E.-től.
Már több mint 20 éve eljöttem OTTHONról, de álmomban továbbra is csak a
BOTANIKUS kertben lakunk és diákjaimmal a gyógyszerészekkel, fogászokkal
sétálok a gyógynövénykertben...
Mesterünk Dr. Kopp Elemér professzor (1890-1964)
A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen első munkatársként dolgoztam a nagy
tudású professzor mellett. Dr. Kopp Elemér a Kolozsvári Gyógynövény Kutató
Állomáson az alapító Dr. Páter Béla (1904) munkatársa, majd az intézet utolsó
igazgatója volt (1945).
Az európai hírű növénynemesítő professzor úr fő gondja volt első perctől
kezdve, Marosvásárhelyt egy kutató és bemutató gyógynövénykertet létesítsen.
A Marosvásárhelyi Gyógynövény Kert alapítását a Kolozsvárt általa kinemesített
gyógynövények magvaival kezdte el.
Az első nyáron már 70 gyógynövény pompázott a kertben a hajdani szemétdomb helyén. Feltérképeztük, mit hova vetettünk. A következő évben már napszámosunk is volt.
Egyik legszebb feladatom a mákkal kapcsolatos. Éveken keresztül ez volt a fő
kutatási területem, diplomadolgozatom címe: „A morfin keletkezése a mák növényben” volt. Naponta szedett mintákban vizsgáltam a morfin – tartalmat a növény különböző részeiben és még a 3-4 fontos alkaloid keletkezését, mennyiségét.
1957-ben munkacsoportunk nyerte el a Kabay János emlékverseny oklevelét
és az arany emlékérmét.
A három kertet 1 főkertész és 12 napszámos gondozta. A kezdeti 600-700 faj
1 600-ra gyarapodott, a magkatalógus alapján sok-sok ország botanikus kertjével
álltunk csereviszonyban. Mindezek jelentős része fétjem, Rácz Gábor munkája.
Mesterünk az egyetemi tanári tevékenységet 60 éves korában kezdte meg.
Lelkesedése, érdeklődése és szorgalma, amellyel élete utolsó napjáig követte a
70



szakirodalmat, példás volt. Előadásainak szövegét kezdettől fogva hallgatóinak
a rendelkezésére bocsátotta és mihelyt az első lehetőség adódott, sokszorosított
jegyzet formájában több kiadásban meg is jelenttette.
Amikor Kopp professzor az országban elsőként irányíthatott doktoranduszokat és kitüntették – szintén egyedüliként – „érdemes professzori” címmel, mindenkit megvendégelt a Botanikus Kertben.
Minden előadásra élő növényt, herbáriumi példányt, szárított növényi részt
– úgy, ahogyan forgalmazták, gyógyszeripari készítményeket készített az előadási asztalra, illetőleg ott voltak a fali ábrák (a növény színes képe, mikroszkópos
szerkezetének rajza), amelyek minden héten cserélődtek, ahogyan csak László
Sándor laboránsunk tudta összeszedni. Ugyanez vonatkozott a gyakorlatokra is.
Kihasználtuk a vetítési lehetőségeket (könyvből, diapozitívról, mikroszkópból), volt irásvetítőnk. Oktatási módszerként a legjobban az vált be, ha a kb.
5 méter hosszú tábla felső bal sarkán kezdtem felírni a tudományos neveket, a
szakkifejezéseket és a diákok előtt bontakozott ki a színes krétával rajzolt mikroszkópos szerkezet.
A sors nagyon kegyes volt hozzám, hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen nagy
tudású professzor mellett dolgozhattam, aki a kutatómunkában is elindított.
Marosvásárhelyi munkatársak
Közel 43 évet dolgoztam a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Ebből az első 12 évet a gyógynövényismereti tanszéken, majd közel 30 évet
a gyógyszertani, gyógyszer-hatástani tanszéken. Oktattam végig gyógyszerészeket, orvostanhallgatókat. A diploma megszerzéséhez szükséges államvizsga-dolgozat hátterében 2-3, gyakrabban 3-4 év komoly kísérletes munka volt, legyen az
gyógynövénytermesztés, -nemesítés, fitokémiai értékmeghatározás, vagy hatástani, toxikológiai vizsgálat.
Ezekhez a munkákhoz a legtöbb segítséget a jól betanított, szakképzett laboránsok nyújtották. Igy a gyógynövényismereti tanszéken László Sándor bakteriológiai szakképesítésű laboráns volt a legmegbízhatóbb munkatársam. Szerette a
növényeket, a kertet, tudta a növények latin nevét is.
Doktori tézisemen csaknem 10 évig dolgoztam (1950-1960). A cickafarkfűfélék (Achillea nemzetség) illóolajban gazdag klónjainak, illetve magas azulén-tartalmú egyedeinek előállítása volt a cél. Nem dolgoztunk hiába, a cickafarkfű
példányoknál a nemesítés során 60%-osra nőtt az illóolaj azulén – tartalma a
szabvány által kért 12%-kal szemben, ezáltal az illóolaj olyan sötétkék volt, mint a
tinta. Tanártársunk, Dr. Péter H. Mária folytatta a nemesítési kísérleteket, szintén
László bácsi közreműködésével.
A kísérletes farmakológiai vizsgálatokra betanított laboránsok nagyon sokat
jelentettek. Dolgozott a tanszéken egy nagyon ügyes kezű takarítónő, aki szerette
az állatokat. Megtanult szondázni, injekciózni, gondozta az állatokat.
71

A harmadik évtized után

Néhány év múlva másodlaboránsnak neveztettem ki a tanszéken dolgozó
Kristály Marikát. A szép, kékszemű leánykát szorgalmáért, mindig vidám hangulatáért, szerénységéért mindenki szerette, főleg a diákok. Marika könnyen tanult, ügyes kezű volt, a gyakorlatok és az előadások anyagát ugyanolyan szívesen
előkészítette, mint ahogy gyűjtötte a kertben a növényeket bemutató anyagként,
vagy a kísérletes munkához. Ügyesen kezelte a diapozitív sorozatot, vetített az
előadásokon. Műtétre előkészítette az állatokat, jól altatott. 150 kutyán vele végeztem a kísérleteket a magas vérnyomást csökkentő készítmények előállítására.
Nem volt technikusi végzettsége, sokáig másodlaboránsként dolgozott. Végül letehette a laboránsi vizsgát.
Ilyen szorgalmas, pontos, mindig segítőkész munkatársakkal, mint László
Sándor vagy Kristály Marika nem csoda, hogy pár száz kísérletes fitófarmakológiai közlemény látott napvilágot, amiket 30-40 év után is idéz a szakirodalom.
Nem csak a diploma teszi az embert.
Pécs, 2013 március
Dr. Rácz Kotilla Erzsébet

A harmadik évtized után
Az egyetemi tevékenységem első évtizede után a hazai gyógyszerészeti karoknak, intézeteknek, akadémiai gyógynövénykutató állomásoknak, valamint a feldolgozó és értékesítő vállalatoknak a megismerése következett. A második évtizednek a jellemző tevékenysége a romániai Kárpátok gyógynövényállományának
a megismerése, a feltérképezésében való részvétel volt helyszíni kiszállásokkal. A
téli hónapok a hatóanyagok minőségi kimutatásával és mennyiségi meghatározásával teltek. Ebben az időszakban kezdtük el saját erőnkből a félvad kultúrák
létrehozását. Az első ilyen vadkultúrát Nagyilva bükkös zónájában létesítettük
mintegy 200 m2-es területen. A gyógynövénykertünkbe a magvetéssel nyert Atropa belladonna (nadragulya) palántákat a fiatal, 4-5 éves fák közé ültettük be.
A kertet a gyérítésből nyert 10-15 cm hosszú bükkfa törzsekkel bekerítettük és
az ilvai erdészeti hivatal felügyeletére bíztuk. A minták hatóanyagtartalmát (tropánvázas alkaloid) 5 év után az általunk kidolgozott módszerrel évente meghatároztuk.
Az 5 éves termesztési megfigyelésekből és a hatóanyagmérés adataiból megállapítottuk, hogy a tövek habitusa sokkal nagyobb volt, mint a vadontermőéké és
az összalkaloid tartalom átlaga a gyökér esetében 0,48-0,49%, a leveles–virágos–
terméses hajtások esetében pedig 0,50-0,60% között ingadozott. A kísérleteink
az atropin ipari gyártásához szükséges, magasabb hatóanyagtartalmú nyersanyag
előállítását szolgálták.
A következő évben hasonló kísérleti parcellát (50 m2) hoztunk létre Csíksomlyón, a Kis-Somyló bükkerdős térségében. Még abban az évben a Déli-Hargita
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Kakukk-hegyének környékén, szintén bükkösben, több mint 100 tő nadragulya
palántát ültettünk el, ezáltal szaporítva a szórványosan előforduló egyedek számát.
A második évtized másik jelentős eseménye a Humboldt-ösztöndíj elnyerése
volt a szegedi rutológusok segítségével, akik már az 1950-es évek végétől folyamatosan és rendszeresen kutatták a Rutaceae család növényeit a münsteri Westfáliai Wilhelms Egyetem Gyógyszerészeti Kémiai Intézetének fitokémia szakával közösen. A már akkor nagyon eredményesen működő kutatócsapat bővíteni
szándékozta sorait. A Békéscsaba–Szarvas Gyógyszerész Napokon kerültem kapcsolatba velük, amelyen részt vettek a münsteriek dr. Johannes Reisch prof. vezetésével. A munkaegyüttest vezető professzor rövid szakmai beszélgetés után megkérdezte, hogy nem-e lenne kedvem Humboldt-ösztöndíjasként Münsterben a
rutológus kollektívában dolgozni. Igenlő válaszom után elmondta, mit várnak el:
hogy a Humboldt-ösztöndíj követelményeinek megfeleljek és legalább egy évet
dolgozzak folyamatosan Münsterben. A követelményeknek megfelelően a kért
iratokat összeállítottam és a következő évi gyógyszerész kongresszuson átadtam
azokat. A szakmai adatokon kívül még két véleményezést kértek. Ezeket dr. Kopp
Elemér prof.-tól, a tanszékvezetőmtől és disszertációm tudományos irányítójától,
valamint dr. Mártonffy László professzortól megkaptam. A további szakmai ellenőrzést Reisch professzor és a Humboldt-Alapítvány tudományos tanácsa végezte. A szakmai adatok alapján a tanács az 1967-es tavaszi határozatával jóváhagyta
a két éves Humboldt docensi ösztöndíjat. A kimenetelhez szükséges hazai engedélyek megadása 1970 november 27-ig tartott. Feltételként megszabták, hogy
három napon belül el kell indulnom az országból. Szerencsére családi vagy más
kötöttségek nem akadályoztak. A két hónapos, német nyelvismeretemet felfrissítő tanfolyam ideje alatt (december és január) annyi ünnep- és szünnap volt, hogy
az összességében csak 27 napot tartott, de úgy is nagyon hasznos volt. Reisch professzornak az volt az ajánlata, hogy ha én Schwäbisch Hall-ból átutazom Ulmba,
akkor onnan ők elvisznek Münsterbe. Amikor az ulmi pályaudvaron a Reisch
családdal találkoztam és látták, hogy két nagy bőrönddel és két táskával utazom,
viccesen megkérdezték, hogy Szibériába készülök-e. A tájékozatlanságom miatt
sok felesleges dolgot vittem magammal. Mivel Münsternek óceáni éghajlata van,
a hó ismeretlen, viszont annál kellemetlenebbek voltak a hirtelen lezúduló esők,
amelyek miatt többször bőrig áztam. Néhány nap után én is, mint az őslakók,
bárhova mentem az esernyőt magammal vittem, még tűző napon is. Már az első
napokban megtanítottak arra, hogy Münsterben vagy esik az eső és akkor munkanap van, vagy szólnak a harangok és akkor vasárnap van (tudniillik Münsterben 40 templom és 400 kocsma volt). Miután megmutatták az Intézetet (valamivel kisebb volt, mint a MOGYE központi épülete), hogy hol, mit lehet kapni,
mit lehet, mit szabad csinálni, bemutattak annak a 20 tagú munkaegyüttesnek,
amelynek attól a pillanattól 2 évig állandó tagja voltam. Már az első percekben
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mint az „Ostblokk”-ot képviselő, alig megérkezett ösztöndíjas elkövettem az első
„hasznos” hibát. Az asszisztensnő, akivel aztán két évig dolgoztam, egy 2 m hos�szú, 10-12 cm átmérőjű kromatográfiás üvegcsőből a szilikagél-oszlopot akarta
eltávolítani erős vákuum segítségével, de az nem sikerült. Ekkor én, a jóindulatú friss munkatárs megjegyeztem, hogy az úgy nem lesz jó, mert a szívóerők
nem csak egyenes irányban hatnak, így még jobban tömörül az üvegcsőben lévő
anyag és ezért nem jön ki. Erre a kollégák azt kiálltották felém, hogy „machen sie”
vagyis, hogy csináljam én. Egyből az én felemre került a labda: ki kellett üríteni a
csövet. Én csak annyit tudtam mondani: „Bitte, ein Moment.” Hirtelen eszembe
jutott, hogy a műhelyben egyenes acéldrótokat láttam és abból formálhatok egy
horgot, majd átfúrom a szilikagél-oszlopot és lassan vízzel kimosom. Ez így is
történt. Nagyon nehezen, de sikerült átfúrni, és körülbelül egy óra alatt kiürítettem a csövet. Az egész műveletet talán húszan is nyomon követték. A végén a
megjegyzés csak ennyi volt: hm, hm, hm.
Furcsa volt, hogy a jelenlétet senki nem ellenőrizte, viszont reggel 8 óra után
volt közös kávézás, beszélgetés, „pletyka”, amikor bármiről és bárkivel, a főnökséggel is lehetett beszélni. Vagyis a kávézás egy kötetlen kollegiális megbeszélés
volt. Nem kellett egy ügyben valakit egész nap keresni, kávézás alatt mindent el
lehetett intézni. Az egyéni, komoly munka 9 órakor kezdődött, délben 12 és 14
óra között egy óra ebédszünetet lehetett tartani. A munkaidő 18-20 óráig tartott,
amikor egy csapatban érkeztek a takarítók. A használt köpenyeinket péntek délután 16-17 óra között, kifelé menet az előtérben egy csomóban hagytuk. Hétfő
reggel kimosva és kivasalva a munkahelyünk asztalán találtuk. A munkahelyi továbbképzéseket reggel 7-8 óra között tartották. A továbbképzés ingyenes volt, de
annak, aki pluszban akart tanulni, egy órával hamarabb kellett kelnie. A munkamódszereket, kémiai és egyéb eljárásokat mindenki úgy sajátította el, ahogy azt
magának megszervezte. A 20 fős labornak körülbelül fele doktorandusz, a másik
fele kutató ösztöndíjas volt. Egy ember, aki „mindent tudott”, mert három évig
az USA-ban specializálódott, nem dolgozott, észrevétlenül mindent megfigyelt,
nem bíztatott és nem fedett meg senkit, de az értelmes kérdésekre és a műszerekkel való bánásmódra megtanította azt, aki őt erre kérte. Ezt is egy jó módszernek
tartottam, mert a húsz ember között csak egy volt a „rejtett” főnök. Én annyira
jó viszonyba kerültem vele, hogy a két év letelte után idehaza is meglátogatott.
A kutatómunka a Rutaceae családba tartozó növények hatóanyagainak – kumarin, furokumarin, akridon származékok – előfordulása, lokalizációja a növényi
szövetekben, izolálása, az izolált anyag kémiai szerkezetének a megállapítására
irányult. Ezt követte a radioizotopokkal megjelölt kémiai anyagok bevitele az állati szervezetbe azok kötődésének a megállapítása végett. A Juniperus illaóolajok
gázkromatográfiás vizsgálatát a tőszomszédságban lévő Farmakognózia és Analitikai Intézetben Friedrich professzor munkatársaival végeztük.
A fitokémiai kutatások idején, a két év alatt 24 vegyületet izoláltunk, megha74



tározva azok szerkezeti képletét is. A legkiemelkedőbb eredményem az akridon
hisztokémiai lokalizációja volt, kimutatása a kerti ruta szöveteiben, amely azóta
is több farmakológiai vizsgálat alapját képezi. Külön hat hónapos munkát jelentett a Rácz Gábor professzor által már korábban kutatott Philadelphus coronaria
fitokémiai vizsgálata, a különböző frakciók jellemzése és a triterpének izolálása,
szerkezetének megállapítása Günther Snatzke professzor segítségével, amely végül is nem került közlésre, mivel a kutatást vezető Reisch professzornak az előzetes munkatervében nem szerepelt.
1980-ban a szerkesztésemben jelent meg a Hargita megye gyógy- és fűszernövényei – Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita című kétnyelvű,
711 oldalas kötet, amelynek szerzői mellettem, Füzi József, Giurgiu Mihai, Kisgyörgy Zoltán, Laza Aristide és Rácz Gábor voltak. A kötetet 10.000 példányban
jelentette meg a kiadó, de egy hónap leforgása alatt mind elfogyott. 1981-ben e
kétnyelvű szakkönyv a Román Akadémia Emil Racoviţa-díját is elnyerte.
Az 1980-as évek nehéz napjait csak úgy tudtuk átvészelni, hogy a munkaegyüttesünk fizetési alapját a rendszeresített fitoterápiai továbbképzésekből
származó jövedelemmel megpótoltuk. Több kutatónak (Fülöp L., Kisgyörgy Z.,
Szánthó K., Márton A., Gáspár M.) a havi fizetését a Farmec és a Norvea, kozmetikai termékeket gyártó vállalattal, valamint a bukaresti, ipari gyógyszereket
előállító központtal kötött szerződések bevételeiből állták. De ebből a pénzből
fedezték az állatok takarmányozását, ápolását, és ebből kellett kiszorítani az állandó személyzet fizetését is. Ebben az időszakban a 10 szerződés előírásainak
a teljesítésében lényeges szakmai segítséget kaptunk a dr. Gheorghe Roşca prof.
által vezetett munkaegyüttestől, dr. Hecser László egyetemi előadó tanártól és
Ştef Liviu biológustól.
A rendszerváltás után is több hónapig ennek a csoportnak a munkájából fizették a fentebb felsorolt személyeket. Ezért a politikai rendszerváltás idején és később is naponta bejártunk az Intézetbe az elindított vizsgálatok folytatása végett.
1990-ben nagy dolog volt a gyakorlatilag megszűnt gyógyszerészoktatás újraindítása az időközben széthordott laboratóriumokban. Az Intézetben, de más
egységekben, a katedrákon dolgozó kollégák is tökéletesen egyetértettek abban,
hogy minél előbb be kell indítani az oktatást. Mindenki tehetsége szerint és ismeretsége révén igyekezett hallgatókat toborozni az első évfolyamokra. A román
nyelvű oktatás esetében aránylag egyszerűbb volt a hallgatói létszám biztosítása, amit a bukaresti Gyógyszerész Karra sikertelenül vizsgázóknak az önkéntes
átjelentkezésével oldottak meg. Nehezebb volt a 7 magyar helyre jelentkezőket
felkutatni és meggyőzni őket, hogy a felvételi vizsgán nyert jogaikat a mi fakultásunkon érvényesítsék. A legnehezebb volt a hetedik személy megtalálása, aki egy,
a román tagozatról a magyar csoportba átiratkozott hallgató volt (Petrov Anișoara).
Az új tanulmányi tervnek a kialakítása és összeállítása az öt évfolyam számára
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elég nehéz feladat volt. Dr. Pap Józseffel, akkori katedrafőnökkel, közös vita és 15
európai állam oktatási viszonyainak a tanulmányozása után sikerült összehozni a
tervet, melyet a kari tanács és az egyetem szenátusa is jóváhagyott. Kezdetben az
Általános Orvosi Kar keretében működtünk, én is onnan kaptam meg a dékáni
kinevezést, amely érvényes volt az egyetemi vezetőség megválasztásáig (a 1990.
december 3-ai dékáni és a december 19-i rektori választásokig).
A tanári karnak a visszahozatalát az is zavarta, hogy az eltávozott tanárok (dr.
Tőkés Béla, dr. Gyéresi Árpád) visszavétele csak versenyvizsga alapján történhetett, ehhez pedig nehéz volt megfelelő szakmai súllyal rendelkező referenciákat
kapni. Ez némi kellemetlenséget is okozott. Akik kényszerből kellett elhagyják az
egyetemi állásukat, jogosan sérelmezték a versenyvizsgát.
Az újraalakult Gyógyszerészeti Karnak első külföldi kapcsolata egy finn küldöttséggel volt, amely 1990. április 4-én a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemet látogatta meg. A látogatás zárónapjára Prof. dr. Ionel Haiduc akadémikus, mint dékánt, engem is meghívott és bemutatott a finn küldöttségnek, magas
rangú egyetemi személyiségeknek (Prof. dr. Pentii Kauran Kerompio rektor, Prof.
dr. Lauri Lidgren prorektor, Prof. dr. Mikka Körhoren, Prof. dr. Eika Pentinnen
nyelvoktató). 1990 április 26-án dr. Ion Pascu prof. fogadta Marosvásárhelyen a
finn küldöttséget. Az egyetem bemutatása, városnézés és a késői ebéd után elkísértem őket a segesvári vasútállomásra, ahonnan Bukarestbe utaztak. A látogatás
után, dékánságom végéig rendszeres kapcsolatban maradtam Lauri Lidgrennel,
a turkui kétnyelvű (finn-svéd) egyetem prorektorával. Ennek a látogatásnak az
eredményeként együttműködési jegyzőkönyvet írtunk alá az állami finn Mikkeli
Agrárkutató Állomással a védett növények (Gentiana lutea, Angelica archangelica és Rhodiola rosea) szaporítása érdekében. Ennek értelmében a finn kollégák az Alpokból származó és előcsíráztatott Gentiana lutea magvakat, Angelica
archangelica és Rhodiola rosea palántákat küldtek, amelyeket azonnal a Kelemen-havasokban, a Hargita-hegységben, valamint a Nagy-Hagymás térségében
ültettünk szét.
A Gyógyszerészeti Kar által működtetett mikroprodukciós labor megszüntetése után a helyiséget farmakognóziai gyakorlóvá alakítottuk át, ily módon megnövekedett a botanikai gyakorló kihasználhatósága.
A Román Akadémia, a Román Orvostudományi Akadémia és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 2007 április 23-24-én jubileumi tudományos ülésszakot szervezett a Román Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia 15 éves (1992-2006) közös gyógynövénykutatásának szentelve. A közös
kutatás hosszabb lélegzetvételű témáját (Lamiaceae család kemotaxonómiája) dr.
Máthé Imre prof. (Vácrátót) kezdeményezete 1991-ben. Nicolae Cajal jóváhagyása után I. Pascu rektor engem bízott meg román részről a kutatás vezetésével. A
kutatási szerződés befejezésekor Marosvásárhelyen rendezett akadémiai ülésszakon a romániai és a magyarországi kutatókon kívül még 7 országból (Bulgária,
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Ausztria, Szlovákia, Németország, Szerbia, Lengyelország és az Egyesült Királyság) voltak meghívottak. Ez alkalommal a rektor dr. Máthé Imre egyetemi tanárt
díszdoktori címmel tüntette ki. Korábban szintén díszdoktori címmel tüntették
ki Prof. Dr. Szendrei Kálmánt (Szeged), egyetemünk sok éves támogatásáért és
iránytmutató előadásaiért (Növényi gyógyszerek helye a Kárpát-medence gyógyszerkincsében). A jubileumi ülésszak teljes anyaga egyetemünk szaklapjában, az
Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle – Revista de Medicină şi Farmacie 2007/53.
kötetében jelent meg.
Dékánságom idején rendkívül jó viszony volt a kolozsvári, iași, bukaresti és
temesvári testvérfakultásokkal. E viszony ápolásáért időközönként dékáni találkozókat tartottunk.
Már 1990-ben, a Gyógyszerészeti Kar tanulmányi tervének összeállításakor
elhatároztuk a valamikori Ferenc József Tudományegyetem gyógyszertárának
a visszaállítását. 1945-ben A Magyar Orvosi Karnak Kolozsvárról Marosvásárhelyre való áthelyezésekor Hankó Zoltán tanár az egyetemi gyógyszertárat is
átköltöztette. Ez kezdetben az egyetem fő bejáratánál, jobboldalt működött. Az
egyetemi gyógyszertár szoros együttműködésben dolgozott a Hankó Zoltán által vezetett Galenika Tanszékkel. Ez különleges felelősséggel járt, mert a hallgatók által előállított készítmények a klinikára, a beteg ágyához kerültek. Egyetemi
hallgató koromban a galenikai gyakorlataimat én is ilyen körülmények között
végeztem. Ily módon az egyetemi gyógyszertár hozzájárult a hallgatók szakmai,
etikai felelősségének a kialakításához. Az egyetemi gyógyszertárat 1953-ban az
ún. Egyesített Klinika Kórház vezetősége nevében id. Nagy Örs főgyógyszerész
vette át, és a 101-es számú klinikai kórházi gyógyszertárrá vált.
Az egyetemi gyógyszertár visszaadását rögzítő átadási-átvételi jegyzőkönyv
aláírására és iktatására a sok adminisztratív akadály miatt csak 1993. január 21én került sor (211-es ikt.számmal). Az egyetemi gyógyszertár már kezdettől az
oktatást is szolgálta. Jelentős volt az ún. galenusi labori a tevékenysége, melynek
munkáját igen nagy mértékben elősegítette a Németországban élő gróf Bethlen
Anna jelentős értékű támogatása, melyet a Romániai Máltai Segélyszolgálat révén juttatott el (lásd a 2130/25.05.1993. számú átiratot, amelyben főleg olyan
gyógyszeralapanyagok szerepelnek, amelyekből gyógyszereket lehetett készíteni). A gyógyszertár a klinikai kórház szükségletén kívül egyes székelyföldi és
barcasági vidéki kórházakat is ellátott készítményekkel. Kezdetben a segélyként
kapott gyógyszeralapanyagokból előállított készítményeket a gyógyszertár vezetősége adminisztrálta. Egy év után a gyógyszertárat az egyetem könyvelőségének
hatáskörébe helyezték át. 1996 elején az egyetem vezetősége az Oktatási Minisztérium javaslata alapján bejelentette, hogy a Minisztériumhoz tartozó oktatási
egységek nem végezhetnek kereskedelmi tevékenységet. Ennek alapján megszüntettték az adományokból származó készítmények előállítását, és ezzel nyoma veszett az egyetemi gyógyszertárnak. A jól felszerelt és helyiségekkel kiegészített
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gyógyszertárat visszaadták a klinikai kórháznak. Ez igen nagy hátrányt okozott a
hallgatók képzésében is.
Befejező gondolatként szeretném az olvasóval közölni, hogy csak akkor lehet 60 évet egy helyen ledolgozni, ha az ember szereti munkáját és képes azért
áldozatot is hozni. Kitartásomban sokat segített a szülőföldemnek és annak az
egyetemnek a szeretete, ahol több mint egy fél évszázadot hitelesen dolgoztam.
2013 április 15
Dr. Csedő Károly emeritus prof. – akadémikus

A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik
Az egyetem elvégzése után, bár piros diplomával kutató kémia szakot végeztem a Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán, Szentkeresztbányára helyeztek ki,
természetrajzot és némi kémiát tanítani. Hogy Kolozsváron maradhassak, 1959ben, fel sem vetődhetett. Csak természetes, hogy ki akartam bújni egy ilyen jövő
távlatai elől. Már klinikai vegyésznek is elmentem volna. Erre volt is precedens.
Komán Pista, aki egy évvel előttem ugyanazt a szakot végezte, klinikai laboratóriumban dolgozott. Egy ismerősünk, aki laboránsként dolgozott a Bőrgyógyászati
Klinikán, „beprotezsált” (ez számít, nem a diploma színe) a klinika vezetőjénél,
Újváry professzornál, hogy vessen rám egy pillantást. Vetett. Magához hívott, és
egy rövid beszélgetésből kiderült, hogy semmi szüksége sincs rám.
Ennyit az érdemdiplomáról.
Az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (MOGyI) személyzeti osztályára betévedve óriási szerencsém volt. Demeter elvtárs, a személyzetis, éppen országos
fejvadász körútról tért vissza, ahol többek között frissen végzett kémikusokat is
keresett. Mondhatnám, ha ezek után nem tűnne túlzásnak, hogy megörvendett
nekem. Marosvásárhelyen akkor (1959-ben) az oktatás minden tantárgyból magyarul folyt. Szemben Kolozsvárral, itt még nem történt semmiféle „egyesítés”, a
nemzetiségi politikának ezt az elemét itt lassabban adagolták, hogy ne fájjon és
1962-ben következett be. Egyesítésnek nem nevezhettük akkor sem, mert nem
volt kivel. „Alapítólevelét” még Mihai király és Ştefan Voitec oktatásügyi miniszter írta alá, amelyben szerepel, hogy feladata a romániai magyarnyelvű orvosi
oktatás mogoldása. Kolozsváron, a frissen megalakult Bolyai Tudományegyetemhez tartozó kar volt, innen a magyar orvosi oktatói bázis biztosítására költözött Marosvásárhelyre, továbbra is a BTE fakultásaként, 1945-ben. Tehát Bolyais
jogutód. Adminisztratív okokból később levált a kolozsvári anyaegyetemről és
önálló felsőfokú oktatási intézetként működött tovább. A Gyógyszerészeti Kar,
ezen a pályán, 1948-ban követte.
Először is illett bemutatkoznom a diszciplina-vezetőnél és a Tanszékvezetőnél.
A Tanszék akkori szerkezetéről annyit, hogy beletartozott az Orvosi és a Gyógyszerészeti fizika (később Biofizika), a Matematika és a Fizikai Kémia. A Tanszék78



vezető dr. Balogh László egyetemi előadótanár volt, aki a két világháború között
Fizika és Kémia szakot végzett Kolozsváron, a Ferdinánd (volt Ferencz József)
Egyetemen. Először a diszciplinavezetőnél, Barabás Béla adjunktusnál, jelentkeztem. Barabás, aki ugyancsak fizika-kémia szakot végzett, mint Balogh, nekem
fizika tanárom volt a kollégiumban (persze, akkor 2. számú Fiúliceumnak szólították), csak 1952-től hívták meg egyetemi oktatónak, a Fizikai Kémia diszciplinára, dr. Horváth Attila utódaként. Átmenetileg mind a két helyen tanított, amit
mi nem bántunk, mert a mi óráinkról gyakran elkésett és kevesebb idő maradt
a feleltetésre. Kiváló középiskolai tanár volt, ott is kellett volna maradjon, mert
az egyetemen csak egy lett a sok közül. Doktori fokozatot már túl késő lett volna
megszereznie, így adjunktusnál több nem lehetett, mégha meg is érdemelte. A
Tanszékvezető barátságosan fogadott, közölte, hogy most uborkaszezon van, ismerkedjem meg a tanszékkel, majd ősztől munkához látunk. Vissza Barabáshoz,
aki most közvetlenebb lett, bár végég tőkéselvtársozott, ideadta a laboratóriumi
gyakorlatok anyagát, hogy készüljek fel belőlük a tanévkezdésig.
Rendre megismertem a Kar felépítését és oktatóit. Valahogy úgy éreztem,
hogy visszatértem egykori iskolámba, hiszen sokmindenkit ismertem. A Dékán
dr. Kiss Árpád előadótanár volt, a Szerves Kémia Tanszék vezetője. Rögtön felfedeztem Szurkos Árpit és Filep Győzőt, akik hazatértek Kolozsvárról. Árpi a Szerves Kémián volt tanársegéd, Győző a Fizikán. De emlékeztem Veréph Jóskára,
Bachner Jenőre, Fülöp Lajira, mint idősebb volt kollégistákra, Czégeni Jóskára
és Kovács (Klocza) Ibolyára, akik előttem végeztek Kolozsváron, illetve hírből
Blazsek (Bodó) Ágnesre, aki már végzett, amikor én megkezdtem az első évet,
dr. Soós Pál előadótanárra, aki a kollégiumból már régebb átjött. Sokat jelentett,
hogy az első napokban két idősebb adjunktus, Fülöp Laji és Ádám Lajcsi régi
ismerősként köszöntött, és rögtön letegezett. De a többiekkel (beleértve a diszciplinavezetőket) is jó atmoszféra alakult ki. Hankó Zoltán, Kiss Árpád, Eperjessy
Anna, Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Csedő Karcsi, Ádám Sára, Mártonffy
László, Csegedy Joli, Szánthó Éva, Csath-Stâncel Firu, Vârf Liviu, Szabó Endre professzortól tanársegédig szivélyesen fogadott és beszélgetett el velem. Otthon
éreztem magam. Mintha ki sem léptem volna a Bolyaiak erőteréből. Valóban,
mint említettem, amikor az Orvosi, majd a Gyógyszerészeti Kar Kolozsvárról
Marosvásárhelyre költözött, még Bolyai volt a neve. Csak adminisztrativ okokból
önállósodott később. Talán így sikerült kihúznia magyar egyetemként még három évig. Évekig, talán mindmáig, léteznek a kémiai profilú diszciplinákon olyan
vegyszeres üvegek, amelyek cimkéjükön még a Ferencz József Tudományegyetem
nevét viselik. Ennek jogutódja viszont a Bolyai Tudományegyetem lett.
Természetesen, elsősorban a diszciplinán belül kellett a jó hangulatnak léteznie. Evvel nem volt különösebb baj. A diszciplinát hárman uraltuk. Barabás Béla
adjunktus, a főnök, Kovács Ibolya laborfőnök és én, a friss gyakornok. Mindhárman még régebbről ismertük egymást. Nehogy kihagyjam a legfontosabb
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kivitelezőt, Szabó Sándor laboránst, az ezermestert, akit Barabás Béla az iskolából hozott magával. Szabó Sándor mindent meg tudott csinálni, vagy ha mégis a
műhelybe kellett mennie valamit megcsináltatni, az azért volt, mert neki csak a
legegyszerűbb szerszámok álltak a rendelkezésére. A műhelyekben viszont mindig ott állt a műszerész mellett és dirigálta, mit kell csinálni és néha azt is, hogy
hogyan. A műhelyek réme volt, mert ezt nem mindenki bírta ki idegekkel, de őt
nem lehetett lerázni és főleg átejteni. Akárcsak a kolozsvári egyetem műhelyeivel
kapcsolatban tapasztaltam, abban a „hőskorban” még igen sokat számított egy
jó ötlet, és főleg annak gyakorlati kivitelezése, beleértve az egyszerűbb készülékek, berendezések megtervezését és elkészítését is. Én is szerettem barkácsolni,
de Szabó Sándor klasszissal jobb volt. Csak elmondtam, hogy egy mérés kivitelezését hogyan képzeltem el, Ő már kapásból megmagyarázta, hogy az úgy miért
nem jó és mi lesz az „ideális” megoldás. Utána nekifogott a munkának, vagy ha
segítségre volt szüksége, elment a műhelybe. Ma ez már elképzelhetetlen. Hogy
én sk egy kronopotenciometriás készüléket összeállítsak? Amikor a Shimadzu,
nem beszélve a Philipsről, erre szakosodott? Mit szól a szabványhivatal, az ISO
és az egész Európai Unió? Mi lesz az attesztálással és a validálással? Ma már csak
puccos kész berendezésekkel szabad dolgozni, amelyekről utólag kiderül, hogy
nem is azt mérik, amit kellett volna.
Akkoriban a jó műszerész és minden mesterember legalább aranyat ért. Volt
egyetemi fotolaborunk Dóczyval, majd Berekmérivel. Ma nincs. Voltak műszaki
rajzolóink, Hídy bácsival és Bartókkal. Volt idő, amikor az elektronika műhelyben
haton dolgoztak, mind kiváló szakemberek, technikustól a diplomásig. Hanusz
Jóska bácsi fogalom volt. Mondták, hogy amerikai hadifogoly korában a barakk
sarkába összesepert szemétből kiválogatott amit szükségesnek látott, és működő
rádiót állított belőle össze. „Méltó” partnere mindössze Kovács Endre professzor,
a Biokémia Tanszék vezetője lehetett, akivel együtt bármilyen készüléket meg tudott javítani. Bandi bácsi módszeresen böngészte a kapcsolási rajzot, Jóska bácsi
pedig megérzésből, jó szimattal oda nyúlt, ahol a hiba rejtőzött. De alapember
volt Borbély Laci, Kádár Ferike és a későbbiekben odakerült Damjánschitz Béla
fizikus is. Az évtizedek során sokat tanultam tőlük. Természetesen akkor is volt
üvegtechnikus (később már csak hetenként kétszer, majd egyszer sem), asztalos,
festő, kőműves, víz- és gázszerelő, villanyszerelő, esztergályos, finommechanikus.
Ezek ma is léteznek, de akkor legendásak voltak. Csergezán Árpi bármit meg tudott csinálni (mesélte, hogy a műhelyeknél szabály volt, hogy rotációval, rendre,
mindenki minden részlegen dolgozott), de főleg a plexire szakosodott. Ő készítette, a tanszékektől kapott tervek alapján, az első platina-elektródos klasszikus
elfo berendezéseket.
Már az első napoktól bevontak a Tanszék kutatói munkájába. Párhúzamosan két
téma futott: a (tojás)lecitinek vizsgálata (telítetlenség, avasodás, a kivont frakciók összetevőinek elektroforetikus szétválasztása és azonosítása) és a természetes
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vizek összetételének (majd radioaktivitásának) minőségi és mennyiségi analízise.
Első bemutatkozásom a Gyógyszerészeti Társaság (USSM) egyik havi tudományos gyűlésén ezekből az eredményekből összeállított - ugyancsak gyarló - dolgozattal történt, a Kar előtt. A dolgozatot a kollegák jóindulatú elnézéssel fogadták, sőt, Kiss Árpád érdemén felül meg is dicsérte. Mellesleg, egyik meglepetésem
a vásárhelyi egyetemen, a kolozsvárihoz képest, éppen a túlzottan udvarias hangnem, a csaknem mindenki megdicsérése volt. Akkoriban ezek a havi tudományos ülések már hagyományosaknak számítottak. Egy-egy alkalommal 5-6 dolgozat hangzott el, ami körülbelül kétszer annyi szerzőt jelentett, azaz mindenki
csaknem állandóan szerepelt. Kiváló lehetőség volt arra, hogy a Karon folyó kutatásokkal folyamatosan tisztában legyünk, és ugyanakkor rutint is szereztünk a
nyilvánosság előtti szereplésben. Az üléseken mindig jelentkeztek aktuális témájú közleményeikkel a hálózatban dolgozó gyógyszerészek is.
2012/2013
Dr. Tőkés Béla

II.1. Hat évtized - A katedrán innen és a katedra mögött
Gyéresi Árpád
II. 1.1 A katedrán innen – diákévek és pályakezdés (1959 – 1966)
Az egyetemhez vezető utam
Álomaim még felrémlenek a ma már halovány, első iskolai emlékeim. A poros,
városvégi (elegánsan: alsóvárosi) utcából kellett nekivágni édesanyámmal az
eddigi leghosszabb útnak az első iskolai napon, 1948-ban. Mindennek immár
hét évtizede. Az elemi iskola fele vezető oldalon nem volt gyógyszertár, csupán
a Vámház után, a másik oldalon, az üveggyár és a hajdani petróleumgyár között.
És a Sándor János utcai (ma: Dózsa György) iskolán túl, a Szántó-utca (ma: 1918
december 1) sarkán. Ennek helyén ma banképület és pénzügyi hivatal van. Az
1-es (majd 2-es, ma dr. Bernády György) iskola 2 km-re volt a kis családi házunktól. Félénken tekintgettem körül a zsibongó iskolaudvaron, izgalommal és
megilletődötten léptem be az iskola varázslatos világát mmegjelenítő osztályterembe, majd némi büszkeséggel ültem be az iskolapadba. Óriáskönyvnek tűnt a
tábla látványa és hatalmas játékszernek a lábon álló, golyós számológép. Bernády
Györgyről, városunk híres polgármesteréről később hallottam szüleimtől és arról csak egyetemi polgárként szereztem tudomást, hogy gyógyszerészdiplomája
volt...És ma a szakmánk büszkén könyvelheti el a hosszú küzdelem eredményét,
hogy gyógyszerész nevét viseli egy iskola, annak az iskolának a nevét, melyet Ő
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maga építtetett...
És hét emlékezetes év telt el ebben a fegyelmet követelő, igényes oktatást nyújtó
iskolában. Az iskola szomszédságában jó nevű fém- és faipari szakközépiskola
működött. Egyik jeles bizonyítvánnyal végző nagybátyám felvételi vizsga nélkül
nyert felvételt a műegyetemre Kolozsváron. Hasonló elképzelést tápláltak szüleim is, mígnem az elemit abszolváló évben a fém és faiparit inasiskolává (szakmunkásképző) minősítették vissza.
Mivel mindenképpen a továbbtanulásra bíztatott hajdani osztályfőnöknőm (Gámán Erzsébet-né), így a mai Bolyai Farkas középiskolába (akkor 2-es Fiúliceum,
majd Iosif Ranghet középiskola) felvételiztem, sikerrel (1955). Mint utólag kiderült mi voltunk az utolsó fiúgeneráció, utánunk már a koedukáció jegyében
fiú-lány vegyes osztályok következtek, akik -mint mi is- már XI. osztályt jártak.
Csupa fiúosztály lévén különösen vonzottak bennünket a vegyes osztályok torna
órái, a csinos lányokkal. Mivel műhelygyakorlat helyett végeztük ezt a szemlét a
Magaviseleti jegyünk látta ennek kárát az évharmad végén. Ez az iskola már 3
km-es gyalogjárásra volt otthonomtól.
Állíthatom, hogy akkor a Bolyai középiskola, dr.Kozma Béla igazgatóságával az
egyik fénykorát élte. 1957-ben került sor az iskola általános javítására. Ezalatt
a Papiu Ilarian liceum padlástermében kaptunk helyet. Ebben az évben volt az
iskola 400 éves évfordulójának ünnepsége a Bolyaiak szobrának felavatásával,
a Bolyai név felvételével is. Különösen kedveltem a kémiát Cs.E. tanárunknak
köszönhetően és eredetileg a Galaţi-on működő élelmiszerkémia szakra terveztem felvételizni. Közben szüleim példaképnek figyelmembe ajánlották a szomszédságból Papp Jocót, aki gyógysz hallgató volt és aztán a vele való beszélgetés
meggyőzött arról, hogy ott bőven érvényesülhet a kémia iránti érdeklődésem.
Egyébként szigorúan ellenőrzött ballagásunkon (1959) elmaradt a „Ballag már a
vén diák”, a helyette: „Előre bátran hű barátok” című szovjet forradalmi diákdalt
– kellett – énekelnünk.
Az érettségi vizsga évében, lévén, hogy munkásszüleim által „egészséges” számazásúnak számítottam, néhányszor megpróbáltak meggyőzni az „elvtársak”, hogy
katonai pályára menjek, katonagyógyszerésznek, akkori előnyökkel csábítva. Szerencsére engem sosem vonzott az egyenruha és így „lemondtak” rólam.
Egyetemközelben
Az érdeklődést tett követte, miáltal utam az újabb (felső) iskoláig még egy jó
kilométerrel hosszabbodott. Akkor még nem sejthettem, hogy életem túlnyomó részét a felsőváros körzetében élem. Felvételire jelentkeztem az akkori Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerészeti Karára. A felvételit megelőzően
1959 nyarán több hetes előkészítőket tartottak (kémia – Bukaresti László, fizika
– Balogh László, Barabás Béla, növénytan – melyet utóljára csak elemi iskolában
tanultunk – Kisgyörgy Zoltán, biológia – akkor: a darwinizmus alapjai). Ekkor
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ismerkedtünk meg riválisainkkal, jövendő kollegáinkkal, valamint a helyszínekkel a II.számú előadóteremmel, a színes növényképekkel kitapétázott Botanika
gyakorlóval, a III. emeleti XIII-as kis előadóteremmel, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Marosra és a Víkend telepre. Az előkészítőkön leckemagyarázatok
hangzottak el, amelyeket szemináriumi számonkérések követték. Közös tárgyak
esetén az orvostanhallgató jelöltekkel együtt foglalkoztak velünk. Emlékszem,
hogy a fizika szemináriumokon, ha a nehezebb leckéknél - levezetések, példák nem akadt önként jelentkező, Barabás tanár „elvtárs” a saját lányát Lídiát szólította a táblához, Ő ugyanis kiváló tanuló volt és megmentette a helyzetet. Az egyik
növénytani felkészítőn a Botanika gyakorlóban véletlenül rátévedt a kezem az
asztalon levő, könnyen nyitható gázcsapra. A felkészítőt tartó Kisgyörgy Zoltán
a sziszegést hallva félig tréfásan rám kérdezett „játszik Gy. elvtárs? „A felvételi
vizsga előtt mi, a felkészítő résztvevői, kötelezően résztvettünk az augusztus 23-i
felvonuláson, az egyetem menetoszlopában, a hallgatókkal együtt. Még a felkészítők szünetében felkeresett bennünket Páll Andris orvostanhallgató, az egyetemi
KISz-titkár, aki az egyetemi diákéletről beszélt nekünk. Ő egy népszerű diákaktivista volt, tudomásom szerint sosem tudták felhasználni tisztességtelen dolgokra.
Tétremenő vizsgák - a felvételi
Az 1959-es felvételire 18 helyet engedélyeztek a Gyógyszerészeti Karnak. Fizika, kémia, biológia, növénytan vizsgáink voltak (írás, szóbeli). Akkoriban csak
nagyon ritka volt az autóbuszjárás a városban, a (nagy)vasútállomástól a (régi)
szerpentinig közlekedtek az eléggé megviselt autóbuszok, az 1-es és 2-es vonalon,
egymással ellentétes irányban. A kémia vizsgám előtt úgy alakult, hogy, amikor
busszal utaztam, a szerpentin aljában lerobbant az autóbusz. Leszálltam és kifulladva rohantam fel a harmadik emeletre szóbelizni. A folyosón levő riválisaim
jelezték, hogy a lista alapján már szólítottak. Aztán csak levizsgáztattak, a bizottság tagjai Kovács Endre, Bukaresti László és Soós Pál professzorok voltak, utóbbi
később az analitikai kémia tanárom volt. A foszfor volt az egyik tételem. A „téma
az asztalon hevert”, egy doboz gyufa, és meg kellett mondanom, hogy a skatulyán
vagy a gyufaszál hegyén van a foszfor.
Sajátos, mondhatni szelektív volt ez a felvételi. A „megfelelő” származásúak az
első szakaszban ún. tartományi ösztöndíjért versenghettek. Szerződéses alapon
az ösztöndíjért cserébe, végzés után a tartományon belül kellett állást vállalni (talán 3 évre). A fennmaradó helyekre vizsgázhattak a többiek.
Az 50-es években, nyári estéken a főtéren korzózott a vásárhelyi ifjúság, vakációs
diákok, egyetemi hallgatók. Kis csapatokban róttuk a köröket és beszélgettünk. A
vizsgák után e sétáinkon Zoltán unokabátyám barátjától – Bálint Pistától - kaptam információkat és bátorítást a marosvásárhelyi egyetemi életről. Ő akkor már
a II.évet is elvégezte és később egyik évfolyamtársnőmet (Páczai Nóra) vette feleségül.
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A vizsgaizgalmak után türelmetlenül vártuk az eredményhírdetést. A fiúk között
- a szintén bolyaista - Héricz Pista barátommal, a bánffyhunyadi Drenyovszky
Oszival, a kolozsvári Kulcsár Lacival együtt örülhettünk a sikernek. Aztán, a tanévkezdést követően pótfelvételit is rendeztek, ekkor újabb fiúk érkeztek, három
bolyaista: Fodor Levi (volt osztálytársam), valamint Medvés Pista és Szövérffy
Csaba. Így alakult ki a 32-es létszámú évfolyamunk. Három csoportra osztottak,
lett egy „fiúcsoport” a hét fiúval és három lánnyal, Cseh Ildikóval, Kelemen Évával, Tóth Magdival kiegészülve.
Immár bizonyossá vált, hogy a sötétkék középiskolai egyenruha fehér köpenyre
cserélem.

Első év - A “gólya” korszak

1959 őszén büszke fiatalok csapatai érkeztek városunkba, s helyi társaikkal együtt
igyekeztek a tudomány fellegvárát jelentő orvosi egyetemre. Volt ebben valami magasztos és szimbólikus: a város kacskaringósan emelkedő útjának utolsó szakaszát
borító sárga keramitkövek egy új birodalom határát jelezték a szó valódi értelmében az egyetemi ifjúság számára. Talán akkori szokás szerint még hazafias dalokat
is sugároztak a hangszórók. Az évkezdés az első éves gólyák nagy ünnepe volt, akik
elfogódottsággal vegyes büszkeséggel vegyültek el az egyetemi polgárok sokaságában. Az évnyitó ünnepségen „pártunk és kormányunk” helyi vezetői szónokoltak,
a forró hazafiság, a párt és a nép iránti teljes lojalitásra buzdító fogadkozások jellemezték az egyetemiek beszédét. Mint akkor a sajtó és a szónoklatok is harsogták
visszatérő refrén volt, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet a
Román Kommunista Párt nemzetiségi politikájának eredményeként jött létre. És
ezt évtizedekig el is hittük. Aztán egyszer csak jöttek a változások, a lassú de módszeres átalakulás. Fokozatosan nyilvánvalóvá vált, hogy 1945-ben tulajdonképpen
a kolozsvári Bolyai Egyetemet fosztották meg orvosi karától, miután két évtizedes
csipkerózsika álmából ébredve újra működhetett.
És ennek a karnak lett a menedékhelye Marosvásárhely. E gondolatmenet szerint
az 1948-ban létesített magyar nyelvű Gyógyszerészeti Kar jogelődje is lényegében
az időszakosan megszüntetett kolozsvári Magyar Tudományegyetemen keresendő.
Szinte valamennyien már a középiskolából IMSz (később: KISz)-tagokként érkeztünk. A nagy izgalommal várt egyetemi életünk első napjaiban, még az ismerkedés jegyében, aktuális lett az évfolyamfelelős (titkár?) megválasztása a diákszövetség égisze alatt. Minden tiltakozásom dacára a többségben levő lányok engem
választottak meg. Ez aztán éjszakába nyúló gyűléseken, felkészítőkön való részvétellel járt, az Egyetem épületében, meg az akkori diákmenzán, a főtéri Apolló épületében. Folyt a hazafias, szocialista nevelés. Dékánunk atyai jóindulattal
hangoztatta, hogy „mi szeretjük az ifjúságot”, de nem szeretjük, ha cukrászdákat
(!) látogat. Természetesen nemes cél volt a jó tanulmányi eredmények elérése, a
gyengébbek megsegítése, de zajlott az ideológiai fejtágítás is, bírálva a manapság
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már nevetséges haj- és ruhaviseleti szokásokat. A felkészítőket az egyetemi diászövetség aktivistái és a fiatalabb, a párttagok sorába tartozó oktatók tartották,
mély átéléssel. Érdekes, hogy egyesek közülük évtizedek múlva, 1990 után hasonló szenvedéllyel propagálták az új elveket, elismeréseket learatva....Hja, tempora
mutantur...
Tárgyaink – tanáraink
Elsőéves koromban meglepetéssel nyugtáztam, hogy a kémiai tudományoknak
milyen szerteágazó területei vannak: általános-, szervetlen-, szerves kémia, analitikai kémia, biokémia, fizikai kémia, gyógyszerészeti kémia.
Első éven (1959/60) a sok kémia tárgy közül előbb az általános és szervetlen kémiával találkoztunk. Előadója néhai Csegedi Jolán volt, akit később a Galenika
(Gyógyszertechnológia) tanszékre „szerveztek át”. Viszonylag száraz tárgyról van
szó, s mivel ráadásul az előadó olyan gyakran élt a „tehát” szófordulattal, egyik
kolleganőnk (Kelemen Éva) azzal szórakozott, hogy vonalkákat húzva számolta
össze e szónak az előfordulását (rendszerint tíz fölött volt). Izgatottan ismerkedtünk az új helyszínekkel, e tágy laboratóriuma a „gyógyszerészeti” folyosón, az
épület földszintjén volt, amely mint később tapasztaltuk a szerves- és a biokémia
gyakorlatokat is kiszolgálta. Az első gyakorlatokon laboreszközökkel, elnevezéseikkel ismerkedtünk, egyszerű üvegtechnikai műveleteket végeztünk (kapilláris
készítése – ma is egyik ujjam tövében kis kapilláris töredéket „őrzök”, üvegcső
és bot vágása, lángban lekerekítése, stb.). Utóbbiaknak később doktori munkám
során hasznát is vettem. E gyakorlatok keretében ismertük meg Ristea Ioant, aki
egy évtized múlva a frissen létesített Gyógyszeripari tanszék tanára lett. Izgalmas
élmény volt a timsó-oldatból kiváló óriáskristályok nyerése. Kezdetektől baráti
viszonyban voltam korábbi iskolatársammal a tragikus sorsú Héricz Pistával (Ő
„A”, én meg „C” osztályos voltam). A gyakorlatokon rendszerint együtt dolgoztunk, előfordult, hogy sok tennivaló esetén – praktikusan - elosztottuk a feladatokat.
Az Anatómiai tanszék oldalán, az egyetemi épület mögötti oldalon hatalmas
platánfák magasodtak. Pollenjük sárga porral árasztotta el a környéket. E jellegzetesen hámló törzsű fákra volt kilátásunk a harmadik emeleten levő analitikai
kémiai laboratórium ablakaiból, amikor friss levegőt szívtunk a reagensek és
reaciótermékek kellemetlen illata elől menekülve. Három féléven át oktatták e
tárgyat. Csoportunk gyakorlatait Vârf Liviu vezette, aki céklavörösen, kissé tört
magyarsággal, de hozzáértéssel és jóindulattal irányította és kísérte néha botladozó ténykedésünket a kémcsövek, színek, szagok számunkra bonyolult útvesztőjében. A két lánycsoport gyakorlatvezetője Blazsek-Bodó Ágnes volt, aki később a
Gyógyszerellenőrzés tanszék alapító tanára lett.Az előadásokon Soós Pál tanár úr
a kémiai reakciókat élőben demonstrálta, a kellékeket a jó humorú Józsa Sándor
(nekünk „bácsi”, másoknak „mester”) hozta be a kórbonctani előadóterembe és
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asszisztált a bemutatókhoz. Ő egyébként remekül tudta utánozni a nagy odaadással tevékenykedő Soós professzor hanghordozását, aki mellesleg sokszor nehezen
boldogult a tanszék egyes női munkatársaival.
A botanika előadásokat a mi évfolyamunkkal kezdődően Rácz Gábor előadótanár tartotta. Havonta konzultációval egybekötött szemináriumokat szervezett
a felkészülésünk ellenőrzésére és segítésére. A gyakorlatokon Kisgyörgy Zoltán
szakszerű és lelkes irányításával a különböző növényi részekből metszeteket készítettünk a mikroszkópos vizsgálat céljára, majd sejteket és szövettípusokat rajzoltunk.
Zoli mélyen filozofikus alkat volt, oktatói koromban nagyokat beszélgettünk.
Gyakorlati előírás volt, hogy a növényekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére
herbáriumot, növénygyűjteményt kell készítenünk. A kertünkben, udvarunkon
levő virágos, haszonnövények skáláján túl kellett lépni. Ebben édesanyám volt
segítségemre, együtt sétáltunk ki a közeli kakasdi erdőbe, ahol 1960 tavaszán gazdag zsákmányra leltünk. Hóvirág (Galanthus nivalis), kakasmandikó (Erythronium sp.), szellőrózsa (Anemone sp. ), pirosló hunyor (Helleborus purpurascens),
páfrány (erdei pajzsika, Dryopteris filix mas), vérehulló fecskefű (Chelidonium
majus), salamonpecsét (Polygonatum sp.) és még sok más növény volt a zsákmányunkban. Néhány tő hóvirágot is kiszedtem, amelyek az évtizedek során megmaradtak, szaporodtak, így már 58 éve van „háztáji” hóvirágunk, búcsúztatva a
telet, hírdetve a kikelet érkezését...Izgalmas élmény volt a szakszerű szárítás – préselés, keménypapír lapokra való ragasztás, a pontos név, család meghatározása, a
feliratozás. De ezek az ismeretek feledhetetleneknek bizonyultak, melyben sokat
jelentett a Botanikus kertben való vizsgálodás, meg a tanárunkkal tett botanikai kirándulás...Sokat jelentett ez a tárgy a gyógynövényismeret (farmakognózia)
megszerettetésében. Konkrét növényismereteim elmélyítésére szüleim megajándékoztak A Román Népköztársaság flórájának kis határozója című nagyon hasznos könyvvel (1960, I.Prodan – Al.Buia). Meghatódva és hálaérzettel olvasom e
könyv - már sárguló - első lapján ma is: „Szeretettel Árpádnak szüleitől”...Nem is
gondolhatttam akkor, hogy másfél évtized múlva a növényi hatóanyagokról (alkaloidok) majd doktori dolgozatot készítek, vizsgálatukra alkalmas módszereket
(kromatográfiás) is kidolgozok!
A több mint száz speciest tartalmazó herbáriumomat ma is őrzöm...
Az I. éven nehéz diónak bizonyult a fizika. A tanszékvezető Balogh László mellett
a gyógyszerész alapképzettségű Szabó Endre („Szabcsi”) volt az előadónk. Utóbbi
a gyakorlatokat is vezette a tudálékos laboráns, Kiss bácsi segédletével. Egyetlen
késésemkor az egyetemi évek alatt, egy esős reggelen, az előadó – sorstársaimmal
együtt – kitessékelt a teremből. Talán akkor határoztam el, hogy ha oktató leszek
e téren engedékenyebb leszek...
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Jó hangulatúak voltak a matematika (Veégh Sándorné - vendégtanár) és a latin
nyelv óráink (Kiss Pálné Irén – akinek a férje könyvet írt városunk történetéről és
aztán külföldre kényszerült. Lánya, Réka, velünk egyidős orvostanhallgató volt).
A latin órákon – a középiskolában dr.Horváth Ágoston tanárunk által jól megalapozott tudásunk bővítésére – a gyógyszerészet, a receptúra klasszikus nyelvezetét
gyakoroltuk. De a legemlékezetesebb volt a tanárnő egyetemes műveltségünket
gazdagító módszere, színes kártyákon híres festők munkáit mutatta be, majd azokat játékos módon fel kellett ismernünk. Igen, ez jól jellemzi azt a kort, hiszen
nem voltak albumaink, még kevésbé a világháló gyorskeresője. Mégis, annyi évtized távlatából is, úgy vélem az egyik legemlékezetesebb melléktárggyá emelte
a száraz nyelvórát. Igen, igazi tanáraink nemcsak szakmára hanem műveltségre,
viselkedéstanra is tanítottak!
Az első három éven át román és orosz nyelvóráink (Sükösd Márton, Ambrus
Péter) is voltak. A korabeli módszertan korántsem volt hatékony (mintha ez még
ma is problémát jelentene...).
Talán a román órák esetében Scridon Gavril kolozsvári egyetemi tanár személyisége, európai műveltsége az amely leginkább nyomot hagyott. Ő az aki későbben
könyvet írt a magyar irodalomról. Erről jut eszembe, hogy a két nyelv kölcsönös elsajátítása tekintetében milyen kár, hogy nem folytatódott a kétnyelvű, román-magyar könyvek kétnyelvű szépirodalmi kiadása.
Az orosz nyelv korabeli ismerete azzal a jelentőséggel bírt, hogy segített boldogulni az egyetemi könytárban levő szakfolyóiratok és szakkönyvek böngészésében. Dacára, hogy nemzedékünk közel egy évtizedig részesült orosz nyelvoktatásban (az érettségi évében osztáyfőnökünk is orosz tanár volt, Szöllősi Béla),
mégis az aktív nyelvismeret kevésbé volt hatékony. Óráinkon voltak a szaknyelvvel kapcsolatos szövegeink is, de főleg politikai szövegeket, a Pravdát olvastuk,
Hruscsov SzKP főtitkár beszédét. Kár, mert a nyelvismeret értéket jelent, közvetítő szerepe van. Ezt tapasztalhattam mintegy másfél évtizeddel ezelőtt amikor
Visegrádon egy nemzetközi tudományos rendezvényen vettem részt a kromatográfiás módszerek területén, ahol egy népes orosz szakember csapat is jelen
volt. A csoportfotózásnál néhány szóval elárultam némi rosz tudásomat, amelyet
nagy meglepetéssel és örömmel fogadtak. Így sikerült megismernem a moszkvai
Viktor Berezkin professzort, a jeles kromatográfiás szakembert, akivel egy ideig
levelezési viszonyban is voltam. De, elárulom, a szimpátiából orosz nyelven írt
leveleim Szöllősi Lajos orosz tanár barátunk segítségével születtek. Felmerült a
kromatográfiás könyvem orosz fordításának lehetősége is. Hasonló élmény volt
2011-ben amikor a gyógyszerészeti kémiai tanszékünkre vendégként, tapasztalatcserére érkezett a kisinyovi egyetemről egy fiatal oktató, Jurij Tyihon. Miután
bemutatkozott sejtettem, hogy neve félreérthetetlenül orosz. Maradék nyelvismeretem birtokában írtam le a nevét cirill betűkkel. Ez a gesztus olyannyira meghatotta őt, hogy aztán orosz szakkönyvekkel ajándékozott meg. Azok után, hogy
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számára felmutattam a néhai mesteremtől, tanszékvezetőmtől, Mártonfi László
professzortól örökölt szovjet gyógyszerkönyvet. Egyik tanártársunk (Tőkés Béla),
nyelvismeretét kitartóan odáig fejlesztette, hogy szovjet akadémiai kutatóösztöndíjban részesült.
De a nyelvtudás segített az orosz szakfolyóiratok tanulmányozásában is, ld. Aptecsnoje gyélo (majd Fármácijá), Referátyivnüj Zsurnál. Mindenesetre nemcsak
a cirillbetűs ábécére emlékszem.
Emlkékszem arra is, hogy a más nyelveken írt szövegeket a könyvtár poliglott
alkalmazottja a pipás Biedermann bácsi fordította le nekünk.
Íme még egy epizód az orosz nyelvismerettel kapcsolatban. A 80-as években egyre izoláltabb helyzetbe kerültünk, a nemzetközi környezettől és Magyarországtól
egyaránt. Évente novemberben volt a külföldi lapokra való előfizetés időszaka.
Ezt rendszerint titkolták, korlátozták az előfizetések számát és mire köztudottá
vált a kedveltebb lapokra már nem lehetett előfizetni. Végül már szinte akármire
előfizettünk csak külföldi legyen (mint az elzártság által kiváltot szimbólikus jelentősége). Így jutottam abba a helyzetbe, hogy már nem volt előfizetési lehetőség
a magyar szaklapra, a Gyógyszerészetre, de befizethettem az orosz nyelvű, Kijevben kiadott Himiko-farmacevticseszkij Zsurnalra. Ennek még hasznát is vettem.
Máskor meg elmentem akár a falig – képletesen szólva a berlini falig. Lányaim
magánórákon német nyelvet tanultak. Előfizetéskor már egyéb nem akadt számomra mint egy NDK-ás vöröskeresztes (!) lap. De a német vöröskereszt szimpatikus volt nekem már csak azért is, mert a nagyon kalandos kelet-európai turistaútjaink egyikén a drezdai főpályaudvar vöröskeresztes szolgálata biztosított
számunkra egy éjszakára ingyenes szállást...És még mondja valaki, hogy 19501990 között eseménytelen volt az életünk! Az viszont felvethető, hogy mennyire
volt értelmes...de túlélésre is késztetett ez a sokszor vészterhes időszak.
Az is a kor jellegzetessége, hogy az ötvenes években többen szovjet egyetemeken
tanulhattak, egyesek életük párját is onnan hozták (Domokos Lajos, László József). Az Orvosi kémia tanszék egyik laboránsa is orosz eredetű volt.
A pártállam időszakában az „új ember” kinevelése volt a kitűzött cél.Ennek eszközéül szolgált a marxi-lenini ideológia, a marxista filozófia tételeinek a besulykolása. A politikai tényező minden területen könyörtelenül érvényesült. Sorsok,
karrierek, életek meghatározója volt ez a propaganda. Mindez az ifjúság nevelésében kapott rendkívüli szerepet. Az egyetemi képzésben a tudományos szocializmus, a marxista filozófia oktatására nagy hangsúlyt fektettek. „Egészséges”
származás párosulva az ideológiai képzettséggel volt az érvényesülés útja. Az I.
és II. éven folyt a társadalomtudományi tárgyak oktatása, az első éven a tudományos szocializmus („tudszoc”), a másodéven a marxista filozófia. Az előadások helyszíne a díszterem után legnagyobb II.számú előadóterem volt. „Lelkes”
előadóink (Vécsei Károly, Gáll Gyula) az új tanok papjaiként igen harcos politikai
nézetek elsajátítására buzdítottak, a pártpolitika sikerességét magasztalva. Ezen
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tárgyak köréből a nagymű Spielmann József tanár előadásai keltettek leginkább
érdeklődést. Az előadások anyagának elsajátításáról a Dáné Margit által vezetett
szemináriumokon kellett számot adni. Ehhez az előadások anyagának fő gerincét
a könyvtárban lehetett elolvasni, melyhez Marx, Engels, Lenin, Sztálin, majd a
RKP főtitkárainak műveiből kellett hozzáolvasni, jegyzetelni. Mivel ez a jegyzetelés az olvasóteremben sok időt rabolt el és egymással meg kellett osztani a forrásmunkákat, sajátos munkamegosztást alakítottunk ki. Megjegyezni kívánom,
hogy mi már a középiskola XI. osztályában tanultunk politikai gazdaságtant is.
Az első évesek tűzkeresztsége rendszerint a hagyományos gólyabál. Izgatottan
készültünk mi is erre az eseményre, hiszen most már végre táncolhattunk a lányokkal és jó alkalom volt ismerkedésekre is. Ünnepeltek lévén kis fakorongra
rajzolt gólyajelvént kaptunk (a mai napi őrzöm) a harmadévesektől, akik az elsősök bemutatkozó eseményét szervezték. Eljöttek a számunkra exotikumot jelentő
színiakadémisták is (volt is néha balhé a fiúkkal – a lányokért). Ezeket a bálokat
az Apolló épületében, a diákmenza helységében tartották, rendszerint diákzenekarok, sőt énekesek fellépésével. Az előttünk járó évfolyamon lévő Németh Tibi
énektehetségével Tv-műsorba is eljutott. Itt gyakorolhattuk és fejleszthettük a korábban a Tornakerti tánciskolában, avagy a Bolyaiban szerzett tánctudásunkat.
Persze, akkor minden a háttérből szigorúan ellenőrzött módon zajlott.
És bár fehér köpenyeinken már nyomot hagyott az ezüst-nitrát, kálium-permanganát, esetleg átlyukasztotta a konc. kénsav, a gyógyszertári légkörrel még
nem ismerkedhettünk meg, bár – titkon – azt a nagy pillanatot áhitattal vártuk.
Jómagam az első gyógyszertári gyakorlat alkalmával, a III. év nyarán léptem be
- életemben először - a gyógyszertár szentélyébe. Persze akadt több olyan kollegánk is, aki már átesett a szakma tűzkeresztségén. Az ötvenes évek közepén
létesített gyógyszerész – technikum végzettjeiről van szó, akik sorainkban tovább
tanultak, mint pl. Drenyovszky Oszi és Kulcsár Laci a mi évfolyamunkon. Az
utánunk következő évfolyamokról szintén technikumot is végeztek Bodon János,
Deák Ferencz, Heidelbacher Waldemar, dr. Zágoni Elemér kollegák. A technikum alapító tanárai jórészt a Karról kerültek ki (Csedő Károly, Ádám Lajos, Barabás Béla, Kisgyörgy Zoltán, Veréph József, Füzi József ), másrészt a Centrofarmtól (Nagy Örs, Kornhoffer Wilhelm,Vajna Imre), a gyógyszertárak köréből (Ajtay
Mihály, Schlett Ernő és Anna). Főiskolának beillő módon igényes, kifejezetten
gyakorlatcentrikus oktatás folyt, kezdettől a gyógyszertárban tevékenykedtek s
így jelentős tapasztalattal, gyakorlati előnnyel (fölénnyel?) rendelkeztek az elején
csetlő-botló egyetemistákkal szemben. Természetesen sok lány volt köztük, akik
meglehetős sikernek örvendtek az orvos- de a gyógyszerészhallgatók körében is.
A technikum végzettjei aztán a gyógyszertári hálózat elismert alapemberei lettek,
nem kevés rivalizálást jelentve, a főleg elméleti síkon jeleskedő gyógyszerészekkel
szemben.
Évfolyamfelelős tanárunk, az egyetem alapításában is szerepet vállaló Eperjessy
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Anna előadótanárnő volt, a Biokémia tanszék vezetője, a Kar dékánjának, dr.Kiss
Árpád előadótanárnak a felesége, a diákzsargonban „Annuska”. Megbízatását nagyon komolyan vette, a tanulmányi helyzetet rendszeresen követte. Megkövetelte
a rendszeres óralátogatást. Mindegyre bezámolót kért a felmerült gondokról és
számonkérte a mulasztásokat.
És az első kollokviumok (analitikai kémia - Soós Pallal, latin nyelv - Kiss Pálné
Irénnel és orosz nyelv - Sükösd Mártonnal), meg vizsgák (botanika – 2 félév Rácz
Gáborral, szervetlen kémia Csegedi Jolánnal,, fizika Balogh Lászlóval, matematika Veégh Sándornéval, tudszoc Vécsey Károllyal, román nyelv Scridon Gavrillal)
utáni tűzkeresztségen átesve már a II. év nehézségei felől érdeklődtünk a felsőbb
évesektől. Egyesek közülük a fizikai kémiával riasztgattak minket, olyan mondás
járja, hogy akár már gyógyszerésznek érezheti magát aki sikeres ezen a vizsgán.
És aztán eljött az első nyári vakáció. Nyáron hazafias munkatáborokat (mezőgazdaság, építkezések) szerveztek, a szocializmus építése jegyében. Hozzátartozott
ez az „új ember” nevelésének, a szocialista hazafiság erősítésének stratégiájához.
Az egyetem vezetősége lelkes (?) hozzáállással az ország távoli védékein szervezte
meg ezt kötelezően „önkéntes” munkát – a román nyelv hatékonyabb elsajátítását
is célozva. Így történt, hogy 1960 nyarán évfolyamunkat Bukarestbe utaztatták,
majd ott filológus hallgatókkal kiegészülve, teherautóval, - emlékszem egy nagy
Tátra rakodóterén levő padokon – utaztunk tovább délre, a Duna mellékére. A
cél az Olteniţa melletti Chirnogi község volt, ahol egy állami gazdaság kukoricaföldjén kapáltunk 3 héten át. És közben ismerkedtünk a bukaresti filológusokkal,
leginkább az ellenkező neműekkel – igaz, hogy így viszonylag kevés román szóból is megértettük egymást...Még közös kultúrelőadást is adtunk a helybélieknek,
elénekeltük, többek között, Az a szép, az a szép”-et is, bár énekhangunk korántsem volt a kívánt szinten. A júliusi kánikulát esti eperszörpös-szikvizes „fröc�cs-partikkal” próbáltuk átvészelni. Dehát – fiatalok voltunk.
A következő tanévkezdésig azért még maradt idő szórakozásra is. Ennek a fő
helyszíne a vadregényes Vikend-telep volt. Meghitt hangulat uralkodott ott,
a természetes környezet nem volt beépítve, csak kis – főleg horgász – házikók,
vállalati, intézményi csónakházak voltak, az evezős sportolóknak a híd mellett
álló – azóta leégett - nagy „Maros” csónakház. A csónakházak teraszain kártya-,
römi- és pingpongcsaták zajlottak. Egyedül a közeli vasútvonalon zajló vonatforgalom, meg a bútorgyár naponta háromszor felbugó dudája törte meg a csendet, a békabrekegés, evezőlapátsurranás mellett. És kellemes volt a napsugár, meg
tiszta a levegő. Itt valóban szabadnak érezhette magát az ember. Középiskolás koromban részt vettem magam is a Bolyai csónakházának megalapozásánál. Most,
egyetemistaként már büszkén vehettem igénybe az egyetemi csónakház nyújtotta
szolgáltatásokat: ruhatár, csónakkölcsönzés, pingpongozás. Kollegáimmal, barátaimmal néha már korai órában igyekeztünk csónakot (kajak) vagy bárkát ki90
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venni, 1-2 órára és utána egymással versenyezve eveztünk ki a Maros gátfölötti
szakaszára, ahol a Cement-lapoknál belevaló ifjak fejesugrásaikkal bravúroskodtak, avagy a csokoládébarnára sült hölgyek kellették magukat. És eveztünk – árral
szemben – a Holtág fele, vízinövények között a fagát maradványaiig, máskor meg
a legendás Hétfákig.
Megmártoztunk a frissítő – és akkor tiszta (!) vízben, a sekélyebb vízállású részeknél kiszálltunk és a köveken, kavicsokon csúszkálva átgázoltunk a másik,
homokos partra (hol van ez már?). És ott hanyattfekve néztük a tovatűnő felhőfoltokat az égen. Ezt a nyugalmunkat csupán az itatásra vízpartra hajtott barmok
bőgése és a kolompolás zavarta meg.
A szeptember már a vakációs hangulat lecsengését jelentette. Rendre újra ös�szegyűltek a baráti társaságok, így a főtér közepén, a virágóránál is gyülekeztek a
törzsszurkolók megosztva híreiket a futballélet híveivel. A halasztott avagy sikertelenül vizsgázott kollegák meg kínkeserves módon próbáltak újra rendes kerékvágásba kerülni a vizsgasiker érdekében. És közben mi már az új egyetemi évre
készülődtünk.
A másodév
A tűzkeresztségen már átestünk, így 1960 őszén magabiztosabban léptünk be
az egyetem - most már általunk is ismert - helyiségeibe. Már mögöttünk volt
diákkori történelmünk „honfoglalása”, kialakult az ülési rend az előadásokon, a
gyakorlatokon megtörtént a helyfoglalás a laborasztaloknál, összeszoktak a közös
tevékenységek párosai.
Az órarendet tanulmányozva kiderült, hogy a nyelvek (román – Mészáros Ilona)
és az analitikai kémia mellett újabb tárgyakkal ismerkedhetünk a kémiai tudományok tárházából, szerves kémia és fizikai kémiai óráink is lesznek, továbbá
anatómia és élettani ismeretek, a marxista – leninista filozófia alapjai, valamint a
testnevelés egészítették ki a másodév órakeretét.
Az analitikai kémia (1/8 óra) keretében – két szemeszter során - rekordhosszúságú gyakorlatokon az ionreakciók, leválasztási sémák gyakorlása után a mennyiségi analízis módszereivel, mint a volumetria (térfogatos analízis) és a gravimetria (súlyszerinti analízis) ismerkedtünk. Ezzel reményeink szerint megszereztük
az alapokat egyszer s mindenkorra a leggyakoribb titráló módszerek területén.
Indikátorok, színek, átcsapások, büretta használata, megannyi új fogalom kavargott bennünk.
A téli szesszióban az analitikai kémia vizsgám alkalmával egy izgalmas epizód
adódott: épp a táblánál voltam, amikor belépett az egyetem rektora, Andrásofszky Tibor egy kínai küldöttség élén. A vizsgáztató professzor és jómagam is alaposan meglepődtünk, szerencsére csupán néhány perces volt a „vizit”.
És eljött a szerves kémia órák ideje is. Előadónk az akkor dékáni funkciót is betöltő Kiss Árpád volt. Az előadási órák rendszerint túl rövidnek bizonyultak. így
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fordulhatott elő, hogy az utolsó órák anyagának csak az említésére jutott idő. E
tárgyhoz fűződik egyébként az egyik peches vizsgám is: a vizsgatételemen levő
harmadik kérdés éppen az utolsó órán szinte csak név szerint tárgyalt szterinek
és epesavak volt, ám a vizsgáztató tanárunk ennél többet várt… Gyakorlatainkat
Szurkos Árpád vezette Czégeni József segédletével. Hasznosak voltak a szemináriumok és tényleges gyakorlati munka folyt. Egyik „maradandó” emlékem a kézfejemre cseppent konc. kénsav nyoma. Szurkos Árpád a későbbiekben -kedvezőbb perspektíva reményében - átment a Pedagógiai Főiskolára, tanárnak, majd
dékánja is lett. Sajnos annak a megszünte őt is, akárcsak az őt követő Nemes Lászlót (biokémia), méltánytalan helyzetbe hozta. Kettejük távozása nagy vesztesége
volt a Karnak. De az idők folyamán sok olyan eset volt, amikor nem az egyéni
tehetséget, értéket támogatták…Érdekes, hogy később Nemes Laci a Bolyai Farkas liceumban Júlia lányomnak tanára volt. És még akadt egy közös tanárunk, az
elemi iskolában minket is tanító, kedvelt, humoros Török Ferenc földrajztanár.
Czégeni József a Kar egyik jellegzetes és érdekes figurája volt, aki sajátos humorérzékéről volt híres. A társaságot azzal szórakoztatta, hogy bizonyos bélyegek
alapján, sokaknak találó „becenevet” adott. Így nevezte el az urológus főorvost
„húgyführer”-nek, vagy az egyetemünkön lendületes karriert befutó egyetemi
pártitkárt „Gyönyörű elvtárs”-nak. Az utóbbi név apropója egy akkor vetített magyar film szintén asszimetrikus ábrázatú alakja (párttitkár) volt. Utolsó alacsony
termetű tanszékvezetőmet pedig bizalmasan „Pici”- nek becézte. Az adminisztráció egyik „biztos” emberét - kiálló fogaira célozva - „fehér agyar”-nak emlegette...
Jóskát később, koros tanársegédként, perspektíva híján, középiskolába helyezték
ami őt nagyon megviselte és sajnálatosan magányos véget ért.
A második félévtől két szemeszteren át oktatott fizikai kémia jelentette akkor a
legnagyobb erőpróbát a gyógyszerészhallgatók számára. Ez jórészt abból adódott, hogy nem valósult meg kellőképpen a tárgy összekapcsolása a gyógyszerészeti alkalmazással. A vizsgabelépő Barabás Béla tanárunknál feladatok megoldásából állott, sajnos többek számára ez sem volt népszerű. Gyakorlatainkon
a jól felkészült, racionális gondolkodású fiatal tanársegéd Tőkés Béla irányította
a munkánkat, aki később a tanszék vezető professzora és a Kar dékánja is lett.
Manapság elképzelhetetlen pl. a gyógyszertechnológia oktatása megfelelő fizikai
kémiai alapok nélkül, amit már a Kar alapító tanárai közé tartozó Hankó Zoltán
idejekorán már felismert.
Az anatómia-élettani ismeretek viszonylag kis teret kaptak, egyetlen szemeszter
erejéig. Dr. Módy Jenő tanárunk világos, logikus előadásokat tartott és ebben
méltó társa volt dr. László József is aki a gyakorlatainkat vezette. Módy Jenő, a későbbi professzor, könnyűzenei szövegeket is írt, illetve fordított. Nevére véletlenül
bukkantam rá a főtéri nagy könyvesboltban, korabeli nevén “Cartea rusă (Orosz
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könyv)”, a hanglemezek egyikének korongján. Irodalmi-művészeti hajlamát tekintve figyelemre méltóak versei, melyek - poszthumusz - kiadásra érdemesek.
Később, közel húsz év múlva, 1989-ben sorsdöntő helyzetben élvezhettem Módy
professzor támogatását, részesülhettem számos értékes tanácsában, bíztatásában.
1990-ben mint főnököm és mentorom döntő bíztatást adott a szegedi vendégoktatói lehetőség megragadására, mely aztán döntően befolyásolta további oktatói
és tudományos pályámat. Ezzel - indirekt módon - elősegítette azt, hogy a három
évig tetszhalálra ítélt Gyógyszerészeti kémiai tanszéket újrateremthessem, működőképessé tegyem. Úgy hiszem, hogy nem nagyképűség azt állítanom, hogy
jórészt ennek az időszaknak tulajdonítható szakmai szemléletem megújulása, s a
rangos szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítása, mely egyben az egész
Gyógyszerészeti Kar megújhodását is szolgálta.
A fontos szakmai alapismeretek jegyében II. éven anatómia-élettan tárgy is szerepelt a gyógyszerészképzés curriculumában. A tárgy előadója dr. Módy Jenő volt,
gyakorlatvezetőnk pedig dr. László József. Mindketten racionális, jól képzett,
érett szakemberek. Emlékük felidézése érdekes epizódokat elevenít fel bennem.
A már középiskolában belénk oltott könyvszeretet rendszerint bevonzott a főtéri, nagy könyvesüzletbe (neve: „Cartea rusă– Orosz könyv” volt, ma egy bank
képviseleti irodája). Az üzlet mélyén voltak a magyar és idegen nyelvű könyvek,
meg hanglemezek. A könnyűzene vonzásában levő korban voltunk és az Electrecord lemezeit is nézegettük, válogattuk. Feltűnt néhány lemez korongján a Módy
Jenő neve, ami szöget ütött a fejembe.Később szereztem tudomást róla, hogy dalszövegeket fordított, meg írt is. Művészi hajlamának termékei figyelemre méltó
versei. Ki gondolta volna, hogy majdan – negyven év múlva – a Kar válságos
időszakában alternativát, menedéket nyújtófőnököm, sorsomat új kerékvágásba
terelő személyisége lesz? László Jóska a Szovjetunióban tanult, onnan származott
felesége is Alla asszony, szintén orvos. Mesélik, hogy a gyűléseken – valószínű a
nyelv gyakorlása érdekében - oroszul jegyzetelt, ami egy a nyelvet nem értő kollegájában rosszallást váltott ki. Az Egyetem 1990 utáni megújulásakor vezetőségi
tisztséget vállalt, de sajnálatosan hamar távozott az élők sorából.
Gyógyszerközpont
Külön élmény volt számunkra a Centrofarm által a Gyógyszerészeti Karral közösen szervezett gyógyszerészbál. Itt volt alkalmunk először találkozni a város
gyógyszerészeivel. A színhely a Szakszervezetek Művelődési Háza volt, (építéséhez Édesapám is téglajeggyel járult hozzá) amelyben valaha sokoldalú tevékenységek zajlottak (ilyen volt a fotókör, melyet a neves fotóművész Marx József
vezetett, középiskolás korunkban itt szereztük első fotográfusi ismereteinket).
Műsoros est volt, melynek műsorában a Kar hallgatói is szerepeltek, évfolyamunkról Kulcsár Lacira és Drenyovszky Oszira emlékszem. Mi, akik a műsorban
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nem szerepeltünk a bál kellékeinek szállításánál asszisztáltunk. Élmény volt találkozásunk az igazi GYÓGYSZERÉSZEKKEL. A jó hangulatú bál emléke a mai
napig nosztalgiát kelt.
Gyakoriak voltak az éjszakába nyúló diákgyűlések, folyt az „új ember” szocialista
öntudatának a formálása. Szervezett formában „vonalasan” zajlott a szilveszteri
mulatság is, a Lovardában (a mai dr.Pongrácz Antalról elnevezett sportcsarnokban), szerény menű és silány ital fogyasztásával. Andrásofszky rektor ilyenkor
sorra járta az asztalokat és mindenkivel koccintott, amíg józanul bírta...
A harmadév és találkozás a gyógyszertárral
Eseménydús időszak várt ránk a harmadév folyamán. Márcsak azért is, mert a
második félévben végre következtek a várva-várt igazi szaktárgyak, a galenika
(gyógyszertechnológia), farmakognózia (gyógynövényismeret) és a gyógyszerészeti kémia – szakmai életem meghatározója. Ma is úgy vélem, hogy egészen más
hangulat uralkodott e tárgyak óráin. Az oktatók zöme gyógyszerész alapképzettségű lévén, ifjú kollegáknak tekintette a hallgatókat. Olyannyira, hogy bizonyos
szaktárgyi szemináriumon például (farmakognózia) „ x, y kollega” volt a megszólítás módja. Ez kétségkívül önbizalmat kölcsönzött nekünk, ami a szakmai
érdeklődésünket is fokozta.
A harmadév első félévében – kinek az első vizsgával, kinek újabb vizsgával - de
megkönnyebbülésünkre befejeződött a fizikai kémia oktatása. Ezen kívül még
mikrobiológia vizsgánk és merceológia kollokviumunk volt.
A mikrobiológia tárgyat (első félév) dr. Steinmetz József adta elő, akárcsak a második felévi közegészségtani és sürgősségi ismeretek-et. A harmadik emeleten levő
barteriológiai laborban a gyakorlatainkat gyógyszerészhallgatók számára szabottan dr. Domokos Lajos vezette. Lajossal oktatói koromban aztán közös közleményünk született, sőt egy államvizsga dolgozat közös irányítói is lettünk. A civil
életben pedig – több mint negyven évig – szomszédok. A „közeg” gyakorlataink
a halkszavú tanársegéd, dr. Szöllősi Lajos irányításával zajlottak. Ő 1989 után,
jól dokumentált, fontos könyvet írt az egyetemünk életéről, mely két kiadást is
megért.
A merceológia – gyógyszertári áruismeret tárgy, mivel megelőzte úgy a szaktárgyakat, mint a gyógyszertári gyakorlatot nem hagyott különösebb nyomot emlékeimben, bár az előadó Hankó Zoltán volt.
És jöttek az újabb kémiák. Kezdtük az egész éves biokémiával és folytattuk a második félévben a négy szemeszteres gyógyszerészeti kémiával, mely aztán örök
szerelmemnek is bizonyult.
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1962-től Rácz Gábor vette a át a dékáni tisztséget. A hivatal titkárnője kezdetben Kultsár Anna volt, majd hosszú időszakon keresztül, 1989-ig Vécsey Erzsébet
(„Böske”) töltötte be ezt a szerepet.
A biokémia tárgyat előadó tanárnőnk, Eperjessy Anna, egyben évfolyamfelelős
tanárunk is volt. Utóbbi megbízatását maradéktalanul ellátta, törődött velünk,
követte eredményeinket. Ő, akárcsak Ilosvay Lajos, a magyar egyetemi kémiai
oktatás megteremtője Dés városának szülötte volt. Gyakorlatainkat a mindig igényes Kovács Ibolya vezette, egy darabig Nemes László közreműködésével. Ibolya
nagyon érzékeny, könnyen sebezhető ember volt. Rangidős lévén Ő lett volna a
tanszékvezetés. Ezt a funkciót a később érkező Bota Virgil prof. kapta meg.
Harmadéven különben egy új – korábban megszakadt tanulmányait folytató –
évfolyamtársunk érkezett, Bernstein György („Munyi”). Ezzel hétre szaporodott
évfolyamunkon a fiúk száma. Munyi nálunk több mint tíz évvel idősebb volt, néhány aktuális tanárának hajdan évfolyamtársa volt. Átélte a második világháború
szörnyűségeit. Kiváló sportoló, – román válogatott – asztaliteniszező volt. Éppen
az ebből fakadó nagyon sok mulasztása miatt zárták ki másodéven az egyetemről. Ezt a sok mulasztást a biokémia tanárnőnk többször negatív példának hozta
fel nekünk. Gyuri törékeny alkatú ember, de nagy vagány volt, akinek a futballhoz is volt tehetsége. Harmadévesek voltunk, amikor az egyetemi bajnokságban a
gyógyszerészeti kar csapata is indult. Ennek tagja volt Páni Ödi – kapus, Marossy
Csaba - védő, mindketten különben az egyetemi csapat a népszerű Ştiinţa/Tudomány játékosai, valamint Munyi is. Emlékezetes mérkőzésen, az említett kollegákkal is kiegészült a csapat nyerte meg a bajnokságot. Nagyon jól beilleszkedett
a fiatal társaságba. Egyes dolgokhoz kevés türelme volt, jellemző, hogy egyszer a
gyakorlatvezető rajta kapta, amint a tábla mögé rejtőzve pipettából titrált...
Már egyetemi létünk kezdetétől nap mint nap a Gyógyszerészeti kémiai tanszék
ajtajai előtt haladtunk el, gyakorta láttuk, amint Mártonfi László professzor nyitja-zárja az ajtaját. A második félévben eljött e tárgy oktatásának ideje is. Akkor
még a gyógyszeres anyagok tanulmányozása alapvetően kémiai osztályozás szerint történt. Így előbb a szervetlen gyógyszeres anyagok szerepeltek Fülöp Lajos
(„Laji”) magával sodró előadásaiban. Ki hitte volna akkor, hogy aztán közel 20
évig közös szobában, hasznos eszmecserékkel éljük oktatói életünket? A galenikához hasonlóan, a harmadév után, három szemeszteren át tanultuk, a szerves
gyógyszeres anyagok csoportjait, melynek előadója a szertartásosan professzori
alkatú Mártonfi László volt. Mindkét előadónk gyógyszerész volt, akárcsak a tanszék többi oktatója is, ami nagyon előnyös volt a szakmai szemléletünk formálása
szempontjából. Büszkén vallom, hogy mindkettejüket, külön-külön, mestereimnek tartom. Mártonfi prof. korrekt, udvarias ember volt, előadásai előtt a hallgatóságot mindig meghajlással köszöntötte. Előadásai módszeresek, világosak vol95
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tak. Korrektségére jellemző, hogy az előző, kerekítés által elveszített féljegyeket
a következő vizsgán beszámította. A gyakorlatokon megismerhettük a mindig
hangulatos, jó gyakorlati érzékű Veréph Jóskát („Csuri”), majd az utolsó szemeszterben az akkor belépő Szánthó Klaudiát (kollegáinak „Buba”), a racionális,
pontos munka elkötelezettjét. Később oktatóként mindkettejükkel nagyon jó
kapcsolatba kerültem, bármikor számíthattam rájuk.
E tanszék munkatársa volt előttem a laborfőnök Neumann Stefánia is, a laboráns
meg Bereczki Júlia néni, akinek lánya, Panni évfolyamtársunk lett. Érdekes véletlen,
hogy életem párja, Vajda Réti Mária ezen tanszéken írta a szakdolgozatát. Jelentős
vétkem van benne, hogy nem volt zavartalan a felkészülése az államvizsgára...
A legnagyobb érdeklődéssel és figyelemmel követett előadásokat a farmakognózia
(gyógynövényismeret) keretében hallgathattuk, az 1959 nyara óta számunkra már
otthonos, patinás Botanika teremben. Ez valóságos szentély volt, a falakat köröskörül beborító színes növényi ábrákkal kitapétázva, hatalmas táblával, feketére
festett munkaasztalokkal. Ez a terem a Kar rendezvényeinek, az évfolyamtalálkozóknak a mindenkori színhelye (volt?). A mi évfolyamunk számára – először
- Rácz Gábor tartotta az előadásokat, akit első éven a botanika előadótanáraként
ismertünk meg.
Ugyanakkor még emlékszem Kopp Elemérre is, a tanszék alapító professzorára,
aki a korábbi nemzedékeket oktatta. Harmadéves korunkban már nyugdíjas volt.
Rácz tanár úr az előadások részletes, jól áttekinthető vázlatát előzetesen felírta a
hosszú táblára. Ezen kívül a szemléltetést növényi részeket, sejteket, szöveteket
ábrázoló táblaképek, epidiaszkóppal szakkönyvekből kivetített képek, a folyosón
levő vitrines szekrények üvegedényeiben sorjázó szárított növényi drogok gazdagon szolgálták. Kivételesen elegáns, intelligens előadói stílus jellemezte a több
nyelvet is beszélő Rácz professzor óráit. Pl. az orosz szerzők neveit eredeti cirill
betűkkel írta fel a táblára. Rendre kitért a hatóanyagok szerkezetének jellemzésére, a fitokémiai vonatkozásokra. A Kar azon oktatói közé tartozott, aki szakterületének aktuális eredményeit szorosan követte és ismerte. Ma is elmondható, hogy
e tanszéken gyakorlatorientált oktatás volt széles – szak- és általános – műveltségi
keretben. Gyakorlatainkat a kiváló gyakorlati szakember Csedő Károly – később,
a 90-es évek elején a tanszék vezetője és a Kar dékánja, valamint a pontos munka
kérlelhetetlen számonkérője, Péter H.Mária tartották.
Gyakorlati ismereteinket a jól gondozott, gazdag, vadregényes Botanikus kert
tette élővé. Nemcsak a növények megismerését, hanem azok felismerését is – a
gyakorlati vizsgán – miután a növények latin nevét tartalmazó fatáblácskákat eltüntették. De a gyakorlati vizsgán a frissen szedett növényi csokor egyedeit is fel
kellett ismernünk, valamint a teakeverékek komponenseit, hatásukkal egyetem96
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ben.
A tárgy oktatása a negyedév első félévében zárult. A gyakorlatok leírását annak
idején előzőleg gépelt formában kaptuk meg, majd indigóval sokszorosítottuk.
Különleges várakozással tekintettünk a galenika (gyógyszerechnológia) tárgy oktatása elé, hogy végre megismerhessük, hogy mi is az a gyógyszer, hogyan készül.
És várakozásunkban nem csalódtunk. A szakmát kiváló szinten művelő izig-vérig gyógyszerész oktatóink, élükön Hankó Zoltán tanár úrral szakmaszeretetre,
empatikus hozzáállásra és pontosságra neveltek bennünket, négy szemeszteren
át. Nem csoda, hogy diákköri választásunk Héricz Pista barátommal e tárgyra
esett. Szakdolgozatom irányítója a kellemes modorú Csath-Stâncel Zamfira, a
népszerű Firu volt, aki apai és anyai nyelvét is tökéletesen beszélte. Ő volt egyúttal
a csoportunknak is a gyakorlatvezetője. Szakkörösként maximális bizalmát és támogatását is élveztem, bármikor – esti órában, szombaton is – szabad bejárásom
volt a laboratóriumba. Különben a témám az acetilszalicilsav oldékonyságának
növelése és oldatainak stabilitásvizsgálata volt. Évtizedek múlva aztán elvileg ilyen - téma „visszaköszönt” akár a doktoranduszaim munkájában is.
Pista barátom témavezetője Ádám Lajos (később nekem is „Lajcsi”) volt, aki negyedéven az előadónk, majd később a tanszék vezetője, professzora és a 70-es
években a Kar dékánja lett. Komoly, racionális alkatú ember volt, csak igényes
munkát adott ki a kezéből. Vitái Popovici Adriana Kolozsvárról érkező kolleganővel voltak, aki aztán 90-es években az ő örökébe lépett.
A mi korunkban a tanszék vezetője még az egyetem és a Kar alapítói között ismert
Hankó Zoltán volt. Kiváló gyakorlati érzékű, alkotó típusű gyógyszerész volt.
Nem egyszer vették igénybe a klinikákon életmentő szerének előállítása végett.
Gyakori látvány volt amint végigvonul a folyosón az első emeleten levő könyvtárból jövet, folyóiratköteggel a hóna alatt. Nagy tudású ember volt, de előadásain
gyakran megfeledkezett egy-egy ötlet kapcsán a kötött tananyagról, viszont új információk birtokában sok aktuális szakmai-tudományos eredményt osztott meg
velünk. Vele kezdtük és vele végeztük a szakma lényegének a tanulását.
A fiatal tanársegéd Papp Józsefet („Jocó”) - közeli szomszédunk lévén - hallgatói
kora óta ismertem. Ötletgazdag, jó gyakorlati érzékkel és matematikai adottságokkal rendelkezett. Egyike volt azoknak aki a kolozsvári Bolyai Egyetem matematika szakáról a gyógyszerészetre váltott át. A 90-es évek elején előadó tanár
lett, korai távozása a kari oktatás nagy vesztessége volt.
Diákkoromban a tanszék adjunktusa Szánthó (Karres) Éva volt, aki még Kolozsváron kezdte el egyetemi tanulmányait.
A fiúcsoportunk gyakorlatain többször megesett, hogy meglepően csökkent az
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etilalkoholos üveg tartalma. Ezt a laboráns Pop Rózsika mindig bosszúsan nehezményezte, még azt a képtelenséget is bevetette, hogy nem iható, mert kórbonctanon ledesztillált alkohol van a standüvegben...Az tény, hogy a héttagú fiúcsoportban Bemstein Gyuri és Héricz Pista is jól „kevert”.
A mozgalmas harmadéven nagy kedvvel tanultam, a szaktárgyak azonnal meg�győztek pályaválasztásom helyességéről. Immár nem sajnáltam – akár ma sem
– hogy nem az élelmiszerkémia mellett döntöttem. Bár, ha meggondolom, manapság igencsak sok érdekességet nyújtana!
A nagyon sikeres, de kemény vizsgaidőszak (hét vizsga, egy kollokvium!) után
újabb nagy pillanat következett. Az első találkozás a gyógyszertárral – belülről.
A nyári gyakorlatra a Dózsa György utcai bőrgyógyászati klinika gyógyszertárába osztottak be. Nagy drukk előzte meg az előzetes bemutatkozásomat a gyógyszertárvezető Berekméri Jóska bácsinál. Nagyon kedvesen fogadott és meg is
egyeztünk a következő heti programban. Viszont Ő a hét végén balesetet, lábtörést szenvedett. Helyettese az anyai kedvességű Joanovics Irénke volt (a férje,
István katonagyógyszerész volt), mellette próbáltam ellesni az „igazi” gyógyszerészi munkát. Ebben a gyógyszertárban dolgozott „Ádi néni”, Ajtay Adrien is,
Ajtay Miska bácsi felesége. Már akkor láthattam, hogy milyen jó gyakorlati képzést kapnak a még diáksorban ott tevékenykedő technikumi hallgatók. Közelebbi
barátság is lett belőle.
Ebben a gyógyszertárban dolgoztak intern időszakuk egy részében Bálint Pista és
Czinczér József kollegák, akik két évvel fölöttünk jártak. Ötletgazdag és jó hangulatot keltő jelenlétük szimpatikus volt számomra. Naponta kitűzték a köpenyükre
a „jaurt-rend”-et, a jaurtos üveg színes fedőkorongját.
A kor groteszk buzgósága hozta el nyárutón a kellemetlen meglepetést: azokat a
helyben levő hallgatókat, akiknek nem volt őszi vizsgájuk hazafias mezőgazdasági munkára mozgósították. Egyénileg kerestek fel és köteleztek mindenkit. Hát
ez fura ajándék volt! Különben az már egyenesen komikus volt, hogy egy időben
szándékosan halasztottak egyesek vizsgát, mivel az őszi felkészülési időszakban
ösztöndíjat is kaptak. Hát, ilyen ellentmondásos világban éltünk...
Negyedév
Az 1962-es év újabb mérföldkő a Kar életében – is. Mint utólag ezt megtudtuk,
párthatározat alapján ezentúl két nyelven történik az oktatás. Ennek értelmében
a gyakorlati képzésünk a továbbiakban román nyelven, ami nemcsak újdonság
volt, hanem – úgy a mi mint tanáraink helyzetét is – megnehezítette. Különösen
a tömbmagyar vidékekről származók, székelyföldiek küszködtek a második nyelv
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sajátosságaival, a kiejtési móddal. Jónéhány esetben bizony nagyon humoros
helyzet adódott a téves hangsúlyozásból, akár gyűlések keretében is. Mindez ékes
bizonyítéka volt a román nyelvoktatás buktatóinak, hiszen annak dacára, hogy a
11 évi tanulás után -még az egyetemen is 5 éven át (!) volt román nyelvóránk-,
ennek eredménye nem tükröződött kellőképpen a gyakorlatban. Hiányzott az
aktív beszédkészség, az aktuális nyelv gazdagabb szókészlete. Ha meggondolom,
jó húsz év egyetemi pályafutás után már éreztem kellő biztonságot a kifejezésmód és hangsúly tekintetében. De a középiskola 11. osztályában Kozma Irén
tanárnőnkkel a szinte unalomig gyakorolt nyelvtani ismeretekneknek (nemek,
ragozás, egyeztetések), a mai napig hasznát látom. Később, gyerekeim, unokáim
iskolapéldáján keresztül is tapasztalom, hogy a nyelv tanításában mennyire értelmetlenek az archaikus, jobbára bemagolt szövegek és az ilyen típusú versikék:
“Vreau să fiu mare, voinic/să conduc tractorul/să tai brazde în ogor/să muncesc
cu spor./Acum sunt încă mic/ dar când voi fi mare/mă voi strădui/ să fac ţara ca
o floare”…Ennek kapcsán, nem csoda ha, jó negyven után, az egész család még
emlékszik nagylányom keserves verstanulására. Horribile dictu, aztán Ő éppen a
színművészetet végezte, de biztosan állítom nem e verstől kapott hozzá kedvet…
A hatvanas évektől fokozatosan gyarapodott a román oktatók száma – a gyógyszerészeti karon is. Fiatal, tehetséges szakemberek is érkeztek, de – nem egy esetben - karrier- és “összetétel” problémák kapcsán is történtek “át- és beültetések”.
Érdekes, hogy ezen intézkedés előtt is már, évtizedek óta, milyen nagy népszerűségnek örvendtek – képzettségük, szakavatott, lelkiismeretes munkájuk által – az
egyetemünk óromániai régiókba helyezett végzettjei.
Egyébként a negyedik egyetemi éven zárultak a farmakognóziai és galenikai
tanulmányaink és folytattuk a gyógyszerészeti kémiát a szerves eredetű gyógyszervegyületek megismerésével. A hetvenes évekig a kémiai, - szervetlen, szerves
- osztályozás szerint oktattak, ami a szerkezeti – kémiai összefüggéseknek a látványos taglalására nyújtott lehetőséget. Azóta viszont, az alkalmazásnak inkább
megfelelő, gyógyszeres hatás szerinti osztályozás lett általánosan elfogadott. Igaz,
hogy ebben a rendszerben – kémiai szempontból - adódnak érdekességek (pl. a
lítium-karbonát a csupa szerves eredetű antidepresszív szer között, vagy a dinitrogén-oxid az általános érzéstelenítőknél, stb).
Jelentős újdonságot jelentett a gyógyszerhatástan (farmakodinámia) oktatása,
melynek előadója dr.Feszt György tanár volt. A világos, precíz előadásokat, hasonlóan jól felépített, szemléletes gyakorlatok követték, dr.Rácz-Kotilla Erzsébet
tanárnő vezetésével. Lévén, hogy állatkísérletes gyakorlatok voltak, újra megerősödtem a pályaválasztásom helyességében, amennyiben - sokak várakozásának
dacára - nem az orvosit, hanem a gyógyszerészetet választottam. A vér látványa, az állatok boncolása nem volt számomra vonzó. Ezért e gyakorlatokat némi
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szorongással vártam…Demonstratív, jórészt páros gyakorlatok voltak, állatokon,
állati szerveken. Említett írtózásom miatt jól jött kollegám és barátom Héricz
Pista lélekjelenléte, akivel együtt dolgoztam és vállalta az aktív szerepet, pl. a béka
dekapitálásában…
A toxikológia (méregtan) tanulását is elkezdtük a második félévben, dr.Balogh
Évával. Jól felépített, szisztematikus előadásokat tartott. Szenvedélyes dohányos
volt. Akkoriban ez a tanszék nem rendelkezett saját laboratóriummal, így a gyakorlatokat pl. az analitikai kémián tartottuk, Szőcs Jozefa vezetésével.
A könyvelés – gyógyszerészi ügyvitel előadója dr. Kovács István könyvelési szakember volt, a Kovács Maci kolleganő férje. Az órákon ismertkedtünk a különböző nyomtatványok szerepével és kitöltésével, szerencsére nekem aztán életemben
sosem kellett a Fişa de gestiune kitöltésével foglalkoznom...
A nyári gyógyszertári gyakorlatot a városházával szemben levő 3-as gyógyszertárban végeztem. Igazi patikai légkör fogadott, a gyógyszertár igen szimpatikus
vezetőjével, Voith Mihállyal (Misi), aki később a Gyógyszervállalathoz került. A
praktika során emlékezetes csíny volt a macskagyökér (Valeriana officinalis) kivonat hatásának (tinktúra) “tesztelése” a szomszéd ház macskáján a patika melletti udvarban. Néhai Héricz Pista barátom valeriana tinktúrával átitatott vattapamatot dobott feléje az ablakon át, amely aztán a macska gerjedelmét váltotta
ki. Hát ez meglehetősen jól sikerült demonstráció volt a Valeriana officinalisra
vonatkozó ismeretek rögzítésére!
Ötödév
1963 őszén nekivágtunk az utolsó egyetemi évünknek. Lelkesedéssel és most már
magabiztosan folytattuk az immár kimondott szaktárgyak tanulását. Abban az
évben búcsúztunk el jeles tanszékalapító tanárainktól, Hankó Zoltántól, Mártonfi
Lászlótól.
Az ötödév első félévében fejeztük be a galenika, gyógyszerészeti kémia, toxikológia tanulását. Tanulmányaink kiteljesítését szolgálta a Gyógyszerügyi szervezés,
Formanek Gyula adjunktussal, aki egyben csoportfelelős tanárunk is volt.
A gyógyszerészet története tárgy keretében dr. Spielmann József professzor széleskörű műveltséget sugárzó, élvezetes előadásai által a gyógyítás és a gyógyszerészet
kialakulásának kultúrtörténetével és fejlődésével ismerkedtünk meg, szakmai
önbecsülésünk erősítésére. Bizonyára ezek az emlékezetes órák komoly nyomot
hagytak bennem és így nem véletlen, hogy érdeklődésem körébe a szakmai múlt
tanulmányozása is bekerült. Másfél évtized múlva jelent meg dr.Izsák Sámuel orvostörténész professzor kútfő fontosságú könyve (Farmacia de-a lungul secolel100
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or, 1979), mely tovább fokozta érdeklődésemet. Külön élményt jelentett a könyv
szerzőjével való találkozásom kolozsvári otthonában, 1990 őszén. Késztetést éreztem a szakma múltjában tájainkon úttörő, kiemelkedő egyéniségek munkásságának megismerésére és megismertetésére a jelenkor számára. A kétezres évekig az
egyetem harmadik emeletén az orvostörténeti tanszék múzeumot működtetett,
mely egy kis szentély volt, a látogatók, a külföldi vendégek is megcsodálták állományát, a dokumentumokból, szakmunkákból a gyógyítás és a gyógyszerkészítés eszközeiből álló értékes gyűjteményt. Sajnos, 1989 decemberével egy darabig
olyan időszak, zavart állapot következett, amikor az épületben kagylók, vízcsapok mellett és - rejtélyes módon - a múzeum folyosóján vitrinekben kiállított
nagy fémtárgyak eltűntek. De a kis múzeum mostoha sorsa ezzel nem ért véget A
90-es években egy régi forrásmunkáért kerestem fel a múzeumot. Fájdalommal
láttam, hogy a helyiség renoválásakor nem védték kellőképpen az állományt, por,
vakolathulladék borította az asztalokat. Aztán a könyvtár új épületbe való költöztetése viselte meg az állományt, szakember hiányában kis szobába zsúfolták azt.
Ezt már a tanszék korábbi munkatársai, Lázár-Színi Karola, dr.Orbán János nem
érték meg, a könyvtár új alkalmazottai meg tájékozatlanok voltak.
Talán nem mellékes megjegyeznem, hogy az ötödéven fejeződött be a román
nyelv oktatása is, a magyar nyelvet is ismerő Moldovan Ionicával. Ezzel összesen
16 évig tanultunk románul – az oktatás hatékonyságáról már esett szó…
Végül akik a 9. félév végén, a téli szesszióban sikeresen vizsgáztak, azok már csak
az őszi államvizsgára kellett gondoljanak.
A második félév teljes programja a gyakorlati képzésre vonatkozott. A félév jelentős részét tette ki a gyógyszertári gyakorlat, egy hónapos közbeiktatott gyógyszeripari gyakorlattal. A felsőbb évesektől értesültünk róla, hogy a legtöbbet az
1. számú “nagy”gyógyszertárban lehet tanulni, ott a legváltozatosabb a munka.
Így hát többen ezt a gyógyszertárat választottuk a gyakorlat színhelyéül. Mint
azt tapasztaltuk, ez egy jó választás volt. Hozzá kell tennem, hogy életem nagy
iskolája volt az “1-es”, ahol intern - gyakorló gyószerészként aztán több mint egy
évig dolgoztam. Igen emlékezetes időszak volt ez életemben, ma is jó érzés fog el,
ha felidézem.
Tavasszal egy hónapos ipari gyakorlatra Bukarestbe utaztunk. A főváros különböző gyógyszergyáraiban (Galenica, Tableta, Fiola, Biofarm), meg az állami
gyógyszervizsgáló és kutatóintézetben (ICSMCF – Institutul pentru Controlul
de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice) volt alkalmunk betekinteni az ipari szintű gyógyszerkészítésbe, a gyártási folyamatokba, ismerkedtünk az
ipari felszerelésekkel, valamint a minőségvizsgálat előírásaival, módszereivel. Az
Agronómiai Intézet bentlakásában szállásoltak el, ahonnan villamossal, busszal
naponta ingáztunk a megfelelő színhely fele. A gyárak szakemberei irányították
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a gyakorlatot, a csoportvezető tanáraink felügyeletével füzetet kellett vezetnünk
a látottakról, szeminarizáltak és az időszakok végén a gyakorlati füzetünkbe is írtak be is hozzáállásunkról, érdeklődésünkről. A Biofarm gyár jórészt vitamin- és
hormontartalmú készítményeket állított elő. Erre a célra állati szerveket is használtak, ezért a gyárat keresve a jellegzetes és nem túl kellemes szag után tájékozódhattunk. Az ICSMCF különböző osztályain szintén komolyan vették tájékoztatásunkat, képzésünket. Akkoriban ezek élén kiváló, általunk a szakirodalomból
ismert személyiségek voltak (Calcandi, Bojor, Vasiliev, Maria Retezeanu, Octavian Contz – akivel később tartósabb szakmai kapcsolatunk is lett). Külön varázsa
volt a jól ellátott könyvtárnak, amelynek egy Coca nevű igen tájékozott hölgy volt
a könyvtárosa. Szabadidőnkben igyekeztünk kihasználni a főváros nyújtotta kulturális lehetőségeket. Filmeket néztünk a Magheru sugárúton levő szélesvásznú
Patria moziban, előadásokat láthattunk a Palota teremben (Figaro házassága Ştefan Bănicaval, twist koncert Udo Jürgens-szel), először jártunk Bukarest központi
-Augusztus 23 nevű - stadionjában. Több utcasarkon hangzottak fel a magárusok
„bomboane agricole” rikkantásai. A bukaresti gyógyszergyárakon kívül a komoly
hagyományokkal és saját kutató- és szintézisrészleggel is rendelkező kolozsvári
Terapia gyár, valamint az 50-es években a szovjet segítséggel épült iaşi-i antibiotikum gyár jelentette a hazai gyógyszeripart.
A gyógyszertári gyakorlatot folytatva az 1-es patikában egy igazi nagyüzem életében lehettünk aktív szereplők. Elaboráció, csomagolás, receptúra, könyvelés,
officinai munka voltak a leosztott részlegek, ahol hetenként váltottuk egymást.
Fegyelmezett, színvonalas munka folyt az 1-es gyógyszertárban, a szigorú és tekintélyes dr.Horváth Tibor vezetésével. Olyan eminens szakemberekre támaszkodhatott, mint Ajtay Mihály, Widder Endre, Holitska István és Keller Gyula (elaboráció), Mera Aurora és Deák Júlia (receptúra), de a teljes személyzet kitünően
képzett szakemberekből állott. Rangot jelentett ennek a gyógyszertárnak a munkatársa lenni. Hetente szemináriumokat tartott nekünk Ajtay Miska „bácsi”, aki
széleslátókörűsége mellett kitűnő pedagógiai érzékkel is rendelkezett. A rendeléseket a mindig fütyörésző, jóviális Widder „Bandi bácsi” készítette, kollegánk,
Bernstein Munyi mentora. Sokat láthattunk és sokat tanultunk. A sok és változatos recept készítése élőben demonstrálta nekünk az alapos szakmai felkészültség
szerepét, az ismeretek állandó gyarapításának szükségességét. Saját célra külön
füzetet készítettünk a számos sikeres elaborátum összetételéről, készítéséről.
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Utolsó egyetemi vizsgák
Intern vizsga
Akkoriban az utolsó évesek egy hetes országos “tanulmányi” kiránduláson vehettek részt. Előzőleg már, a magasabb évesektől halottunk az ún. intern-gyógyszerész (intézeti gyógyszerész) vizsgáról. Ebben a státuszban két évig – az egyetem alkalmazottjaként lehetett a pályát kezdeni, féléves váltásokkal - nyiltkörzetű
(közforgalmú) és zártkörzetű (kórházi) gyógyszertárakban. Ezt versenyvizsga
alapján lehetett elnyerni. Lévén, hogy a kihelyezés gondja élt már tudatunkban,
a hogyan tovább? bizonytalansága, többen is gondoltunk erre a vizsgára. Eltökélt
szándékomban volt jelentkezni, bár csupán egyetlen helyet írtak ki. A kellő felkészülésre gondolva, lemondtam a „nagy” kirándulás csábításáról, amelyet azóta
sem kellett megbánnom. Július 27-én a szaktárgyakból vizsgáztunk, talán nyolcan – egyetlen helyre. A tét tehát igen nagy volt. Emlékszem, hogy az írásbelin az
alkaloidtartalmú növényekről kilenc oldalt írtam. A gyakorlati próba receptkészítésből állott. Bromoform, kodein-foszfát (dózis túllépést kellett észrevennem)
és aminofenazon tartalmú gyerekgyógyászati oldatot kellett készítenem. A sikeres vizsga további sorsom jelentős, meghatározó mérföldöldkövét jelentette.
Később egy második helyet is jóváhagytak az évfolyamelső kolleganő (Bartalis
Magda) számára.
Az államvizsga
A gyakorlati félév időszakában kellett az államvizsga dolgozatot is összeállítani.
Ennek az előzetes megmérettetése az első félév során az egyetemi diákköri tudományos üléssszakon már megtörtént. Külön gond volt a dolgozat legépelése.
Szakirányítom, Csath “Firu” tanácsára Kabós Évához fordultam, aki a Szentgyörgyi utcai benzinkút mellett egy pincelakásban lakott. Nagyon kedves emberként
ismertem meg, akinek eléggé viszontagságos volt az élete. Annak idején, a háború
előtt, a szülei birtokkal rendelkeztek, így kizsákmányoló kategóriába került. Az új
rendszerben a birtokot kisajátították ő meg kitelepítésre került. Létfenntartására
sokféle munkát elvállalt, utóbb gépelést is. Egy év múlva a feleségem, Mária dolgozatát is ő gépelte, nagyon megkedvelt minket. Külön örömünkre szolgált amikor a 80-as években egészséges főtéri lakásba került, rokonaim szomszédságába.
A 90-es változás után irodalmi tehetségét is napvilágra hozhatta, verseskötete jelent meg. Később unokaöccse, Attila tanítványom is lett.
A szeptemberben tartott államvizsgánk műsorában – a dolgozat megvédése mellett - három tárgy szerepelt: a gyógyszerészeti kémia, a galenika (szóbeli, gyakor103
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lat), és a tudományos szocializmus. Utóbbi tárgy elődeinknek igen sok gondot
okozott ezért mumusnak tartották. Abban az évben, a szovjet csapatok távozása
után, Románia sajátos politikai álláspontot kezdett képviselni, azaz nem tekintette kötelezőnek a szovjetek által diktált politikai irányítást. Felemelte a szavát
bizonyos gazdasági régiók létesítése, a szocialista országokra kényszerítése ellen
a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segélynyújtás Tanácsa) keretében. Ez a sajátos politizálás hozta meg az enyhülést a politikai tárgyak területén, így a mi tudszoc
vizsgánk már nem volt kizáró jellegű. Ezt már előzőleg sejttették velünk, ezért
csupán egyetlen napot hagytunk erre a vizsgára. Fodor Levi kollegámmal és barátommal közösen használva a jegyzeteinket az éjszakát is a felkészülésre áldoztuk.
Emlékszem, Levi a kivilágított udavarunkon sétálva olvasta a leckéket és közben
a lugasból szemelgette a szőlőt.
A vizsgabizottság tagja volt titkári minőségben az akkor már egyetemünkön aktiváló dr. Stanciu Grigore, a későbbi radiológus prof. A vizsgák előtti várakozásainkban a folyosón magyarul kérdezgetett bennünket dr. Pop D.Popa Ioan, aki
később az egyetem rektorhelyettese lett, majd a funduleai kórházi intézet igazgatója.
A teljes sikerrel zárult vizsgasorozat után újabb izgalom következett, a kihelyezés. Mivel én már intern gyógyszerész státuszban voltam két évig mentesültem
ettől az izgalomtól. Így legalább kollegáimnak önzetlenül szurkolhattam. Országos listát állítottak össze (Bukarest, Kolozsvár, Iaşi, Marosvásárhely) a médiák
alapján és a megállapított sorrendben lehetett a kiírt helyek közül választani. A
kollegák eléggé szétszóródtak, egyesek Moldvába kerültek. Ketten közülük kitartottak e tájegység mellett, ott találtak megfelelő létalapot. Nagyon nehezen lehetett egyébként elintézni, hogy valakit elengedjenek abból a megyéből ahová a
minisztériumi kihelyezés szólt. Ez a (helyhez) kötöttség eredetileg 3 évre szólt.
Egy megyén belül viszont ideiglenes áthelyezéseket (detasálás) lehetett kérni. Akkor a közigazgatási egységek a tartományok voltak, s a gyógyszertári hálózatot
a gyógyszervállalatok (Centrofarm) igazgatták. A Maros-Magyar Autonóm Tartomány székhelyén működő Centrofarm az ország legjobb egységei közé tartozott. Igazgatója dr.Kacsó Albert, az aligazgatók Makkai Imre, Nagy Örs voltak, a
raktárfőnök Gyalui István volt. Valamennyien nagy tapasztalatú gyógyszerészek.
A raktárban felelős beosztásban dolgozott Pap Júlia gyógyszerésznő, valamint
Máthé János, aki később egyetemi oktató lett biokémiai profilban, végül profes�szori rangot ért el az Orvosi karon. A gyógyszertáraknak havonta szállították ki
a megrendelt termékeket (gyógyszerek, csomagolóanyagok). A gyógyszerskála
elég szűkös volt, az importból származó gyógyszerek rendszerint csak igazgatói
jóváhagyással voltak beszerezhetők, amelyeket névreszólóan küldtek ki a kijelölt
gyógyszertárakba.
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Pályakezdés - intern gyógyszerészként
A sikeres intern vizsga után megkezdhettem intézeti gyógyszerész karrieremet,
az egyetem alkalmazottjaként, 6 hónaponkénti váltással, zártkörű és nyílt köretű gyógyszertárakban. A helyzet úgy alakult, hogy a teljes időszakot, két évet, a
városközpontban levő gyógyszertárakban töltöttem. Kereken ezer lejes fizetéssel kezdtem. A fizetésemet az egyetemi pénztárból vettem fel. A Csíki nevezetű
pénztárosunk mindig vadonatúj százasokkal fizetett. A pénztár a főépületben
volt, az anatómia tanszék folyosójának az elején. A gyakornoki időszakra munkahelyemül kijelölt négy gyógyszertár a 101-es, 103-as zártkörzetű, valamint az
1-es és 3-as nyíltkörzetű volt.
Az első munkahelyem a 103-as, ún. gyerekgyógyszertár volt, mely az 1-es gyógyszertár melletti udvarban működött. Ehhez kötődik életem meghatározó találkozása, 1965 tavaszán itt ismertem meg későbbi feleségemet, Vajda Réti Máriát.
Akkor a 103-as gyógyszertár adta ki ingyen receptre a gyerekeknek felírt gyógyszereket és látta el a gyerekgyógyászati, a fertőző-, a bőrgyógyászati- és a TBC-klinikát is. Ennek megfelelően elég változatos készítményskálája volt. A klinikák
rendelőkönyvben (condica) írták fel a szükséges gyógyszereket, annak mennyiségét, adagolását, a beteg nevére és kórteremre szólóan. Jelentős időt emésztett fel
a betegre szóló kiszerelés, lévén, hogy rendszerint nem teljes csomag gyógyszert
írtak fel. Nagy figyelmet igénylő munka volt, a receptkészítéstől, az elaborációig, kiszerelésig, expediálásig. Jól összeszokott munkaegyüttes dolgozott, megfelelő leosztásban végezve a munkát. A gyógyszertár vezetője Schlett Ernő, „Öcsi
bácsi”, szívélyesen fogadott és osztott be a két váltás egyikébe. Ennek vezetője
Kálmán Ferike volt, aki korábban a Gyógyszerészeti Kémiai tanszéken gyakornokoskodott. Precíz munkát végzett. Két szenvedélye volt, a dohányzás, meg a sok
gyógyszerészt érintő betegség, az etilizmus, kár érte. Fontos alapemberek voltak
a jól képzett asszisztensek, Csatlós Mária, a többre érdemes, vívásban is jeleskedő
Korpos Ernő, Botár (Németh) Ágnes, Şiara Felicia, Szabó Csilla, akinek a férje,
Szabó Sándor középiskolai történelemtanárom volt. Külön „intézmény” volt a
sokoldalú kapcsolatai által csaknem mindenre megoldást találó Bunus Anikó.
A gyógyszertárban nyugdíjasként dolgozott a szakma, a marosvásárhelyi és
mondhatjuk az erdélyi magyar gyógyszerésztársadalom nagy öregje, Nagy Jenő
bácsi. A még idős korában is katonás tartású, fehér hajú gyógyszerész, jó szellemi
formában volt, minden munkakezdés előt, szertartásosan egy cigarettára gyújtott, amelyet szipkával szívott el. Jó hangulatú, komoly ember volt. A háború előtt
a Szentgyörgy-téren gyógyszertára volt, komoly szerepet játszott a gyógyszerészek szakmai szervezetében, gyógyszerészi évkönyveket is szerkesztett és adott
ki. Két világháborút is megélt, az első világégésben katonai kitüntetést is kapott.
Személyesen neki köszönhetem, hogy gyógyszerkönyvi gyűjteményem a két hi105
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ányzó kiadással kiegészülhetett.
1964 decemberében első ízben jutottam el külföldre, Budapestre, turistautazás
(ONT) keretében. Karácsonyi időszakban vonattal utaztunk. Kolozsváron útitársként szegődött hozzánk László Ferenc, az ismert sportriporter. Őt addig a
kolozsvári rádió magyar adásából ismertem, a kincses város népszerű egyénisége volt. Visszafele is a csoportunkkal utazott és fülketársait sörrel vendégelte
meg amelyért öngyűjtóval fizetett. Ugyanis a Népsportnak Budapestre küldött
sporttudósításaiért kapott honoráriumot ilyen tárgyi formában tudta áthozni. Ő
jelentette utazásunk kellemes színfoltját, igen szellemes ember volt.
A következő év februárjában két ötödéves lány érkezett a gyógyszertárba gyakorlatra, jövendő feleségem, Vajda Réti Mária és barátnője, Lőrincz Katalin. Az első
látásra kezdődő szimpátia 1965 nyarán házassággá érett. Érdekes, hogy az előző
négy egyetemi év során csupán látásból ismertük egymást, sosem beszéltünk.
Bár a zártkörű gyógyszertár élete nyugodtabb légkörben zajlott mégsem találtam
kellően vonzónak. Gyakorlati ismereteim viszont gyarapodtak, megismerkedhettem pl. a külsőleges célra szolgáló „kék-szesz” színtelenítésének egyik módszerével...(évekkel utána utcánkban néhány toprongyos ember házalt, egyikük elárulta, hogy italként sósborszeszt /Dianát– Frecţie Galenica/, vagy szárazkenyéren
átszűrt kék-szeszt - Spirt sanitar-t iszogatnak. Ezt a 70 százalékos szeszt nemcsak
színezték, hanem metil-szaliciláttal „illatosították” is, aminek sem a szaga sem az
íze nem éppen kellemes...Íme mit jelentett – a szükségből fakadó – empíria...).
Különben a gyógyszertárak ezt az általuk színtelenített – egyébként tiszta etilalkoholt – színtelenítés után külsőleges oldatok készítésére használták.
Az első hat hónap elteltével váltanom kellett. Most már a nyíltkörzetű időszakom
következett. A Városházával szemben levő 3-as gyógyszertár volt gyógyszerészi működésem második állomása, ahol már a negyedéves nyári gyakorlatomat
is töltöttem. A gyógyszertár vezetője akkor már Suciu Adela, „Deli néni” volt.
Magyarul társalgott a munkatársaival, szigorúsága mellett sok szimpátiára utaló
gesztusát tapasztaltam. Rajta kívül a 3-as gyógyszerészei voltak: Hickel Ica (aki
egy évtizedig a Galenika tanszék tanársegédje is volt), Tób Tibi bácsi, Florea Lucreţia és Kelemen Éva, akivel egy váltásban dolgoztam és két asszisztenssel, Szép
(Kiss) Gizivel és Török Icával. A másik váltásban levő Bálint Imola és Filep Erzsébet (Zsóka) asszisztensek is alapemberek voltak. A kasszában ült Gligor Ilonka,
a Centrofarm egyik revizorának a felesége. A Gizi férje Szép Albert (Berci) volt,
édesanyám által nagyrabecsült körzeti orvos. A délceg alkatú doktor mindenkire
odafigyelő, szelídségével igen megnyerő ember volt. Nagyon szerették és becsülték a páciensei, engemet is beleértve. Tanácsait Édesanyám gyakran emlegette,
„Szép doktor azt mondta” kezdettel...A felesége, Gizi korábban sportoló volt,
vívott, akárcsak a 103-asból Korpos Ernő. Sok praktikus dolgot tanultam tőle.
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Sajnáltuk a külföldre való távozásukat. Kelemen Éva kolleganő anyai szelídséggel
viseltetett irányomban, feleségemmel, Máriával élete végéig baráti viszonyt ápolt.
Méltánytalanul magányosan alakult az élete.
Volt egy valóban a 3-as gyógyszertárban lélekjelenlétet hirtelen igénylő esettel is
dolgom. Egy hölgy érkezett, a megszeppent családja kiséretében, egyik kezének
ujjairól vér csöpögött. Balesetének ellátását kérte. Autóból szállt ki, amikor véletlenül az egyik családtag a kezére csapta az ajtót. Megoldottuk a helyzetet, fertőtlenítetük, majd bekötöztük. Íme, milyen jól fogtak sürgősségi ellátási ismereteink!
Ez a gyakornoki periódusom azért is emlékezetes, mert az év (1965) nyarán Máriával összeházasodtunk. Külön izgalmat jelentett nekem a karikagyűrűk beszerzése, ugyanis csak időnként volt kapható a szomszédos ékszerüzletben. Hála a
kolleganők által kialakított ismeretségnek, „kapcsolat” révén sikerült hozzájutnom. Akárcsak - annak idején - még sok mindenhez...
Suciu Deli nénivel utóljára 1999 tavaszán Gyógyszerészeti Kar 50 éves évfordulós ünnepségén találkoztam az egyetemen, rokona, Suciu Gheorghiţă kolozsvári
egyetemi tanárkollega társaságában. Később egy lányrokona a hallgatónk, majd
pedig a Kar oktatója lett.
1965 nyara az esküvőnk és a Mária szeptemberi államvizsgája által igen mozgalmas volt. Számára ugyanakkor igen nagy megterhelést is jelentett. Megbetegedése
éppen a vizsgaidőszakban külön gondot jelentett. A tudszoc vizsgájára a kórházban került sorra, ahová kiszállt a bizottság. Véleményt várva egészségi állapotáról
ismertem meg az orvosi kar alapítói közé tartozó dr. Kótay Pál professzort, aki
kórházi osztályán példás fegyelmet tartott, civilek nem léphettek be. E hírnév
dacára engem jóindulattal fogadott és a Mária említett vizsgájára éppen klinikai
szobáját bocsájtotta rendelkezésre. Akár a sors iróniájának is lehetne nevezni,
hogy mintegy harninc évvel későbben e kórház azonor részlegének beutaltjaként
- mint „kedvezményezett” - éppen abba a szobába kerültem...
A szeptemberi államvizsga a mienktől különbözött. Receptet kellett a jelölteknek elkészíteni, majd a rajta levő komponenseket sokoldalúan leírni. Úgy vélem,
hogy ez a módszer az akkori időkben hasznos volt.
Október hónapban számomra újabb váltás következett, amely a kellemes emlékeket
jelentő 1-es gyógyszertárba vezetett. Örömmel tértem vissza, immár végzett
gyógyszerészként a hallgatói koromban már megtapasztalt helyre. A gyakorlati
időszak úgy látszik jó ajánlólevélnek bizonyult. Jólesett a gyógyszertárvezető
dr.Horváth Tibor bizalmát és szimpátiáját élvezni, támogatásában részesülni.
Egy váltásba kerültem a hölgyeket bókokkal elhalmozó Holitska Pista bácsival, a
receptúráért felelős Deák Jucikával, Csavar (Túrós) Margit Gittával, Görög (Kovács)
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Máriával, Bakó (Alexy) Katalinnal, Simon (Serester) Ildikóval és természetesen
naponta találkozhattam a gyógyszertár agytrösztjével, Ajtay Mihály bácsival és
a rendeléseket derűsen készítő Widder Endre bácsival. Sokak nevét idézhetem a
hajdani munkatársak köréből, mint Mera Aurora – a másik váltás főgyógyszerésze,
Căreian Cornelia (Pici), Kisgyörgy Emilia, Bălan-né, a korán elhunyt Simon Márta
(gyógyszerészek) és az alapembereknek számító asszisztensek, a joviális Ozsváth
Rozália néni (a város ismert gyógyszerészének az özvegye), Péter Gabriella (akinek
fivére, Géza is az ő pályáját választotta, szenvedélyes asztaliteniszező volt, a hajdani
Vikend-telep ismert figurája), Molnár Ilona, Marton Erzsébet (Matyó, aki ma is
a préselt virágok művésze), Fleşeriu-né (Tica néni, akinek fia Tibi a régebben a
Marosvásárhely sikersportjának számító vízipoló tehetséges játékosa volt), Soós Éva
(akivel később 1995-ben Gyulán találkoztam még a Rozsnyay verseny alkalmával,
a Baba magazin menedzsere lett, és a kis unokáimra gondolva sokáig küldte is a
lapot), Martzy Zsuzsa. A nagy fegyelem és színvonalas munka mellett családias
hangulat uralkodott ebben a nagyszerű munkaegyüttesben. Külön élmény volt
a leltár példás megszervezése, lebonyolítása, a minden tekintetben olajozott, jól
működő gépezet alkatrészévé váltam.
Ma is előttem van – képzeletemben – ennek a „nagy” gyógyszertárnak minden
zege-zuga, a szó szoros értelmében a pincétől (raktár) a padlásig (öltözők), az
officina 4 táraasztala, a vertuskák (forgó fiókos tároló szekrény), az elkészített receptek kijelző táblája, a készítmények tárolószekrénykéivel. Igen, komoly rangot
jelentett ebben a gyógyszertárban dolgozni és ma is nagy hálával és nosztalgiával gondolok vissza erre – az egyszerű munkahelynél többet jelentő - második
– szakmai iskolára. Sajnos, manapság ennek, mint létező mitosznak – vége van.
Ma már, az új korszakban gyógyszertári kirakatokat, azokban reklámokat nézegethetünk. A mi generációinknak ez úgy új, bizonyos fokig idegen világ.
Fiatal gyógyszerészként külön büszkeséggel töltött el az officinában való szereplés, ami szubjektíve tekintélynövelő volt, de ugyanakkor nagyon sok új tapasztalat, találkozás forrása. Emlékeimben van egy kisgyerek, aki lázcsillapítót kért
(akkor még használatban volt a piramidon, gyerekeknek 0.10 g-os tabletta). Kérdésemre, hogy mekkora gyereknek lesz, a kezével a fejebúbját mutatta, jelezve,
hogy saját részére.
Az officinában tanúja voltam, amikor betért Molter Károly, az író. Widder Bandi
bácsi éppen akkor vékázott el a ....asztal mellett és odaszólt neki: mindjárt jövök'
A humoráról ismert Molter rákérdezett: „mi ez, fenyegetés?”
Más. Adrási Márton, korábban a legendás Székely Színház ismert színésze Kolozsvárra szerződött. Közben - mint vendég - egy darabban a híres Dukán Annával játszott városunkban. Egy alkalommal felkereste a gyógyszertárt, amikor
sikerült néhány szót váltanom vele. Ő sem volt híján a tréfának, kérdésemre azt
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válaszolta, hogy átigazolt, mint a futbalisták (ezt a jelenséget manapság gyakran
tapasztaljuk).
Holitska Pista bácsi a hölgyek rajongója volt, remek homorérzékkel megáldva.
Ma is gyakorta eszembe jut egyik aranymondása. Néha, amikor valamit keresgélt
és azt meg is találta mondta, „látja kollegám, ilyen apró örömökből tevődik össze
az élet”. Rengeteg praktikus dolgot lehetett mellette tanulni, ő vitte az elaborációs
munka terhét. A másik váltás elaborációs gyógyszerésze Keller Gyula volt aki
hasonlóan nagy tapasztalattal rendelkezett. Többen az említett idősebb generáció
soraiból a háború előtt saját gyógyszertárral rendelkeztek, amelyeket aztán 19491953 között államosítottak. Groteszk emlék: az államosítást a mi diákkorunkban
pozitív eseményként tálalták, a kizsákmányolás felszámolásának lépéseként. És
hol tartunk manapság? Abban az időszakban a kisiparosok, magánvállalkozók,
magángazdasággal rendelkezők családjából – „kizsákmányolónak” bélyegzett
családokból származó ifjak sorsa meg volt pecsételve, továbbtanulásukat gáncsolták. Aztén az ötvenes évek közepétől érettségi utáni technikumokat (2-3 éves)
létesítettek, így a gyógyszerészet területén is. Ebben javarészt az említett kategóriába tartozó ifjak voltak, egyetemi felvételüket sok esetben meggátolták, az „osztályharc” jegyében. A marosvásárhelyi gyógyszerész-technikum kiváló képzést
nyújtott, a legjobb szakemberek képezték a tanári kart, főleg egyetemeünkről.
Az innen kikerülő asszisztensek minden területen alapembernek számítottak. A
kényszerhelyzet enyhülésével aztán közülük többen szakmai képzésüket kiteljesíthették az egyetem padjaiban, éppen évfolyamuk élmezőnyében. Sok ilyen kollega van, közéjük tartozott a kolozsvári
Az 1-es gyógyszertár ún.permanens programmal működött, azaz az éjszakai
ügyeletet is ellátta és vasárnap is szolgálatot teljesített. Egyik ilyen vasárnapi szolgálatom alkalmával szemcseppet adtam ki, egy csinos, fiatal szinészjelölt hölgy
számára. Igencsak zavarba hozott kérésével, hogy cseppentsek a szemébe. Bár
végülis hálás kérés volt, ugyancsak szükség volt a lélekjelenlétemre, hogy elsősorban a cseppentő pipettára figyeljek...Íme, akkoriban is akadt gyógyszerészi
gondozás...
A különleges helyzetek megoldására példa Ajtay Miska bácsi története. Éppen
ügyeletes volt, amikor késő este felkeresték a városban levő cirkuszból azzal a
kéréssel, hogy egy oroszlánt kellene elaltatni. Kiderült, hogy a vándorcirkusz állatketrecéből kiszabadult oroszlán, beugrott egy magánház nyitott ablakán. Ezt
a váratlan vendéget kellett elaltatni, mert a kicsalogatás nem hozott sikert. Ez a
helyzet is tanúsította milyen fontossága van a széles ismerettárnak és tapasztalatnak – akkor még internet nélkül, a szűk gyógyszerskála időszakában. Miska bácsi
végül kikalkulálta a megfelelő adagot (ld. állatfaj, testsúly), ahhoz hogy injekcióval a nagy macskát álomba szenderítsék. Amikor gyorsan kell cselekedni, segíteni
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akkor lehet igazán a szakmai rátermettséget bizonyítani.
1966 izgalmas évnek ígérkezett. Sorrendben egy pozitív eseménnyel, amennyiben feleségemnek sikerült egy – ideiglenes - elfogadható állást találni a boráról
messzeföldön is híres Zsidve község gyógyszertárában. Mint kezdő azonnal át
kellett vennie a gyógyszertárvezetői szerepkört. Itt esett át a szakmai tűzkeresztségen, az önálló felelősség helyzetében, amikor csak saját tudására, képeségeire
támaszkodhatott. A kezdet olyan sikeres volt, hogy a mai napig hasznát látja.
Tavasszal lejárt a harmadik intern gyakornoki időszakom. A kiírás szerint zártkörű gyógyszertár következett – volna. Örömömre azonban Horváth Tibi ragaszkodott hozzám és elintézte, hogy az 1-es gyógyszertárban folytassam munkámat.
Fiatal gyógyszerészként ez nagy megtiszteltetés volt számomra. Ezzel az újabb
félévvel együtt több mint egy évet a „nagy” gyógyszertárban tevékenykedtem.
Szakmai alapozásnak ennél optimálisabbat álmodni sem lehetett.
Ősztől aztán mindkettőnk sorsában változások elé nézhettünk. Feleségem a féléves detasálás után a mezőrücsi gyógyszertárba került vezető gyógyszerésznek,
ami napi ingázást tett lehetővé. Ez lett a sorsa aztán hat éven át.
De a nagy izgalmak nem értek véget. Ugyanis szeptember végén lejárt az intern
időszak és értesítettek, hogy kihelyezés végett Bukarestbe kell utaznom. A bukaresti orvosi egyetem amfiteátrumában gyűltek össze kihelyezésre az ország összes
internjei. Itt találkoztam először néhai Hintz Gyuri kolozsvári kollegámmal.
Néhai ifj.Hintz György, a többgenerációs erdélyi gyógyszerészdinasztia tagja volt,
felmenőiként az erdélyi gyógyszerészet történetének eminens személyiségeivel.
Az egyetemet szülővárosában végezte, majd a kolozsvári gyógyszerészeti kar
szépreményű alapembere lett a testvértanszéken. Gyuri kiváló kollega volt, kortársam, szakmai kapcsolatban álltunk, személyesen többször találkoztunk. Fájdalmas volt a németországi kitelepedésük előestéjén való találkozásunk, amelynek színhelye, a zaklatástól tartva, a botanikus kert volt. Mindannyiszor eszembe
jut amikor Kolozsváron megfordulok, a főtéri séta közben tekintetem önkéntelenül is a Hintz család nagy sarokházát keresi, amelyben ma a gyógyszerészeti
múzeum is működik. Sic transit gloria mundi...
Kiderült, hogy a mi tartományunkban egyetlen helyet írtak ki és mi, B.M.-val
aspirálunk erre. Én voltam előnyben és jöhettem haza azzal, hogy a további pályafutásom a szászrégeni 23-as gyógyszertárban folytatódik. Korábban azonban már
felvetődött bennem, hogy érdeklődésemnek megfelelően egyetemi állást kellene
keresnem. A Dékán, Rácz Gábor prof ebben messzemenően támogatott, remélte,
hogy még az intern kihelyezés előtt visszatarthat a Kar az egyetemre. Ez az út
azonban nem bizonyult járhatónak. Viszont a bukaresti helyválasztásról haza110
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érkezve derült ki, hogy gyakornoki állásokat fognak meghírdetni az egyetemen.
Ebbéli szándékomban támogatást kaptam azzal, hogy nem kellett elfoglalnom a
helyemet a régeni patikában, hanem az év hátralevő időszakában visszadetasáltak
az 1-esbe (különben sosem jártam abban a régeni gyógyszertárban!). Eredetileg,
a vizsgasikereim alkalmával kapott bíztatás alapján, a farmakognózia tanszékre
pályáztam volna, viszont csupán a gyógyszerészeti kémiára írtak ki gyakornoki
helyet. Ezt a sikeres versenyvizsga nyomán 1967 január elsején foglaltam el. Így,
az internséget követően, három hónap megszakítás után, újra az egyetem kötelékébe kerültem, ezúttal már oktatói minőségben.
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Teljesült tehát az álmom, hogy egyetemi pályán folytassam tevékenységemet. Akkortájt a gyógyszerészeknek nem volt könnyű bekerülni városi állásba, ún.urbán-vizsga szolgált erre, meglehetősen nagy konkurrenciával. Mivel voltak rá
előző esetek, az elején Mártonfi prof. nekem is megjegyezte, hogy netán ugródeszkának tartom a gyakornoki állást a városba kerüléshez. Váratlanul ért ez a
feltételezés, hiszen eltökélt szándékkal jöttem vissza az egyetem kötelékébe.
A gyakornok (preparator) nevet egy év múlva gyakorló tanársegédre (asistent
stagiar) „szépítették”.
A Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék
Mártonfi László professzor és a jövendő kollegák valamennyien tanáraim voltak.
Így érthető, hogy egy kis elfogódottsággal léptem be Gyógyszerészeti Kémiai tanszékre. Viszont ez a nagyszerű munkaegyüttes gondoskodott arról, hogy hamarosan otthon érezzem magam. A kialakuló közvetlen kapcsolat mellett mindig
ügyeltem arra, hogy ne feledkezzem meg arról, amit nekik köszönhetek, kellő
tisztelettel viseltessek irántuk. Eredményes munka folyt, jó hangulatban.
Mártonfi László professzor már közelebbi ismerettségünk előtt megjelenésében
az egyetemi tanár képének a megtestesítője volt. Precíz, világos, szabatos előadásokat tartott. Tartása, korrektsége legendás volt. Stílusa a Kar – egyik, egyben legtekintélyesebb - tanszékének összes munkatársait fegyelmezett, hiteles munkára
ösztönözte, melynek eredményei sem maradtak el. Gyógyszeranalitikai munkái
közül kiemelkedik az elemi kén meghatározására munkatársaival kidolgozott –
ma is aktuális – módszere (1957), mely a román gyógyszerkönyvben a 8. kiadás
óta szerepel, sőt más gyógyszerkönyvek (szovjet) is átvették. Az elvakult ateista
korszakban nem bocsátották meg neki, hogy hithű katolikus volt, következésképpen nem volt párttag. Ezért komolyabb kari funkciókat sem érhett el. Emlékét
idézi az Ipó László által festett hű arcmása, melyre négy évtizede a mai napig is
felnézhetek, valamint szobájának sárgaréz kulcsa melyet megörököltem.
A Gyógyszerészeti kémiai tanszéken a professzor jobbkeze az igen népszerű,
közvetlen és puritán Fülöp Lajos adjunktus - mindannyiunknak Laji - volt. Kiváló gyakorlati érzéke, alapos és állandóan gyarapított tudása által nemcsak a
tanszék, hanem a kar ötletbankja volt. Igazi laboratóriumi kutató egyéniség volt,
jó humorral is megáldva. Tudását, tapasztalatát, ötleteit kollegáival önzetlenül
megosztotta. Külsőségek nem vonzották, talán nem is emlékszem olyan helyzetre amikor nyakkendőt viselt volna. Egyszerűen örömmel töltötte el, ha elgondolásai beigazolódtak s azok kivitelezése sikerre vezetett. Nagyon sokan kérték
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tanácsát, együttműködését gyakorlati megoldások tekintetében. Nem szenvedett
címkórságban annak tekintve a doktori címet is, de sajnos ez az egész tanszék
sorsára nézve hátrányos volt, mert így nem ő lehetett tanszékvezető a Mártonfi
prof. nyugdíjazását követően. Rangidősként, szakmai potenciálja révén viszont
erre minden adottsága megvolt.
Fülöp Lajos adjunktus a magisztrális összetett gyógyszerkészítmények komponenseinek a meghatározását kezdeményezte. Az ő témakörében is kaptam szerepet, ebből született meg a bórsav szulfatiazol jelenlétében történő meghatározására vonatkozó cikkünk. Ez a téma, tekintve, hogy a hatvanas években még
virágzott a receptúra, aktuális volt és alapul szolgált egy új tanszék, a Gyógyszerellenőrzés létesítésére is, melynek vezetője Blazsek Bodó Ágnes lett. Azokban az
években jött létre a Gyógyszeripari tanszék is, Ristea Ioan vezetésével. Eredetileg,
a dékán javaslata e poziciókra a kollegáimat célozta meg, az ő kimozdításuk helycsinálás célját szolgálta volna, túl „homogén” nevekből állott a tanszék... kollegáim viszont helyükön maradtak. 1962 óta (ld. a román nyelvű oktatás bevezetése)
az állások tekitetében az „arány javítása” volt a cél. Még a gyűlések, rendezvények
prezidiumában is vigyáztak az összetételre („compoziţia”). Ezt nyilván a gyakornoki versenyvizsga kiírásakor is figyelték, de csalódniuk kellett, mert az eredmények mellettem szóltak.
Tanszékünkön mindössze egy kőnyomatos jegyzet állott akkor a hallgatók rendelkezésére, a szervetlen gyógyszervegyületek fejezettel, amit a hallgatói korunkban mi is használtunk. Gyakorlatokon alapvető volt a Román Gyógyszerkönyv
(Farmacopeea Romînă) használata. Hallgatói koromban még a VII.kiadás (1956)
volt érvényben, 1965-től már a jelentősen bővített VIII. kiadás, melynek később
pótkötetei is megjelentek. A IX. kiadás 1976-ban, majd a X. kiadás 1993-ban jelent meg, utóbbi jókora késéssel a szűkös 80-as évek után. E kiadásoknak is jelentek meg pótkötetei az aktualizálás érdekében.
Külön említést érdemelnek a Botanikai és a Farmakognóziai tanszékkel való kutatási együttműködései, jelentős szerepe van számos gyógynövény hatóanyagainak fémkomplexek formájában történő hasznosításában.
A tanársegédkollegák közül Veréph József volt a rangidős. Remek technikai érzékű, sportos, természetkedvelő ember. Az ő érvényesülését két doktorátusvezetőjének elhalálozása törte meg. Az oktatói keretszűkítések miatt a 80-as évektől
Farkas Imre János prof. munkaegészségügyi együttesében mozgó biokémiai laboratórium felelőse lett, az Azomureş műtrágyaipari kombináttal való szerződés
keretében. Lelkes szervezője volt az egészségügyi alkalmazottak sporttevékenységének.
Szánthó Klaudia kolleganő ötödéves korunkban tanársegédünk volt. Munka113
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társként minden vonatkozásban racionálisan átgondolt, pontos, alapos munkát
végzett. Jó megfigyelőképessége és nagy munkabírása mellett segítőkészségére
is mindig lehetett számítani. Ő is az oktatói keretszűkítés következményeként
került kutatói listára. A kilátástalan helyzetben bekövetkezett kitelepülése veszteségként ért bennünket. Mindkét kollegával jó, családi szintű kapcsolatunk volt,
megértésükre, segítségükre bármikor számíthattam.
Mint gyakornok át kellett vennem a leltári felelősséget a vegyszerek terén. Külön
labornapló létezett a vegyszerek leírására, a felhasználás célját aláírással kellett
igazolni. Évente planifikálást kellett összeállítani, melyhez nem volt tanszékekre
leosztott összeg. Kim Sándor gyógyszerészasszisztens volt a beszerzési osztály, az
ellátás felelőse, aki igyekezett mindenkinek a szükségleteit kielégíteni. Mindig
számíthattunk rá – a 90-es években történt nyugdíjbavonulásáig.
Nekem, mint gyakornoknak a gyakorlatok előkészítésében, a tudományos munkában volt elsősorban szerepem. A IV. éves előadásokat a professzor, a III.évesekét Fülöp Laji tartotta. Kezdetben az előadásokat is látogattam, a gyakorlatokon tartott szemináriumokra való tájékozódásként. Ehhez a munkaegyütteshez
tartozott korábban Formanek Gyula is, aki aztán a Gyógyszerügyi szervezés és
Merceológia tárgyat vette át, adjunktusi minőségben és a tanszék egyik szobája
volt az övé. Előttem távozott a tanszékről laborfőnöki beosztásban levő Neumann
Stefánia. A tanszék munkáját két laboráns is segítette, Veress Magda és Magyari
Irma, valamint a takarítást ellátó Nagy Mária.
Volt tanáraim és most már tanszéki kollegáim közül Fülöp Lajos egy időben
(Eperjessy Anna betegségekor) évfolyamfelelősünk.
A Gyógyszerészeti Kémiai tanszék a földszinten és az alagsorban (amit „pincé”-nek neveztünk) rendelkezett helységekkel. A hallgatói laboratórium az alagsori részen volt, ahol a mosóda elköltözése után Gyógyszeripari-, majd Toxikológiai tanszék is helyet kapott, majd itt létesült a Farmakognóziai tanszék saját
laboratóriuma is. A két szinten levő helységek közötti „ingázás” bizony meglehetősen fárasztó volt, a desztillált vizet az alagsorból kellett felcipelni. A hetvenes
évektől, a nagyobb létszámú évfolyamok esetében a földszinti laborban is tartottunk gyakorlatokat, több esetben mindkét laborban, párhuzamosan két csoportnak. Az alagsori laboratóriumnak több helysége volt. A folyosó egy részének a
lezárásával lehetett növelni a befogadóképességet. Ezen a részen is voltak laborasztalok, egy szárítószekrény, itt folyt a titrálás, desztillálás. A gyakorló mellett
volt az előkészítő és egyben desztilláló helység, valamint külön a mérlegszoba. A
folyosói rész plafonján futottak az épület vezetékcsövei. Nagy esőzések alkalmával a csatornahálózat meghibásodása miatt víz öntötte el a labort. Téli időszakban
nehezen lehetett kifűteni, nyilt tüzelésű érckályhák és csempekályhák szolgálták
ezt a célt. A szellőztetés volt a másik nagy gond, erre egy nagy teljesítményű ven114
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tillátor szolgált. Az ódon vegyifülkék szellőzését a három emeletes épület tetőrészén (!) levő ventillátor segítette.
A mérlegek között régi lovasos típusúak mellett elektromos analitikai mérleggel
dolgoztunk. A „csúcsot” egy szovjet Goszmetr analitikai mérleg jelentette (Leningrád, anno 1957...), amelyik egy Sartorius mérlegtípus hű másolata volt. A
hallgatói korunkban használt lovasos mérlegek még cg-os súlyokat használtak és
a mérlegkar rovátkáiba találó vékony huzalból készült lovast. Ezeknek az apró súlyoknak a csipesszel való megfogása egy kis türelemjáték volt, „mert a szerszám”
nem éppen erre a méretre volt kialakítva. Bizony időnként pótolni kellett az elkallódott „apróságokat”, hiszen leltári tárgyakról volt szó. Jó gyakorlati érzékű
kollegánk megmentette a helyzetet, alumínium lemezből centigramosokat „barkácsolt”, vékony drótból meg lovast. Aztán jöttek a hazai gyártmányú elektromos
mérlegek, igen gyatra minőséggel. Állandó jelleggel kellett a metrológust hívni
beállításuk végett. Idővel már erre is specializálódtam. A mérlegtányérok kön�nyen korrodálódtak, időnként nikkelezésükre volt szükség. Persze, a pincei légkör (nedvességtartalom, vegyszergőz) nem alkalmas analitikai munkára, mégha
hallgatói gyakorlatokról is van szó. A klasszikus kézimérleg is használatban volt.
Ilyen körülmények között dolgoztunk és mindent elkövettünk, hogy legyűrjük a
problémákat, nehézségeket, magyarán „rátettük a kezünket” mindenre, amit javítani, beállítani kellett és nem néztük ölbe tett kézzel, vagy méltóságunkon alulinak bármilyen tennivaló adódott. Különben a mérőeszközöket (súlyzorozatok)
időnként hivatalból metrológus ellenőrizte. A kellemetlen helyzetek elkerülése
végett erre a célra – egyes esetekben – „tartalék”, „kirakat” komplett súlysorozatokról kellett gondoskodni. Ezek viszont ritkán kerültek a hallgatók kezébe...
Emlékeim felidézését szolgálta a közelmúltban kórházi élményem, amikor éppen
„társbérlőm” volt az immár 95 éves Cepoi úr aki félévszázada a metrológiai hivatalt mumusaként emlegetett laboránsunk...
Hát ez volt a mérés „kőkorszaka”, azóta már az automata, érintő képernyős mérlegek korszakát éljük.
A tömegmérésel kapcsolatos érdekes emlékem a 90-es Szegeden töltött évből,
ahol a méréshez a hallgatók mérő fiola helyett mérő csónakot (üveg) használtak,
a biztonság kedvéért, pénzbetét ellenében. Így a gyakorlatvezető biztos lehetett
abban, hogy az átvett csónakot biztosan és épen vissza is szolgáltatják...
Első gyakornoki feladataim százalékos, valamint titráló oldatok készítése és faktorolása volt, de rövidesen bekapcsolódtam a tudományos munkába is. A professzor irányításával a metoxi-higanyozott olajok előállításával és stabilitásuk
vizsgálatával foglalkoztam. Konkrétan a napraforgóolaj metoxi-higanyozásával
előállított termék oldószer- és pH-függő stabilitását vizsgáltuk. A mikrobiológiai
vizsgálatokat dr.Domokos Lajos végezte. Élmény volt számomra az első olyan
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közlemény megjelenése az Orvosi Szemlében (1969/1), amelyben társszerzőként
az én nevem is szerepelt. Adolgozatok bemutatása először a az Orvostudományi
Társaságok Szövetsége (OTTSz – románul : U.S.S.M.) ülése keretében történt,
melynek marosvásárhelyi fiókegyesülete volt. Havonta tartottak tudományos üléseket, előbb a Szentgyörgyi utcai belklinika előadótermében, később a Bartók
Béla utcai székházban. Az Orvosi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke a mindenkori rektor volt, titkára előbb dr.Kovács István, majd a 60-as évektől Szilágyi
Lajos, aki nagy igényességgel és hozzáértéssel látta el ezt a funkciót.
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Katonaság
Egyenruhában
A 60-as években bevezették a katonai kiképzést az egyetemi oktatás keretében.
Katonai katedra létesült kiképző tisztekkel. Az Orvosi Kar párhuzamos évfolyamával együtt hetente egy napon folyt ez az oktatás. A sorozás, majd az időszakos
felülvizsgálatok kellemetlen emléket hagytak bennem, a teljes kiszolgáltatottság
érzését keltették. Ezért - bár szépen helyreállították a Várban a sorozások helyszínéül szolgáló épületet és ma békés célokra használják, mégsem tudom ezt
az eseményt elfelejteni. Az egyik egészségügyi vizsgálaton meglepetésemre - a
rakoncátlan vérnyomásom miatt - felmentettek. „Egészséges”kollegáim (államvizsga után) viszont gyakorlati kiképzésre kaptak behívót a szászfenesi (Floreşti)
kaszárnyába.
Én a felmentés következtében négy évvel később, csupán 1968-ban kaptam hasonló behívót, mivel változtak a felmentésre vonatkozó paragrafusok. Lévén,
hogy akkor már gyakornok voltam és nős, eléggé kellemetenül érintett ez a „bevonulás”. Ráadásul az éppen abban az időszakban dúló és számos felnőttet is érintő fültőmirigy gyulladás engem is elkapott. A kellemetlen kór miatt fájdalmunkban a fertőző kórházban egy kórteremben nyögtünk Kincses Elemérrel, az ismert
színházi rendezővel...De ekkor már jelentkeznem kellett volna Focşani-ban az
egészségügyi tartalékos tisztképző központban. Betegségem miatt orvosi igazolással a kezemben, késve érkeztem a három hónapos kiképzés színhelyére. Az első
fogadtatás meglehetősen agresszív volt – talán a fogadó tiszt olvasta a Svejk-et és
úgy gondolta, hogy csak szimulálás az egész történetem. Szerencsére, elutazásom
előtt Karunk dékánjától, Rácz Gábor prof.-tól kaptam egy ajánlólevelet Constantin Iugulescu gyógyszerész alezredesnek címezve. Mint utólag megtudtam, Ő
évekig teljesített szolgálatot Marosvásárhelyen és Spielmann prof.-nál gyógyszerészttörténeti témában doktorált. Az ő közbelépésére változott meg a hangulat,
melyhez szükség volt még egy olyan parancsnokra mint Pralea ezredes, aki orvos
volt és igazi úriember, akárcsak Iugulescu alezredes. Beöltözésem után a gyógyszerész-szakaszban (pluton) kezdtem el az egyenruhás életet fiatalabb kollegák
körében, köztük az Egyetemünk végzettjeivel, Bíró Zolival, Illyés Pistával, Kenéz
Gyuszival. Szabó Csongor kollega a kolozsvári karon végzett. Mind a négy Kar
képviselve volt egyébként az éppen egy futballcsapatnyi gyógyszerész-szakaszban. A kollegák bizonyos tisztelettel viseltettek irányomban, hiszen már egyetemi
„funkcióm” volt...Tantermi óráink voltak harcászati és szak(taktikai)tárgyakkal.
A terepen kiképzésünket egy fiatal, szigorú Stroe nevezetű főhadnagy irányította,
a szakelőadásokat C.Iugulescu tartotta. Frankofón műveltségű bukaresti születésű tiszt volt, akivel aztán később, a 90-es évektől élete végéig, jó másfél évtizeden át szívélyes kollegiális levelezést folytattam, a közös érdeklődésünket képező
117

Katonaság

szakmatörténeti kérdésekben. A megletősen száraz, csupa felsorolásból álló előadásainak (az ezred egészségügyi ellátását biztosító készenléti eszközök, szerek)
végén, az utolsó öt percben részleteket olvasott fel készülő doktori disszertációjából – a gyógyszerész ábrázolása irodalmi művekben, témakörben. Ma is fülembe
cseng a gyógyszerész definiciója, mely - talán Sadoveanu egyik művében – hangzik el : „ember a porok között – porszem az emberek között” („om între prafuri
– praf între oameni”) . Hatalmas ügyszeretettel szervezte meg 1990-ben a Román
Gyógyszerészettörténeti Társaságot (Societatea Română de Istoria Farmaciei),
melynek örökös főttikára, animátora volt. Nyitottságára jellemző, hogy aktívan
részt vett a nemzetközi rendezvényeken, szorgalmazta általam a magyar szakmatörténészekkel való kapcsolat létrehozását, ápolását, jól ismerte a nagy nemzetközi tekintélynek örvendő Zalai Károly professzort. A mai napig eredményesen
működő Társaság, melynek életében immár két évtizede magam is részt veszek,
az Ő örökét őrzi. Elhunyta után, 2007-ben emlékkötet készült.
A Focşani-ban eltöltött hónapok margójára jutott eszembe, hogy édesapám
is Moldvában teljesítette a katonai szolgálatát, a harmincas években,Târgu-Neamţ-on, de – mint mesélte - egészen más, nehéz körülmények között és három éves tartammal...A célt eléretett: mindkettőnk nyelvismerete gazdagodott...
Egyébként, az egyetemi hallgatók katonai képzésében később változások történtek. Először a sikeresen felvételizett fiúk egy éves egyetem előtti kiképzésen vettek
részt és ezután folytatták a tanulmányaikat. Számuknak megfelelően a következő
évben viszont kevesebb helyet írtak ki.
A 80-as évek hazafias hevületében a lányok számára is bevezették a katonai kiképzést. Újra katonai katedra alakult, amelynek igen szigorú hölgytagjai is voltak.
Hetente egy napon beöltöztek a lányok és nyáron is csak a terepkiképzés után
mehettek vakációra. Júlia lányom - szerencsére - ebben az egyenruhás életben
csak pár hónapig részesült, közbejött 1989 decembere...
A változás kezdete
A Tanszékvezető Goina Teodor életét 1969-ben egy váratlan epizód zavarta meg.
Egy napon a prof.-ot a katedravezető látogatta meg és közölte vele, hogy számítson a nyugdíjazására és előadótanári állást hírdetnek meg. Mártonfi prof. nyugdíjazásával a Tanszékünk vezetésére a várományos kétségkívül a rangidős Fülöp
Lajos lett volna, ő azonban nem rendelkezett doktori címmel. Az utódlásról és
egyúttal román oktatóról a katedrafőnök már gondoskodott - Kolozsvárról hozott új, női tanszékvezetőt. Ezzel megbomlott a Tanszék addigi életének a légköre.
Egy zaklatott, feszültségekkel teli időszak következett. Hasonló hangulat szinte a
Kar egészére is jellemzővé vált. Átszervezések bolygatták meg az addigi hangulatot, új oktatók érkeztek, mellékvágányra terelve több oktató sorsát. Az új oktatók
közül egyesek tanszékvezetők lettek, olyanok akik anyaintézetüknél pl. Kolozs118
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váron, Temesváron nem rendelkeztek reális perspektívával, itt pedig egyelőre a
célnak megfeleltek. Jelentős átalakulások következtek, új karrierek indultak nem
feltétlenül szakmai érdemek alapján.
Mivel a tanszéken akkor senkinek sem volt tudományos címe. így a kolozsvári
testvérintézetből jövő, doktori címmel rendelkező Cojocaru Zenaida adjunktus
lett az új főnökünk, előadótanári randban. Korántsem származott az ifjú nemzedékből, beiktatása után a két város között ingázott és a számára szabaddá tett
egyetemi szobában lakott (hasonló „bentlakók” voltak hajdan egyes tanárok az
egyetem alapításakor is...). Az új vezető - a tanszék addigi analitikai profiljához és
hagyományaihoz képest - a szerves szintézist helyezte előtérbe, amelyben ő volt
otthonos. Különben szakmailag tájékozott szakember volt, jelentős tapasztalattal.
Lévén, hogy aktív napjaiban az intézetben lakott, így már kora reggel a laborban
tevékenykedett. Masszív dohányos volt, ami miránk nem volt jellemző. Látván,
hogy más a mi beállítottságunk saját csapatot próbált magának verbúválni. Azáltal, hogy az új emberek minden támogatást megkaptak, így egy új munkatársat
is kiharcolhatott magának, aki - főként az előadásanyagának legépelésével foglalkozott. Különben egy a Karunkon végzett gyógyszerésznőről (Ábrahám-Cătărig
Lucia) van szó, akit laboránsként alkalmaztak. Egy következő lépésben az évjáratom országos első helyezettjét Lozonschi Aurelt, a kolozsvári kar végzettjét próbálta hozzánk beépíteni. Ez nem járt sikerrel, mivel a kollegának magasabbrendű
tervei voltak. Később az előadótanárnőnk családja is városunkba érkezett, lakáshoz jutottak. Lánya Rodica orvos lett, a sebész dr. Traian Georgescu (egyébként
ismert futbalista) felesége. Mircea, a fia is orvos lett. Az ő felesége, Mănăilă Ileana
doktorátus aki a Karunkon végzett, és jelenleg a iaşi-i kar tanára. A karrier következő célpontja a professzori cím volt, erre azonban nálunk még nem volt lehetőség (ezt a katedrafőnök szerezte meg). Ellenben Iaşi-ban megüresedett a profes�szori állás, melyre eséllyel pályázott és így 1973 után ott folytatta a pályafutását.
Így egyúttal közel került szülőhelyéhez, ugyanis Pruton túli származású volt.
Az 1970-es év és tapasztalatcserén a bukaresti Gyógyszerészeti Karon
Gyakornoki időszakom utolsó évében, 1970 májusában, lehetőségem volt bepillantani a bukaresti gyógyszerészeti kar Gyógyszerészeti Kémiai tanszékének életébe, egyhónapos tapasztaltcsere keretében. A helyszín mellett több szempont is
meghatározó volt: egyrészt ebben az időszakban részfeladatot kellett vállalnom
az V. éves hallgatóink gyógyszergyári gyakorlatának felügyeletében. Másrészt a
doktorátusi témámhoz kellett aktuális szakirodalmat gyűjtenem a fővárosi intézetek szakkönyvtáraiban (ICSMCF – Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentelor, IDT – Institutul de Documentare Tehnică).
Ez a hónap epizód módfelett eseménydúsnak bizonyult, ezért nem véletlen, hogy
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sok minden élesen bevésődött az emlékezetembe. Bukarestbe autóbusszal, a hallgatók társaságában utaztam. Az időjárás már akkor nem sok jóval kecsegtetett,
a májusi hónap első fele igen csapadékos volt és utunk során Szinaja - Predeál
környékén vastag, frissen hullott hóréteg szegélyezte az országutat.
Bukarestben a Dâmboviţa partján a Splaiul Independenţei-en levő orvostovábbképző intézet vendégházában kaptam szállást, három orvossal egy szobában. Jelentkezésemkor a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék vezetője a francia iskolázottságú professzora, Emil Cionga fogadott. Ekkor találkoztam tehetséges fiatalabb
erdélyi munkatársával Liviu Avrammal is (később, 1978-ban jelent meg kettejük
szerzőségével a Medicamente chimioterapice tankönyv). Kollegiális fogadtatásban
volt részem és alkalmam volt megismerni az ország akkori egyik legjobb egyetemi intézetét. Érdemes megjegyezni, hogy még ebben az évtizedben is, akárcsak
korábban, az erdélyiek szívesen látott vendégek voltak a fővárosban.
Résztvettem Cionga professzor előadásain, érdekesnek tűnt az a módszer, hogy a
prof. előadásával párhuzamosan, adjunktusa, Liviu Avram, a táblára írta a lecke
vázlatát, a képleteket, kémiai reakciókat. Ők még annak az európai műveltséggel
rendelkező generációknak a tagjai voltak, akiket eminens szakmaiságuk mellett
előítéletmentesség jellemzett.
Ezenkívül sok időt áldoztam a könyvtárazásra, a Bukarest szívében levő IDT
könyvtárában (a Magheru sugárút mellett, akkor, Cosmonauţilor utcában), valamint az ICSMCF könyvtárában, ahol a számomra legfontosabb külföldi szakfolyóiratokat is megtaláltam. Utóbbi helyen kerestem fel témavezetőm, Rácz Gábor prof. javaslatára, Octavian Contz főkutató vegyészt, akitől értékes gyakorlati
tanácsokat kaptam. Ide szálláshelyemről rendszerint busszal utaztam, a párizsi
mintára épült Diadalív (Arcul de Triumf) után kellett leszállnom és innen gyalogoltam be az Aviator Sănătescu utcában levő intézetbe. Május hónap lévén virágoztak a fák, az utcát szegélyező gyapjas nyárfák vattaszerű pihéi sűrű havazást
mímelve lebegtek a levegőben. Feltűnt, hogy az intézetbe érkezve náthás tünetek
uralkodtak el rajtam, ami az olvasótermi csendben kellemetlenséget okozott. Aztán hazajövetelem után derítette ki – a zenésznek is kitűnő (fuvola, vezénylés)
allergológus belgyógyász orvosunk dr.Pálffy Béla, hogy pollen-allergiám van.
Szezon előtti deszenzibilizáló kezelést írt elő az újdonságnak számító - allergént
tartalmazó – fecskendőbe töltött szérumokkal (Pollinex, majd Thyrosin-Allergoid), amelyeket Németországból sikerült beszerezni az akkor ott professzáló
László Gabriella, kedves évfolyamtársam, jóvoltából és amelyek onnan kalandos
úton jutottak el hozzám. Ugyancsak újdonság volt akkor az Intal (nátrium-kromoglikát) mikronizált inhalációs porkészítmény, mely szintén a megelőzést szolgálta. Később jelentek meg a tartós hatású, napi egy adagos, kevésbé álmosító H1antihisztaminok. A virágzás időszakának – elsősorban a május-júniusi hónapok
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-kellemetlenségei jó másfél évtizeden át kísérték az életemet, csukott ablakkal
kellett védekeznem (különösen a bódítóan kellemes hársfaillat ébresztett bennem rossz érzéseket és a sárga pollentenger okozott fulladásszerű tüneteket...).
Visszatérve a bukaresti tartózkodásomra, részfeladatomnak is eleget téve, minden
új gyáregységbe elkísértem a hallgatókat. Emlékezetes évfolyam volt, többekre
ma is emlékszem illetve velük kapcsolatban állok, mint : Abrán Tünde a csupaszív
udavarhelyi gyógyszerész, dr.Fábián Ferenc, aki Magyarországon országos tiszti
főgyógyszerészi tisztséget is betöltött, Kovács Klára a marosvásárhelyi gyógyszerész dinasztia tagja (akinek fivérével a jeles művészettörténész Kovács András
akadémikus egyetemi tanárral 2010 után - két cikluson át - együtt dolgoztam az
Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetőségében). Elsárgult lapon olvasom azt az átiratot – kelt 1970 április 29-én – amelyben a Kar dékánja Rácz Gábor prof. felkér,
a 38 V. éves hallgató a bukaresti gyógyszergyári gyakorlatának a felügyeletében
való részvételre...
Az ipari gyakorlat második hetében éppen a Biofarm gyárban voltam a hallgatókkal, amikor egyik reggel az irodában azzal a döbbenetes hírrel fogadtak, hogy
nagy árvíz van Marosvásárhelyen, amint erről a rádió és az újságok is folyamatosan beszámoltak. Hihetetlennek tűnt az, hogy városunkat a Maroshoz, patakokhoz (Poklos-patak) közeli részeken elöntötte az ár, sőt a város központjához közeli zónát is, ahol csónakokkal mentik a lakosságot! Rögtön átcikázott az agyamon
az aggodalom, hogy mi lehet a családommal, a Mezőrücsre ingázó feleségemmel,
szüleimmel és az egy éves Julika kislányunkkal a Bodoni utcában. A gyógyszergyáriak nagy szimpátiával érezték át aggodalmukat, s mivel elhangzott a felhívás,
hogy a járványok elkerülése végett gamma-globulin injekciót kell adni, azonnal
elláttak a gyár ezen termékével. Gyorsan a hazautazás mellett döntöttem, csakhogy szünetelt a közlekedés. Végül sikerült az első Tarom járattal hazarepülnöm
– köszönhetően a repülőirodai jegyárúsító hölgy szolidaritásának – ugyanis a
băneasai reptérről az első járaton csupán a légikisérő és egy milicista utazott, a
csomagok mellett. Városunk körzetében döbbenetes kép tárult elém, mindenütt
egy hatalmas víztükör látványa! Aztán elmesélték, hogy az elárasztott Kossuth
Lajos (Călărașilor) utcában csónakkal mentették a bajba jutottakat. A mentők
egyike Borbély Attila volt, az egykori kitűnő kosárlabdázó („Zörgő”), aki Kakuts
Endre utódaként Egyetemünkön a testnevelési tanszék vezetője lett.
Szerencsénkre a Bodoni utca nem volt víz alatt (de viszont később két alkalommal is a családi házat víz vette körül, 1975-ben, meg a kilencvenes években, miután hatalmas esőzések miatt kiöntöttek a patakok - Róka, Nyúl - a környéken).
Ma is jó érzés fog el, ha visszagondolok a bukaresti kollegák együttérzésére és
segítőkészségére. Bizony, bajban ismerjük meg ....egymást!
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A bukaresti gyógyszergyári gyakorlat tekintetében számomra igen előnyös volt a
helyszínek ismerete, a hat évvel korábbi saját gyakorlatunkon szerzett tapasztalatok által.
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Doktorátus – anno...
Már egyetemi oktatói karrierem legeljétől kezdve foglalkoztatott a tudományos
kutatás és annak a doktorátus keretébe helyezett elismertsége. A hatvanas évek
végén, a hetvenes évek elején járunk, amikor a doktorátus alapkövetelmény lett
az oktatói előléptetésben. Kari körülményeink között korábban Kopp Elemér
professzor volt az egyetlen doktorátusvezető. Ezt a jogot, méltó utódja, Rácz Gábor prof. kapta meg 1968-ban. Természetes volt, hogy az érdekeltek azonnal hozzá fordultak, így jómagam is. Abban az évben Formanek Gyula és Péter H.Mária
felvételére került sor, majd 1969-ben én következtem. Nevezetes időszak volt ez,
az első lányom születését követő napokban volt a felvételi kollokvium. Korábban, mint a Tanszék legfiatalabb tagja, aggályaim voltak tervemmel kapcsolatban.
A döntéshez aztán a már nyugállományban levő Mártonfi László prof. bíztatása
nagy mértékben hozzájárult. Sajnálattal emlegette nekem, hogy a hátrahagyott
Tanszéken nem akadt a tanszékvezetésre esélyes – doktori címmel rendelkező –
utóda, volt tanítványai köréből. Ez könnyítette meg a Kolozsvárról érkező dr.Zenaida Cojocaru kinevezését a tanszék új vezetőjeként – előadótanári minőségben..
Sajnos az idősebb kollegáim, volt tanáraim doktorátusra vonatkozó próbálkozásai nem jártak sikerrel. Előbb Veréph Jóska iratkozott be Kopp Elemér prof.-hoz,
de az irányító elhalálozása miatt tanulmányai abbamaradtak. Őt az új tanszékvezető aztán megpróbálta szintézis témába bevezetni.
A tanszékvezetés várományosa a kiváló kutatói adottságokkal rendelkező, megefelelőn tapasztalt, a rangidős Fülöp Lajos lett volna. Eredményes munkásságára
viszont nem sikerült rátennie a koronát doktorátusi keretben. Az ő első próbálkozása Gh.Ciogolea prof.-nál szintén az irányító halálesete miatt hiúsult meg. Az
új helyzetben Veréph Jóskával együtt a iaşi-i Karon I.Selmiciu prof.-hoz iratkoztak be, az ottani Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék vezetőjéhez. Selmiciu prof.-ot
- aki egyébként jól beszélt magyarul(!) - a bukaresti ICSMCF-től „szervezték át”
Iaşiba.
Az ígéretes kezdet után a kollegák újra vezető nélkül maradtak Selmiciu prof.
elhunyta miatt.
Ilymódon, a tanszék fiatalabb tagjaként, mint gyakornok, kezdtem el a doktori
tanulmányokat 1969 tavaszán. Bár farmakognóziai területről volt szó, a témám
kapcsolódott a Tanszékünk profiljához, lévén, hogy gyógyszeranalitikai jellegű
volt. Fitokémiai témakörben, feladatul kaptam a kromatográfiás eljárások
kidolgozását VIII.Román Gyógyszerkönyvben hivatalos alkaloid-tartalmú
növényi drogok és kivonataik vizsgálatára. A hatóanyagok azonosítása és a
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komponensek szétválasztása volt a cél. A papírkromatográfia már eláldozóban
volt, virágzott a vékonyréteg-kromatográfia, nem kevésbé a német farmakogózus
prof., Egon Stahl standardizáló munkásságának köszönhetően. A módszer
alkalmazására már voltak előtapasztalatok a Karon és Tanszékünkön is.
Tájainkon azonban a megfelelő felszerelés, réteganyagok (adszorbensek) terén
nagy hiányok voltak, réadásul azokban az években a fokozott takarékosság
jegyében jelentős megszorítások nehezítették a kutatást. Legendaszámba ment
akkoriban az a megállapítás, hogy egy nyugati körülményekhez, ellátottsághoz
szokott kutató képtelen lenne a mi korabeli viszonyaink között értelmes munkát
végezni, eredményeket elérni...Nagyon sok időt, energiát igényelt minden
kitűzött feladat megvalósítása. A kutatás legnehezebb része a lehetőségek,
anyagok, felszerelések, aktuális szakirodalom (könyvek, folyóiratok) megszerzése
volt. Szakfolyóiratok híján referáló lapok adatai alapján –többnyelvű - szabvány
kérőlapokkal fordultunk közvetlenül a szerzőkhöz cikkük különnyomatának
elküldéséért. Kiterjedt levelezéssel – néha még az „éber” szolgálat figyelmét is
felkeltve - jutottunk hozzá kulcsfontosságú cikkekhez . De, kellő kitartással ilyen
körülmények között is sikerült eredményeket felmutatni. Egyik módszerünk
leírását sikerült a színvonalas Die Pharmazie folyóiratban leközölni, amelyet
aztán a különböző szakkönyvek is idéztek. A doktorátus időszakában sajátítottam
el a gépírást, kezdetben a Tanszék elnyűhetetlen, patinás Underwood írógépén
gyakorolva. A disszerációm legépelését szakszerűen Reil Mária végezte, aki
korábban a rektori hivatal titkárnője volt. A doktori disszertáció benyújtása után
a párt jóváhagyásra volt szükség, ami hónapokig tartó várakozást jelentett. Így
jutottam el 1974 december havában a doktori tézisem ünnepélyes védéséig. Akkor
még diapozitivek kivetítésével mutatuk be eredményeinket. Emlékezetes volt első
találkozásom egyik referensemmel, a Karunkal jó kapcsolatban levő Emanoil
Grigorescu prof.-ral, a iaşi-i Kar Farmakognózia Tanszékének a vezetőjével.
A sikeres védés után következett a felső diplomabizottság jóváhagyása, mely
évente talán kétszer ülésezett. Végül, a védéstől számított másfél év után (!),
1976 májusában vehettem át a diplomát...Mindez persze jelentős fékezőerőként
működött az oktatói előléptetésekben. Ezért csak 1977-ben szerezhettem meg az
adjunktusi címet, miután már jóváhagyták az újabb tanszékvezető, a Temesvárról
érkező Mircea A.Rocsin előadótanári pályázatát...
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Hetvenes évek
A nyolcadik évtized számos esemény miatt emlékezetes. 1972-ben két családunkat
két öröm is érte: feleségem sikeresen szerepelt az urbán vizsgán és így – hat év után
- végeszakadt a nagyon fárasztó ingázásnak. És november hónapban világrajött
kisebbik lányom, Annamária.
Szakmai szinten meg 1974 decemberében sikerrel védtem meg doktori
értekezésemet, melyet a következő év márciusában hagyott jóvá a legfelső
diploma bizottság. A diploma végül 1976 májusában került a kezembe. Hát a
malmok (igen) lassan, de őröltek...Minden lépés pártjóváhagyás szűrőjén ment
át, amely azt jelentette, hogy „jó elvtárs”-ról van szó...
1973 tavaszától megbízást kaptam a magyar nyelvű III. éves előadások tartására.
Az oktatáson kívüli egyéb feladatok között csoportfelelősi vagy évfolyamfelelősi
szerepkört is elláttunk. Ismernünk kellett a hallgatók problémáit, a hangsúly
az ateista nevelésen volt. Időnként a szektáknak minősített vallásformákat
kellett kutatni, karácsonyi meg húsvéti ünnepek alkalmával a hallgatóság
viselkedésformáit (ünneplés, karácsonyfa, templombajárás, locsolás). Egyes
oktatók ezt nagy ügyszeretettel követték a szó szoros értelmében a diákotthonok
környékén is...Ezzel kapcsolatban vilan fel néhány epizód diákkoromból.
Karácsonyi időszakban, havas téli estén sétálva valami csodálatos látvány volt
a titokban feldiszített, kivilágított fenyőfa látványa a véletlenül félrelibbenő
függöny mögül. Aztán, középiskolás korunkban, osztályunk tanulmányi versenyt
nyert és a jutalom egy színházi előadás volt. A Székely Színház akkortájt még
a Kultúrpalota nagytermében tartotta az előadásait. A szóban forgó időszakban
Visnyevszkij: Optimista tragédia c.színdarabja volt műsoron, a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom idején játszódó, Aurora cirkáló hős matrózai témájával.
Jutalmul ezt a darabot nézhettük meg karácsonyesti előadásban.... A darabban
az egyik főszerepet játszó neves színművészünk, Lohinszky Lóránd egy szenvedő
sebesült matrózt alakított, akinek egy mondata – mely ma is a fülembe cseng –
így hangzott „és akkor megkaptuk a szifiliszt!”. Hát, nem volt irigylésre méltó
akkoriban a művészek helyzete sem.
Csoportfelelősi megbízásom alkalmával fordult hozzám csoportomból egy
hallgatólány, aki a bizalmamat élvezve megkérdezett: mit tegyen mivel a vőlegénye
református lelkész (tartott tőle, hogy ezért felelősségre vonják!). Azt javasoltam
tartsa ezt magánügyének, titokban. Igen, ennyire megalázó volt a helyzet, ez
jelentette az „új ember” „szabadságát”.
Az évfolyamfelelősi feladat már bizalmi jellegű, jórészt pártfeladat volt.
Egy alkalommal, az évfolyamfelelős betegsége okán „előléptettek” helyettes
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évfolyamfelelősnek. Népes évfolyam volt, érett gondolkodású hallgatókkal, jó
volt a kapcsolatunk. Kirándulásokat, országos körutat is szerveztünk a fővárosba,
tengerpartra. Elvittem feleségem és kislányunkat is, aki négyévesen szórakoztatta
a lányokat, nem csoda, hogy ez lett a pályaválasztása is...1976-ban elérkezett
az évfolyam ballagásának időszaka. Hagyomány szerint ez előtt a hallgatók
esténként végiglátogatták a tanáraikat és szerenádot adtak. Az ablak alatti , kinti
éneklés a tanár lakásában is folytatódott és a végzős hallgatók megvendégelésével
járt. Így történhetett meg velünk nem is egyszer, hogy negyvenen szorongtunk a
blokklakásunkban. De kellemes volt a hangulat és a lányaim is nagyon élvezték.
A 90-es évek után aztán bevezettük a végzősök számára a tanszéki, majd utóbb
a kari fogadást. Különben sajnos az említett évjáratnak nem engedélyezte a
vezetőség a bankett megtartását, ami nagy csalódást keltett...Ez a sajnálatos
korlátozás juttatta eszembe középiskolás ballagásunkat, 1959-ben, amikor tilos
volt a „dekadens” hangulatú diákdalt, a Ballag már a véndiák-ot énekelni... Helyette
egy szovjet dalt kellett betanulnunk, a fiatal zenetár, Borbély Zoltán vezetésével
(akinek nem túl csiszolt hanganyagunkkal sok bosszúságot okoztunk...): Előre
bátran hű barátok” címűt, mely a jövő győzelmeibe való hitet hírdette.
A végzősök ünneplésére visszatérve, miután felépült a Sportcsarnok az lett az
egyetem központi ballagási ünnepségének a színhelye. Az erősődő politikai
nyomás oda fajult, hogy az oktatóknak kötelező volt a jelenlét , el kellett foglalniuk
a megfelelő helyeiket, s ezt a katedravezetőknek kellett nyomon követniük. Az
ünnepségek rendszerint, akár a végzősök búcsúztatása is, egyre inkább csak az
alkalomban különböztek, a beszédek a szocializmus diadalmenetéről, a szocialista
öntudatról és hazafiságról szóltak, a párt és annak főtitkára volt a hálaadás
célpontja. A szocialista hazafiság hangoztatása mindennapos jelmondattá vált.
Egyesek szerepjátszására jellemző volt, hogy 1989 után éppen e propaganda
élharcosainak a gyerekei távoztak az elsők között idegen országokba, elhagyva
„szeretett hazájukat, az ősi földet”.
A szocializmus építésében, a szocialista nevelés fontos eszközeként szolgáltak
az ún.hazafias (köz)munkák. Ebben minden diáknak , állami alkalmazottnak
is részt kellett vennie. Hol építőtelepi, hol mezőgazdasági területen. Azokban
az évtizedekben a mezőgazdaságot a katonaság és a diákmunka segítette meg.
A 70-es évektől rendszeressé vált az őszi tanévkezdet előtti mezőgazdasági
munka, középiskolások és egyetemisták számára is. Tanáraik vezetésével
terménybetakarítási munkát végeztek. Fiatalabb, akár a jó középkorú oktatók
is, hallgatói csoportok, brigádok vezetőiként élték a táborélet viszontagságait,
rendszerint két hétig. Több alkalommal vettünk részt a hallgatóinkkal a Régen
melletti bátosi, meg a Segesvár melletti zágori gyümölcsösök betakarítási
munkálataiban . A szomszédos Domáldon, mely Bolyai Farkas életében is szerepet
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játszott, tevékenykedett Albert Levente barátom „brigádjával”. A hétvége mindig
gondot okozott, nem utolsó sorban a hiányos tisztálkodási lehetőségek miatt. Mi,
az oktatók beosztottuk a hazamenetelt, a hallgatók néha tömegestül próbálták a
tábort elhagyni. Elég mulatságos eset volt, amikor egy táborparancsnok sebészorvos
a mezőről próbálta visszaterelni a „szökevényeket”. Ebben az időszakban volt
olyan év, amikor középiskolás lányaimmal hárman háromfele támogattuk a
szocialista mezőgazdaságot. Persze, ha szép őszi időt fogtunk ki, akkor nagyokat
barangoltunk, gumicsizmában a gyümölcsösben, szebbnél-szebb jonathán alma
után kutatva, vagy éppen pónyikalmát keresve (finom zamatát ismerve nem
csoda, hogy Bolyai Farkas kedvence is volt, végakarata szerint a síremléke mellé
ültetett fa ma is terem...). A természetjárásnak ez a kötelező formája véletlen
lehetőségeket is rejtett. Egy alkalommal a zágori gazdaság gyümölcsösének
a szélén dolgoztunk, amikor élesszemű kollegáink – Veréph Jóska és Zöldes
Jóska észrevették, hogy a szomszédos erdőben valóságos gombaparadicsom
van. Azon az őszön rengeteg gomba, főleg a nagytermetű őzlábgomba termett.
Jókora mennyiséget gyűjtöttünk be és hoztuk haza – feleségeink nem csekély
megrőkönyödésére. Csak később ocsúdtunk fel a büszkeség mámorából, amikor
kollegánk megmutatta a nagyon mérgező párducgalócát (Amanita pantherina),
amellyel a járatlan, alkalmi gombász összetéveszthette volna a nagy őzlábgombát
(Lepiota procera)...
Jó idő esetén az őszi verőfényben a túlzsúfolt nyári programunk után a
munkatáborban sikerült lebarnulnunk...
A kéthetes időszak alatt összeszokhattunk a gazdaság részéről mellénk kijelölt
brigádossal. Ők felügyelték a munka minőségét, jegyezték fel a napi teljesítményt.
Tilos volt a fákat rázni, a gyümölcsöt potyolni. Volt dolgunk szigorú, meg
barátságos brigádossal is. Egyik ősszel a bátosi körzethez tartozó Vajolán
dolgoztunk, ahol a brigádosunk egy a kitelepedésre váró szász nemzetiségű
ember volt aki szimpatizált velünk. Olyannyira, hogy a híres aranykorszak egyes
melléfogásait is megtárgyaltuk vele, majd otthonában - nyugodt körülmények
között - egy román-magyar focimérkőzést is megnézhettünk. Sajnáltuk őt, mint
ahogy általában sajnáltuk a szászok kiárúsítását a kárpátok géniusza által – a
nyugati országok vezetőit is sokáig az orránál fogva vezetve.
Manapság lehangoló látvány az elhagyott, elvadult egykori gyümölcsösök látványa,
de „büszkeségünkre” kies országunk Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági
termék importőre lett...
De az oktatást nemcsak a mezőgazdasági „gyakorlat”, hanem a menzai
konyhaszolgálat, valamint a lányok katonai kiképzése is terhelte. Utóbbi hetente
egy napot tett ki. Katonai katedra működött melyet eredetileg egy ezredes, majd
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Demeter Károly alezredes vezetett. A kiképzést hölgyek dirigálták, lányaink
szerint eléggé túlbuzgóan. Szerencsére Júlia lányom csak pár hónapig részesült
ebben az élvezetben, mert bekövetkezett 1989 dicsőséges decembere. Mi sem
menekültünk az időszakos frissítő kiképzésektől, hazafias érzéseink erősítése
céljával. Katonakönyvet kaptak a hölgyek is, szerencsére katonáskodás nélkül.
Feleségem pl. magasabb rangot kapott mint én a focşani-i tartalékos tisztiiskolával
a hátam mögött. És besoroltak bennünket a hazafias gárdába, egyenruhát is
kaptunk. Ezt örömmel szolgáltattuk vissza a fordulat után. Polgári védelmi (ALA,
majd: apărare civilă) kiképzésre is kaptunk feladatokat . Állandó készenléti állapot
uralkodott, a figyelő és beszervezett szolgálat virágzott, még az időjárásról sem
volt tanácsos rosszat mondani.
Magam is feladatot kaptam a polgári védelem vezetőségében. A készenléti
hisztéria jegyében behívóm volt egy ötnapos „fejtágításra”, amelyet a bútorgyár
légvédelmi pincéjében tartottak. Amire emlékszem ebből az, hogy az előadó
asztalán ott feküdt a kor vaskos „bibliája”, a híres Omagiu, a scorniceşti-i tölgy
dicsőítésére.
Hát, így voltunk (lettünk?) sokoldalúan fejlettek...
Persze nem maradtak el a kötelező politikai szemináriumok sem. A szeminárium
vezetői is oktatóink voltak. Megadott tematika és kijelölt forrásanyagok voltak.
Szerencsére mindig volt egy olyan cikk, amelyik a téma nagy részét felölelte, a
hazai pártpolitika gyöngyszemeként. Ez rendszerint vagy a pártlapban, Scânteia,
vagy az Era socialistă c. lapban volt. Propagandistáink megengedő gesztusa
által direkt az újságokból olvastunk fel egy-egy bekezdést ezekből. Különben a
párttagoknak kötelező volt az Era socialistă lapot előfizetni.Egyébként kötelező
volt a felsőoktatás Forum c. lapjára is az előfizetés, bár nem túl sokban különbözött
az előzőtől, ez is a propaganda eszköze volt. Akkoron még a sportlap, a Sportul
(előbb: Sportul popular) is nagy terjedelmet szentelt a főtitkár és felesége hazai
és külföldi látogatásainak. A sportok után érdeklődő lévén ennek a lapnak az
50-es évek óta rendszeres olvasója voltam és sokat segített a román tudásom
gyarapításában. A 80-as években már szinte élvezhetetlen volt. De akkor minden
sajtótermékkel, TV- és rádióprogarmmal ez volt a helyzet. És megtörtént a körzeti
rádióadók felszámolása, így a marosvásárhelyié is, a TV-ben mindössze napi
kétórás dicshimnuszt lehetett látni - már amikor nem tartottak áramszünetet.
Az esztelen takarékoskodás minden területen tarolt. Lecsökkentették a gáz
nyomását, jórészt fűtetlen laborokban, előadótermekben szenvedtük az időjárás
és korszak viszontagságait. Odahaza meg egyre hosszabb tartamú áramszünet és a
melegvízszolgáltatás drasztikus korlátozása várt. És állhattunk sorba izgalommal
a bizonytalan minőségű olajért, margarinnal kevert vajért, csicseriborsós kávéért
és gyakorlatilag mindenért. Aki írógéppel rendelkezett évente be kellett vinnie a
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Borsos Tamás utcába a securitatehoz engedélyezésre és ott, helyben kellett egy
politikai szöveget legépelni vele. Külön izgalmat jelentett az autósoknak a benzin
beszerzése, szűkös kvóta alapján, ritkán ellátott töltőállomásoknál. Hihetetlen
lelemény, kitartás avagy letargikus belenyugvás mellett lehetett mindezt túlélni.
Állandó kapcsolatkeresésre volt szükség bárminek a megoldásához, fontos
gondja lett a családoknak a fiúk felmentetése a katonaság rémétől. Egyre többen
döntöttek a kitelepülés mellett, sajnos jóbarátaink, legkedvesebb kollegáink,
orvosok, szakemberek rendre távoztak. Pótolhatatlan űrt hagytak maguk mögött
mint pl. a kitünő allergológus dr.Pálffy Béla, akinek én is páciense voltam.
Fiatalabb rokonaink, mások példájára, látszatházasságok révén menekülhettek a
honi állapotoktól.
A „nagy romlás”
Sajnos a kilátástalanság szele egyetemünket is meglegyintette. Egy olyan
időszakban, amikor a Gyógyszerészeti Kar talán éppen ereje teljében volt,
mindenfajta követelményt jelentős erőkifejtéssel teljesített, mágis a felszámolás
zsákutcájába került, jó négy évre. Bár minden tekintetben erdeményes munka folyt
a Karon, szerződéses kutatások, oktatás – gyakorlat – termelés összekapcsolása,
saját kis termelő egység – mikroprodukciós laboratórium - működtetése, a Kar
mindenkori végzettjeinek derekas helytállása az ország bármely területén egy
(látszólag) hirtelen döntés martalékává vált.
1984-ben még mit sem sejtve került sor az új Kari Tanács megválasztására, mely
majdnem az utolsónak is bizonyult.... A 13(!) tagú tanács összetételében a Kar
három professzora: Ádám Lajos, Bota Virgil, Rácz Gábor, négy előadótanár:
Csedő Károly, Popovici Adriana, Rácz-Kotilla Erzsébet, Tőkés Béla, három
adjunktus: Monea Marioara, Ispas Floare, Olariu Mihai, a hallgatói szervezet és a
Gyógyszervállalat képviselői kaptak helyet.
1986 májusában egy kari értekezletet hívtak össze, ahol a pártbizottság részéről
egyetemünkért felelős Isăroiu „elvtársnő” indokolatlan kirohanást rendezett a kari
állapotokért (mégha a fentiek mellettünk is szóltak!) tételesen kimondva, hogy
„să nu vă miraţi dacă vă desfiinţează” (ne csodálkozzunk, ha megszüntetnek).
Döbbenten hallgattuk, felfoghatatlanul kegyetlen szavait. Hiszen valamennyiünk
léte, hivatásszeretete, egy iskola tiszteletreméltó múltjának értékelése
kérdőjeleződött meg. Átfutott agyunkon, hogy ez nem történhet meg, hiszen
1948-ban TÖRVÉNY ÁLTAL LÉTESÍTETTEK MAGYAR OKTATÁSI NYELVŰ
GYÓGYSZERÉSZETI KART MAROSVÁSÁRHELYEN! De a további történések
a szomorú valóságot tárták elénk – nincs kiút, nincs tovább. Megkezdődött a
Kar életének legszomorúbb időszaka. Egyelőre bénultan próbáltunk felocsúdni,
megoldást keresni. De ez nem volt egyszerű, hiszen a hivatásunk gyakorlása alól
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húzták ki talajt.
És az ominózus kijelentést konkrét történések követték. Ettől az évtől a Kar
nem indíthatott első évfolyamot beiskolázási szám híján. Ezzel megkezdődött
a visszafejlődés, magyarán a kimenetel...szóban és tettben egyaránt. Az önálló
Gyógyszerészeti Kar megszűnt létezni, ezentúl a Fogorvosi Karral együtt egyetlen
kart alkotva, „szak”-ként működve. A Fogorvosi Kar megszüntetésére évekkel
azelőtt már volt egy kísérlet, de azt akkor a Kar egységes és bátor kiállása
elhárította.
Ilyen helyzetben, 1986 őszén kaptam az utolsó csoportfelelősi megbízatást,
dr.Cotoi Simion dékán és Szente Ibolya titkárnő aláírásával, azon az V. éven,
melynek Duşa Silvia volt az évfolyamfelelőse.
Elindult tehát a visszaszámlálás, a következő naptári évben már nem indult I. év
és évente épült le a Kar megmaradt hányada. Így aztán mindenki előre várhatta a
(szomorú) sorsát...A kutatómunkát az „álláskutatás” váltotta fel. ..A folyamatban
levő kutatási szerződések az abban résztvevőknek pillanatnyi létalapot biztosítottak.
Más lehetőségek a magasabb évfolyamok profiltárgyai (kémia), az Orvosi Kar
kémia- (Máthé János és Hobai Ştefan), Farmakológia tanszéke (Monea Marioara)
gyógyszertárak, különböző laboratóriumok: Sanepid (Közegészségtani intézet),
Gyógyszertári Központ laboratóriuma, Galenusi Laboratórium, vállalatok,
továbbá középiskolai oktatás terén adódtak. Egyesek, akik a nyugdíjkorhatár
környékén voltak nyugalomba vonultak , mások a kitelepedés mellett döntöttek,
szem előtt tartva gyerekeik jövőjének alakulását is. Giurgiu Misu kollegám már
korábban a Galenusi laborba került, volt tanítványainak keze alá...Tőkés Béla a
Metalotehnica (valamikor Encsel Mór, illegális pártharcos nevét viselő) gépipari
cégnél kapott lehetőséget a Kolozsvári Zoltán, a neves mérnök által vezetett
kutatólaboratóriumba. De mindenikünknek nagy zökkenőt jelentett az életében
ez a vált(oz)ás, a szakmai álmok szertefoszlatását, nekünk NEM CSAK munkahely
volt az egyetem, hanem – igen – az volt az ÉLETÜNK.
Tanszékünkön Szánthó Klaudiának családjával a kitelepedés volt a választása, a
tanszékvezető, valamint Fülöp Lajos, a laboráns Veress Magda nyugdíjközelben
voltak. Veréph Jóska már nem tartozott a tanszék kötelekébe, de később Ő is
nyugdíjba ment, majd kitelepedtek. Kemény csapás volt számukra a családi nagy udvaros, kertes - ház kisajátítása, majd egy blokklakásba való bezsúfolásuk...
Ami engem illet, azáltal, hogy a III. éven oktattam lényegében 3 év „haladékot”
kaptam a hogyan – és hol – tovább? megoldásáig. Természetesen nem várhattam
ölbe tett kézzel az utolsó pillanatig, próbáltam eldönteni, hogy milyen állás
lenne számomra méltányos, hiszen akkor adjunktus voltam gyógyszerészdoktori
címmel.
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Alternatívakeresés közben a Gyógyszervállalat (Oficiul Farmaceutic) vezetői, az
igazgatónő Racolţa Silvia és dr.Nagy Levente aligazgató, jóváhagyták a transzfer
kérésemet, lévén, hogy gyógyszeranalitikai munkásságomat gyümölcsöztethettem
volna az ellenőrző laboratóriumukban. Viszont, az akkori viszonyok között
bármilyen általam betölthető állás jelentős anyagi veszteséggel járt volna. Végülis
ez volt az oka annak, hogy nem éltem a lehetőséggel, bármennyire szívesen
fogadtak volna. Pedig a cég egyik újévi ünnepségén Pantea Georgeta kolleganő
már kis versikével üdvözölt a soraikba lépésemre célozva.
Közben városunkban a párt és államvezetés egy fontos beruházást jelölt ki,
egy új gyógyszergyár megépítését, melyre a 80-as években került sor. Ennek
hátterében egy eredeti hazai opoterápiás gyógyszer, a Trofopar gyártásának terve
állott (egyes vélemények szerint az ország „fővegyészé”-nek ötlete volt, hogy a
vágóhídhoz közel építsék a gyárat, mivel állati szerv volt a nyersanyag. A gyár
végül Ioan Boitan vegyészmérnök irányításával készült el, jelentős nehézségek
árán (nyersanyaghiány, a munkálatok időpont csúszásai) és Armedica néven
kezdte el működését – főként az ország másgyógyszergyárai által átadott
készítmények gyártásával. A gyár szakembereinek többségét a Karunkon végzett
gyógyszerészek képezték, köztük egy teljes kutatócsapat. A gyár modernizációja
és tényleges fejlődése azután következett be miután a 90-es éveket követően a
magyar Richter Gedeon Rt. lett a többségi tulajdonos.
Közben, amikor a kritikus 80-as években egyre fogyott az oktatói óraszámunk,
egy érdekes húzással próbáltak rajtunk „segíteni”. 1988-ban a jó hírű Egészségügyi
Liceumban két éves gyógyszerészlaboráns osztály indult, XI. és XII. osztályban
való képzéssel és az ide szükséges szaktanároknak bennünket jelöltek ki – oktatói
normánk alapján. Egyedi kísérletnek ígérkezett, tűnődtem is rajta miképpen
lehet középiskolásoknak gyógyszerészeti kémiát tanítani, megannyi kémiai (pl.
analitikai kémia, biokémia) alaptárgy hiányában. Kiderült aztán, hogy értelmes
és érdeklődő fiataloknak középiskolában is lehet és - józsefattilai módon - nem
közpiskolás fokon e tárgyat tanítani. Bár ez a tapasztalat önmagában érdekes volt,
de nem gyógyíthatta a lelkünket, nem odázta el a vég közeledtét.
1989 februárjában még Bancu Gh.V.Emilian docens dr., rektor és Şerban
Gheorghe rektori főtitkár aláírásával érkezett átirat egy új típusú jelenléti napló
bevezetése kapcsán. Ez már számomra az utolsó időszakomat jelző adatokat
jelölt meg számomra: előadás - IV. év Gyógyszerészeti szak, magyar „széria”,
11 hallgató, IV. év gyakorlat , 2 csoport, összesen 20 hallgató. Ez volt az utolsó
évfolyam, mely aztán 1990-ben végzett.
1989 májusában megtartottam a búcsúelőadásomat - az utolsó évfolyamnak IV. éveseinknek. A hallgatók akkor hirtelen nem fogták fel teljes mértékben a
mi tragédiánkat, lelki fájdalmunkat, talán csodálkozhattak is azokon a Reményik
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Sándortól idézett sorokon, melyekkel nemcsak tőlük, hanem a szakmai életemet
jelentő munkahelytől búcsúztam. Szeptember végén - az akkori helyzet szerint
-véget ért egy álom...És ősztől már távoztam az egyetemről a gyógyszerészeti
kémiának órakerete már nem lévén. Szakmai pályafutásom derékba tört.
A vezetőség már a földszinti folyosón szemlézett és buzgón tervezte a felszabaduló
kari helységek további kihasználását, pl. a könyvtár raktáraként...
A kilátástalanság, a visszalépés okozta veszteség által táplált feszültség nagyon
rányomta a bélyeget az életünkre. A feleségem, a családom példásan mellettem
álltak, vigasztaltak, amiért ma is hálás vagyok nekik. Hálás vagyok, hogy
átsegítettek életem legnagyobb megpróbáltatásán. És még valaki játszott ebben
igen jelentős szerepet. Egykori tanárunk, dr.Módy Jenő profeszor, aki a Maros
Megyei Kórház Központi Laboratóriumának volt a vezetője. Érdeklődésemre
tudomásomra hozta, hogy éppen van egy szabad analitikus gyógyszerész állása
és erre szívesen alkalmaz. Ehhez jóidulattal adta jóváhagyását dr. Becuş Mirela
igazgatónő is. Így, bíztatására, a sebtében összeállított dossziémat a főkönyvelő
vihette a is minisztériumba jóváhagyás végett. 1989 október elsejével meg is
kaptam az áthelyezésemet a Maros Megyei Kózház Központi Laboratóriumába.
Ezzel 22 év után megszűnt az egyetemi oktatói állásom, és egyben - kereken 40
év után - a dr.Mártonfi László prof. által megalapított Gyógyszerészeti Kémiai
tanszék is.
E lépésemet megelőzően – elvileg - egyéb lehetőségek is lettek volna. Egyrészt
az Orvosi Kar Munkaegészségtani tanszékének vezetője, dr.Farkas Imre János
szándékozott egy újabb mozgó biokémiai laboratóriumot létrehozni s ennek
megszervezésére lett volna szüksége akár egy gyógyszerészre. Ez végül nem
valósult meg. Másrészt, még 1987-ben, amikor barátaink szándékához hasonlóan
mi is fontolgattuk az esetleges távozás lehetőségét, tanácsért Rácz Gábor prof.hoz fordultam, aki egy sereg magyarországi címet ajánlott ahol érdeklődhetek
befogadási céllal. Budapesti barátaink jóvoltából sok címet felkerestem, köztük
a Gyógyszerésztudományi Kart is. Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen a
botanika tanárával dr.Dános Bélával ekkor ismerkedtem meg. Ő a vezetője hosszú
ideje a nagysikerű botanikai kirándulásoknak, melyekről a Gyógyszerészet
hasábjain tudósítanak. Egyébként egyetemi állásról akkor szó sem lehetett.
A gyógyszertári központok keretében állás még lett volna, de lakást csupán
vidéken tudtak biztosítani. De befogadó levelet azt kaptam a Pest megyei (Südy
György), Fővárosi (Váradi József) valamint a Baranya megyei Gyógyszertári
Központ (Kőhegyi Imréné) igazgatóitól is. Két gyógyszerészállás szolgálati
lakással Szigetváron adódott. Erre megkaptam az ígéretet. Pécsett járva ekkor
találkoztam első ízben Botz Lajos és Szabó László Gy. kollegákkal, a még fiatal
Gyógyszerésztudományi Kar későbbi professzoraival.
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Az egyre jobban beszűkűlő hazai élet, a fenyegetettség és a gyerekek sorsának a
kilátástalansága kitelepedésre késztette három legjobb barátunkat és kollegánkat.
Mindhárman 1988 decemberében távoztak, nagy űrt hagyva a lelkünkben. Nem
volt könnyű az addig vezető út, sok tortúrát kibírniuk amíg végre utazhattak.
Lakást, autót kellett elkótyavetyélni, szigorú és aprólékos leltár alapján vihettek
magukkal korlátozott vagyontárgyakat.
A sorra működésüket beszüntető tárgyak oktatói keserűen gondoltak a”hogyan
tovább”-ra, a boldogtalanság, bizonytalanság vegyes érzése költözött életünkbe.
A megszűnő szerves kémiai tanszékről Czégeni Jóska, az idősebb tanársegéd
nemzedék tagja, középiskolai tanár lett, akárcsak a korábban megszüntetett
Pedagógiai Főiskola tanárai közül Nemes László, aki hallgatói koromban a
biokémia tanszék tanársegéde volt. Nem lehetett ezt a helyzetet egészségkárosodás
nélkül elviselni. Albert Levente adjunktus, a kémiai tudományok doktoraként
saját utat választott felnövekvő gyerekei sorsának felelősségét is érezve.
Családjával a kitelepülés kálváriáját kezdte el, majd új környezet új otthonteremtés
gondjaival állt szemben. Kit érdekelt akkor, hogy egy ilyen kitűnő szakember
külföldön kutatói és oktatói tehetségét bizonyítva egy neves egyetem intézetének
vezetője, majd rektorhelyettese lesz? Miért tehették ezt meg egy nemzetiségi
intézménnyel, melynek léte esetleg nemzetközi egyezmény által előírt vállalás
volt? A közelmúltban kolozsvári kollegákkal emlegettük ezeket a válságos
éveket. Elmondták, hogy a drasztikus megszorítások hogyan érintették őket, a
létszámcsökkentések, a Gyógyszerészeti Kar önállóságának megszüntetésével.
De az ő működésük nem szakadt meg...
Júlia lányom ebben az évben érettségizett és a színi akadémiára felvételizett.
A drasztikus megszorítások e területen is léteztek, évekig egyetlen lány helyet
hagytak jóvá az induló évfolyamon. Ezért nagy konkurrenciára kellett számítani.
Első próbálkozása után állást keresgéltünk számára. Farkas Imre János, a
Munkaegészségtani tanszék vezetője vállalatokkal kötött szerződések alapján
tehetséges fiatalokat foglalkoztatott, akik sorában Júlia lányom helyet kapott.
1989-ben már sikeresen felvételizett és bejutott a színire.
Az Ő felvételi sikere, valamint a kórházi laboratóriumba való „átigazolásom”
megváltoztatta szándékainkat. Ehhez a döntéshez azonban az 1989-es decemberi
fordulat is kellett.
Ezek a háttérkörülmények árnyékolták be az 1989 szeptemberében szervezett 25
éves évfolyamtalálkozónkat is. Ezt, akárcsak a 10 és 20 éves talákozóinkat is az
1964-ben végzett orvoskollegákkal közösen szerveztük. A közös szervezőbizottság
tagjaként dr.Jung Jánossal és néhai dr.Paizs Elemérrel hárman igyekeztünk minél
emlékezetesebbé tenni ezt a találkozót a végtelen sivárság éveiben. Ekkor már
nem számíthattunk arra, hogy az ünnepséget az Egyetem épületében tarthassuk
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(pl. idegen állampolgárok nem léphettek be az épületbe. A korábbi években pl. a
Díszteremben tartott ünnepi talákozón, a hátsó sorban megjelent a vezetőség „éber”
embere, a szervezőknek a találkozó engedélyeztetésekor meg kellett jelölniük kik
tartanak majd beszédet. Még a falnak is füle volt...). Így a Vártemplom ügyszerető
lelkészének Fülöp Dénesnek a jóvoltából a patinás templom épületben tartottuk
az ünnepséget. Latin nyelvű díszes ezüstdiplomát szerkesztettünk, melynek
művészi kivitelezését bolyaista iskolatársunk, a fametszeteiről híres Vecserka
Zsoltra bíztuk, aki – korábban a 20 éves találkozónkra is az emléklapot készítette
- ugyancsak fametszetben megörökítve városunk híres iskolaépületeit Kőrösi
Csoma Sándor méltatlanul eldugott helyen levő szobrának képével. A diploma
szövegének latin nyelvre való fordítását Lestyán Ferenc a Keresztelő Szent János
plebánia főpapja vállalta el. Jól emlékszem, hogy az akkor még működő Somostetői vendéglőben rendezett banketten valóságos háború előtti szorongás vegyült
a szórakozásunkba...Ez a hangulat 1989 szeptemberében valamennyiünkben a
kilátástalanság, a szülőföld kényszerű elhagyása miatt érzett fájdalom bélyegeit
hordta magán.
Kényszerpályán
A leírt körülmények miatt kellett felszámolnom egyetemi dolgaimat, a különböző
részlegektől kellett igazolást kapnom, hogy rendeztem tartozásaimat...Éppen
fordított műveletek az 1967-es belépésemhez képest...22 év terhével léptem be új
munkahelyemre, a Maros Megyei Kórház Központi Laboratóriumába, minden
eddigi eredményemet félretéve (dr) analitikus gyógyszerészként. A zárójel nem
véletlen, ugyanis a káderes (személyzetis) adataim felvételénél a fizetési besorolás
miatt megkérdezte van-e főgyógyszerészi vizsgám. Felvillant bennem, hogy
valaha mi tartottuk az egyik gyakorlati próbát a főgyógyszerészi vizsgán és e
formális vizsga kírásakor idősebb kollegáimnak a tanszéken az volt a véleménye,
hogy nekünk e címnek nincs jelentősége. De lett! A káderes ugyanis közölte,
hogy e cím hiányában – a tudományos, gyógyszerészdoktori cím, adjunktusi
fokozat dacára - csak kisebb fizetési kategóriába kerülök. Kiderült, hogy ez a
korábbi fizetési skálán 2 fokozatot jelentett. Tehát nemcsak jelentős erkölcsi,
hanem tetemes anyagi veszteség is ért. Egyébként a 7o-es évekig a doktori
címmel a szakmai fokozatok is jártak, megszerezhetőek voltak („ekvivalálták”).
Pechemre éppen akkor helyezték hatályon kívül ezt a jogot amikor én befejeztem
a doktorátust. Nehéz volt mindezt ép ésszel megúszni, megemészteni, dehát :
„dura lex, sed lex”! A lelkem háborgatásának ezzel még nem volt vége. Mint új
alkalmazott munkavédelmi kiképzést kellett kapnom. Erre az egyetemen még
a hallgatókat is oktattam, most meg besoroltak a kiképezendő segédmunkások
közé! Méltatlankodásomat a munkavédelmis rossz néven vette. A sors fintora,
hogy kiderült, az illető (V.J.) elemi iskolában éppen osztálytársam volt! De tudjuk:
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a szabály – az szabály, a maga módján igaza volt. Csakhát sebzett lélekkel nehezen
tudtam higgadtságot erőltetni magamra.
Hétfői napon, reggel a laboratóriumban mindig munkaértekezletet tartott Módy
Jenő prof., a labor vezetője. Szó volt a feladatokról, a fennálló problémákról,
az egyes részlegek vezetői (biokémia, bateriológia, hematológia) beszámolót
tartottak. Egy ilyen gyűlésen mutattak be mint új munkatársat. Többen már
ismertek, Zsigmond Éva, Fey Erzsébet, dr.Ferencz Zsófia, dr.Farkas Enikő,
Bedő Margit, Péter Erzsébet és dr.Stan Nelli. Utóbbi – a hematológiai részleg
vezetője - nagyon sok konfliktus hordozója volt, a Módy prof. életét is gyakran
megkeserítette. Helykeresésem során engem sem kímélt. Végül sikerült egy
kis szobát kiharcolnom és ezt egy minilabornak berendeztem, rendre bútorzat
és eszközök, vegyszerek is kerültek. Módy prof. ismerve helyzetemet egyedi
esetekre vonatkozó vizsgálati módszerek kidolgozásával bízott meg. Közben a
szakkönyvtárban levő könyveket, folyóiratokat is szorgalmasan tanulmányoztam.
Sikerült a mono-, di-, és trigliceridek, a koleszterin és észterének szétválasztására
egy rétegkromatográfiás módszert kidolgoznom, együttes kimutatásukat
megoldanom. Ennek a témának a későbbiekben még folytatása lett és publikáció
is született. Helyzetemben, munkámban sok hasznos tanácsot, támogatást
kaptam a biokémiai részleg vezetőjétől, Zsigmond Éva (Babico) vegyésznőtől. Egy
negyedben laktunk, az egyetemre való visszatérésem után lányának, Zsuzsinak
tanára és szakdolgozatának irányítója voltam. A fia dr.Zsigmond Barna Pál, aki
csíkszeredai főkonzul lett.
A labor szintje alatt van a patológiai intézet, melynek vezetője kortársam
dr.Jung János prof. volt. Egy évben (1964) végeztünk és életünkben sok minden
párhuzamosan alakult, egyetemi találkozóinkat közösen szeveztük. Számos
alkalommal kerestem fel és tárgyaltuk meg problémáinkat. Ekkor ismertem
meg, ugyanott dr.Egyed-Zsigmond Imrét is, aki professzor, majd az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke
is lett. A Szakosztály keretében már együttis tevékenykedtünk.Közben, ebben az
időszakban is folytattam a középiskolai tanítást, munkakörömön belül. A most
már XII.-es diákokkal való foglalkozásra ma is szívesen gondolok vissza. Bár - a
már leírt helyzet miatt - ez számomra (miként kollegáim számára is) kényszer volt
mégis viselkedésük, érdeklődésük által úgy érezhettem, hogy értelmes munkát
végezhetek velük. A román tannyelvű egészségügyi liceumban (igazgatő: Călian
Tanţi tanárnő) rend és fegyelem uralkodott. Ilyen körülmények között érdemes
dolgozni. A gyógyszerészlaboráns osztály legjobb tanulói közé tartozott az a hét
magyar lány, akik közül páran később az egyetemet is elvégezték, mint pl. Galaczi
Dóra, Bartó Elvira. Jó kapcsolatban voltam ezekkel a diákokkal és kellemes
meglepetés volt számomra, hogy felkerestek és meghívtak a ballagásukra, nem
engedve a 90 tavaszán kialakult ellenséges hangulatnak.
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A decemberi fordulat után feléledt a remény a Gyógyszerészeti Kar újjászületésére.
A magyar oktatás helyzetének javítására, önállóságának biztosítására vonatkozó
törekvések heves ellenállásba ütköztek. A Gyógyszerészeti Kar újraindításának
kieszközlésére a megmaradt oktatók kis küldöttsége utazott Bukarestbe.
Küldetésüket siker koronázta, M.Şora oktatásügyi miniszter jóváhagyta az
oktatás újraindítását.
Az is már történelem, hogy az egyetemre való visszatérésem előtti évben kérésre
újra megadták a főgyógyszerészi címet (farmacist principal), sőt ezt még egy
újabb cím követte (helyettesítette?) a „farmacist primar”. De ennek már anyagilag
nem volt lényegében semmilyen vonzata.
Az őszi mezőgazdasági munkatáborokban elsősorban gyümölcsszedészre
„specializálódtunk” - hallgatóink brigádvezetőiként.
A fiatal(os) oktatóknak ez szinte évről-évre ismétlődő feladata volt. Nem volt
könnyű távol a családtól, meglehetősen silány körülmények között heteket
eltölteni, Segesvár és Szászrégen környéki, zágori, domáldi, nagybuni, bátosi,
vajolai gyümölcsfarmokon. Hétvégen felváltva látogattunk haza, ezt a hallgatók
egy része is megpróbálta kihasználni, nemkevésbé a nagyon hiányos higiéniai
körülmények miatt. Egyébként a fiatalok társaságában vidáman teltek a napok.
Pongrác
1979 februárjában Karácsonkőn (Piatra Neamţ) szervezte a II.Biológiai
Szimpóziumot a pongráci (Pângăraţi) Stejarul Kutatóközpont (CCB - Centrul
de Cercetări Biologice), amelyen Rácz Gábor prof.-al vettünk részt. A mák
nemesítésre vonatkozó eredményeket mutattuk be. A Kutatóközpont vezetője
dr.Ion Băra biológus volt – később a iaşi-i egyetem tanára – akinek a felesége
marosvásárhelyi, dr.Fazakas Klára. Szimpatikus, képzett szakember volt, akivel
évekig együttműködtünk egy alszerződés keretében. Témánkhoz kapcsolódóan
sejtkultúrákkal is foglalkozott. Munkatársai is jó képességű kutatók voltak,
köztük Tóth Katalin biológus dr.
A Kar Botanika tanszékén Füzi József prof., majd Kisgyörgy Zoltán elhunyta
után dr.Oroian Silvia lett a tanszékvezető. Sikerült magyar nyelvű előadónak
megnyerni a komoly kutatói múlttal rendelkező Tóth Katalint. 2001-től Ő tartotta
a magyar nyelvű botanika-, majd a sejt- és molekuláris biológiai előadásokat is.
Előadótanári működése után tevékenységét a megfelelőbb körülményeket és
magasabb oktatói fokozatot biztosító Sapientia EMTE keretében folytatta.

136

Első év - A “gólya” korszak

Kirándulások hallgatókkal és nem csak…
Az oktató-nevelő tevékenység jegyében vettünk részt hallgatói kirándulásokon.
Két ilyen alkalom maradt számomra különlegesen emlékezetes. Az 1976-ban
végzett évfolyamnak két évig helyettes évfolyamfelelőse voltam – az évfolyamfelelős Duşa Silvia egészségi problémai miatt. Jó képességű, érett gondolkodású
hallgatókból állt ez a viszonylag népes (51) évfolyam. Különösen megmaradt a
néhai dr.Bartha (Bernád) Judit, Szász Sarolta, Răucescu Aurelia, Tudor Cristina
neve. Az évfolyamon egyetlen fiú volt, Köntzey Tamás, aki tudtommal Svédországba távozott. Bartha Jutka a Maros megyei Gyógyszerközpont ellenőrző laboratóriumának vezetője lett, majd doktorált (vezető: dr.Popvici Adriana) és évekig
a Gyógyszerellenőrzés tárgyat oktatta.
Utolsó éven oktatótársaimmal a hallgatók szokásos országos kirándulásán vettünk részt. Az egyetemi busz vezetője Pozsonyi Ferenc volt. Suceavától a tengerpartig, a fővárosig, a Vidraru vízierőműig sok célpontot meglátogattunk. A kirándulásra feleségem és kislányom, Júlia társaságában utaztam. Az indulás után
élénk lányunk hamar összebarátkozott a hallgatókkal és végig szórakoztatta a társaságot. Azt azért akkor még nem képzeltük, hogy ez lesz majdan az életeleme…
Az egyre nyomasztóbb nyolcvanas években szervezett másik kiránduláson is
akadt olyan epizód, amely emlékezésre késztet. Gyógyszergyárak látogatása céljából tanulmányi kirándulást szerveztek, melyen én is részt vettem és kisebbik
lányomat, Annamáriát is magammal vittem. Kolozsváron diákotthonban volt a
szállásunk, a kislányom a hallgatólányokkal egy szobába került, mi az oktatók egy
másikba. Körülnéztünk a város központjában, a Farkas utcai templom környékén
is jártunk, megcsodálva Sárkányölő Szent György szobrot. A templom ajtaján
másnapra szóló (talán szombat) reggeli istentiszteletet hírdettek. Megbeszéltem a
lányommal, hogy reggel titokban eljövünk a templomba. Az ateizmus diadalmas
időszakában nem volt ajánlatos a templombajárás…Lányom, aki izgalommal készült a látogatásra indulásra készen, már másnap hajnalban bekopogott a szobánkba, ahol éppen az aktuális kari pártitkárral laktam,. Aztán később, talán hét
órakor, kiosontunk és meghatottan léptünk be a zengő orgonaszó mellett az ősi
templomba…Rajtunk kívül mindössze két idős hölgy hallgatta az igét és énekelt
a pappal…Ki gondolta volna, hogy másfél évtized múlva az Annamária lányom
esküvőjén ebben a templomban zeng majd a nászinduló és itt alapít családot…
Sőt, hogy az Ő gyerekei majd egyházi iskolákba járhatnak?
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Interregnum és új korszak…
Az 1972/73-as oktatási év második félévére megbízást kaptam a III. éves magyar
nyelvű előadások tartására. Dr. Cojocaru Zenaida távozásával a tanszék rangidős
oktatóját, Fülöp Lajos adjunktust nevezték ki ideiglenes tanszékvezetőnek. Ekkor
lettünk “társbérlők” az egyetemi szobában és kezdődött el egy nagyon termékeny
együttműködésünk. Nyugodt légkörben, jó egyetértésben végeztük munkánkat.
1976-ban aztán látogatónk érkezett, igen hatásos fellépéssel. Mint kiderült, Ő
dr.Mircea Aleaxandru Rocsin gyógyszerész, a temesvári orvosi kar farmakológia
tanszékének (viszonylag koros) adjunktusa, a tanszékvezetői funkció várományosa. Doktori címe által szabad volt számára az út, bár a gyógyszerészeti kémia
területén nem rendelkezett tapasztalatokkal. Ez sajnos az oktatásban kellemetlen
helyzeteket idézett aztán elő, különösen a vizsgák alkalmával, lévén, hogy a vegyes csoportokat közösen vizsgáztatta IV. éven Fülöp Lajossal, III. éven meg velem. Erre a megoldás az írásbeli vizsga lett, egységes pontozási rendszerrel. Nagy
kombinatív készséggel rukkolt elő, sokszor kellő átgondolás nélkül.
Belépése után én is kézhez kaptam a doktori diplomámat (bár még 1974 decemberében volt a doktori védés!), majd 1977-ben adjunktussá neveztek ki.
Fülöp Lajossal vállvetve dolgoztuk ki a két évfolyam előadásanyagát és terjesztettük be 1980-tól sokszorosításra. A kéziratokat katedragyűlésen kellett megvitatni. Mivel a tanszékvezetőnek nem volt kész anyaga ezért első lépésben a mi kéziratainkat is “pihentették”. Csupán László János rektor közbelépésére kerülhetett
sor, jó húsz év után, magyar nyelvű gyógyszerészeti kémia jegyzetek (2 – 2 kötet)
kiadására.
A 80-as években egyre hangsúlyosabb követelménnyé vált az oktatás-kutatás-gyakorlat egységének a megvalósítása, szerződéses kutatások felmutatása, saját kis
termelőegységek létrehozása. Ötletgazdag tanszékvezetőnk lehetőségek után kutatva két témát vállalt kezdeményezett. Egyrészt egy szerződéses kutatást a Központi Kémiai Kutató Intézettel (ICCF) a Giurgiu-i cukorgyár melléküzemágában
termelt citromsav tisztítását, másrészt a Scopolia lurida (syn. Anisodus luridus)
tibeti eredetű cserje atropinforrásként történő hasznosítását illetően. Különösen
az első vállalása volt kényes, mivel a hazai gyártás bejelentése után leállították
a citromsav importját. A Giurgiu-i termék szennyezettsége abból eredt, hogy a
melasz fermentálására megvásárolt japán licenc előírásait nem követték pontosan. Tanszékvezetőnk sajátos barkácsoló típusú hozzáállásával, egy technológus
vegyészmérnök ismerősével iziben – papíron - kidolgozott egy ipari műveletsort, amly a próbaüzemelésnél nem vált be. Közben megpályázott egy az afrikai
országok által kiírt oktatói pályázatot és így 1982 őszétől az annabai (Algéria)
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egyetemen vállalt munkát. Távollétében dr.Ádám Lajos dékán engem nevezett
ki a tanszék ideiglenes vezetésére. A vállalt munkákat nekünk kellett sikerre vinnünk. Az akkor nyugdíjazás előtt álló dr.Csegedi Jolán, valamint Szánthó Klaudia
kolleganő segítségével, alapos dokumentálózdás után, a Fülöp Lajos meglátásait
gyümölcsöztetve sikerült laboratóriumi méretben a citromsav tisztítását megoldani. A kidolgozott módszer és a próbaanyagok bemutatása által sikerült Bukarestben az ICCF felelős kutatómérnökének a fagyos hangulatát feloldanom…
A hátrahagyott feladatoknak ezzel nem volt vége. A Scopolia lurida atropinforrásként való feldolgozása nagy horderejű feladat volt. Ezt is a tanszékvezető indította be. A növény magvait átadta az erzsébetvárosi virágkertészet mérnökének
palántanevelés végett. Csakhogy az átadott zacskóban igen nagyszámú, apró mag
volt. Aztán egy májusi napon kétezer (!) palántát szállítottak le, amelyeket el kellett ültetni. Erre a meggyesfalvi tsz elnöke biztosított egy ¾ hektárnyi(!) területet
– szorosan az Azomureş műtrágyakombinát mellett(!). A hallgatók segítségével
elültetett tömérdek palánta túlnyomó része – a száraz időjárás dacára – megfogant, lévén, hogy egy mostoha körülményekhez alkalmazkodott növényről volt
szó. Aztán az évente ekével kiszántott gyöktörzseket kellett feldolgozni és az alkaloid-tartalmat meghatározni. A kivonatokban levő nagyszámú komponens - kromatográfiás oszlopon történő kiszűrésével – sikerült tiszta atropin frakciót nyerni és azt standardizálni. Annak mindenképpen örülhettem, hogy másfélévtizedes
kromatográfiás tapasztalatomat gyümölcsöztethettem. A kidolgozott eljárásból
1985-ben bejegyzett találmány született.
Az 1987-ben hazatérő tanszékvezető velünk együtt már a “hogyan tovább”-ra
gondolhatott, lévén, hogy 1989-ben már az utolsó IV. évfolyam kifutásával kellett
számolnunk, utánpótlás nélkül…
Még egy epizód a kritikus ,80-as évek végéről. Az „alig ellátás” évei leleményességre késztették az embereket. A kalcium-csatornagátlók hatásmechanizmusának a tanulmányozását vizsgáló témánk által (ürügyén?) lehetőség nyílt baromfihúshoz és tojáshoz való hozzáférésre (nemcsak kisérleti célokra) egy, a nyárádtői
baromfifarmmal kötött szerződés keretében. Mert. ugye a tojáshéjban kalcium
van...
A felsorolt történetek életünk másfé évtizedének is epizódjai és bizonyára jól
szemléltetik a tanszék maroknyi csapatának gyakorlati érzékét racionális eredmények elérésére.
Utolsó tanszékvezetőm és idősebb kollegám ,90 után nyugdíjba vonultak,Szánthó Klaudia már 1988 decemberében kitelepült Magyarországra, akárcsak Veréph
Jóska, nyugdíjazása után.
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Az én történetem – egyetemi pályafutásom tekintetében – regényesen alakult és
folyatódott. Fiatal koromban még nekem meséltek az Egyetem, a Kar, a Tanszék
alapításáról. Akkor még nem tudhattam, hogy a Kar hamujában fellobbantható parázs is marad, s a megsemmisülés gyötrelmeit az újrakezdés lelkesedésének lángnyelvei homályosítják el. Reménytelen évek és megpróbáltatások után a
Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék újraalapításának lehettem cselekvő részese.
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A felvételi vizsgák
A mi felvételi vizsgánkhoz képest a hetvenes évektől változott a módszertan. Főleg a felvételi tárgyak tekintetében. Kimaradt a fizika, ezentúl a három vizsgatárgy a szervetlen kémia, a szerves kémia és a biológia (botanika) lett. Egy ideig
írás és szóbeli vizsgák is voltak, később csak írásbeli próba szerepelt.
A július hónapban zajló felvételi vizsgák előtt kifüggesztették a minisztérium által
jóváhagyott helyek számát. Az iratkozás időszakában naponta kiírták a jelentkezők számát, így képet lehetett alkotni a konkurrencia mértékéről. Az oktatók egy
része az írásbeli próbák lebonyolításánál kapott szerepet teremőrség, vizsgalapok
kiosztása teendőkre. Évekig a minisztérium szintjén állították össze a vizsgatételeket, melyeket lezárt borítékban a megbízottak hozták. Sokszorosítás után vitték
ki a vizsgatermekbe a bizottság tagjai. Gondoskodni kellett a tételek szakszerű,
pontos magyar fordításáról. A dolgozatok első oldalán szereplő nevet le kellett
ragasztani, ezt csak a javítások befejezése után nyitották fel. Két párhuzamos javítást kellett végezni (egy román és egy magyar oktató), a két jegyből átlagot számoltak. A javítás hetekig tartó fárasztó és felelősségteljes munka volt. Az egységes elbírálás érdekében egy részletes pontrendszert alkalmaztak. Az eredmények
kifüggesztését követően fellebbezésre volt joguk a jelölteknek. Egyes esetekben
szaktanárral, sőt jogásszal jelentek meg a kapott jegyet sérelmezők. Ritkán volt
alapja a fellebbezéseknek , minthogy ritkán fordult elő hiba az osztályzásnál. Egy
emlékzetes eset fordult elő a gyógyszerészjelölteknél, amikor egy 9.68-as eredményt véletlenül 6,98-nak diktáltak be, tehát számcsere történt. Szerencsére a
jelölt (nevére is emlékszem: Mihály Ildikó) fellebbezésekor ez azonnal nyilvánvaló lett, lévén, hogy a dolgozaton a magasabb jegy szerepelt, amelyet az átnézés is
igazolt. A jelölt így bejutott és kiváló eredménnyel végezte tanulmányait. Viszont
a Kar dékánját ezért a hibáért elmarasztalták, mert egy újabb helyet kellett kérni.
Abban az időszakban amikor szóbeli vizsga is volt a jelöltek csak egy számmal
ellátott igazolvánnyal léptek be vizsgázni. A vizsgajegy odaítélése után lehetett
a nevet felfedni. Érdekességek ekkor is adódtak. A vizsgabizottság egy román és
egy magyar oktatóból állott. Egy alkalommal a katedrafőnököm (G.T.) mellett én
voltam a bizottság tagja. A románul vizsgázó lány igen alapos tudásról tett tanúságot, így kitűnő jegyet kapott, mindkettőnktől. Kilétének felfedésekor derült ki,
hogy egy nagyváradi magyar lány, aki aztán a legjobb tanítványunk lett, majd az
ő lánya is tanítványom lett. Olyan időszak volt, amikor a román nyelv jobb elsajátítása érdekében egyes magyar szülők – a jobb érvényesülés, versenyképesség
érdekében román nyelvű iskolába íratták a gyereküket. Ebből később meghasonlások is lettek. Ebben a jelenségben többször éppen a jelentős(ebb) pozicióban
levő magyar szülők jártak elől. Aztán, paradox módon, éppen ők települtek ki
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magyarhonba...
Ugyanezen a vizsgán történt, hogy egy adott pillanatban látogatók érkeztek a terembe az egyetem vezetősége és a párbizottság részéről. Kiderült, hogy egy fontos
pártfunkcionárius lánya vizsgázik. A nyomásgyakorlásra nem volt szükség, mert
a jelölt megfelelően teljesített. Miután hallgatónk lett a tárgyunk vizsgáján viss�szaadta a tételét. A fajsúlyos szülői háttér miatt egyes kollegák attól féltettek, hogy
a sikertelenség miatt megtorlásban lehet részem. Az őszi vizsga sikere viszont
újra a megfelelő felkészülés eredménye volt és nem egy „hivatalból” kapott jegy.
Korrektségről úgy a szülő, mint a gyereke is jelesre vizsgáztak. Ez a véleményem
negyven év távlatából sem változott...
Az egyre nagyobb konkurrencia az egyetemi felvételiken - nem kevésbé a felvételi
számok „karcsúsítása” miatt - arra késztette a szülőket, hogy magánórákon készíttessék fel szaktanárokkal a gyerekeiket. A másik oldalt tekintve, ez a tanároknek fizetéskiegészítést jelentett. Egyesek a lakásukon, mások direkt az egyetemen
tartottak magánórákat.Néha a távolról érkező fiatalok, szüleikkel az egyetemen
érdeklődtek az ajánlott tanár után, akiket kikérdezett az egyetem legendás portása, a mélynövésű Porcza bácsi. Bennfenntességét demonstrálandó tanácsot is
osztogatott, pl. „hát a bűrt(sic!) tudja-e?” Persze, a bőrre vonatkozó tételről hallott valakitől...
A kétezres évektől egyre inkább a tesztkérdések kidolgozása került előtérbe.
Tesztgyűjteményeket írtunk, előbb a felvételi és a diplomavizsgára. Végül napjainkban ez általános vizsgáztatási módszerré vált.
Hát manapság a tesztvizsgákon már nem kell vesződni egyes fiatalok nehezen
megfejthető írásával. Elegendő az X bejelölése (mint az írástudatlanok szavazási
módja volt...). Apropó, volt időszak amikor az állást hírdető cégek kézzel írt életrajzot kértek. Bizonyára ennek pszichológiai alapja van (volt?), netán alkalmassági próbaként – is. Szóbeli vizsga helyett tesztvizsga – teljes személytelenség, a
kommunikáció, az információcsere teljes hiánya. De egyszerű és gyorsan megy.
Vajon ez a fontos és jó ez így? Sem beszéd, sem írás? Nem megy ez a diploma
értékének, a fiatal szakember szükséges intelligenciájának a róvására? Úgy tűnik,
hogy megdől az a bölcs mondás, hogy az jövő olyan mint a ma iskolája...mert
ha mégis érvényes, akkor...De ez még nem minden. Ma már az érettségi vizsga
átlaga, s egyetlen kémia tesztvizsga eredménye alapján történik az elbírálás. Ha
ehhez hozzávesszük az alábbiakat:
–– ma már 11 helyen történik gyógyszerészképzés az országban s e miatt jó
eset, ha némi túljelentkezés van az egyes gyógyszerész karokra. Kérdéses,
hogy van-e a szűrést valamelyest szolgáló felvételi követelmény,
–– a minisztériumi támogatás fejkvóta alapján történik, így minél több helyet
142

Első év - A “gólya” korszak

kell kiharcolni, s emellett:
–– nagyszámú tandíjas helyet hírdetnek meg, így előfordul(hat), hogy aki a
felvételire beiratkozott – pénzért - mindenki bejuthat, mindez az oktatók
dolgát nehezíti,
–– jó eset, ha a nem alkalmas hallgatók kiszűrése megtörténik az oktatás során és e téren – éppen a fejkvóta fenntartása érdekében – nem alakul ki
kompromisszum.
Nem csoda, hogy egy miniszterasszony a közelmúltban elcsodálkozott annak
hallatán, hogy a gyógyszerészi képzettséghez egyetemi diploma szükséges.
Egyesek szerint a gyógyszerész szakma léte, jövője veszélyben van. Az kétségtelen, hogy alapos változások vannak a szemléletben, változott a szerepkör. Mindez
olyan helyzetben amikor a gyógyszeripar hihetetlen fejlődése során nagyon sok
mindent átvett a gyógyszerészek konkrét tevékenységéből. Régebben a gyógyszerész elsősorban a gyógyszeranyagok fizikokémiai ismerete által vált híressé.
Manapság is megtalálja a helyét, ha gyakorlati felkészültsége mellett az információt is célszerűen tudja kezelni és kamatoztatni. A hatóanyagok, gyógyszernevek
tömkelegében való eligazodástól a betegek célszerű tanácsadásáig, a gyógyszeralkalmazás módjáról és következményeiről igen széleskörű és állandóan fejlesztett
ismeretekre van szükség. Ha mindebben sikerül helytállni, és a klasszikus gyógyszerészeti ismeretek sem hiányoznak, ha a gyógyszerész – még - gyógyszerformákat is képes készíteni, akkor tudja a szakma a létét és tekintélyét megőrizni.
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Nyolcvanas évek - mindennek vége ?
Sajnos a kilátástalanság szele egyetemünket is meglegyintette. Egy olyan időszakban, amikor a Gyógyszerészeti Kar talán éppen ereje teljében volt, mindenfajta
követelményt jelentős erőkifejtéssel teljesített, mégis a nyolcvanas évek második
felében a felszámolás zsákutcájába került, jó négy évre. Bár minden tekintetben
erdeményes munka folyt a Karon: szerződéses kutatások, oktatás – gyakorlat –
termelés összekapcsolása, saját kis termelő egység – mikroprodukciós laboratórium - működtetése, a Kar mindenkori végzettjei derekasan helytálltak az ország
bármely területén, mindez egy (látszólag) hirtelen döntés martalékává vált.
1984-ben még mit sem sejtve került sor az új Kari Tanács megválasztására, mely
majdnem az utolsónak is bizonyult.... A 13 tagú tanács összetételében a Kar három professzora: Ádám Lajos, Bota Virgil, Rácz Gábor, négy előadótanár: Csedő
Károly, Popovici Adriana, Rácz-Kotilla Erzsébet, Tőkés Béla, három adjunktus:
Monea Marioara, Ispas Floare, Olariu Mihai, a hallgatói szervezet és a Gyógyszervállalat képviselői kaptak helyet.
1986 májusában egy kari értekezletet hívtak össze, ahol a pártbizottság részéről
egyetemünkért felelős Isăroiu „elvtársnő” indokolatlan kirohanást rendezett a
kari állapotokért (mégha a fentiek mellettünk is szóltak!) tételesen kimondva,hogy „să nu vă miraţi dacă vă desfiinţează”. Döbbenten hallgattuk, felfoghatatlanul kegyetlen szavait. Hiszen valamennyiünk léte, hivatásszeretete, egy iskola
tiszteletreméltó múltjának értékelése kérdőjeleződött meg. Átfutott agyunkon,
hogy ez nem történhet meg, hiszen 1948-ban TÖRVÉNY ÁLTAL LÉTESÍTETTEK MAGYAR OKTATÁSI NYELVŰ GYÓGYSZERÉSZETI KART MAROSVÁSÁRHELYEN! De a további történések a szomorú valóságot tárták elénk – nincs
kiút, nincs tovább. Megkezdődött a Kar életének legszomorúbb időszaka. Egyelőre bénultan próbáltunk felocsúdni, megoldást keresni. De ez nem volt egyszerű,
hiszen a hivatásunk gyakorlása alól húzták ki talajt.
És az ominózus kijelentést konkrét történések követték. Ettől az évtől a Kar nem
indíthatott első évfolyamot beiskolázási szám híján. Ezzel megkezdődött a vis�szafejlődés, magyarán a kimenetel...szóban és tettben egyaránt. Az önálló Gyógyszerészeti Kar megszűnt létezni, ezentúl a Fogorvosi Karral együtt egyetlen kart
alkotva, „szak”-ként működve. A Fogorvosi Kar megszüntetésere évekkel azelőtt
már volt egy kísérlet, de azt akkor a Kar egységes és bátor kiállása elhárította.
A szomorú menetelés tehát elkezdődött. Megszűnt a Gyógyszerészeti és Fogorvosi Kar önálló státusza, megtörtént az Orvosi Karhoz való csatolás és ezen belül
gyógyszerészeti SZAK lett a név... Ilyen helyzetben, 1986 őszén kaptam az utolsó
csoportfelelősi megbízatást, dr.Cotoi Simion dékán és Szente Ibolya titkárnő alá144
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írásával, azon az V. éven, melynek Duşa Silvia volt az évfolyamfelelőse.
Elindult tehát a visszaszámlálás, a következő naptári évben már nem indult I. év
és évente épült le a Kar megmaradt hányada. Így aztán mindenki előre várhatta a
(szomorú) sorsát...A kutatómunkát az „álláskutatás” váltotta fel. ..A folyamatban
levő kutatási szerződések az abban résztvevőknek pillanatnyi létalapot biztosítottak. Más lehetőségek a magasabb évfolyamok profiltárgyai (kémia), az Orvosi
Kar kémia- (Máthé János és Hobai Ştefan), Farmakológia tanszéke (Monea Marioara) gyógyszertárak, különböző laboratóriumok : Sanepid (Közegészségtani
intézet), Gyógyszertári Központ laboratóriuma, Galenusi Laboratórium, vállalatok, továbbá középiskolai oktatás terén adódtak. Egyesek, akik a nyugdíjkorhatár
környékén voltak nyugalomba vonultak, mások a kitelepedés mellett döntöttek,
szem előtt tartva gyerekeik jövőjének alakulását is. Giurgiu Misu kollegám már
korábban a Galenusi laborba került, korábbi tanítványainak keze alá...Tőkés Béla
a Metalotehnica (valamikor Encsel Mór, illegális pártharcos nevét viselő) gépipari cégnél kapott lehetőséget a Kolozsvári Zoltán, a neves mérnök által vezetett
kutatólaboratóriumba. De mindenikünknek nagy zökkenőt jelentett az életében,
a szakmai álmok szertefoszlatását ez a „váltás”, nekünk NEM CSAK munkahely
volt az egyetem, hanem – igen – az volt az ÉLETÜNK.
A Gyógyszerészeti Kémiai tanszékünkön Szánthó Klaudiának és családjának a
kitelepedés volt a választása, a tanszékvezető, Fülöp Lajos, a laboráns Veress Magda nyugdíjközelben voltak. Veréph Jóska már nem tartozott a tanszék kötelekébe,
de később Ő is nyugdíjba ment, majd kitelepedtek. Kemény csapás volt számukra
a családi - nagy udvaros, kertes - ház kisajátítása, majd egy blokklakásba való
bezsúfolásuk... Ami engem illet, azáltal, hogy a III. éven oktattam lényegében 3
év „haladékot” kaptam a hogyan – és hol – tovább? megoldásáig. Természetesen
nem várhattam ölbe tett kézzel az utolsó pillanatig, próbáltam eldönteni, hogy
milyen állás lenne számomra méltányos, hiszen akkor adjunktus voltam gyógyszerészdoktori címmel.
Alternatívakeresés közben a Gyógyszervállalat (Oficiul Farmaceutic) vezetői ,az
igazgatónő Racolţa Silvia és dr.Nagy Levente aligazgató, jóváhagyták a transzfer
kérésemet, lévén, hogy gyógyszeranalitikai munkásságomat gyümölcsöztethettem volna az ellenőrző laboratóriumukban. Viszont, az akkori viszonyok között
bármilyen általam betölthető állás jelentős anyagi veszteséggel járt volna. Végülis
ez volt az oka annak, hogy nem éltem a lehetőséggel, bármennyire szívesen fogadtak volna. A cég egyik újévi ünnepségén Pantea Georgeta kolleganő már kis
versikével üdvözölt a soraikba lépésemre célozva.
Közben városunkban a párt és államvezetés egy fontos beruházást jelölt ki, egy
új gyógyszergyár megépítését, melyre a 80-as években került sor. Ennek hátterében egy eredeti hazai opoterápiás gyógyszer, a Trofopar gyártásának terve állott
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(egyes vélemények szerint az ország „fővegyészé”-nek ötlete volt, hogy a vágóhídhoz közel építsék a gyárat, mivel állati szerv volt a nyersanyag. A gyár végül
Ioan Boitan vegyészmérnök irányításával készült el, jelentős nehézségek árán
(nyersanyaghiány, a munkálatok időpont csúszásai) és Armedica néven kezdte
el működését – főként az ország másgyógyszergyárai által átadott készítmények
gyártásával. A gyár szakembereinek többségét a Karunkon végzett gyógyszerészek képezték, köztük egy teljes kutatócsapat. A gyár modernizációja és tényleges
fejlődése azután következett be miután a 90-es éveket követően a magyar Richter
Gedeon Rt. lett a többségi tulajdonos.
Kalciumoxalát
Ebben az időszakban a kihelyezés nyomán egy kutatócsoport alakult az Armedicá-ban abszolvenseinkből, akikkel karöltve az ICCF által koordinált gyógyszerkutatásban kaptam feladatot. Egy növényi kivonatokat tartalmazó vesekő képződését gátló gyógyszerkészítmény kifejlesztése volt a feladat. A kutatócsoport
egyik tagjával a kalcium-oxalát kristályok képződésének gátlására vonatkozó in
vitro módszert kellett kidolgoznunk. A módszer kidolgozása során a kristályformák és méretek tanulmányozására mikroszkópi felvételeket kellett készíteni. Ebben volt segítségünkre Sebe Béla biológus. Igen nagyszámú kísérletet végeztünk
az ICCF-től kapott különböző növényi kivonatokkal. A gátló hatás tekintetében
kimagaslott a Rubia tinctorum (festő buzér) kivonata. Ennek a növénynek a hatóanyagait vizsgálta előzőleg doktori témája keretében Formanek Gyula kollegánk.
Kutatásainak eredményeként született meg a Tiruco készítmény. Sajnálatos, hogy
ez az értékes hatóanyagokat tartalmazó növény aztán az EU tiltólistájára került és
a káros mellékhatások miatt kitiltották a terápiából.
Utolsó egyetemi emlékeim egyike, hogy 1989 februárjában még Bancu Gh.V.Emilian docens dr., rektor és Şerban Gheorghe rektori főtitkár aláírásával átirat érkezett egy új típusú jelenléti napló bevezetése kapcsán. Ez már számomra az utolsó
időszakomra vonatkozó adatokat jelölt meg számomra: előadás - IV. év Gyógyszerészeti „szak”, magyar „széria”, 11 hallgató, IV. év gyakorlat, 2 csoport, összesen 20 hallgató. Ez volt az utolsó évfolyam, mely aztán 1990-ben végzett.
1989 májusában megtartottam a búcsúelőadásomat IV. éveseinknek- az utolsó
évfolyamnak melyet oktattam. A hallgatók akkor hirtelen nem fogták fel teljes
mértékben a mi tragédiánkat, lelki fájdalmunkat, talán csodálkozhattak is azokon a Reményik Sándortól idézett sorokon, melyekkel nemcsak tőlük, hanem a
szakmai életemet jelentő munkahelytől búcsúztam. Szeptember végén - az akkori helyzet szerint -véget ért egy álom...És ősztől már távoztam az egyetemről a
gyógyszerészeti kémiának órakerete már nem lévén. Szakmai pályafutásom derékba tört.
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A vezetőség már a földszinti folyosón szemlézett és buzgón tervezte a felszabaduló kari helységek további kihasználását, pl. a könyvtár raktáraként...
„Kiút” – el az egyetemről (klinikai labor, e.ü.-i középiskola) (1989-1992)
Közben, amikor a kritikus 80-as években amikor egyre fogyott az oktatói óraszámunk, egy érdekes húzással próbáltak rajtunk „segíteni”. 1988-ban a jó hírű
Egészségügyi Liceumban két éves gyógyszerészlaboráns osztály indult, XI. és XII.
osztályban való képzéssel és az ide szükséges szaktanároknak bennünket jelöltek
ki – oktatói normánk keretében. Egyedi kísérletnek ígérkezett, tűnődtem is rajta
miképpen lehet középiskolásoknak gyógyszerészeti kémiát tanítani, megannyi
kémiai (pl. analitikai kémia, biokémia) alaptárgy hiányában. Kiderült aztán, hogy
értelmes és érdeklődő fiataloknak középiskolában is lehet és - józsefattilai módon
- nem közpiskolás fokon-e tárgyat tanítani. Bár ez a tapasztalat önmagában érdekes volt, nem gyógyíthatta a lelkünket, nem odázta el a vég közeledtét.
A kilátástalanság, a visszalépés okozta veszteség által táplált feszültség nagyon
rányomta a bélyegét az életünkre. A feleségem, a családom példásan mellettem
álltak, vigasztaltak, amiért ma is hálás vagyok nekik. Hálás vagyok, hogy átsegítettek életem legnagyobb megpróbáltatásán. És még valaki játszott ebben igen
jelentős szerepet. Egykori tanárunk, dr.Módy Jenő professzor, aki akkor a Maros
Megyei Kórház Központi Laboratóriumának volt a vezetője. Találkozásunk alkalmával érdeklődésemre tudomásomra hozta, hogy éppen van egy üres analitikus
gyógyszerész állása és erre szívesen alkalmaz. Ehhez jóindulattal adta jóváhagyását dr. Becuş Mirela igazgatónő is. Így, bíztatására, a sebtében összeállított
dossziémat a főkönyvelő vihette is a minisztériumba jóváhagyás végett. Így aztán
1989 október elsejével meg is kaptam az áthelyezésemet a Maros Megyei Kózház
Központi Laboratóriumába. Ezzel 22 év után megszűnt az egyetemi oktatói állásom, és egyben - kereken 40 év után - a dr.Mártonfi László prof. által megalapított
Gyógyszerészeti Kémiai tanszék is.
E lépésemet megelőzően – elvileg - egyéb lehetőségek is lettek volna. Egyrészt az
Orvosi Kar Munkaegészségtani tanszékének vezetője, dr.Farkas Imre János szándékozott egy újabb mozgó biokémiai laboratóriumot létrehozni s ennek megszervezésére lett volna szüksége akár egy gyógyszerészre. Ez végül nem valósult
meg. Másrészt, még 1987-ben, amikor barátaink szándékához hasonlóan mi is
fontolgattuk az esetleges távozás lehetőségét, tanácsért Rácz Gábor prof.-hoz fordultam, aki egy sereg magyarországi címet ajánlott ahol érdeklődhetek befogadási céllal. Aztán budapesti barátaink jóvoltából sok címet felkerestem, köztük a
Gyógyszerésztudományi Kart is. A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben akkor volt
alkalmam elsó ízben elbeszélgetni, a közelmúltban elhunyt két jeles professzorral,
Szász Györggyel (dékán, MGyT elnöke volt), Takács Mihállyal. Az Eötvös Ló147
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ránd Tudomány Egyetemen ekkor ismerkedtem meg dr.Dános Bélával, a botanika tanárával. Ő a vezetője hosszú ideje a nagysikerű botanikai kirándulásoknak,
melyekről a Gyógyszerészet hasábjain tudósítanak. Egyébként egyetemi állásról
akkor szó sem lehetett.
A gyógyszertári központok keretében állás még lett volna, de lakást csupán vidéken tudtak biztosítani. Viszont befogadó levelet azt kaptam a Pest megyei (Südy
György), Fővárosi (Váradi József) valamint a Baranya megyei Gyógyszertári Központ (Kőhegyi Imréné) igazgatóitól is. Két gyógyszerészállás szolgálati lakással
Szigetváron adódott. Erre megkaptam az ígéretet. Pécsett járva ekkor találkoztam
első ízben Botz Lajos és Szabó László Gy. kollegákkal, a még fiatal Gyógyszerésztudományi Kar későbbi professzoraival.
Az egyre jobban beszűkűlő hazai élet, a fenyegetettség és a gyerekek sorsának a
kilátástalansága kitelepedésre késztette három legjobb barátunkat és kollegánkat.
Mindhárman 1988 decemberében távoztak, nagy űrt hagyva a lelkünkben. Nem
volt könnyű az addig vezető út, sok tortúrát kellett kibírniuk amíg végre utazhattak. Lakást, autót kellett elkótyavetyélni, szigorú és aprólékos leltár alapján
vihettek magukkal korlátozott vagyontárgyakat. Ezek a megpróbáltatások mély
nyomokat, veszteségeket is okoztak.
A sorra működésüket beszüntető tárgyak oktatói keserűen gondoltak a „hogyan
tovább”-ra, a boldogtalanság, bizonytalanság vegyes érzése költözött életünkbe. A
megszűnő szerves kémiai tanszékről Czégeni Jóska, az idősebb tanársegéd nemzedék tagja, korábban már középiskolai tanár lett. Nem lehetett ezt a helyzetet
egészségkárosodás nélkül elviselni. Albert Levente barátom, adjunktus, a kémiai
tudományok doktoraként saját utat választott felnövekvő gyerekei sorsának felelősségét is érezve. Családjával a kitelepülés kálváriáját kezdte el, majd új környezet új otthonteremtés gondjaival állt szemben. Kit érdekelt akkor, hogy egy ilyen
kitűnő szakember külföldön kutatói és oktatói tehetségét bizonyítva egy neves
egyetem intézetének vezetője, majd rektorhelyettese lesz? Miért tehették ezt meg
egy nemzetiségi intézménnyel, melynek léte esetleg nemzetközi egyezmény által
előírt vállalás volt? A közelmúltban kolozsvári kollegákkal emlegettük ezeket a
válságos éveket. Elmondták, hogy a drasztikus megszorítások hogyan érintették
őket, a létszámcsökkentések, a Gyógyszerészeti Kar önállóságának megszüntetésével. De az ő működésük nem szakadt meg...
Júlia lányom ebben az évben érettségizett és a színi akadémiára felvételizett. A
drasztikus megszorítások e területen is léteztek, évekig egyetlen helyet hagytak
jóvá lányoknak az induló évfolyamon. Ezért nagy konkurrenciára kellett számítani. Első próbálkozása után állást keresgéltünk számára. Farkas Imre János,
a Munkaegészségtani tanszék vezetője vállalatokkal kötött szerződések alapján
tehetséges fiatalokat foglalkoztatott, akik sorában Júlia lányom is helyet kapott.
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1989-ben már sikeresen felvételizett és bejutott a színire.
Az Ő felvételi sikere, valamint a kórházi laboratóriumba való „átigazolásom”
megváltoztatta szándékainkat. Ehhez a döntéshez azonban az 1989-es decemberi
fordulat is kellett.
Ezek a háttérkörülmények árnyékolták be az 1989 szeptemberében szervezett
25 éves évfolyamtalálkozónkat is. Ezt, akárcsak a 10 és 20 éves talákozóinkat is
az 1964-ben végzett orvoskollegákkal közösen szerveztük. A közös szervezőbizottság tagjaként dr.Jung Jánossal és néhai dr.Paizs Elemérrel hárman igyekeztünk minél emlékezetesebbé tenni ezt a találkozót a végtelen sivárság éveiben.
Ekkor már nem számíthattunk arra, hogy az ünnepséget az Egyetem épületében
tarthassuk (pl. idegen állampolgárok nem léphettek be az épületbe. A korábbi
években pl. a Díszteremben tartott ünnepi talákozón, a hátsó sorban megjelent
a vezetőség „éber” embere, a szervezőknek a találkozó engedélyeztetésekor meg
kellett jelölniük kik és miről tartanak majd beszédet. Még a falnak is füle volt...).
Így a Vártemplom ügyszerető lelkészének Fülöp Dénesnek a jóvoltából a patinás
templom épületben tartottuk az ünnepséget. Latin nyelvű díszes ezüstdiplomát
szerkesztettünk, melynek művészi kivitelezését bolyaista iskolatársunk, a fametszeteiről híres Vecserka Zsoltra bíztuk, aki – korábban a 20 éves találkozónkra is
az emléklapot készítette - ugyancsak fametszetben megörökítve városunk híres
iskolaépületeit, Kőrösi Csoma Sándor méltatlanul eldugott helyen levő szobrának képével. A diploma szövegének latin nyelvre való fordítását Lestyán Ferenc a
Keresztelő Szent János plebánia főpapja vállalta el. Jól emlékszem, hogy az akkor
még működő Somos-tetői vendéglőben rendezett banketten valóságos háború
előtti szorongás vegyült a szórakozásunkba...Ez a hangulat 1989 szeptemberében
valamennyiünkben a kilátástalanság, a szülőföld kényszerű elhagyása miatt érzett fájdalom bélyegeit hordta magán.
Kényszerpályán
A leírt körülmények miatt kellett felszámolnom egyetemi dolgaimat, a különböző részlegektől kellett igazolást kapnom, hogy rendeztem tartozásaimat...Éppen
fordított műveletek az 1967-es belépésemhez képest...22 év terhével léptem be új
munkahelyemre, a Maros Megyei Kórház Központi Laboratóriumába, minden
eddigi eredményemet félretéve (dr) analitikus gyógyszerészként. A zárójel nem
véletlen, ugyanis a káderes (személyzetis) adataim felvételénél a fizetési besorolás miatt megkérdezte van-e főgyógyszerészi vizsgám. Felvillant bennem, hogy
valaha mi tartottuk az egyik gyakorlati próbát a főgyógyszerészi vizsgán és e jórészt formális vizsga kírásakor idősebb kollegáimnak a tanszéken az volt a véleménye, hogy számunkra e címnek nincs jelentősége. De lett! A káderes ugyanis
közölte, hogy e cím hiányában – a tudományos, gyógyszerészdoktori cím, ad149
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junktusi fokozat dacára - kisebb fizetési kategóriába kerülök. Kiderült, hogy ez
a korábbi fizetési skálán 2 fokozatot jelentett. Tehát nemcsak jelentős erkölcsi,
hanem tetemes anyagi veszteség is ért. Egyébként a 70-es évekig a doktori címmel
a szakmai fokozatok is jártak, megszerezhetőek voltak („ekvivalálták”). Pechemre
éppen akkor helyezték hatályon kívül ezt a jogot amikor én befejeztem a doktorátust. Nehéz volt mindezt ép ésszel megúszni, megemészteni, dehát : „dura lex,
sed lex”! A lelkem háborgatásának ezzel még nem volt vége. Mint új alkalmazott
munkavédelmi kiképzést kellett kapnom. Erre az egyetemen még a hallgatókat is
oktattam, most meg besoroltak a kiképezendő segédmunkások közé! Méltatlankodásomat a munkavédelmis rossz néven vette. A sors fintora, hogy kiderült, az
illető (Vízi Jóska) elemi iskolában éppen osztálytársam volt! De tudjuk: a szabály
– az szabály, a maga módján igaza volt. Csakhát sebzett lélekkel nehezen tudtam
higgadtságot erőltetni magamra.
Hétfői napon, reggel a laboratóriumban mindig munkaértekezletet tartott Módy
Jenő prof., a labor vezetője. Szó volt a feladatokról, a fennálló problémákról, az
egyes részlegek vezetői (biokémia, bateriológia, hematológia) beszámolót tartottak. Egy ilyen gyűlésen mutattak be mint új munkatársat. Többen már ismertek,
Zsigmond Éva, Fey Erzsébet, dr.Ferencz Zsófia, dr.Farkas Enikő, Bedő Margit,
Péter Erzsébet és dr.Stan Elena. Utóbbi – a hematológiai részleg vezetője - nagyon
sok konfliktus hordozója volt, a Módy prof. életét is gyakran megkeserítette. Helykeresésem során engem sem kímélt. Végül sikerült egy kis szobát kiharcolnom
és ezt egy minilabornak berendeztem, rendre bútorzat és eszközök, vegyszerek
is kerültek. Módy prof. ismerve helyzetemet egyedi esetekre vonatkozó vizsgálati módszerek kidolgozásával bízott meg. Közben a szakkönyvtárban levő könyveket, folyóiratokat is szorgalmasan tanulmányoztam. Sikerült a mono-, di-, és
trigliceridek, a koleszterin és észterének szétválasztására egy rétegkromatográfiás
módszert kidolgoznom, együttes kimutatásukat megoldanom. Az 1990-ben kezdő új évfolyam hallgatójának, brassai Zsókának az államvizsgatémája lett. Ennek
a témának a későbbiekben még folytatása lett és publikáció is született. Helyzetemben, munkámban sok hasznos tanácsot, támogatást kaptam a biokémiai részleg vezetőjétől, Zsigmond Éva (Babico) vegyésznőtől. Egy negyedben laktunk, az
egyetemre való visszatérésem után lányának, Zsuzsinak tanára és szakdolgozatának irányítója voltam. A fia dr.Zsigmond Barna Pál, aki csíkszeredai főkonzul
lett, akitől nyugdíjas koromban állami kitüntetést vehettem át.
A labor szintje alatt van a patológiai intézet, melynek vezetője kortársam dr.Jung
János prof. volt. Egy évben (1964) végeztünk és életünkben sok minden párhuzamosan alakult, egyetemi találkozóinkat közösen szeveztük. Számos alkalommal
kerestem fel és tárgyaltuk meg problémáinkat. Ekkor ismertem meg, ugyanott
dr.Egyed-Zsigmond Imrét is, aki professzor, majd az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke is lett. A Szakosztály
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vezetőségében már együtt is tevékenykedtünk. Közben, ebben az időszakban is
folytattam a középiskolai tanítást, munkakörömön belül. A most már XII.-es diákokkal való foglalkozásra ma is szívesen gondolok vissza. Bár - a már leírt helyzet
miatt - ez számomra (miként kollegáim számára is) kényszer volt mégis viselkedésük, érdeklődésük által úgy érezhettem, hogy értelmes munkát végezhetek
velük. A román tannyelvű egészségügyi liceumban (igazgató: Călian Tanţi tanárnő) rend és fegyelem uralkodott. Ilyen körülmények között érdemes dolgozni.
A gyógyszerészlaboráns osztály legjobb tanulói közé tartozott az a hét magyar
lány, akik közül páran később az egyetemet is elvégezték, mint pl. Ádám Melinda,
Galaczi Dóra, Bartó Elvira. Jó kapcsolatban voltam ezekkel a diákokkal és kellemes meglepetés volt számomra, hogy felkerestek és meghívtak a ballagásukra,
nem engedve a 90 tavaszán kialakult ellenséges hangulatnak.
A decemberi fordulat után feléledt a remény a Gyógyszerészeti Kar újjászületésére. A magyar oktatás helyzetének javítására, önállóságának biztosítására vonatkozó törekvések heves ellenállásba ütköztek. A Gyógyszerészeti Kar újraindításának kieszközlésére a megmaradt oktatók kis küldöttsége utazott Bukarestbe.
Küldetésüket siker koronázta, M.Şora oktatásügyi miniszter jóváhagyta az oktatás újraindítását.
Az is már történelem, hogy az egyetemre való visszatérésem előtti évben kérésre újra megadták a főgyógyszerészi címet (farmacist principal), sőt ezt még egy
újabb cím követte (helyettesítette?) a „farmacist primar”. De anyagilag ennek már
nem volt lényegében semmilyen vonzata.
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Tiszaparti álmok – egyetemi oktatásban Szegeden (1990-91)
A diktatúra megdöntése fölötti örömünk nem maradt zavartalan. Az iskoláinkért folyatott küzdelemben nehezen lehetett megértést találni. De volt néhány
megmaradt oktató, akik ebben a veszélyektől nem mentes helyzetben sikeresen
kiharcolták a Gyógyszerészeti Kar működésének újraindítását. A kilencvenes év
tavaszának tüntetéseiről, küzdelmeiről már jócskán születtek írások. A Kar feltámasztásában a köldökzsinór a végzős évfolyam léte és egy új első évfolyam verbuválása volt. Az előző évben más egyetemeken magas médiával sem sikeres diákok
felvételére került sor. És velük elkezdődött az új első évfolyam oktatása. Bepótolva a kiesett hónapokat sikerült velük még abban az évben az első évet befejezni
és ősszel már a másodéves oktatásra került sor. Közben zajlott a változások sora
(egyetem vezetősége, adminisztráció). A Kar megbízott dékánja dr.Csedő Károly
lett, helyettese az örök funkciók birtokosa, Duşa Silvia lett. 1991-ben az intézmény felvette a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGyE)
nevet.
Mi, akik korábban távozni kényszerültünk, Tőkés Béla, Giurgiu Mihai és jómagam, reményt kaptunk arra, hogy számítanak ránk és majd újra oktatóként bekapcsolódhatunk a Kar újjáteremtésének folyamatába. Ezzel a reménnyel dolgoztunk egyelőre tovább, ki-ki a maga “menedékén”.
Az ország új helyzetében megindultak a rehabilitációs mozgalmak, a megdöntött
rendszer idején megszüntetett szakmai szervezetek újraélesztésére. Ezek között
volt a nagymúltú Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), amelyet 1859-ben alapítottak Kolozsváron gróf Mikó Imre vezetésével, Erdély magyar nyelvű tudományos
életének akadémiájaként. Ennek a működését, kiadványaival együtt a kommunista hatalom 1949-ben szüntette meg. Az EME tudományos szakosztályainak
egyike az Orvostudományi Szakosztály (OTSz) volt. Ennek újraindítását egyetemünk oktatói szorgalmazták lévén, hogy a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés helyszíne Marosvásárhely. Lelkesen láttunk hozzá ennek a munkának,
orvosok, gyógyszerészek, Erdély más helységeiből is. Ennek eredményeként sikerült az EME működését újraindítani és átgondolni a megújulás szempontjait, a
kor színvonalához igazítani a feladatokat.
Az OTSz újkor első elnöke dr.Puskás György gyerekgyógyász professzor, korábbi
klinikaigazgató és rektor lett, titkár dr.Bérczes Judit, a gyógyszerészek képviseletében dr.Péter H.Mária fejtett ki aktív szerepet.
Dr.Brassai Zoltán belgyógyász prof. felvette a kapcsolatot magyaroszági egye152
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temekkel és tudományos intézetekkel a magyar nyelvű oktatás és tudományos
szervezetünk támogatása érdekében. Az ország kritikus időszakában jelentős
segélyakciók során küldemények érkeztek, egyetemek ajánlottak fel támogatást.
Ezek között szerepelt a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
(SzOTE) is, amelyik rövid tartamú tapasztalatcserékre fogadta és ellátta az erdélyi magyar szakembereket. Az egyetem akkori rektora, Szilárd János prof. és
a rektorhelyettes, dr.Minker Emil prof. ellátogattak a MOGyI-be tájékozódni a
szükségletekről, meg hogy miben adhatnak segítséget. Pascu rektorék azonban
elzárkóztak ettől a felajánlástól.
Maradtak tehát az egyéni kapcsolatépítések. Érlelődött ebbéli szándékom mivel
jelzést kaptam, hogy számítanak rám a tanszék újjáteremtésében és erről főnökömmel dr.Módy Jenő prof.-al tárgyalva határozott bíztatást kaptam. Az új helyzetben nyitás történt a külföldi utazások, kapcsolatok terén, így Európa különböző országaiba lehetett már utazni. Nem voltam egyedül ezzel a gondolattal. Két
kutatólistán levő kolleganő, Rogoşca Maria és Dogaru T.Maria akkoriban franciaországi tapasztalatcserében részesültek.
Elhatároztam, hogy ellátogatok a SzOTE Gyógyszerészeti karára, a Brassai Zoltán prof. által megteremtett kapcsolatra alapozva. Beadtam az útlevélkérésemet,
majd a kiadás napján Annamária lányommal direkt a Borsos Tamás utcai „titokház (securitate)“-ban működő útlevélosztálytól startoltunk Szegedre. Előzőleg bemutatkozó levelet írtam a kar dékánjának, dr.Selmeczi Bélának, jelezve
utazásunkat. Utazásunk során és szinte minden további esetben is számíthattam
a nagyváradi kollegámék, a Drenyovszky házaspár - Oszi és felesége Kati - vendégszeretetére. Ebben az időben végre már benzint is lehetett kapni. Feleségem
rokona Biharkeresztesen jelentette a másik támaszpontot Szeged felé. Április hónapban utaztunk és érkeztünk meg a Dóm térre, éppen a Dömötör bástya mellé.
Innen már csak egy ugrásnyira van a Gyógyszerésztudományi Kar, az Apáthy
István utcában, a Zrínyi utcával határoltan. Jelentkeztem Selmeczi Béla dékán
úrnál, aki egyben a Gyógyszertechnológiai Intézet vezetője is volt. Elbeszélgettünk jövetelem céljáról, a támogatás lehetőségéről. Az Intézetben megismerkedtem a dékánhelyettessel, Kata Mihály professzorral, dr. Regdon Gézával, akikkel
igen szívélyes beszélgetést folytattam és akik azonnal felajánlották segítségüket.
Ez volt az a pillanat amelyik egy azóta tartó szoros barátság kezdetét jelentette.
Meglátogattam dr.Tóth Lászlót is, a Drogismereti Intézet megbízott vezetőjét (dr.
Szendrei Kálmán prof. külföldi elfoglaltsága idején), akit elsőként már a 8öüas
években, az 1987-es „kiútkeresési“ alkalommal már megismertem. Látogatást
tettem a Gyógyszerészi Vegytani Intézetben is, amelynek a vezetője dr.Bernáth
Gábor prof. volt. Itt sorra találkoztam prof. Stájer Gézával (a későbbi dékánnal),
prof. Szabó Jánossal, Lázár Jánossal, Simon Lajossal és a náluk fiatalabb Huber
Imrével.
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Az említett kedves kollegák helyzetemet megismerve felajánlották, hogy megpróbálnak egy vendégoktatói lehetőséget teremteni számomra az egyetem keretében.
És ez szerencsés pillanat volt, mivel éppen akkor az Orvosi Vegytani Intézetben
Penke Botond, a professzori és egyben vezetői kinevezés várományosa, szabad
oktatási órakerettel rendelkezett. Nagyon meglepett ez a váratlan lehetőség és
talán kicsit meg is rémültem ennek a kivitelezhetőségétől. Aztán sor került az
első találkozásomra Penke Botonddal, aki igen készségesen biztosított arról, hogy
hajlandó fogadni egy szemeszterre vendégoktatóként és bérmegtakarítási alapból
egy szerény oktatói fizetést tud felajánlani, amíg egy kolleganő (Török Angéla
gyógyszerész) külföldön dolgozik. A biztos választ augusztusra ígérte, miután átvette a kinevezéseket.
Ezek után meghívó levelet kaptam, melynek alapján intézkednem kellett, egyrészt a megyei kórház igazgatójánál, másrészt az Egészségügyi Minisztériumban,
jóváhagyás végett. A legrázósabbnak a munkahelyi jóváhagyás ígérkezett, lévén
a kilencven tavaszán kialakult „helyzet“ és az a tény, hogy az igazgatói tisztséget
Zeno Opriş birtokolta. Egy szerencsés helyzet ezen is átsegített és így utazhattam Bukarestbe, a minisztériumba. Ott a külföldi tanulmányutakat egy Găina
nevű úr intézte, jellemző bukaresti stílusban. Beadtam az irataimat és megkaptam Bogdan Marinescu egészségügyi miniszter aláírásával a kinevezést a szóban
forgó állás elfoglalására. Găina úr közölte, hogy most már minden rendben van
és mehetek a szolgálati útlevelet intézni. Ez mellbevágott és egyúttal csodálkoztam, hiszen nekem van már útlevelem. Közölte, hogy ez a kötelező teendő és ő,
figyelembe véve, hogy milyen távolról jövök, mindenben segít csak csináltassak
fényképet. Találtam is egy fényképészt a Kogălniceanu sugárúton, a Hadsereg
Központi Háza szomszédságában, ahol lefényképeztek. Hivatali emberem aztán
a képeket kivette és mindent elintézett, úgyhogy - talán egy hét múlva - újra utazhattam a Dâmboviţa parti fővárosba a kész útlevélért. Persze tudtam a kötelességem, megfelelő módon leróttam a hálámat az ügyintézésért... Akkor nem is
sejtettem, hogy milyen előnyökkel jár a szolgálati útlevél! Nemsokára aztán megérkezett Penke Botond prof. levele, melyben jelezte, hogy minden rendben és vár
az Orvosi Vegytani Intézetbe a szeptember 7-i évnyitóra. Nyugtalansággal vegyes
örömmel készültem az új állás elfoglalására. 1990 nyarát írtunk...
És szeptember elején felpakolva, a szolgálati útlevéllel és a miniszteri kinevezéssel
a zsebemben elindultam az 1300-as Daciánkkal Nagyvárad felé. Feleségem szegény magára maradt a család, a két lányom iránti gondoskodással.
Szegedre érkezve a költözésem kellékeivel vonulhattam be szálláshelyemre, a
Szemklinika felső emeletén levő nővérszállóba (a Szemklinika akkori igazgatója
a neves szemészorvos prof.dr.Süveges Ildikó volt. Első találkozásunkra jó tíz év
múlva került sor az egyik MOGyE TDK-án, melynek meghívott előadója volt).
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Közel volt a Tisza part a Tisza Lajos körúton levő menza, egyetemi könyvtár és az
egyetemi intézmények is. Minden kedvező körülmény dacára a honvágy kerített
hatalmába.
Végre elérkezett a nagy nap, amikor résztvettem a SzOTE 1990-91-es tanévnyitóján és az Orvosi Vegytani tanszéken Penke Botond professzortól az első oktatói értekezleten megkaptam oktatási feladataimat. Három orvoskari diákcsoport
gyakorlatainak a vezetésével bíztak meg. Előre megkaptuk és megbeszéltük a
gyakorlatok anyagát és menetét. Aztán megtörtént az első találkozásom az I.éves
hallgatókkal. A csoportokban külföldi hallgatók is voltak (Jemenből, Szudánból,
Irakból), akik előzőleg előkészítő évet teljesítettek és a nyelvet tanulták. Az orvosi
karra való felvételhez nem kérték a kémiai ismereteket. Az Orvosi Vegytan tárgy
keretében általános, szervetlen, szerves és analitikai problémákkal kellett foglalkozni. Az említett külföldi diákok igen érdeklődőnek bizonyultak. Ezért külön
sajnáltam azt a tehetséges iraki fiatalembert akit egy napon hadi kötelezettsége
miatt hazahívtak. Jó kapcsolatban voltam a hallgatókkal és az értékelő, kedves
gesztusok sem maradtak el. 1990 decemberében, a téli szünet előtt egy karácsonyi
ikebanával kedveskedtek nekem. Külön megtiszteltetés volt a szudáni hallgatók
ünnepi estjére való meghívás, melynek félévem lejárta, és hazautazásom miatt,
sajnálatomra, nem tudtam eleget tenni. Újdonságot jelentett ebben az időszakban
a gyakorlatok keretében tartott számítógépes demonstrációk, molekulamodellek
bemutatásával, képletek rajzolásával, kötéstávolságok és szögek mérésével.
Az Orvosi Vegytani Intézet az óránként felhangzó órajáték szomszédságában van,
szemben a Dómmal. Hajdan ez volt a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert intézete.
A téren ottartózkodásom idején még állott a lépcsőzetes nézőtér, mely nyáron a
hagyományos Szabadtéri Játékok számára épült. Ma már ettől az ácsozattól megszabadított tér - egészében - nagyon szép képet nyújt.
Rendszeresen résztvettem Penke prof. eredeti stílusú előadásain. A hallgatók
vizsgára csupán egy feladatokból álló szűrőpróba sikere esetén jelentkezhettek.
A tanszék oktatói voltak a nemrég elhunyt Baláspiri Lajos, Zarándi Márta, Tóth
Gábor, utóbbi Penke prof. után tanszékvezető lett, Váradi Gyöngyi. Penke prof.
és munkatársai peptidkémiai kutatásokkal, szintézisekkel foglalkoztak. Eredményes tevékenységével a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagságát is kiérdemelte. Penke prof.-ot a kétezres években Marosvásárhelyen is viszontláttam
egy TDK meghívott előadójaként.
A kezdet után már nagyon vártam az első hazautazás lehetőségét, melyre október
végén került sor és kalandosra alakult. Délutáni órában indultam autóval a gyulai határállomás, Köröskisjenő fele. Lehűlt az idő és Békéscsabát elhagyva egyre
sűrűbb köd telepedett le. Szinte az űrben éreztem magam, annyira nem lehett
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tájékozódni, szerencsére hosszabb útszakaszon egy traktor után cammoghattam,
stoplámpáinak fényét követve. Nagyon hosszúnak tűnt ez az út, amíg Nagyváradig eljutottam. A továbbiakban havonta ingáztam Szegedre. A határátkelőknél,
főként Biharpüspökinél hosszú autósorok voltak. A szolgálati útlevél valóban
nagy “szolgálatot” tett, mivel ezzel nem kellett várakozni. Sőt, a sorra ügyelő kiskatona tisztelgett is nekem, bizonyára tisztnek nézett khaki színű kabátom miatt...
Teljes szegedi időszakom alatt különböző helyeken laktam. Miután a szemklinikai szobát el kellett hagynom és időlegesen Penke prof. a házában szállásolt
el, amíg sikerült helyet kapnom az Apáthy kollégiumban, melyet már a tavaszi
látogatásomkor megismerhettem. Jelezték, hogy lesz egy szobatársam, aki szintén erdélyi. Kiderült, hogy dr.Bíró József kolozsvári aneszteziológus a társbérlőm
aki tapasztalatcserén tartózkodott Szegeden. Naponta beszámolt klinikai élményeiről, komoly dilemma előtt állt, sokat beszélgettünk. Az a lehetőség, hogy a
kollégiumban lakhattam igen előnyös volt, a jó körülmények és a kedvező fekvése
miatt is, hiszen pár lépésre volt a Szeged arculatát jelentő Dómtól és annak terétől, a Dóm-tér árkádsorában levő Orvosi Vegytani Intézettől, meg a Gyógyszerésztudományi Kartól.
Rövidesen a kollégiumtól is meg kellett válnom, következett az albérlet, Újszegeden, egy lakóparkban élő családnál. Ez az időszak az amúgyis szerény jövedelmemet jelentősen megterhelte. Viszont a Hallósy család vendégszerető volt.
Újabb kollégiumi lakásra nyílott lehetőség, szintén Újszegeden,a Móra kollégium külföldi tanároknak és doktoranduszoknak fenntartott részlegén. Itt közös
előszobából nyílott az én szobám és egy gyerekes vietnámi házaspár szobája.
Kedves jelenet volt, amikor esténként, hazaérkezésemkor a kis vietnámi gyerek
magyarul köszöntött.
Közben a Gyógyszerésztudományi Karral is tartottam a kapcsolatot. Egyre több
kedves kollegát ismertem meg. Gurkáné Varga Erzsikét, Hohmann Jutkát – aki
nemrég köszönt le a dékáni funkciójáról, Nagy Gábort, néhai Erős Istvánt – aki
aztán Stájer Gézát követte a dékáni funkcióban, Regdon Évát, ifj.Regdon Gézát.
Külön élményt jelentett a dr.Kedvessy György professzorral való személyes találkozás. Hallgatóként a gyógyszertechnológia könyvéből tanultunk, és mint az
említett jeles kollegák többségét őt is csupán a szakirodalomból ismertem. A professzor minden alkalommal amikor a Karon találkoztunk behívott a szobájába és
igen barátságosan elbeszélgetett velem.
Megismerkedtem dr.Minker Emil professzorral is, a Gyógyszerhatástani Intézet
vezetőjével, a SzOTE rektorhelyettesével, akinek számos írása jelent meg a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem pályafutásáról, sorsáról.
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Érdekes és fontos talákozásaim voltak dr.Obál Ferenc emeritus professzorral, aki
éppenséggel a marosvásárhelyi gyógyszerészképzésben is több éven át résztvett.
Dr.Burger Kálmán az analitikai kémia jeles professzorá is igen szívélyesen fogadott, az Ő nevét is könyvei alapján ismertem. Sajnálatos, hogy e profeszorok már
csak emlékezetemben élnek…
A kari könyvtárban Csizmadia Éva könyvtáros állandó figyelmességében, készséges segítségében részesültem, akárcsak a dékáni hivatal vezetője, dr.Jeremiás
Ildikó Zsoldos részéről. Ma is bizonyos nosztalgiával gondolok a Kari könyvtárra, amelynek helyiségei ma már más célt szolgálnak. Minden szabad időmet
jóformán ott töltöttem, annak gazdag anyagát tanulmányozva és e dokumentációs lehetőséget kihasználva készültem tanszékünk megújítására, az új kezdetre
való reménnyel. Szegeden ma már a TIK (Tudományos és Informatikai Központ)
modern épületekben összpontosulnak a korszerű dokumentációs eszközök és
források.
A Dóm téren volt az egyetemi (kórházi) gyógyszertár, melynek igazgatóját, dr.
Mezey Gézát már korábban megismertem, ő vezette be a klinikai gyógyszerészet
tárgyat a gyógyszerészoktatásba. Készséggel bocsátotta a mi rendelkezésünkre
is e területen írt egyetemi jegyzetét, amelyet a mi Karunkon aztán dr.Rogoşca
Maria hasznosított az új tárgy bevezetésében. Mezey kollega más erdélyi gyógyszerészeket is szívesen fogadott már, nála szakmai tapasztalatcserére volt lehetőség (pl. a segesvári Veress László kollega részesült ebben). Segítőkészségére
és önzetlenségére jellemző, hogy a frissen beszerelt multifunkciós másológépet
elsőként az én rendelkezésemre bocsátotta egy terjedelmes szakmai anyag lemásolására. Lelkesen dolgozott az új egyetemi gyógyszertár tervén, amit nekem is
bemutatott. Később azzal kellett szembesülnie, hogy a tervei szerint felépült modern létesítmény élére más vezetőt neveztek ki. Őt azzal „tüntették ki“ hogy a
GyTK.-on nagyobb oktatói feladatok ellátására van rá szükség, ekkor nevezték ki
professzornak is. Azonban nyomot hagyott benne a csalódás, méltánytalanság és
az időközben beinduló debreceni Gyógyszerésztudományi Karon vállalt tanári
funkciót. Sajnálatosan a helyzet az egészségét is aláásta.
Tanszékünkön még 1988-ban kezdtünk el gyógyszeranalitikai vizsgálatokat a
nifedipinnel kapcsolatban. Felfigyeltünk rendkívüli bomlékonyságára. Az anyagot a kolozsvári Terapia gyár szintézis részlegéről szereztük, akik ezt a terméküket jelentős mennyiségben exportálták. Ezt a témát szándékoztam feldolgozni
élve azzal a lehetőséggel, hogy a szegedi Kar jó műszerezettséggel rendelkezett.
A Drogismereti Intézet akkor üzemelt be egy Waters márkájú HPLC készüléket, melyet Hohmann Judit kezelt. Vele alakult ki az első együttműködés a nifedipin fénybomlásának tanulmányozására. Ugyanebben az intézetben Nagy
Gáborral az UV-spektrofotomeriás méréseket is beindítottuk. Dombi György
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NMR-vizsgálattal járult hozzá a témakör kutatásához. Az oldékonyság növelésére és a stabilizálásra vonatkozó vizsgálatokat Kata Mihállyal és Regdon Gézával kezdtük el. Itthon Tőkés Béla végzett polarográfiás vizsgálatokat. Különböző
színezékek, valamint ciklodextrinek (CD) felhasználását vizsgáltuk az említett
célból. A színezékek egy részét az Országos Gyógyszerészti Intézetből dr.Török
Ilona jóvoltából kaptuk. A ciklodextrinek terén Kata Mihály prof. akár jelentős
tapasztalattal rendelkezett és általa sikerült kapcsolatba kerülni dr.Szejtli Józseffel
a Cyclolab cég igazgatójával, aki több CD-t és szakirodalmat is rendelkezésünkre
bocsájtott, mint későbben Szente Lajos is. Egy évtizedre rá sikerült személyesen
is megköszönnöm Szejtli prof. gesztusát a budapesti CD-szimpóziumon. Akkor
találkoztunk először és – sajnos – utóljára. Összehasonlító, szerkezet-stabilitási
vizsgálatokat is végeztünk, a hasonszerkezetű vegyületekkel : nitrendipin, nimodipin és nisoldipin. Ezek beszerzésében a Bayer cég volt segítségünkre. Az említett jeles kollegákkal, intézetekkel való kapcsolat és együttműködés kialakítása
a teljes további szakmai életem döntően meghatározó tényezője lett, mely egyúttal a Gyógyszerészeti Kémiai tanszék és a Gyógyszerészeti Kar talpraállására
és fejlődésére, tevékenységére is nagy hatással lett. Az eredményeket bemutató
dolgozattal sikerült aztán résztvenni az I.Európai Gyógyszerésztudományi Kongresszuson 1992-ben, Amszterdamban.
A nyolcvanas évek szűkös ellátási viszonyai az embereket életrevalóságra késztették. Mindent csak „szerezni“ lehetett, húst, vajat, vagy akár Dacia koronakereket. Volt aki a tudományos kutatás ernyője alatt tudta összehozni a kellemest
- a hasznossal. Mint például tanszékvezetőnk. A nifedipin hatásmódjának tanulmányozása kapcsán (ld. kalciumcsatorna gátló) az az életrevaló ötlete támadt,
hogy érdekes lenne megvizsgálni a kalcium beépülésének gátlását –a tyúktojás
héjába. És ebből szerződés lett, a nyárádtői baromfifarmmal. Így aztán sor nélkül
hozzájuthatott tojáshoz és baromfihúshoz egyaránt. Megvalósult a kutatás és a
megélhetés összekapcsolása...
Szeged kulturális élete számos lehetőséget kínált. Maradandó élményeim közé
tartozik Ruha István hegedűművészünk, majd Ránki György zongoraművész
koncertje a Tisza szálló báltermében. Mindekettejüket Marosvásárhelyen is hallottam, Ránki György egészen fiatalon koncertezett városunkban az akkor nagyon színvonalas Marosvásárhelyi Zenei Napok egyikén. Válogathattam a Belvárosi mozi és a Filmmúzeum műsorából, az impozáns Nemzeti Színház és a
Horváth Mihály utcai Kis Színház előadásaiból. Felejthetetlen volt a Gáti Oszkár
és Vass Gábor nevével fémjelzett Száll a kakukk a fészkére c. darab kitűnő előadása. És többször is ellátogattam kollegáim jóvoltából az Ópusztaszeri nemzeti
parkba, megcsodálhattam Feszty Árpád körképét. Pusztaszeren a kissé eldugott
helyen levő 48-as emlékművet is sikerült felkutatni. Október 23-án a nagyszerű
akusztikájú Dómban csodálatos orgonahangversenyt élvezhettem.
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Szerződésem és a miniszteri kinevezésem 1991 februárjában vége fele közeledett.
Eljött a búcsúzkodás, hazaköltözés ideje. Mint sok alkalommal előtte is az ajándékba kapott egyetemi jegyzetek, szakkönyvek, folyóiratok csomagolása is (kellemes) gondot okozott. Amikor a Gyógyszerészeti Karon is elköszöntem a kollegáktól, akkor Simon Lajos és Tóth László docensek, akik a kari vezetőség tagjai
voltak, nekem szegezték a kérdést, akarom-e a szerződésem meghosszabbítását
újabb három hónapra, a tanév végéig? Erre az eshetőségre nem gondoltam, de
hamar a felajánlás elfogadása mellett döntöttem. Nem ment ez lelkiismeretfurdalás nélkül, hiszen ez újabb terhet rótt a feleségemre, családomra. És ötvenévesen
a többszáz kilométeres ingázás is megterhelő volt. De a másik mérlegtányérban
rejtőző szakmai nyereségre gondolva igent mondtam. Újabb bukaresti ügyintézés
következett, a már kezdetben megismert módon. A szegedi Gyógyszerésztudományi Karon időközben új dékánt választottal Stájer Géza professzor személyében.
Ebben a három hónapban a Gyógyszerészi Vegytani Intézet alkalmazottja voltam, melynek vezetője továbbra is dr.Bernáth Gábor professzor volt. A IV. éves
hallgatók gyakorlatainak vezetésében kaptam feladatot, Huber Imrével, majd
Stájer Enikővel párhuzamos csoportoknál. Ugyancsak a Dóm téren, az új keletű oktatási épület emeletén volt a diáklabor, középen az előkészítő, két oldalán
a hallgatói csoportok laborhelyisége. A gyakorlatok előkészítésében Tari János
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gy. Kamara elnők, gyakornok és doktorandusz
volt az illetékes. Az egyik csoportban egy szimpatikus páros dolgozott, egy kubai fiatalalember és párja egy bájos üzbég lány, mindketten komoly jó képességű
hallgatók. A gyakorlatok tematikája nagymértékben hasonlított a mienkhez, csupán a gyógyszerkönyv volt más (Ph.Hg.VII.), de ezt is ismertem. A marosvásárhelyi (magyar) gyógyszerészképzés sajátossága volt, hogy ötvöztük a román szakirodalmat, gyógyszerkönyvi előírásokat a magyaroszágiakkal, mindkét nemzeti
gyógyszerkönyvet jól ismertük. Sőt, a szovjet gyógyszerkönyveket is. Mártonfi
professzor nyugdíjba vonulásakor megajándékozott a szovjet gyógyszerkönyv IX.
kiadásával. Mikor 1968-ban a X. kiadás megjelent a főtéri Orosz könyv/Cartea
rusă nevű nagy könyvesboltban meg lehetett vásárolni. Ugyanott, a 60-as években lehetőség volt külföldi könyvek megrendelésére. Így sikerült hozzájutnom a,
VI. kiadású magyar gyógyszerkönyvhöz. Itt jegyzem meg, hogy a 90-es évektől
gyűjtőszenvedélyem a gyógyszerkönyvekre is kiterjed. Sikerült megszereznem a
magyar gyógyszerkönyvek összes kiadását az 1871-es elsőtől a 2003-2007 között
kiadott VIII.-as kiadással együtt, mely már az európai gyógyszerkönyva magyar
adaptációja. Ennek a gyűjteménynek a kialakítását lehetővé tették – s akiknek
ezért hálával tartozom: dr.Feszt György, dr.Nagy Levente, Pandula Géza gyógyszerészrokonom, Veréph József kollegám, OGyI – dr.Paál Tamás és dr.Kőszeginé
dr.Szalai Hilda (Karunkat a magyar képzés támogatására a VIII. kiadás három
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példányával ajándékozták meg). A Román Gyógyszerkönyvek (Farmacopeea
Română) kidolgozásánál igénybe vették a gyógyszerészeti karok szakembereit is.
A Gyógyszerészeti Kémiai tanszék munkatársai a VII. kiadástól kezdve vettek
részt R.Gy./F.R. szerkesztésében, így jómagam is, a R.Gy/F.R. IX. és X. kiadása és
utóbbi pótkötetei esetén.
A hátralevő szegedi vendégoktatói időszakban több fontos szakmai esemény
résztvevője lehettem. Ilyen kiemelkedő esemény volt a szegedi akadémiai fiók
kromatográfiás továbbképző ülésszaka 1991 tavaszán. Alkalmam volt résztvenni
olyan nemzetközi hírnevű szakemberek előadásain, mint pl.Tyihák Ernő, Nyiredy Szabolcs. Tyihák prof. rétegkromatográfiás könyvének már korábban birtokában voltam, melyben közleményeinket is idézi. Nyiredy professzor akkor tért
haza több éves svájci tartózkodás után. A VRK módszer megújítói közé tartozott
mindkét jeles szakember. Néhai Nyiredy Szabolccsal később a Marosvásárhelyen
szervezett Román Nemzeti Gyógyszerész Konferencián volt alkalmam találkozni
és szorosabb ismeretséget kötni. Évek múlva a budakalászi Gyógynövénykutató
Intézet igazgatója lett, majd a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke.
Számos nemzetközi rendezvényt szervezett, melyre magam is meghívást kaptam. A Balaton Symposium és Planar Chromatography rendezvények nemcsak
Európa, hanem a világ legnevesebb kromatográfiás szakembereit vonultatták
fel. Aztán, hazatérésem után az 1996-ban a Marosvásárhelyen rendezett Nemzeti Gyógyszerész Konferencia meghívottja volt és előadást tartott, feleségével,
dr.Nyirediné Mikita Klárával.Az ezredforduló után az EME OGySz tisztségviselőjeként, az MGyT elnöki tisztségét betöltő Nyiredy Szabolccsal, Botz Lajos főtitkárral szorgalmaztuk a két szervezet közötti kapcsolatok keretbe foglalását. Így
jött létre az együttműködési megállapodás, melyet a két szervezet nevében Botz
Lajos – MGyT és jómagam, az EME OGySz alelnökeként írtunk alá a 2006-os
csíkszeredai tudományos ülésszak alkalmával.
Tudományos rendezvényeinken meghívásunkra rendre résztvettek az MGyT elnökei, mely alól sajnálatos kivétel Nyiredy Szabolcs, aki ezt már nem érhette meg.
Csak remélni merem, hogy megbocsájtható a sok élményanyag és kitérő írásomban. Ezzel csupán ennek az időszaknak a meghatározó szerepét próbáltam nyomatékosítani szakmai életemben és szemléletemben, mely remélem nem túlzás
ha azt állítom, hogy az újrainduló és megújuló marosvásárhelyi gyógyszerészképzésnek is az előnyére volt.
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Új kezdet - a szülővárosom egyetemén (1992)
1991 májusában Szegeden az utolsó gyakorlatok befejezésével eljött a hazatérés
ideje. Végigjártam a Gyógyszerésztudományi Kar intézeteit, elköszöntem a kollegáktól, most már számos jóbarátomtól, tele élményekkel és tetterővel.
Utazásra készen még körbesétáltam a számomra már otthonossá vált patinás
Dóm teret és meghallgattam az éppen Szegeden vendégeskedő költőnk, Farkas
Árpád műsorát a Somogyi könyvtárban. A nosztalgikus emlékezést a családom
körébe való boldog hazatérés ellensúlyozta. Szakmai életem talán legemlékezetesebb időszaka állt mögöttem teljes lelkesedéssel várva a visszatérést igazi – civil és
egyetemi – otthonomba. Ekkor már a Gyógyszerészeti Karunkon volt másodév,
ősztől rám várt az oktatás megszervezése és újraindítása a Gyógyszerészeti Kémiai tanszéken. Túlzás nélkül állítom, hogy szinte - a szó valódi értelmében is lázasan készültem erre a várva várt pillanatra. Még csak az sem ötlött fel bennem,
hogy milyen nagy feladat előtt állok – egyszemélyben. Csedő Károly prof., aki
a dékáni teendőket ellátta, egyértelműen számított rám és támogatott e feladat
megoldásában. Idősebb kollegáim nyugdíjbavonulása folyamatban volt így én
maradtam egyedül aki a tanszék leltárát és a működés stílusát, az oktatás tartalmi
részét ismertem. És ezt még tetézni szándékoztam a gazdag szegedi tapasztalatokkal.
A helyreállítási munkálatok megtervezése céljából látogattam be egy napon az
egyetemre. Módfelett felháborított, amikor a portán levő hölgy leigazolt, ki vagyok, mit keresek ott...Hja, a biztonság mindenek felett/előtt....Erről jutott eszembe, hogy a 80-as években különböző cikkekkel házaló, viseletük szerint is igen
könnyen felismerhető egyének sétálhattak be az épületbe. Íme a paripa másik
oldala is megmutatta magát...
A státuszomba való - jogszerinti - visszatérés azonban jó félévet váratott magára.
A kórházi laborállásom teendői mellett önként terveztem és végeztem az előkészületeket. Mindenek előtt a működésen kívüli tanszék összes helyiségeinek
a rendjét vissza kellett állítani. Csak tájékoztatásul: a földszinten (29 sz. labor,
30 - – 32 sz. szobák), az alagsorban a teljes laborhelyiség, előkészítő, mérlegszoba
rendbetétele, takarítása volt az elsődleges. „Természetesen” eszközökkel, felszereléssel, vegyszerekkel kellett feltölteni a munkaterületeket. És egy különlegesen
nehéz feladat volt a más tanszékek által elvitt felszerelések, műszerek visszaszerzése (köztük pl. : spektrofotométerek, polariméter, írásvetítő, stb, de bútordarabok, hírdetőtábla, stb is. Az analitikai mérlegeink legalább a Kim Sándor oltalma
alatt a raktárban elérhetők voltak.
Két év „szünet” alatt mérhetelen sok munkát okozott a takarítás. A pincei labor
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kis ablakszemein egér, béka is bejutott és élelem híján mumifikálódott. A rendbetételt Rogoşca Maria („Pia”) kolleganővel vállvetve végeztük, két derék takarítóasszony segédletével. Szekrényeket tologattunk, cipeltünk...De, előttünk lebegett
a megújult lehetőség.
És eljött az ú tanév kezdete, számunkra a „feltámadás”. Az oktatásra Rogoşca
Mariával együtt készültünk, én a magyar, Ő meg a román nyelvű előadásokkal.
A gyakorlatokat is meg kellett szervezni, oktatási anyagot, vegyszereket, labor
edényzetet, eszközöket kellett biztosítani. Ebben nagy támogatást kaptunk – ezalkalommal is - a beszerzési osztály vezetőjétől, Kim Sándortól, valamint a központi
raktár derekas új vezetőjétól, Precuptól, akivel azóta is jó kapcsolatban vagyunk.
Nemcsak a megfeszített tempóban végzett előkészületi munkálatokat, hanem az
első hónapok óráit is önkéntes alapon, paradox módon m.v. („mint vendég”) végeztem, beleértve a gyakorlatok előkészítését is. A más egyetemek felvételi vizsgáin jól teljesítő, de hely hiányában sikertelen hallgatókból verbúvált évfolyam
hozzánk hasonlóan lelkesen látott hozzá a munkához, segítve az elején a még
meglevő prózai teendőket is. Ez a lelkes munka máig nyomot hagyott emlékezetünkben. Nemrég az évfolyam kitűnő hallgatójával, Stana (Cornea) Olgával
együtt emlegettük azt az új teremtésének a varázsából fakadó örömöt, amit akkor
valamennyien, a hallgatókkal együtt éreztünk. Olga kitűnő, jóérzésű, érett gondolkodású és szerény hallgató volt, aki a továbbiakban szép karriert futott be.
Kolozsváron Polinicencu prof.-nál doktori címet szerzett, a védésre minket, volt
marosvásárhelyi tanárait is meghívott. Az országban egyedüli gyógyszerészként
az Egészségbiztosítási Pénztár igazgatói tisztségét tölti be, Szilágy megyében. A
jóképességű 1994-es végzős évfolyamról különben többen az oktatói pályát is kipróbálták. Balázsi József a Toxikológia tanszéken doktori-, majd adjunktusi címet szerzett, a biofarmácia és a farmakokinetika szakértője lett, kár hogy nem
tartott ki az Egyetemen. Trăistaru (Marcu) Ionela, egy darabig gyakornok volt
tanszékünkön, majd távozott. Bran (Rusu) Aura a Biokémia tanszéken kezdett
majd egy kitérő után visszatért az egyetemre és tanszékünkön doktorált, aztán
előadótanári rangot elérve habilitált. Măruşteri Marius az informatika vonzásában szerzett doktori címet és tanszékvezetőként érte el a professzori fokozatot.
Petrov Anişoara az évfolyam legendás személyisége, aki a hat magyar hallgatóhoz
csatlakozva tette lehetővé a minimális szám (7) elérését a magyar tagozat működéséhez. Ő is Karunkon doktorált. Manolache (Todoran) Nicoleta a doktori cím
elérése mellett a Gyógyszertechnológiai tanszék docense lett.
Az újrakezdést megelőző időszakban a hónapokon át tartó megfeszített munka,
a kórházi labor mellett kis kényszerpihenőre utalt, s ekkor Kincses Ajtay Mária
és Dudutz Gyöngyi segített az oktatásban. Amennyire érzelmileg (keserűséggel)
töltött volt az búcsúelőadásom 1989-ben, most éppen annyira (az örömtől) meg162
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viselt az első előadás 1991 októberében. De még várnom kellett a de facto mellett
a de jure állapotig, amíg kinevezéssel újra egyetemi oktató lehetek...Pascu rektor
elejétől egyetértett visszatérésemmel, de mondása szerint ez „nem a hátsó kapun”
(!) történhet, csupán versenyvizsgával. Így lehettem életemben másodszor a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar adjunktusa, 1992 elején.
De innen már pozitív a történetem...
A tanszék élén
1992 februárjában – jogszerinti visszatérésem után – az adjunktusi címet visszeszerezve, tanszékvezetői kinevezést kaptam. A tanszék munkájában már korábban is részt vevő Rogoşca Mariára (aki 1993-tól a Klinikai gyógyszerészet tárgyat
alapozta meg) az oktatásban továbbra is számítani lehetett, de a növekvő óraszám
miatt gondoskodni kellett új oktatói állomány felépítéséről. Tanársegédekre volt
szükség a növekvő gyakorlati feladatok ellátására mivel az év őszétől már két évfolyam – 14 év után újra - III. (41) és IV. év (46) hallgatóinak oktatását kellett megoldani. A meghírdetett tanársegédi állást Karunk végzettje, Kelemen (Fazakas)
Hajnal nyerte el egy viharos lefolyású versenyvizsga nyomán. A gyakorlatok szervezésében és vezetésében hosszú évekig oroszlánrészt vállalt, szakmai ambíciói
révén, bíztatásomrmal is élve, tudományos címet szerzett – dr.Popovici Adriana
prof. vezetésével, amellyel megnyílt a lehetősége adjunktusi, majd előadótanári
fokozat megszerzésére. Személyében Ő lett az utódom a Tanszék vezetésében.
A Tanszék sokrétű munkájának segítésére stabil és képzett laboránsra is szükségünk volt. A népes mezőnnyel lebonyolított vizsgán Hărşan Carmen volt a befutó, aki aztán később hallgatóként diplomázott. Őt követte e szerepkörben a jó
kémiai felkészültséggel rendelkező Komán Katalin, aki a mai napig a Tanszék
egyik alapembere.
A tanszék struktúrájának építése megkövetelte gyakornoki állás kiírását is. A
szerény anyagi méltánylás miatt (ld. egyéb területeken előnyösebb állások : magángyógyszertárak, gyógyszercégek) rövid időszakokban több volt tanítványunk
is váltotta egymást. Elsőként Trăistaru (Marcu) Ionela segítette a munkánkat,
gyakorlati jegyzetek kivitelezésében is részt vett. Utána Gâlea Carmen következett, aki rövidesen kilépett - magánvállalkozásba kezdett, majd doktorált is. Két
tehetséges tanítványunk Dani Tünde és Horváth Ilona Klára is – sajnálatunkra – anyagi okok miatt távoztak. A stabilitást volt tanítványunk, diákkörösöm,
doktoranduszom, Hancu Gabriel, a népszerű Gabi hozta meg, aki tehetségével,
szívós munkájával egyenletesen haladva bizonyított, mára a Tanszék oszlopos
tagjává vált. Doktori témáját továbbfejlesztve a Tanszék és a Kar egyik legképzettebb szaktekinélyévé vált, különösen elválsztástechnikai területen. A kapilláris
elektroforézis módszerének lett alapos és sikeres szakértője.
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Székely Pál belépésével a Kar „legférfiasabb” tanszéke lettünk és ez az eredményességre is igaz. Doktoranduszomként utóbb veszteségnek tekintettem távozását, a megüresedett Gyógyszertári ügyvitel – marketing tanszékre. Később
magángyógyszerész és a gyógyszerészek érdekképviseletének aktív tagja lett :
betöltve a Hargita megyei Gyógyszerész Kollégium alelnöki tisztségét. Ez talán
az ország egyik legdinamikusabb szakmai kollégiuma, melynek elnöke, Melles
(Ádám) Melinda is doktori címmel rendelkezik.
A Tanszék életébe később beépülő, korábbi oktatói kezdete után visszatérő Rusu
(Bran) Aura nagy akaraterővel és érdeklődéssel végezte irányításommal a doktori
munkáját, majd a cím megszerzése után látványos módon haladt tovább az oktatói ranglétrán. Székely-Szentmiklósi Blanka érkezésével elmondható, hogy jelenleg aTanszék valamennyi munkatársa doktori címmel rendelkezik és így joggal
tekintik ezt a tehetséges és eredményes, korban is viszonylag fiatal munkaegyüttest a Gyógyszerészeti Kar élenjáró Tanszékének. Teljesítményüke a koronát - a
három előadótanár sikeres habilitációs vizsgája tette fel. A közelmúltban bekapcsolódó doktorandusz tanársegéd Papp Lajos is ígéretes pálya előtt áll.
Új kihívások
Az oktatás beindításának örvendetes ténye mellett gondoskodni kellett a tartalmi megújhodásról, a felszereltség lényeges javításáról. Egyrészt az oktatási anyag
modern alapokra való helyezése volt a tét, a szakirodalmi aktualitásokkal való
lépéstartás, melyre a 90-es nyitás után elvileg megteremtődött a lehetőség. Széleskörű dokumentációs tájékozódásra volt szükség, modern szakkönyvekre, szakfolyóiratokra, e törekvésben számítva a magyar szakmai szervezetek, intézetek
támogatására, de a más országok intézeteit is felkérve (német, olasz, francia), a
vegyszer és műszercégek (Merck, Camag), kiadványainak igénylésére. S ennek az
elgondolásnak meglett az eredménye. Magyarországról az MGyT, OGyI, MGyK,
a szegedi és a budapesti Gyógyszerésztudományi Kar intézetei szakkönyveket,
egyetemi jegyzeteket, szakfolyóiratokat bocsátottak a rendelkezésünkre. A németországi egyetemi intézetek kérésemre értékes szakkönyveket küldtek: G.Rücker, M.Neugebauer, P.Nuhn, P.Pachaly, E.Mutschler professzorok. Többségükkel
személyesen is találkoztam. Rücker és Neugebauer professzorok Csedő Károly
prof. meghívására, a Humboldt program keretében, egyetemünkre is ellátogattak. Pachaly professzorral Visegrádon a Nyiredy Szabolcs prof. által rendezett
Planar Chromatography szimpóziumon találkoztam, az orvos és gyógyszerészdiplomával is rendelkező Mutschler profeszorral pedig egy balatoni rendezvényen. Ljubomir Kraus prof. (Hamburg) erdélyi munkatársával (Tóth Gabriella)
kromatográfiás technikákat tartalmazó könyvének több példányát, valamint
mikrokromatográfiás felszerelést ajándékozott.
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Kérésemre elküldték a német Gelbe Liste gyógyszerkatalógus több kiadását, valamint francia, belga, svájci gyógyszerkatalógusokat is sikerült megszereznem.
Cserekönyvek (MemoMed) ellenében Svájcból az Index Nominum kiadásaihoz jutottam hozzá és sikerült az olasz gyógyszerkönyvnek is birtokába kerülni. Utóbbi ügyében az olasz nyelvű levelezést az olasz egészségügyi főhatósággal
néhai Oláh Tibor segítségével sikerült lebonyolítani. Ezzel szemben, nálunk, paradox módon, évekig nem lehetett intézményeknek (ld.egyetemünk könyvtára)
előfizetniük az egyetlen hazai gyógyszerészeti lapra a Farmaciá-ra, melynek a tudományos bizottságában a Karról többen is szerepeltünk! Korábban egy darabig
működött a kapcsolat az MGyT fele a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica
Hungarica küldése ügyében, az Egyetem lapjával cserében. Sajnos ez a folyamat
aztán megszakadt, a könyvtár nem szorgalmazta, közbenjárásomra változott a
helyzet. A könyvtár évente javaslatokat kért szakkönyvek, folyóiratok rendelésére, melyhez az összes háttéradatokat (év, kiadó, ár – is) meg kellett adnunk és
kellő odafigyeléssel sikerült is megrendelni a kiadványokat a könyvtár számára.
Ehhez rendszeresen követni kellett viszont a tudományos könyvkiadók újdonságait. Amíg az internetes lehetőségek nem váltak általánossá a fentiek érdekében
nagy nemzetközi levelezést kellett lebonyolítani.
Jelentős és pozitív döntése volt az Egyetem vezetőségének, hogy a doktoranduszok által befizetett összegek 70 százaléka a tanszéken marad, melyből reagenseket vásárolni, valamint könyveket, folyóiratokat lehet rendelni. Így a doktoranduszaim után átutalt összegből sikerült megrendelnem a legújabb német, angol
nyelvű szakkönyveket, mint pl.: a Hagers Enzyklopädie (18 kötet), Merck Index,
Dünnschichtchromatographie in der Apotheke - DC-Atlas, DAB (Deutsche Arzneibuch) Kommentar, Index Nominum, Martindale (The complete Drug Reference) Encyclopedia of Chromatography, Handbuch of Pharmaceutical Excipients, Pharmaceutical substances, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Ezek a
könyvek aztán a könyvtár állományába kerültek – közhasználatra. Hasonlóképpen sikerült végre kiharcolni, hogy a könyvtár megrendelje 1974(!) után újra az
International Pharmaceutical Abstracts referáló lapot.
A szakma, a gyógyszerészképzés újdonságainak az ismeretében lehetett aztán az
oktatásunkat a naprakész ismeretek szintjére emelni.Ezen az alapon végeztük az
új hallgatói jegyzetek összeállítását. Rövidesen három gyakorlati jegyzetünket is
sokszorosították. Ezt elősegítette a jegyzetkiadó új felszerelése. A kétezres években megalakult az egyetemi kiadó (University Press) és a nyomda is működésbe
lépett.
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1992-ben Amszterdam biztosított helyszínt az I.EUFEPS Kongresszusnak. Ös�szeurópai gyógyszerésztudományi rendezvény lévén merész tervem támadt. Úgy
gondoltam, hogy az 1,4-DHP-származékok stabilitásvizsgálatában a szegedi kollegákkal elért eredményeinket érdemes lenne bemutatni ezen a nagy seregszemlén. Ebben bíztatást és támogatást kaptam Csedő Károly dékán részéről is. Ezek
után meglaptam az Egyetem jóváhagyását és támogatását is a részvételre. Úgy
az elhatározásomat és mint -most már- a konkrét részvétel lehetőségét is jelentős izgalom előzte meg, hiszen eddig külföldi tudományos rendezvényen – pláne
nyugat-európain – még nem vettem részt. Az indulás izgalmával repültem 1992
októberében Amszterdamba. A repülőgépen kellemes találkozásban volt részem,
az utastársak között volt a kolozsvári gyógyszerészeti kar két tanára: Georgeta
Lupuţiu és Honorius Popescu. Ez a körülmény lényegesen enyhítette a szorongásomat, melynek különben egy másik oka is volt. Ez pedig – korábban – a schipholi repülőtéren elkövetett merénylet volt. Mivel mindkét kolozsvári kollega már
többször megfordult külföldön, jártak Amszetrdamban is, így a hozzájuk való
csatlakozásom megkönnyítette a tájékozódást. Egy kis panzióban szálltunk meg
Amszterdam központjában, két utcányira a Van Gogh múzeumtól és egy villamosmegállónyira a Rijksmuseumtól. Mindkét múzeum látogatása nagy élmény
volt, megcsodáltam Van Gogh szobrát a múzeum előtt melynek egyszerűen a
„Vincent” felirata van. A Rijksmuseum csodálatos világában Rembrandt az Éjjeli őrjárat című monumentális festménye előtti padon pihentem ki a több órás
műélvezet fáradalmait – más látogatókhoz hasonlóan.
A grandiózus tudományos rendezvény lehetőséget nyújtott a gyógyszerésztudományok európai kiválóságaival való találkozozásra. A regisztrációnál hivatkoztam levelemre, melyet előzőleg küldtem a szervező bizottság elnökének a részvételi díj eltörlésére. Hivatkozásomra Hans Jünginger prof., a szervező bizottság
elnöke azonnali gesztussal intézkedett. Tiszteletből már előre „készültem”, a
Holland Gyógyszerészeti Társaság 150. évfordulója lévén egy erre az alkalomra festett dísztányért adtam át. A Társaság ezt hazutazásom után külön levélben
köszönte meg. A rendezvény plenáris előadói között volt egy frankfurti -magyar
származású- professzor, dr.Szelényi István is, akivel személyesen is volt alkalmam
elbeszélgetni (eredeti keresztnevét is megőrizte, nem úgy mint az egyetemünk
1967-es kiadványa, melyben az Árpád keresztnevet mindenkinél Arcadie-re „ferdítették” – a buzgóság jegyében).
A holland főváros rendezettsége, eleganciája, hihetetlen nyugalommal töltött el.
Tapasztalatom azzal szemben, hogy Amszterdamnak Európának ezen a felén jóformán csak a rossz hírét ismertük: terrorizmus, kábítószerkereskedelem. Ennek
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példázatára, egyik budapesti utam alkalmával a pályaudvaron útiolvasmány után
keresve rábukkantam a Gyere meghalni Amszterdamba című lektűrre...Persze,
minden nagy városnak megvannak az árnyoldalai is, ilyennel viszont ott nem
találkoztam, ott tartózkodásom napjai életem -külföldön megélt- legkellemesebb
élményei közé tartoznak, szakmailag, utazóként egyaránt.
Megcsodálhattam az Amstel folyó hajózható csatornáit, a bennük úszkáló vadkacsákkal. Meglátogattam egy pár gyógyszertárat is az akkoriban újdonságot jelentő Boehringer Glukotester után érdeklődve. Páratlan élmény volt, a mi akkori
viszonyainkhoz képest, hogy a készüléket kérésemre az egyik napról a másikra
szerezte be a megjelelölt gyógyszertár.
Jó tíz év múlva, 2003 decemberében, újra eljutottam Hollandiába, ahol Amstelweenben, Amszterdam elővárosában, a Sokrates – Erasmus program keretében
az I.MedNatNet konferencián (természettudományi), a felsőoktatás összehangolása jegyében szervezett európai tanácskozáson vettünk részt Tőkés Bélával, a Kar
képviseletében. Meghívásunk Mátyus Péter prof. – SOTE Szerves kémiai Intézet
– javaslatára történt. Terítéken volt az ún.Bolognai rendszer. A többi európai ország résztvevőihez hasonlóan mutattuk be a felkért előadók után oktatási rendszerünket és a kutatási tevékenység sajátosságait. A bukaresti karról jelen voltak
Mirciou és Voicu professzorok is. Az oktatási rendszerek ősszehangolását és ezáltal az oktatók és hallgatók mobilitásának az elősegítését célzó oktatási rendszer
háromciklusú oktatást javasolt (bachelor – master – PhD). A bolognai rendszer a
végzettség (diplomák) kölcsönös elismerését is célozta. A kezdeményezés elemei
között található a kreditpontrendszer, az élethossziglan való tanulás. A rendszer
bizonyos elemeinek az alkalmazhatósága az orvos és gyógyszerészképzésben kételyeket ébresztett. Az esemény jóval Románia EU csatlakozása előtt volt.
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A négy év előtti állapotok visszaállítása nem hozhatott megnyugvást. Az amúgyis
igen szerény eszköztár is javításra szorult akárcsak a laboratóriumok teljes állaga.
A korábbi évtizedek az intenzív takarékoskodásról szóltak, ez a tény és egyáltalán a keleti blokk országainak elszigeteltsége a modern technikától, komolyabb
műszerezettséget nem tett lehetővé. Történtek ugyan kísérletek a helyzet áthidalására, de a megoldások nem hoztak minőségi, versenyképes eredményt. A volt
szocialista országok a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) szervezetbe
tömörülve próbáltak közös gyártmányokat – készülékeket produkálni. A különböző országokban gyártott alkatrészekből összeszerelt készülékek kétes értékűek
- de legalább hiánypótlóak voltak. A 90-es években francia vendégek látogatták
meg tanszékeinket a rouen-i egyetemről. Igencsak derültek amikor szerény készülékeinket, mint egy KGST múzeumot mutattam be...
Szerencsére azonban, hogy a 90-es években Magyarországon bárhol megfordultam – intézetek, egyetemek - segítséget (eszközök, készülékek, folyóiratok, szakkönyvek) ajánlottak fel. Ezek egy része reális hasznunkra is volt. A hallgatói laborban a legnagyobb problémát az analitikai mérlegek jelentették. Jellemző, hogy
amíg az Egyetem képtelen volt bár egy darab Nagyszebenben gyártott mérleget
megvásárolni, addig az Országos Gyógyszerészeti Intézet részéről adtak át néhány
használaton kívüli Balanţa (Szeben) gyártmányú olyan egytányéros analitikai
mérleget, amelyet nálunk meg lehetett javíttatni és működőképesek lettek, hallgatói célra megfeleltek. Ugyanonnan nagy befogadóképességű szárítószekrényt is
kaptunk. A Pécsi Tudományegyetemről dr.Kilár Ferenc, aki Egyetemünk társult
professzora is, egy modern Sartorius mikromérleget ajándékozott tanszékünknek. Kilár professzor a CEEPUS közép-keleteurópai hálózatánk alapító koordinátora kezdettől szívügyének tekintette fiatal szakembereink kutatómunkájának
és publikációs tevékenységének előremozdítását, a tapasztalatcserék kiépítésével,
a nemzetközi kutatóhálózatba való bevezetésével. A Kar számos oktatója ezen az
úton vihette sikerre kutatómunkáját a doktori cím elnyerése és oktatói fozozatában való haladása érdekében.
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Szakmai kapcsolatok – találkozások
Oktatási anyagunk tartalmának és koncepciójának megújítása céljából felkutattam és állandó figyelemmel követtem az új szakkönyvek megjelenését. Beszerzésükben a kiterjedt szaklevelezés, valamint a tudományos rendezvényeken a szakmánk jeles egyéniségeivelvaló találkozások voltak mindebben segítségemre. Így
sikerült a kutatás és oktatás új tendenciáival is időben megismerkedni.
A kémiai tudományok területén hagyományosan mértékadó színvonalat képviseltek a német szakkönyvek, folyóiratok. Az évek során a kiadókkal, szerzőkkel
való közvetlen kapcsolatfelvétel révén sikerült a legújabb szakkönyvek széles
skáláját megszereznem. Kiadói katalógusokat, egyetemi tájékoztatókat kértem.
Nagy segítségemre volt pl. a Pharmazeute Kalender kiadvány, mely tartalmazta
a németországi gyógyszerészoktatás intézményeinek, tanárainak címlistáját. Így
kapcsolatba kerültem a legismertebbek közül G.Rücker, M.Neugebauer, E.Mutschler, P.Pachaly, P.Nuhn, K.Thoma professzorokkal. Önzetlen adományaik által hozzájuthattam jóformán a teljes német tudományos – tankönyvsorozatnak.
Személyes találkozásokra és eszmecserékre is sor került. Rücker és Neugebauer
professzorok Egyetemünket is meglátogatták Csedő Károly dékán meghívására.
A farmakológus Mutschler prof.-al, akinek orvosi és gyógyszerészi végzettsége is
van, a kétezres évek elején az egyik Balaton Symposiumon találkoztam. Pachaly
prof.-nak a vékonyréteg-kromatográfiás Atlas-át a visegrádi – a néhai Nyiredy
Szabolcs prof. által a 90-es évek végén szervezett- egyik Planar Chromatography
rendezvényen való találkozásunkkor köszönhettem meg, saját kromatográfiás
könyvemmel.
A német nyelvű szakkönyvek során a gyógyszerészeti kémia területén egyedülálló Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie könyvet – néhai H.Auterhoff prof.
indította, melynek több kiadása jelent meg. Ezt volt évfolyamtársam, Sedlmayr
László Gabriella ajándékaképpen tudhatom a magaménak.
Érdekes körülmények között ismertem meg a moszkvai Viktor Berezkin prof.-ot,
szintén a visegrádi rendezvényen . A jelenlevő orosz küldöttség csoportfotózását
segítve árultam el némi maradék orosz nyelvtudásomat, amelyet nagyon jó néven
vettek. A Berezkin prof.-al való társalgás nyomán levelezést is folytattunk, kilátásba helyezte Vademecum cromatografic könyvem orosz fordítását is. Udvariasságból orosz nyelvű levélben válaszoltam, persze nem a saját nyelvtudásom által,
hanem néhai Szöllősi Lajos tanár barátom segítségét felhasználva.
A kétezres években a Budapesten rendezett EUFEPS kongresszuson dr.Lipták József prof. jóvoltából ismerkedhettem meg az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság
női elnökével (Dominique Duchene) aki – minden támogatás felajánlva - aztán
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hozzáférési lehetőséget biztosított az Európai Gyógyszerkönyvhöz.
A magyarországi tudományos rendezvényeken való részvétel alkalmával személyesen megismerkedtem szakterületünk jeles és felelős magyaroszági szakembereivel. Többségüket az EME OGySz tudományos ülésszakaira is meghívtuk
előadónak. Köztük van dr.Kőszeginé dr.Szalai Hilda, az OGyI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) igazgatóhelyettese is. Kérésünkre – dr.Paál Tamás főigazgatóval egyetértve - rendelkezésünkre bocsájtották az Európai Gyógyszerkönyv alapján kidolgozott Magyar Gyógyszerkönyv VIII.kiadását.
Korábban, a kilencvenes években, a Rómában a gyógyszerkönyvek harmonizációjával foglalkozó rendezvény tájékoztatója alapján sikerült megszerezni az olasz
gyógyszerkönyvet, amelyet a néhai Oláh Tibor által lefordított levélben, olasz
nyelven köszöntem meg.
A svájci Gyógyszerész Kamara kiadásában megjelenő Index Nominum nemzetközi gyógyszerkatalógus a hazai gyógyszerek ismertetőjéért (Memomed) cserébe
sikerült megszerezni . Kérésem alapján több alkalommal elküldték a Gelbe Liste,
a németországi gyógyszerek ismertetőjét is.
Szűkebb szakterületemen megtisztelő volt a 2010-ben Budapesten megjelent
Gyógyszerészi kémia című könyv szerzőinek felkérése a könyv recenzálására. A
felkérés kiséretében érkezett a szerzők, a négy jeles gyógyszerkémikus professzor:
Fülöp Ferenc, Noszál Béla, Szász György, Takácsné Novák Krisztina által dedikált
ajándékpéldány.
A szakma, a szakemberek határokon átívelő önzetlensége nagyon megtisztelő !
Ennek jelentős mozgatóereje, hogy a szakmai érdeklődést mindenütt értékelik.
A kétezres években jelentős lépés volt az Egyetem vezetősége részéről az a határozat, melynek révén a doktoranduszok által befizetett összegek hetven százaléka a
tanszék doktorképzési céljaira felhasználható. Ez lehetőséget biztosított egy egész
sereg szakkönyv beszerzésére, köztük olyan nagy horderejűekre, mint a Hagers
Handbuch der Pharmazie, Kommentar der Deutsches Arzneibuch többkötetes
kézikönyvek. Mindezek a könyvtár állományát gazdagítják, közhasználatra –
amíg az írott könyvnek értéke van...(lesz?).
A Magyar Gyógyszerész Kamara a magyar hallgatói szervezettel (MMDSz –
Gyógyszerész Klub) kialakított kapcsolatok jegyében 2001-ben anyagi támogatást ajánlott fel, amelyet - megegyezésünk szerint - egy laptop formájában
kaptunk meg. Előbb az Illyés-, majd az Iskola Alapítvány pályázatai is segítségünkre voltak. Ezen az úton kaphattunk használatra előbb egy írásvetítőt, majd
egy számítógépet és nyomtatót. Valamennyi eszköz Egyetemünk magyar nyelvű
oktatását - az orvosi tanszékekét is – kiszolgálta. A Magyar Gyógyszerészeti (ma:
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Gyógyszerésztudományi) Társaság 1990 után több alkalommal részesítette könyvadományban az erdélyi magyar gyógyszerészeket, így a Kar oktatóit is.
A kilencvenes évektől több használt bútorszállítmány (szekrények, asztalok, táblák) érkezett nyugati országokból (Svájc). Ebből válogathattak a Gyógyszerészeti
kar oktatói is. Említetteknél is nagyobb skálán érkeztek adományok, ezek egy
része azonban már elavult, avagy használhatatlan volt.
Közben gondoskodni kellett a helyi közvetlen lehetőségek kihasználásáról is. A
földszinti laborunkban elszívó berendezés készült kitünő bádogosunk Bartus
Zoltán hozzáértő munkájával, továbá egy kromatográfiás vegyifülke. Az asztalos
műhelyben ugyanígy számíthattunk Sipos Mihály asztalosunk, a lakatos Nistor
valamint a finom mechanikán Csergezán Árpád és fia Huba szakszerű munkájára. Vízszerelési ügyekben Gheorghe Vuţă segített rajtunk. Külön gondot jelentettek a víz-kanalizálási, valamint elektromos problémák. Ezek és sok más gondunk
megoldódott az Egyetem kétezres években történt modernizációjával.
Mára már csupán nosztalgikus emléket ébresztenek a fotólabor és munkatársai: Dóczy Lajos, Berekméri András, Domjánschitz István, Szilágyi; valamint
az üvegtechnikai műhely az Egyetem régi emberével Pologea Cornellal, majd a
később aktiváló Oláh üvegtechnikussal. A műhely újabb kori mesterei közé tartozott a fertályunkból származó korosztályombéli Potcoavă (akit ifjúkorunkban
Patkós-ként ismertünk...).
Ma már gyökeresen más körülmények között zajlik az oktatás. A már említett
nagyszabású javítási umnkálatok által megszabadultunk a kopott parketták tisztítására használt petroxin bűzétől, a rozoga kagylóktól, a nyitott tüzelésű gázkályhák helyett központi fütésrendszer biztosítja a kellemes hőmérésékletet, nem
jelent gondot a melegvíz biztosítása sem a bojlerek által. Megannyi régi küzdelem
eredményei...Megújhodtak a laboratóriumok, új vegyifülkék teszik biztonságosabbá a laboratóriumi munkát, a kopott laborasztalokra vegyálló csempeborítás
került, korszerűsödött a világítás is. Egyes tanszékek új, alkalmasabb környezetbe
kerültek. Három tanszék a Gyógyszerellenőrzési-,a Gyógyszeripari- és a Toxikológiai tanszékek felújított melléképületekbe költöztek, így az utóbbiak kikerültek
az alagsori viszontagságokból.
Időközben felépült a Gyögyszerészeti Karnak szánt oktatási centrum. Remélhetőleg ez magasabb szintre emeli az oktatási munka lehetőségeit és körülményeit
is.
A szakmai tapasztalatcserék, kutatási lehetőségek, tudományos rendezvényeken
való részvétel támogatása szempontjából fontos szerepet játszottak és játszanak
olyan ösztöndíjpályázatok, amelyeket az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar
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Tudományos Akadémia Domus Hungarica Artium et Scientiarum írnak ki évente. Az utóbbi években a Stúdium - Prospero Alapítvány pályázata laboratóriumi
eszközök, műszerek beszerzését teszi lehetővé.
1995-ben előadói meghívást kaptam az MGyT részéről a fiatal gyógyszerészek
XXX. Rozsnyay Mátyás emlékversenyére, mely – mint tízévenként rendszerint Gyulán került megrendezésre. A meghívás két fiatal – hálózati – gyógyszerészre
is vonatkozott, mint versenyen kívüli előadók. A választásom két 1989-as végzettünkre, Sipos Emesére és Müller Imolára esett. Ez volt a kezdet, utána szinte
évente van erdélyi résztvevője a Rozsnyay-versenynek. Ezután került be az MGyT
Szabáyzatába, hogy a verseny rendezői határon túli meghívást is tehetnek. A rendezvény elnöke akkor a magyarországi gyógyszerészet nagy öregje, a tekintélyes
dr.Nikolics Károly prof. volt. Mindkét résztvevőnk előadása sikert aratott. Sipos
Emese nem sokkal a rendezvény után a Gyógyszerészeti Kar oktatója lett és aktív pályafutása által jelenleg a Gyógyszeripar (Biotechnológia) tanszék vezető
professzora. Fontos szerepet vállal a magyar tagozat saját struktúrájának kialakításáért folytatott küzdelmeiben. Hosszú évek óta sikeresen szervezi az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának EME
OGySz) tudományos rendezvényeit, előbb szakosztályi titkári és jelenleg alelnöki
minőségben.
Az Erasmus programba való bekapcsolódás során 2006-ban megkötöttük az első
mobilitási szerződést Karunk és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara között. A szegedi kar dékánjával, dr.Hohmann Judittal aláírt szerződés révén két hallgatónk - Csifó Enikő és Májai Erzsébet (2009-es évjárat) - egy
félévet a szegedi Karon tanulhatott. Azóta oktatóink és hallgatóink Európa több
más országába is eljutottak e pályázat révén.
A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar oktatói közül először dr. Kata Mihály
professzor látogatott el és tartott előadást. Ekkor egy együttműködési kezdeményezés is történt, főleg a két kar gyógyszertechnológiai tanszékei között.
A Kata professzorral kialakított kapcsolat a jövő szempontjából is meghatározó lett. Kezdetektől támogatta a magyar hallgatók szegedi látogatását, a hallgatói
részképzéseket, önzetlenül megosztotta szakmai tapasztalatait és értékes támogatást nyújtott doktoranduszainknak kutatómunkájuk egyes szakaszainak színvonalas megoldásában, fáradhatatlanul tevékenykedve a két kar kapcsolatainak
előmozdításáért. Közös erőfeszítéseink nyomán sikerült megvalósítani a két kar
delegációjának kölcsönös látogatását, előbb kari delegációnk szegedi, majd a szegedi kar küldöttségének egyetemünkön való látogatását 2006) néhai dr.Falkay
György dékán vezetésével. Újabb lehetőségek nyíltak az együttműködések intézményesítésére. Ezeken az alapokon, az egyéni és tanszéki kapcsolatok eredményei
mellett, az eltelt évek során bizony több akaratra lett volna szükség a kari szintű
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együttműködések, közös pályázatok megvalósítása érdekében. Kata Mihály emeritus prof. az EME OGySz évi tudományos ülésszakain rendszeres vendégünk.
Lelkes támogatója fiatal előadóinknak tevékenységük díjazása által. Egyetemünk
vezetősége, értékelve a Karunk támogatására kifejtett kiemelkedő tevékenységét,
2009-ben Kata professzort tiszteletbeli doktori címmel (doctor honoris causa)
tüntette ki. Örvendetes tény, hogy a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar két másik jeles professzora, dr.Szendrei Kálmán és dr. Máthé Imre is a MOGyE díszdoktora. Megtisztelő volt számomra, hogy 2008-ban dr.Fülöp Ferenc dékántól a
szegedi GyTK aranyérmét vehettem át.
A magyarországi gyógyszerészeti karokkal való kapcsolatépítést erősítette Egyetemünk és a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) együttműködési megállapodása előadócsere, valamint hallgatói és oktatói tapasztalatcsere tekintetében. Tanszékünk 2009-ben és 2011-ben is élt ezzel a lehetőséggel
Előbb két budapesti professzor : dr.Noszál Béla dékán, a Gyógyszerészi Kémiai
Intézet igazgatója, dr. Takácsné dr.Novák Krisztina tartottak magyar és angol
nyelvű tantermi előadásokat a III. és IV. éves hallgatóinknak, majd dr.Örfi László
docens a III. éves hallgatóinknak. Mindkét alkalmat követően tartottam magam
is Budapesten hallgatói előadásokat.
Már korábban a budapesti Karral való kapcsolatépítést is szolgálta a 2000-ben
elnyert 3 hónapos akadémiai Domus Hungarica kutatási ösztöndíjam, amelynek keretében kutatási témám részfeladatait megosztva a szegedi majd budapesti
karon végezhettem. Szegeden dr.Fülöp Ferenc prof. a Gyógyszerkémiai Intézet
igazgatója és a kar dékánja, Budapesten pedig dr.Noszál Béla prof. a Gyógyszerészi Kémiai Intézet igazgatója és egyben a kar dékánja biztosították a lehetőséget.
A rokonszerkezetű β-blokkolók szétválasztása és a sztereoizomerek szétválasztása terén a két testvérintézettel együttműködve, azok tapasztalatai és modern
műszerezettsége révén, sikeres kutatómunkát végeztünk. A kialakult kapcsolatok
folyománya, hogy az elmúlt években (2013-tól) dr.Noszál Béla prof. kezdeményezésére ösztöndíjalap létesült a Richter Gedeon Rt. jóvoltából a marosvásárhelyi GyTK magyar oktatóinak kutatómunkáját pályázati alapon való támogatására. Ezáltal megnyílt a lehetőség számos fiatal magyar oktató, doktorandusz
számára a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben való, a támogatás jegyében végzett
kutatómunkára. Hasonló lehetőségeket biztosít a Zelkó Romána prof., dékán vezetésével működő Gyógyszerészi Intézet is..
A szegedi működésemmel indult szakmai ismertségem szolgált alapul 2005-ben
a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) felkérésének a magyarországi gyógyszerészképző helyek Látogató Bizottságának elnöki tisztségére. A megtisztelő
felkérés kiváló rálátási alkalmat nyújtott a magyarországi gyógyszerészet képzőhelyeire. A nagymúltú budapesti és a szegedi gyógyszerészeti karok mellett alkal173
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mam volt megismerni a fiatal debreceni és a - még akkreditálásra váró - pécsi kar
(akkor még – szak) teljes életét (oktatási, kutatási programok). Külön élményt
nyújtottak a doktoranduszokkal és a rezidensekkel való találkozók. Egyúttal sok
értékes tanulságot vonhattam le a romániai, s ezen belül a marosvásárhelyi képzéshez képest.
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A hallgatói szervezet
2015-ben már negyedszázados fennállását ünnepelte a marosvásárhelyi magyar
hallgatók szövetsége – az MMDSz. A Gyógyszerészeti Kar újraindulásától kezdve
követhettem a gyógyszerészhallgatók dinamikus és eredményes önszerveződését, különösképpen szakmai rendezvényeik kapcsán. A magyar hallgatók kezdeményezésére és az MMDSz szervezésében hamarosan tudományos diákköri
mozgalom bontakozott ki, mely nagyszabású évi rendezvénnyé terebélyesedett.
Erre kezdetben, egyetemi szinten, egy kis előadóterem (XIII.) befogadóképessége is elegendő volt, majd az egyetemi keretből kilépve a Súdió Színház terme
szolgáltatta a helyszínt. Manapság a rendezvény horderejének megfelelő és az
ünnepélyes hangulatot is kellően biztosító Kultúrpalota az otthona a népszerű
TDK-nak. A gyógyszerészhallgatók külön szekcióban mutathatják be diákköri
tevékenységük ereményeit. Az évek során számos meghívott vendégelőadó is növelte a rendezvény iránti érdeklődést. A TDK-án előadott dolgozatok kivonatait
kötetben jelentették meg. Jelenleg az EME OGySz szaklapjának, az Orvostudományi Értesítőnek egyik különszáma szolgál erre a célra.
Érdekes emlék vezet vissza kilencvenes évekre, az erdélyi magyar egyetemi hallgatók 1990 utáni lelkesTDK-mozgalmához. 1995-ben meghívás érkezett a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség (KMDSz) résézéről a Babeş-Bolyai Egyetem
vegyészeti kara által szervezett TDK rendezvényre. A harmadéveseink köréből
felkértem három tehetséges hallgatót a részvételre, aktuális témakörű, a gyógyszerminőségre és vizsgálatra vonatkozó előadásokkal. Kis küldöttségünket Kolozsváron a magyar egyetemi életben akkor rendkívül aktív szerepet betöltő
KMDSz vezetőségének tagja, Incze Anna Katalin gyógyszerészhallgató fogadta.
A TDK-án a kolozsvári vegyészhallgatók mezőnyében szereplő három hallgatónk: Molnár Eszter, Ozsváth Éva Katalin és Szárics Éva kitűnően szerepelt, „udvariatlan” módon az első három helyet szerezték meg. Későbbi szakmai pályafutásuk során teljes mértékben bizonyították kivételes képességeiket, mindhárman
sikeres szakmai karriert futottak be: Molnár Eszter az Egyesült Államokban,
Szárics Éva Budapesten, Ozsváth – Kelemen Éva Katalin, pedig a marosvásárhelyi Richter Gedeon Románia Rt. gyógyszergyár részlegvezető szakembereként
(szakdolgozata tanszékünkön készült és nálam doktorált).
Ezen a helyen emlékszem meg kegyelettel néhai Muzsnay Csabára, a vegyészeti
kar tanárára, aki úgy az egyetemi képzésben, mint a Bolyai Társaság működésében fontos és eredményes tevékenységet fejtett ki. A másik megemlékezésem
alanya a sorainkból sajnálatosan korán eltávozott Incze Anna Katalin, aki miután
Kolozsváron gyógyszerészdiplomát szerzett, a Karunkon doktorált Csedő Károly
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prof. irányítása mellett és lelkes szervezője volt a háromszéki gyógyszerészek tevékenységének az EME OGySz keretében.
Az MMDSz hallgatói szervezetünk fontos szerepet vállalt a hallgatók magyarországi részképzésének megszervezésében, az ottani hallgatói és szakmai szervezetekkel, szakintézményekkel való kapcsolatépítés jegyében. Ennek révén számos
hallgató kapott támogatást, jutott színvonalas kutatási lehetőséghezt (ld. műszeres analízis) szakdolgozatának elkészítéséhez.
Hallgatóink kezdeményezése nyomán alakult meg a Gyógyszerész Klub, mely
sikeres kapcsolatot épített ki a Magyar Gyógyszerész Kamarával. E tekintetben
különösképpen Tóbiás Barnabás és Varga András lelkes munkája emlékezetes. 2000-ben vendégül látták a MGyK vezetőségét – soraiban Karunk egykori
végzettjével, dr.Fábián Ferenc tiszti főgyógyszerésszel. A küldöttséget fogadta
Gyógyszerészeti Kar dékánja dr.Dogaru Maria prof. is. Eszmecserére is sor került
a Maros megyei Gyógyszerész Kollégium tisztségviselőivel. Az MGyK vezetősége
ezt, a következő évben, marosvásárhelyi hallgatói és oktatói küldöttség meghívásával viszonozta a Gyulán szervezett Gyógyszerésznapokra . Ezen az ünnepségen
Karunk részéről Rácz Gábor és Tőkés Béla professzorok tartottak előadást a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karról. A rendezvényen az MGyK értékes anyagi
támogatást ajánlott fel a magyar nyelvű oktatás tárgyi feltételeinek a támogatására. Megegyezés alapján, az ajándékozás tárgyaként, egy laptopot bocsátottak rendelkezésünkre. Ezt az Iskola Alapítvány révén használatra kapott vetítővel együtt
több évig igénybe is vették a a MOGyE magyar oktatói.
A hallgatói élet eseményei az MMDSz Pulzus nevű lapjában jelennek meg.
A diákrendezvények sorában évente kiemelkedő esemény a magyar hallgatók gólyabálja.
A magyar hallgatók támogatására nagy figyelet fordít az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, a tudományos tevékenység elősegítése, a tudományos rendezvényeken való részvétel és a Szakosztály lapjában való publikálás lehetősége által. Ugyanakkor, az MMDSz mindenkori elnöke tagja az EME
OGySz választmányának.
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Doktorátus 1990 után és a Doktori Iskola megalakulása
A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon a doktori képzés előhírnöke Kopp Elemér professzor volt, farmakognóziai szakterületen (1953-1964). A folytatás Rácz
Gábor prof. nevéhez fűződik, mintegy 25 éven át.
1989 után szélesedett a szaktárgyak skálája a tudományos fokozat elérésére, ekkor
szereztek doktorátusvezetői jogot Csedő Károly prof. a fitoterápia (1994-2010),
valamint Popovici Adriana prof. (1991-2000) a gyógyszertechnológia területén.
Előzőleg a Kar professzorai közül pár évig – névlegesen - Goina Teodor prof.
(szervetlen és fizikai kémia) és Füzi József prof.(farmakognózia) is rendelkeztek
ezzel a joggal.
2000 végén két újabb ágazatban indult el a doktori képzés, azáltal, hogy Tőkés
Béla prof. (bioanalitika - fizikai kémia) és Gyéresi Árpád prof. (gyógyszerészeti
kémia) is irányítói jogot kapott.
Később a farmakológia és a gyógyszerellenőrzés tárgyakkal bővültek a lehetőségek a doktori cím elnyerésére, Dogaru T.Maria prof. és Muntean Daniela Lucia
prof. vezetésével.
Ílymódon egyre több fiatal szakember tudományos képzésére adódott lehetőség,
elsősorban az oktatói utánpótlás biztosítására. Közülük többen a Kar ígéretes oktatói lettek.
A doktoranduszokkal szembeni követelmények fokozatosan változtak. A kisérletes munka célkitűzéseinek a megvalósítása jelentős erőfeszítéseket igényelt a
szerény egyetemi műszerezettség miatt. Ezen a téren sokat segített a nemzetközi
– elsősorban magyarországi – kapcsolatok fejlődése. Kutatási ösztöndíjak igénybevételével (az MTA - Domus Hungarica Artium et Scientiarum, az Erdélyi Múzeum Egyesület ösztöndíja) lehetővé vált, hogy a doktoranduszok rangos intézetekben végezhessenek kutatásokat modern módszerek alkalmazásával.
Fontos momentum volt ebből a szempontból a közép-keleteurópai CEEPUS mobilitási programba való bekapcsolódás. Az első lépés a program keretében 2003ben történt, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem által szervezett nyári egyetemen. A nemzetközi hálózattal való megismerkedés jelentős távlatokat
nyitott a külföldi kutatóintézetekkel való kapcsolatfelvételre. Oktatók és doktori
hallgatók közötti együttműködés jött létre a kutatások színvonalának és a publikációs lehetőségeknek a növekedését eredményezve. Külön említésre és elismerésre méltó a Pécsi Tudományegyetem professzorának, dr.Kilár Ferencnek ,
a CEEPUS program animátorának önzetlen tevékenysége, mellyel számos fiatal
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oktatónk, doktoranduszunk munkáját támogatta. Kari szinten kezdetben dr.Tőkés Béla prof. látta el a koordinátori funkciót, amelyet nyugdíjba vonulása után
dr.Donáth-Nagy Gabriella előadótanár, dékánhelyettes vett át.
2005-ben kormányhatározattal hozták létre az egyetemeken a doktori iskolákat.
2008-ban megalakult a MOGyE Doktori Iskolájának Tanácsa, melynek elnöke
dr.Jung János prof. lett. Ebben a 9 tagú Tanácsban engem bíztak meg a Gyógyszerészeti Kar képviseletére. Eredményes, jól összehangolt tevékenység indult be,
saját tudományos rendezvény szervezésével. A doktoranduszok első konferenciájára 2008 júliusában került sor. Az évente megrendezésre kerülő doktorandusz
konferenciák a fiatal kutatók seregszemléje mellett külföldi előadókat is felvonultatnak. A konferencia Gyógyszerészeti szekciója már kezdettől aktívnak mutatkozott. Így már az első konferencia keretében - a budapesti és a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar testvérintézeteivel, valamint a pécsi Tudományegyetem
Bioanalitikai Intézetével végzett közös kutatási területen - sikerült egy külön
rendezvényt szervezni a sztereoizomeria témakörében. Három rangos előadó,
intézetvezető fogadta el a meghívást: dr.Noszál Béla prof., dékán (Budapest), dr.
Fülöp Ferenc prof., dékán, a MTA levelező tagja (Szeged) és dr.Kilár Ferenc prof.
(Pécs). Az előadások sikere és a téma egyre nagyobb jelentősége késztetett aztán
a Gyógyszervegyületek sztereokémiája című tárgy bevezetésére.
A doktori iskolák programjának fejlesztése végett egyetemünk egy közös európai pályázat résztvevője volt a Szegedi Tudományegyetemmel. Ennek keretében
tapasztalacserékre került sor. 2009-ben egyetemünk háromtagú delegációjának
tagjaként, a gyógyszerészeti kart képviselve vettem részt a szegedi egyetem doktori iskolájának meghívására szervezett tanácskozáson. Az Általános Orvosi Kart
dr.Pávai Zoltán prof., a Fogorvosi Kart dr.Sorin Popşor prof. képviselte. Két év
múlva került sor a viszontlátogatásra, amikor dr.Máthé Imre prof.-ot szegedi
Gyógyszerésztudományi Kar intézetvezető tanárát láttuk vendégül. Mindkét alkalommal hasznos eszmecserét folytattunk, célul tűzve ki a kapcsolatok szorosabbra fűzését, a közös pályázatokban való részvételt.
A kapcsolatok kialakítása, a fiatal szakemberek, hallgatók tapasztalatszerzése
szempontjait szolgálja az Erasmus mobilitási program, melyben Egyetemünk is
résztvesz. Először 2007-ben került sor a szegedi és a marosvásárhelyi gyógyszerészeti kar együttműködési megállapodásának megkötésére, az Erasmus program
keretében melyet a két kar képviseletében dr.Hohmann Judit prof, dékán és dékáni megbízásra - jómagam írtunk alá. A továbbiakban számos más külföldi
egyetemmel is létrejött ez a kapcsolat.
A doktorátus által fiatal szakembereink, oktatóink egyre több új területen nyertek
jártasságot. Munkájuk sikerét a kari műszerlaboratórium, a MOGyE új kutatási
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központjának a létrejötte is jelentősen segíti. Külön említést érdemel, hogy a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetével fennálló kapcsolat révén az ifjú munkatársam,
dr.Hancu Gabriel előadótanár a kapilláris elektroforézis terén szerzett jártasságot, jelenleg e módszer szaktekintélyének számít. Hozzáértését és eredményeinek
színvonalát jelzi a legrangosabb folyóiratokban megjelent közleményeinek egész
sora.
Az utóbbi évek fejleménye, hogy a budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet professzorának , dr.Noszál Bélának a kezdeményezésére külön pályázat jött létre a
magyar oktatóink kutatói tevékenységének támogatására, a Richter Gedeon Rt.
jóvoltából. Ugyanakkor, a Studium-Prospero Alapítvány pályázata is lehetőséget
biztosít új műszerek beszerzésére.
A magyarországi intézetek önzetlen segítsége folytán a műszeres gyógyszervizsgálat csúcstechnikái is elérhetőekké váltak doktoranduszaink számára. Példa erre
a budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet, ahol NMR-vizsgálatok végzésére van
lehetőség. Példa erre dr.Rusu Aura volt doktoranduszom esete, aki a MOGyE
és a SOTE között fennálló együttműködési szerződés keretében végezhette el
Budapesten tézisének NMR vizsgálatait. A korábban dr.Klebovich Imre prof. által vezetett Gyógyszerészi Intézetben is készségesen fogadták doktoranduszainkat, hallgatóinkat. De, ilyen lehetőségekben a szegedi Gyógyszerésztudományi
Kar intézetei már vendégoktatói státuszom kezdeti időszakában, 1990/91-ben
részesítettek. Dr.Hohmann Judit prof. a HPLC- módszer, dr.Nagy Gábor (Farmakognóziai Intézet) az UV- spektrofotometria dr.Dombi György prof. (Gyógyszeranalitikai Intézet) az NMR-vizsgálatok, , dr.Aigner Zoltán docens (Gyógyszertechnológiai Intézet) a számítógépes adatfeldolgozás, modellezés terén
biztosítottak együttműködési lehetőséget, később is, szakdolgozatos hallgatóink
és doktoranduszaink számára is.
Doktoranduszaim közül többen (Şoica Codruţa, Trandafirescu Cristina, Fülöp
Ibolya) kisérletes munkájuk nagy részét a szegedi kar Gyógyszertechnológiai Intézetében végezhették, hála dr.Kata Mihály prof.segítő- és dr.Szabó Révész Piroska intézetvezető prof. fogadókészségének. Hallgatóink már negyedszázada a
szegedi Kar szívesen látott vendégei.
A MOGyE intézeteiben, Karunk eddigi története során, több mint nyolcvan doktorandusz - közülük több mint ötven 1990 után - nyert el doktori fokozatot, zömmel farmakognóziai-fitoterápiai területen, nagyrészt volt tanítványunk. Kémiai
profilban - 2013-al zárólag – 21 sikeres doktori védés volt (11 gyógyszerészeti
kémiából, 10 bioanalitikából).
Érdekességnek számít, hogy a MOGyE doktori Iskolája keretében szerzett habilitációt a temesvári „Victos Babeş” Orvosi és Gyógyszerészeti egyetem gyógyszeré179
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szeti karának két tanára : dr.Şoica Codruţa (gyógyszerészeti kémia) és Dehelean
Cristina (toxikológia). Előbbi a doktori címét Karunkon szerezte (2007).
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Egy diplomahonosítás története
A történelmi választóvonalnak számító 1990-es év elhozta az országunk számára
a nyitottság, a nemzetközi felzárkózás igényét is. Elindult ugyanakkor a szakemberek – köztük a gyógyszerészek – kiáramlása, elsősorban Magyarországra.
Másrészt, egyre több határonkívüli fiatal kezdte el tanulmányait magyarországi egyetemeken. Csak remélni mertük, hogy az egyetem elvégézése után a fiatal
szakemberek visszatérnek szülőhelyükre, Erdélybe.
De, mindkét említett helyzetben, munkavállalás esetén a diplomák honosítására,
kölcsönös elismerésére volt szükség, mely esetenként kiegészítő tanulmányokat
illetve különbözeti vizsgákat vont maga után a kérdéses országban. Aztán lassanként kialakultak a megfelelő törvényes keretek a két ország között a diplomák
honosítása kérdésében. Ekkor még nem állt fenn a nemzetközi harmonizáció,
országainknak még nem valósult meg az Európai Uniós tagsága.
Az 1997 június 6-án aláírt és a román kormány részéről 1998 december 31-én
ratifikált egyezmény értelmében a Magyarországon szerzett oklevelek romániai
honosítása „ a képzések egyenértékűsítésével, a tananyagok összehasonlításával
történik” (Népújság, 2002 október 22). A kölcsönös elismerést a tudományos
(doktori) címek elismerésére is kiterjesztették.
A külföldön szerzett diplomák honosításában az RMDSz Oktatási Főosztálya
már 1995-ben közvetítő szerepet vállalt a Tanügyminisztérium és a magyarországi intézmények között. Ennek igénybevételére a kérelmezőnek mellékelnie kellett
a tanulmányi anyakönyv hitelesített román fordítását, valamint - részletes módon
- a tanult tárgyakat évfolyamokra lebontva, tantárgyi programokat, tananyagegységeket, óraszámokat, a végső értékelés módját (kollokvium, vizsga) tartalmazó
dokumentációt.
Ilyen előzmények után érkezett egy napon az RMDSz Oktatásügyi Főosztálya
részéről a - szakértői minőségben történő - személyes felkérés egy marosvásárhelyi illetőségű, Szegeden diplomázott kérelmező (M.J.) gyógyszerészi oklevelének
honosítási folyamatában. A felkérés azon az alapon történt, hogy egyaránt oktatói
tapasztalattal rendelkeztem a szegedi és a marosvásárhelyi gyógyszerészti karokon.
Ennek alapján feladatom volt a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar évenként,
tárgyanként lebontott részletes programjának, valamint a kérelmező diplomadolgozatának román nyelvre való lefordítása. Ezzel számomra egy nagy figyelmet
és szakértelmet igénylő – hetekig tartó – munka (fogalmak értelmezése, pon181
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tos nyelvi átültetése) következett. A szakfordítás továbbítása nyomán a Nemzeti
Atesztáló Bizottság egy szakbizottságot jelölt ki a honosítási feltételek felülbírálására. Lévén, hogy a két Kar oktatási programjában tárgyi és terjedelmi eltérések is
voltak, különbözeti vizsgákat írtak elő és a román nyelvre átültetett szakdolgozat
helyi védését az államvizsga időszakában. Mindezek 2002 folyamán teljesültek és
2003 januárjában megérkezett a Magyarországon szerzett gyógyszerészdiploma
Romániában való honosításának igazoló irata.
E folyamat hozadékaként vállalhatott M.J. aztán oktatói munkát, majd kezdhetett doktorátusi tanulmányokat – egy ideig – a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti
Karon a SzOTE Gyógyszerélsztudomány Karán szerzett és Karunkon honosított
diplomája birtokában.
Mindent összevetve: örvendetes lenne, ha a diplomahonosítással minél több erdélyből származó fiatal szakember élne, térne haza és vállalna – néha áldozatos
– szerepet a magyar közösség, a magyar nyelvű oktatás erősítésére. Ez az áldozat
nem lenne nagyobb mint a Kar létrehozásában és megújításában szereplő oktatók
erőfeszítése – de ennek a tétje viszont ma sokkal nagyobb...
Érdemes e helyen kitérni a magyar szakmai szervezetek – Magyar Gyógyszerésztudománi Társaság, Magyar Gyógyszerész Kamara – több évtizedes küzdelme
nyomán elért sikerre: a gyógyszerészek fogalkozási doktori címének („doctor
pharmaciae”) odaítélésére, más szakok (orvos, jogász) mintájára. A történelmi
siker 2009 április 19-én öltött testet, amikor a budapesti Parlament Főrendházának dísztermében ünnepélyes keretek között adták át – első ízben - a dr.pharm.
diplomákat a magyarországi egyetemeken végzett különböző gyógyszerész generációknak. Jelentős megtiszteltetés és nagy élmény volt számomra, hogy a szegedi
kari delegációval részt vehettem ezen az ünnepélyes diplomaátadáson. Azóta évente - a végzősök ünnepsége a négy magyarországi egyetem gyógyszerészeti
karán a gyógyszerészdoktorrá avatás jegyében zajlik.
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A harmadik évezred elején
A harmadik évezred beköszöntével figyelemre méltó változás történt a dékáni
funkcióban. Új dékán került a Kar élére, a román oktatói többségnek megfelelően, Dogaru T.Maria előadótanár, egykori tanítványunk személyében. A dékánhelyettesi funkciót – amire én nem vállalkoztam - a Kar előző dékánja, Tőkés Béla
prof. töltötte be. Újabb négy évig azonos volt a dékánunk személye, a folytatásban
Dudutz Gyöngyi prof. lett a helyettese.
1996-tól voltam a Kari Tanács tagja, egészen a 2011-es nyugdíjazásig, 1998-tól
pedig 20 éven át a szaktárgyak katedravezetője. Ebben a minőségemben történt
az asszisztensképzés curriculumának a kidolgozása a kollegákkal , mely végül
2001-ben indult be - a javaslatomhoz képest egyetlen nyelvi változatban.
2008-tól a dékáni tisztséget egy másik volt tanítványunk, Muntean Daniela Lucia prof. vette át, aki a mai napig ebben a funkcióban van. Helyettese előbb Sipos Emese prof. volt, az Ő lemondása után – jelenleg is- Donáth Nagy Gabriella
előadótanár látja el ezt a feladatkört.
2010-ben a Gyógyszerészeti Kar életének legnagyobb horderejű tudományos eseményére került sor, amikor Marosvásárhely lett a gazdája a 14. Román Nemzeti Kongresszusnak. Az 1996-os nemzeti gyógyszerészkonferencia óta nem volt
hasonló rendezvény városunkban. A nagy gyógyszerész seregszemle szervezésében és lebonyolításában jelesre vizsgáztak a Kar oktatói és hallgatói egyaránt.
A szakma hazai kiválóságai mellett – élükön a rendezvény elnökével néhai Sorin
Leucuţa prof.-al – külföldi meghívottak is emelték a szakmai szinvonalat. Sikerült a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság két vezetőjét, Klebovich Imre és
Botz Lajos professzorokat is vendégül látni, mindketten nagy figyelemmel kisért
előadásokat tartottak. A kongresszuson elhangzó előadások kivonatai a MOGyE
akkor induló lapjának, az Acta Medica Marisiensis-nek (AMM - angol nyelvű) a
külön számában jelentek meg. Említésre méltó, hogy eredetileg mint a MOGyE
lapja 1955-től két évtizeden át két nyelven, párhuzamosan jelent meg az Orvosi
Szemle és a Revista Medicală, majd az utóbbi néven egyesítve 1990-ig. Utána a
lap neve a kétnyelvűséget tükröző Revista de Medicină şi Farmacie/Orvosi és
Gyógyszerészeti Szemle lett. Elvileg ezek tekinthetők az AMM elődjének.
A korábban négyévenkét szervezett kongresszusok között, két évre rá nemzeti
konferenciát tartottak. Az utóbbi időszakban már kétévente vannak a nemzeti
gyógyszerészkongresszusok.
Szakmai vonatkozásban 1990 után jelentősnek tekinthető, hogy 40 évi kényszerszünet után sikerült újraindítani az Erdélyi Múzeum-Egyesületet. Orvostudo183
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mányi Szekciójának székhelye Marosvásárhely lett. A ma már Orvos- és Gyógyszerésztudományi néven működő Szakosztály (EME OGySz) - melynek egyik
alelnöke gyógyszerész, jelnleg Sipos Emese prof. - az erdélyi magyar orvosi és
gyógyszerész tudományosság szervezete, fóruma az évi tudományos ülésszak.
Ez a nagyszabású seregszemle 2018-ban immár a 28. kiadásához érkezett. A
Szakosztály, a magyar tudományos nyelv ápolása által, fontos szerepet tölt be a
MOGyE magyar oktatóinak és hallgatóinak életében.
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Végjáték meglepetéssel ...
2006 júniusában – a már 15 éve folyó lelkes munka hevében szinte fel sem tűnt,
a munkaügyi osztály jelzése, hogy eljött az idő, kérni kell a munkaviszony meghoszabbítását. Ezt a nyugdíjkorhatár betöltésével évente meg kellett ismételni.
Természetesnek hatott, hiszen teendő az oktatásban bőven akadt, akárcsak a
doktoranduszok irányításában. Így történt ez a 2010 júniusában is, a 2010/11-es
tanévre.
2011 februárjától lépett életbe az elhíresült új oktatási törvény. A törvény legelső
intézkedésével hamarosan szembesültünk.
A téli vakáció időszakában voltunk, amikor február 9-én délután (!) telefonon
sürgősen behívott az Egyetemre a munkaügyi osztály vezetője, Cireş Felicia több
tanártársammal együtt. Kérdésemre válaszolva kijelentette, hogy most, az azonnali nyugdíjazás végett alá kell írnunk a munkaszerződés felbontását !? Ellenkező
esetben máris veszíthetünk a nyugdíjból...Hát ez az ultimátum nagyon furcsán
hangzott és az eljárást kimondottan méltatlannak tartottuk. A doktorátusvezető
professzoroknak kijáró 70 évet sem tartották tiszteletben, így a második félévben
már szerződéses óraadóként oktathattam.
Tekintve, hogy több doktoranduszom is ekkor tevékenysége teljében volt, jogom
volt az új tanév időszakára is pályázni. Szigorú pontozásos rendszert kellett teljesíteni, ami a nyugdíjazott tanárok közül hármunknak sikerült: dr.Deac Radu
szívsebész prof. , dr.Jung János patológus prof. és jómagam. Ennek nyomán – a
tanszék igénye szerint – a IV. éves román nyelvű előadásokat tartottam. Bár további évre is érvényes pályázatom volt, de 2012-vel zárult oktatói pályafutásom.
Szép gesztus volt dékánunk dr.Muntean Daniela Lucia részérél, hogy még felkért
egy ünnepi beszédre az V.évesek ballagási ünnepségén, a magyar tagozat részéről.
2012 tavaszán különben egy kari rendezvény keretében búcsúztatták a nyugdíjazott oktatókat, név szerint: dr.Dudutz Gyöngyi, dr.Gyéresi Árpád, dr.Kincses-Ajtay Mária, dr. Oşan Alexandrina tanszékvezető professzorokat, dr. Rogoşca Maria
előadótanárt. Ezzel a Gyógyszerészeti Kar időlegesen magyar professzor nélkül
maradt.
Sajnos a nagy reményeket keltő új tanügyi törvény előírásai közül ez volt az egyetlen cikkely, amelyet azonnal alkalmaztak. Nemzetiségi oktatásunkra vonatkozó,
jogos igényeinknek megfelelő cikkelyek gyakorlatba ültetése a mai napig ellenállásba ütközik.
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Leállásról a nyugdíjazás után sem akartam hallani. Igen, a „nyugalom” nem hagyott nyugodni, értelmes folytatást kerestem. Feleségem tettereje, aktivítása a példa számomra. Tudat alatt is igyekszem lépést tartani vele. Családom mindenkori
megnyugtató, biztonságot sugárzó környezete, két lányunk, négy szép unokánk
szeretete fontos hátteret jelent.
Elmondhatom, hogy – legalább gondolatban – tovább dolgozom, könyvekben
gondolkodom. Köteleznek az emlékek – és bár közhelynek tűnik – második otthonom, az Egyetem, a Gyógyszerészeti Kar, a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék,
tanárelődeink, tanítómestereink emléke...És az emlékek kosarából bőven van mit
merítenem. A közelmúlt, régmúlt emlékei egyaránt élénken élnek bennem. „Csak
a szépre emlékezzünk” szokás mondogatni. Ez csak részben lehet igaz, mert sorscsonkító sérelmeknek is zsilipet kell biztosítani, hogy a jövő ezeket ne ismételje.
És a „kockaköves” út végén levő felsőiskola múltjában és közelmúltjában ilyen alkalom többször is előfordult. Felemlítésük a való igazság megismerése érdekében
fontos. És a jövő nemzedékeknek fontos kiindulópont a múlt, mert ez szilárd alap
a jövő felé. És ez a múlt szilárd. Reméljük és kívánjuk, hogy további gyarapításával az idők viszontagságai dacára értelmes legyen a jövő.
Kegyeletünk és tiszteletünk övezze azok emlékét akik Marosvásárhelyen az orvos, majd 70 évvel ezelőtt a gyógyszerészképzést nyelvünkön megteremtették.
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Gyógyszerészetünk a múlt és jövő mezsgyéjén
Az 1990 előtti évtizedek oktatására a viszonylag magas gyakorlati óraszám – pl.a
gyógyszerészeti kémia esetében 5-6 óra/hét - és a kémiai profilú tárgyak dominanciája volt a jellemző. A XX. század derekától azonban, a korábban a receptúrai
gyógyszeranyagok fiziko-kémiai tulajdonságaira, a receptkészítésre összpontosító programok az ipari gyógyszergyártás ugrásszerű fejlődésével felülvizsgálatra
szorultak. Ahangsúly egyre inkább a gyógyszerek hatásmódjára, az orvos-biológiai ismeretekre terelődött. A gyógyszerformulálás, a gyógyszeranyagok szervezetbeni sorsának megismerése önálló, új fejezeteket nyitottak , a biofarmácia és
a farmakokinetika kialakulását eredményezve. A gyógyszerformulálás változatos
eszközeivel jelentősen növekedett a készítmények technikai skálája, mely egyre
inkább háttérbe szorította a gyógyszerész manuális, receptúrai tevékenységét, a
gyógyszertári gyógyszerkészítést. A gyógyszerhatástani, a kórélettani ismeretek
bővülésével a gyógyszerészi tanácsadás lett a gyógyszerész hangsúlyosabb szerepköre.
Az ipari gyógyszergyártás és forgalmazás , a gyógyszerkereskedelem rendkívül
jövedelmezővé vált. Bevonult a gyógyszerészképzésbe a marketing és menedzsment oktatása is. A média eszközeit is felhasználva a gyógyszerek reklámozása
– sajnos – megszokottá vált, bár ezekben az anyagokban felbukkan a „kérdezze
meg orvosát, gyógyszerészét” fedőutalás is. Ilyen helyzetben, a tőkegazdaság körülményei között, a gyógyszerész szakmai, erkölcsi tartása, a betegközpontú gyógyítás és a jövedelmezőség – fenntartható vállalkozás függvénye. Az informatika
szédületes térhódításával a gyógyszerész is páratlan lehetőségek birtokába került.
Nem túlzás kimondani: a klasszikus szakmánk a jelen és a jövő fiatal szakembereinek privilégiumává vált.
A paradigmaváltás a szakma új korszakának alapvető ismérve, mely a gyógyszerészképzést is átformálja. A fejlődés dinamikája mindig lépéselőnyben van. A
jövő döntő kihívásainak igen nagy a tétje.
A találgatások és jóslások csapdáját elkerülve bizakodnunk kell abban, hogy a
gyógyszerész szakma fennmaradását és jövőjét úgy a szakoktatás, mint annak
gyakorlata folyamatos megújulással majd mindenkoron biztosítani tudja.
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A XX. század hihetetlen tudományos fejlődése ugrássszeű változásokkal folyatódott a harmadik évezredben. Az új nemzedékek egyre nagyobb kihívásokkal
szembesülnek, az oktatást szinte teljesen forradalmasították az informatika csodái, nehéz belátni mi történik akár 10 év múlva a szakma területén. Egyre inkább a gyors alkalmazkodás, mint a részletek ismerete lesz a döntő. Dilemmák
- más szempontból - már korábban érintették nemzedékeinket, az évtizedek
során gyors változások következtek be környezetünkben s így az életünkben is.
Így sok mindennek megéltük a fordítottját (ellentétét) is: születésünk helyének
változása nélkül változott és visszatért az állampolgárságunk, éltünk népköztársaságban, áttértünk a szocializmus útjára és visszatértünk a kapitalista piacgazdaságba. Szakmánk vonalán a gyógyszertárak államosítása után a privatizációt is
megértük.
Ismeretszerzés szinte lehetetlen felejtés nélkül, s így rögzítés nélkül sok történelmi esemény is a feledés sorsára jut. A történelmi korok meghatározó szerepét, az
ismeretszerzés és szüntelen fejlesztés színvonalát időnént értékelni kell. Emlékeznünk kell arról, hogy honnan indultunk, helyes volt-e az út amelyet követtünk,
voltak-e megtorpanásaink. Vonatkozik a mérlegkészítés az iskolára is. A fenti
gondolatok sarkalltak a jelen emlékkötet összeállítására, hogy az évforduló kapcsán sorokba foglaljam azokat a történéseket, melyeknek a közel hat évtized alatt
magam is tanúja, részese voltam, amelyeket a tanulmányaim és az egész szakmai
életem színhelyéül is szolgáló hajdani iskolám, majd munkahelyem és alkotó műhelyem színterén átéltem.
Ars longa, vita brevis est – mennyire igaz. De ugyanezt állíthatjuk a scientia/
schola, a tudomány és azt megalapozó iskola esetére is. Legalábbis, kortalan
jelentőségüket tekintve, az emberi élethez képest. Az iskola szerepe manapság
(is) az ismeretek megszerzésének, gyarapításának és gyakorlatba ültetésének az
iránymutatója, az emberiség fennmaradásának és haladásának záloga, akárcsak
a hit.
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Nemzedékváltás
Dr. Sipos Emese
A XXI. század első évével a Gyógyszerészeti Kar életének is egy újabb fejezete kezdődött. Ebben az évben a Farmakognózia és fitoterápia tanszéket 10 éven
keresztül vezető dr. Csedő Károly doktorátusvezető professzort nyugdíjazták és
helyét dr. Eşianu Sigrid előadótanár vette át.
Dr. Tőkés Béla egyetemi tanár, doktorátusvezető, aki Karunk Dékáni tisztségét is
betöltötte 1996 és 2000 között, 2007-ig vezette a Fizikai kémia tanszéket, nyugdíjba vonulásáig. Azóta a tanszék vezetője dr. Dónáth Nagy Gabriella előadótanár,
a Kar dékánhelyettese.
A 2011-es év, az új oktatási törvény (Legea Educaţiei Naţionale 1/2011) érvénybe
lépésének köszönhetően, meghatározó jellegű volt a MOGYE és így a Gyógyszerészeti Kar életében. Ám sajnos, a törvény előírásai által biztosított önállóság
megvalósulása helyett, csak egy reménytelen harc kezdetét jelentette!
A fent említett törvény, amelyet Románia parlamentje elfogadott, lehetőséget biztosít a törvényes magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés megszervezésére,
önszerveződésére (135. cikkely), a doktorátusi tanulmányok anyanyelven történő
végzésére (161. cikkely) és - nem utolsó sorban - a MOGYÉ-t megnevezi (363.
cikkely) azon három állami multikulturális felsőoktatású intézmény között, amelyekben a román mellett magyar nyelvű oktatás is zajlik.
A MOGYE magyar oktatói abban a hitben, hogy az egyetem vezetősége törvénytisztelő, nagy reményekkel várták az egyetem Chartájának módosítását a törvény
előírásainak megfelelően. De sem a Charta szövegében, sem a valóságban nem
történt semmiféle, a törvényben foglaltak szerinti módosítás, minden maradt
úgy, ahogyan addig volt: a Karok szerkezetében nem történt változás, nem jöttek
létre a magyar főtanszékek (departamentumok), a magyar nyelvű gyakorlati oktatás bevezetése is elmaradt. Tiltakozásképpen az egyetem szenátusának magyar
tagjai kivonultak a szenátusi gyűlésről és az összes magyar oktató távol maradt az
egyetemi választásoktól.
Elindult a szélmalomharc. A magyar oktatók vezetősége beadványok egész sorát
küldte az Oktatási Minisztériumba, az éppen hivatalban lévő tanügyminiszterrel
folytatott tárgyalások éveken át tartó sorozata kezdődött el, ám a siker többször is
felvillanó délibábja ellenére, eredményt egyik sem hozott.
Említésre méltó, hogy a Gyógyszerészeti Kar magyar oktatói már az első perc189
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től kezdve testületileg részt vettek az Orvosi Kar magyar oktatóinak gyűlésein, a
megbeszélésekbe aktívan bekapcsolódtak és véleményt nyilvánítottak. Ennek a
közös megoldáskeresésnek eredményeként született meg a 2012-es Kormányhatározat (Hotărâre de Guvern 230/2012. március 27.), amely a MOGYE keretében
létrehozandó, magyar és angol nyelven működő, Orvosi- és Gyógyszerészeti Karról rendelkezik. Sajnos, ez a Kormányhatározat sem volt elegendő ahhoz, hogy
rábírja az egyetem vezetőségét a törvény betartására, sőt, az Ungureanu kormány
bukását eredményezte.
2012 szeptemberében tűnt fel egy újabb reménysugár. Marosvásárhelyen, a miniszterelnök, a kormányszóvivő, három miniszter, az egyetem vezetősége, a magyar oktatók vezetőségének képviselői és számos politikus jelenlétében megszületik, az úgynevezett „hét pontos megállapodás”. Ennek a megállapodásnak a 7.
pontja szól a magyar főtanszékek létrehozataláról, az Orvosi Kar akkreditációja
után. A megállapodásban foglaltak szerint a magyar oktatók saját maguk választhatják meg képviselőiket az egyetem szenátusába és kari tanácsaiba, valamint nevesíthetik tisztségviselőiket.
Az Orvosi Kar román és magyar nyelvű oktatásának külön-külön megvalósuló akkreditációja mintaként szolgált a Gyógyszerészeti Kar 2014-ben esedékes
akkreditálásához, hasonlóképpen - önállóan - a két oktatási nyelv számára. Az
akkreditálási folyamat kezdetekor, vagyis 2014 januárjában, még az egyetem vezetősége is így gondolta. Ezt bizonyítja, hogy az egyetem szenátusa megszavazta,
hogy úgy a román, mint a magyar nyelvű oktatás számára végleges akkreditációt
kér. Csakhogy, a májusban, a Gyógyszerészeti Karra látogató akkreditációs bizottság az egyetem vezetősége által összeállított önálló dokumentációkat – külön
a román és külön a magyar nyelven megvalósuló oktatásét –, csak akkor értékelhette volna, ha a gyakorlati oktatás is kétnyelvű. Mivelhogy ez nem így szerepelt
a bemutatott anyagokban, az akkreditációs bizottság dolgavégezetlenül távozott,
érzékelve, hogy az egyetem által erőltetett változat, nem teljesen felel meg a törvény előírásainak. Erre a helyzetre reagálva, az egyetem vezetősége a szenátus
júliusi gyűlésén elfogadtatott egy, - az egyetemen 1948-tól létező magyar nyelvű
gyógyszerészképzést tekintve - erősen diszkriminatív, felháborító határozatot,
miszerint a román nyelvű gyógyszerészoktatás számára végleges, míg a magyar
nyelvű oktatás számára ideiglenes akkreditációt kérnek. Folytatásként a szeptemberi szenátusi gyűlésen „bűnbak kinevezésre” került sor, a Gyógyszerészeti
Kar magyar dékánhelyettesét, jelen sorok íróját, jelölték ki felelősnek a magyar
nyelvű gyógyszerészoktatás ideiglenes akkreditációjához szükséges dokumentáció összeállítására. Ennek megtagadása fegyelmi eljárás elindítását és elmarasztaló rektori fegyelmi határozatot eredményezett. A decemberben visszatérő akkreditációs bizottság a magyar oktatási program akkreditálására két lehetőséget
ajánlott fel: a román tagozattal közös végleges, vagy önálló, de ideiglenes akkre190
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ditáció. Ekkor történt egy rendkívül fontos, a Gyógyszerészeti Kar életében példaértékű esemény: a dékánhelyettes hívására néhány perc alatt összegyűlt a Kar
összes magyar oktatója, és a két felajánlott lehetőség ismertetése után, elfogadtak
egy nyilatkozatot, amelyben egyöntetűen és egyértelműen elutasították mindkét
verziót, jelezvén, hogy ezeket törvénytelennek tekintik. Ez a kiállás az egyetem
vezetőségének durva fenyegetőzését vonta maga után, de a Gyógyszerészeti Kar
magyar oktatói példásan és egységesen kitartottak és ezért megérdemlik a név
szerinti megemlítést: Kelemen Hajnal, Sipos Emese, Nagy Előd, Dónáth Nagy
Gabriella, Varga Erzsébet, Kolcsár Melinda, Máthé Lehel, Barabás Hajdú Enikő,
Vancea Szende, Fülöp Ibolya, Rédai Emőke, Májai Erzsébet, Kovács Béla, Gáll
Zsolt, Szabó Zoltán.
A Gyógyszerészeti Kar akkreditációjáról Bukarestben döntöttek, egy törvénytelen, de jelenleg is érvényben lévő határozattal egyetlen gyógyszerészképzési „vonalat” akkreditáltak, kétnyelvű oktatással.
Az egyetem vezetősége, a 2011-es oktatási törvénynek a számára kedvező cikkelyeit a legrövidebb időn belül alkalmazta. Az első lépés a 65. életévüket betöltő tanárok azonnali nyugdíjazása volt, melynek nyomán –átmenetileg- a Kar magyar
professzor nélkül maradt. A három magyar tanszékvezető professzor nyugdíjazása után a tanszékek vezetésével az előadótanári rangban levő volt tanítványaikat
bízták meg. Így a Gyógyszeripari tanszéken dr.Dudutz Gyöngyi prof. utóda dr.
Sipos Emese, a Gyógyszerészeti kémia tanszéken dr. Gyéresi Árpád prof., doktorátusvezető utóda dr. Kelemen Hajnal, a Toxikológia és biofarmácia tanszéken
dr. Kincses Ajtay Mária prof. utóda, dr. Croitoru Mircea előadótanár lett. Ezzel
lezárult a nemzedékváltás utolsó aktusa.
A fiatal magyar kollégáknak az elmúlt évek során számos kihívással, nehézséggel
kellett szembenézniük. Az egyetemi ranglétrán való előrehaladást számos tényező nehezítette. Egyrészt folyamatosan változtak és egyre nehezebben teljesíthetőkké váltak az előlépéshez szükséges kritériumok, mint például a nemzetközi
vagy országos szintű, nyertes pályázatokban való részvétel vagy a nemzetközileg
elismert, impakt faktorral rendelkező tudományos szaklapokban való publikálás.
Ehhez még hozzájárult az egyetem vezetőségének önkényes határozata, miszerint
a 2017-es évben - rektori döntést követően - a Gyógyszerészeti Karon nem engedélyezték professzori állások meghirdetését. Az, hogy jelenleg a Gyógyszerészeti
Karnak személyemben csak egyetlen magyar professzora van, a fent említett nehézségeknek és nem a magyar oktatók nem megfelelő felkészültségének, teljesítményének a következménye.
Az oktatás terén fontos megvalósításnak tekinthető, a 2013-ban induló – jelenleg
is az egyetlen – magyar nyelvű mesterképzés, Orvosi biotechnológia szakon. Az
oktatás a Gyógyszerészeti Kar keretében történik, de a képzésben több orvos kol191
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léga, valamint a Pécsi Tudományegyetem vendégelőadó tanárai is részt vesznek.
Évente 25 helyre szerveznek felvételi vizsgát és az elmúlt 5 év alatt 68-an szerezték
meg a mesterfokozatot, ebből 52 gyógyszerész, 5 orvos, 4 biológus, 1 vegyész és
6 biomérnök.
Jelenleg a Gyógyszerészeti Kar 20 magyar oktatója nehéz küzdelmet folytat az
egyre növekvő hallgatói létszámmal, a kötelezően teljesítendő oktatási feladatokkal és nem utolsó sorban, a román többségű egyetemi és kari vezetőséggel. Elődeink példás helytállása, kitartása lebeg a szemünk előtt, hiszen az, hogy a Kar
számos nehézség ellenére is fennmaradt elsősorban mindenkori oktatóinak köszönhető, akik meghátrálást nem ismerve, kemény, megfeszített munkával bebizonyították, hogy a 70 évvel ezelőtt létrejött Karnak mindig létjogosultsága lesz.
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A cselekvő létezés és tenni akarás évtizedei
Dr.Albert Levente
Visszaemlékezéseimet a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon töltött két évtizedre (1967-1987) epizodikus emlékezetemre hagyatkozva írtam. Emlékeket
elsősorban a kémia oktatásáról és műveléséről őrzök, ezért a visszaemlékezésben sok a szakmai önéletrajzi elem, sok a kémia. A húsz év alatt aktívan részt
vettem a Kar sokszínű életében is, ami szintén mély nyomot hagyott bennem.
Miközben az emlékek és érzések apró üvegcserép darabkáit próbáltam egységes
képpé formálni éreztem, hogy ezekből más helyen és más időben az alábbitól
sokban különböző kép rajzolódna ki, hasonlóan egy kaleidoszkóphoz, amelyben
egy mozdulatra új geometrikus forma keletkezik. Biztos vagyok benne, hogy az
a másik kép, vagy talán egy harmadik is, az elsőhöz hasonlóan csillogó és igen
szép lenne. Megszépítené az ifjúság, a pályakezdés, az időtávlat és főleg az, hogy
nagyon szerettem a Karon dolgozni.
1966-ban évfolyamelsőként (magyar tagozat) szereztem kutató vegyészoklevelet
Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. Államvizsga dolgozatomban
összefoglalt több éves kutatási eredményeim megjelentek a Justus Liebig Annalen
der Chemie c. szakfolyóiratban (1968). Ezek alapján kaptam kinevezést a Gyógyszerészeti Kar Szerves Kémia Tanszékére, ahol megszakítás nélkül dolgoztam két
évtizeden át. Mindvégig én voltam a legfiatalabb magyar férfi oktatója a Karnak.
Az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet szerkezetében és működésében őrizte a
humboldti-bolyais hagyományokat. Az Intézetben négy Karon folyt az oktatás,
a Karokon Katedrák működtek, ezek Tanszékeket foglaltak magukba. Az oktatás
két nyelven folyt, nyoma sem volt a 407/1945-ös királyi törvényerejű rendeletben
beígért magyar nyelvű képzésnek. Az egyetem működését jól képzett adminisztratív, műszaki és kisegítő személyzet segítette.Az infrastruktúra az országos átlaghoz viszonyítva igen jó volt. Működtek az egyetemi klinikák,a kutatói- és hallgatói laboratóriumok és előadótermek, a Központi Könyvtár, a híres Botanikus
Kert, a Gyógynövénykert, a műhelyek. A hallgatók túlnyomó többsége diákotthonokban kapott elhelyezést és a menzán étkezhetett. Kiváló sportcentrum állt a
hallgatók és a dolgozók rendelkezésére, ahol Kakuts Endre tanár úr vezetésével
országos és nemzetközi sportsikerek is születtek.
Boldogság és büszkeség töltött el, hogy egy ilyen rangos, nemzetközileg jegyzett
felsőoktatási intézet oktatója lehettem. Ezek az érzések máig élnek bennem. Úgy
véltem, hogy az intézetet és a Kart áthatja a kolozsvári és marosvásárhelyi nagy
elődök szelleme, kiemelkedő munkájuk nekünk, utódoknak kötelezettséget je193
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lent, és az őket övező fényben lehetőségünk nyílik a kiteljesedésre. Miközben a
Kosárdombra épített gyönyörű épület kerítése mellett bandukoltam a munkahelyem felé, úgy éreztem, hogy valóban az „égbe nyúlnak” azok a kockakövek (Bárányi Ferenc: Égbenyúló kockakövek. Facla, Temesvár, 1983). Később jöttem rá,
hogy abból a rózsaszínű ködből, ami akkor élt bennem sok helyen csúnya fekete
hegyormok is kiemelkednek.
A Gyógyszerészeti Kar oktatói barátságosan fogadtak, itt mindenkinek kijárt
a megelőlegezett bizalom. Rövid idő alatt megismertem az oktatókat és a más
munkakörökben dolgozó kollégákat. Az alapító tanárok közül távolról megfigyelhettem, vagy megismerhettem Hankó Zoltán, dr. Mártonfi László, dr. Eperjessy Anna egyetemi tanárok és dr. Kiss Árpád egyetemi előadótanár munkáját,
viszonyulását a munkatársakhoz és a diákokhoz. A látszólagos „apróságokra” is
odafigyeltem. Örökre belém ivódott Mártonfi László professzor elegáns gesztusa:
vizsga után rózsát tett a hallgató leckekönyvébe, így gratulált tudva, hogy előző
nap ment férjhez. Azt a szokását, hogy előadás előtt meghajolt a hallgatók előtt
átvettem és később, két és fél évtizeden át a soproni egyetemen én is gyakoroltam.
A dékán dr. Rácz Gábor egyetemi tanár volt, egy nagyformátumú, több nyelven
beszélő, szakmailag jól felkészült, művelt ember, kitűnő előadó. A Karon egyedül Ő vezetett doktori tanulmányokat. Három ciklusban összesen 18 évig volt
első számú vezető, személyisége, vezetési stílusa, munkatársaihoz való viszonya
rányomta a bélyegét a Kar egész életére. Megítélése ambivalens volt, de érdemeit
senki sem vitatta el. 1976 és 1984 között általános megelégedésre a galenika kitűnő professzora, dr. Ádám Lajos vezette a Kart.
A Kémia Katedra (és egyben az Analitikai Kémia Tanszék) élén dr. Soós
Pál egyetemi tanár állt. Az analitikai kémián kívül jelentős szerves-, bio- és
élelmiszer kémiai ismeretekkel is rendelkezett. A klasszikus analitikai kémiát
művelte, de nem zárkózott el a modern eljárások megismerésétől sem. Jelentős
volt a szakírói munkássága is. Az utolérhetetlen szellemű és tudású dr. Spielmann
József egyetemi tanárral közösen könyvet írtak Nyulas Ferencről az első magyar
nyelvű kémia könyv szerzőjéről, Erdély főorvosáról (Spielmann József – Soós
Pál: Nyulas Ferenc. Akadémiai Könyvkiadó, Bukarest, 1955). Soós professzor
igényes, szigorú vezető volt, aki minden tőle telhető segítséget megadott az
oktatóknak tudásuk gyarapításához. Megkövetelte a továbbképzéseken való
részvételt és támogatta is azt. Szorgalmazta az innovációs tevékenységet, tudva,
hogy a műszer- és eszközpark kiegészítésre szorul. Nála még létezett beszámoló
az elvégzett munkáról és fontosnak tartotta ki is értékelni azt. Emlékszem, az
első előadásaim egyike előtt az előadóterem ajtajában várt, az első padban ülve
minden szavamat lejegyezte és utána a szobájában szigorúan kiértékelte.
Soós professzor és Józsa Sándor laboráns között legendás volt a szakmai és embe194

Első év - A “gólya” korszak

ri kapcsolat. Józsa kitűnően utánozta a professzor hangját és hanglejtését. Szokása volt, hogy a becsukott kutató- és gyakorló laboratóriumok ajtaján kívül állva a
professzor hangján dörmögött, nagy riadalmat keltve a bent dolgozókban.
1973–tól a Kémia Katedra vezetését dr. Teodor Goina egyetemi tanár vette át, a
továbbképzések, a beszámolók, a minőségjavító ellenőrzések megszűntek, más
„fontosabb” szempontok kerültek előtérbe.
A Szerves Kémia Tanszéket 1948 és 1977 között dr. Kiss Árpád egyetemi előadótanár vezette. 1959 és 1980 között Czégeni József volt a tanársegéd, 1953 és 1985
között Honfi János a laboráns. Könnyen beilleszkedtem. Kiss Árpád jóindulattal
viszonyult hozzám, és amikor látta, hogy szeretem a kutató munkát, szabad kezet
kaptam tőle. Ezért Honfi bácsi elnevezett „kicsi főnök”- nek. Kiss Árpád vezetése
alatt csupán a feltételezett citosztatikus hatású aminosav származékok és peptidek kutatásában kellett részt vennem.
A Kolozsváron megkezdett újvegyület kutatást szerettem volna folytatni Marosvásárhelyen is, de ehhez hiányzott a szerves analitikai háttér. Saját költségen
megvásároltam különböző kolozsvári intézetekbőla Dumas-féle égetéses nitrogén-meghatározó készülék elemeit és azokból összeállítottam a teljes készüléket.
A készülék működőképes volt, a mérés azonban igen hosszú és fáradságos, ezért
Schöniger eljárását követve egy gyors halogén, kén és foszfor meghatározó készüléket terveztem, amit műszaki újításnak fogadtak el. A kidolgozott analitikai eljárás és a készülék gyors gyógyszeranalízisre is alkalmas volt, fontos szerepet kapott az egy éves külföldi ösztöndíjam elnyerésében (Istituti di Sanita Róma,1970).
Egy évig komolyan készültem, hogy minél jobban kihasználhassam ezt a ritka
lehetőséget. Végül nem engedtek kiutazni, mondhatnám, „természetesen”.
A kutatásokhoz szükségem volt olvadáspont mérő készülékre is, amit magas olvadáspontú vegyületeknél akartam használni. Terveztem egyet, ezt is elfogadták
műszaki újításnak és legyártották az egyetem legendás műhelyeiben. Így megnyílt a lehetőség a preparatív kémiai kutatásaim előtt, bár némi ellenszolgáltatás
fejében néha a kolozsvári egyetemen is végeztek nekem elemanalízist. A szintézisek során gyakran használtam bonyolult, üveg-, fém- és műanyag elemekből
összeállított készülékeket, ezeket megterveztem és a műszakon Csergezán Árpád
és Cornel Pologea üvegtechnikus kiválóan elkészítette őket.
Kémiai szakirodalmat az egyetem könyvtárában csak szórványosan találtunk és
ez, valamint a külföldi tanulmányutak és konferencia részvételek hiánya kutatói
horizontunkat beszűkítette. Ennek ellensúlyozása végett Kolozsvárra vagy Bukarestbe utaztunk irodalmazni. Szokás volt az ott kikért kötetekben lévő szakcikkek
lefényképezése, a kockákat azután Berekméri úr az egyetem fotólaboratóriumában átmásolta a lehető legkisebb fotópapírra. A szöveget nagyítóval olvastuk. A
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költségeket magunk fedeztük. Máig őrzök olyan könyvet, amelynek minden lapjára hat ilyen fotópapír van beragasztva. Gyakran jelentett nehézséget a szükséges
vegyszerek beszerzése is, bár Kim Sándor raktárvezető mindent megtett, hogy
segítségünkre legyen. Ilyenkor maradt a „kölcsönkérés”. Végső esetben Kolozsvárról jött a baráti segítség.
A szakirodalomban nem közölt asz-triazin-, tiazol-, szidnon- és szterol származékokat szintetizáltam, ami lehetővé tette, hogy a preparatív kémia mellett
bekapcsolódjak interdiszciplináris kutatási területekbe is. Kémikus-, gyógyszerész-, biológus- és orvos kollégákkal (Bérczes-Lucki Judit, Czégeni József, Eperjessy Anna, Gyéresi Árpád, Floarea Ispas, Kisgyörgy Zoltán, Kiss Árpád, Kun
Imre, Adriana Popovici, Liviu Ştef, Gabriela Suciu, Szánthó Klaudia, Tőkés Béla)
együtt tanulmányoztuk a szintetizált új vegyületek szerkezete, fizikai-, kémiai paraméterei és biológiai hatása közötti összefüggéseket és az eredményeket közösen
publikáltuk. Egy általam szintetizált, szakirodalomban le nem írt szidnon származék dr. Gyergyai Ferenc orvosprofesszor kutatásai során igen hatásos citosztatikumnak bizonyult, a szintézisére és a vele történő kezelésre szabadalmi oltalmat
kaptunk. Máig sajnálom, hogy a kiváló gyógyszerésztudományi és matematikai
tudással rendelkező Papp József tanársegéddel nem sikerült közös kutatásokat
folytatnom.
Az interdiszciplináris probléma megközelítésen alapuló szellemiséget voltak hivatottak elmélyíteni a Szerves Kémián tartott szombat kora délutáni megbeszélések is. Egy Berzelius-pohárnyi kávé és némi általam egy évig érlelt gin elfogyasztása mellett szigorúan szakmai kérdéseket vitattunk meg mindaddig, amíg
egy kollégánk a katedravezetőnél fel nem jelentett. Sok érdekes téma merült fel
ezeken a kötetlen megbeszéléseken, amelyeket áthatott a minőségigény és a különböző tudományterületek művelőinek alkalmat nyújtott egymás munkájának
megismerésére, a véleménynyilvánításra, a baráti hangvételű tudományos vitára.
Veszteség volt, hogy nem folytathattuk.
Szakmai fejlődésemre nagy hatással volt találkozásom dr. Tőkés Béla egyetemi
előadótanárral, későbbi egyetemi tanárral, dékánnal. A Kar kémikusai között Ő
képviselte az elitet, értékteremtő, mintaadó szerepet töltött be. Kiváló szellemi képességei mellett igen alapos és szerteágazó szakmai ismeretekkel is rendelkezett.
Kezdetben a heterociklusos vegyületek kutatásában működtünk együtt, majd a
doktori tanulmányaim során bevett az általa vezetett, akkor formálódó marosvásárhelyi polarográfiás iskola tagjai közé. Sok segítséget nyújtott nekem a doktori
tanulmányaim alatt szintetizált 32 új szterol-nitrát polarográfiás méréseiben, a
kiértékelésekben, a reakciókinetikai kutatásokban. Mondhatnám, második doktori vezetőmmé vált. Emlékeimben őrzöm finom humorát is.
Doktori tanulmányaimat Kolozsváron a RTA Kémiai Intézetében folytattam dr.
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Francisc Hodoşan, az RTA doktora, intézetigazgató vezetésével. Igazi kémikussá mellette váltam. Európai színvonalú kémikus és igazi értelmiségi ember volt,
aki minden doktoranduszával annak anyanyelvén beszélt. Érdekesnek találtam,
hogy magyar nyelven levelez Günther Snatzke bochumi professzorral. Ez utóbbinak nem voltak magyar kötődései, csupán szerette a magyar nyelvet. Öt éven át
kiküldetés vagy tapasztalatcsere címén, illetve a nyári szabadságaim alatt évente
két-három, egyik évben hat hónapot töltöttem az RTA Kémiai Intézetében, ahol
minden segítséget megkaptam a professzortól a rendkívül drága vegyszerektől
kezdve a kölcsön adott polarográfig. Saját laborasztalánál dolgozhattam. Viszonzásul csak Rejtő Jenő könyveket kért. Jellemző a Karunkon uralkodó viszonyokra, hogy a doktori védésemre autóbusszal jöttek el Kolozsvárra a kollégák. Ez a
gesztus igen jól esett nekem.A védésen a hallgatóság körében nagy derültséget
váltottam ki azzal, hogy egy nagy bőrönddel a kezemben léptem fel a pulpitusra. Nem értették, hogy mi következik: védeni fogok, vagy árubemutatót tartok.A
bőröndben a katedravezetőnk kifejezett utasítására az összes polarográfiás mérésemeredményeit tartalmazó papírtekercsek lapultak. Ezt a teljesen fölösleges
és értelmetlen kérést azzal indokolta, hogy szerinte előfordulhat, hogy a védésen
valaki meg akarja nézni a vonatkozó polarogramokat. Körülbelül 500 m papírról
volt szó, abból kellett volna gyorsan, védés közben válogatni!
Felső „sugallatra” szerződéses kutatásokat is folytattunk (Albert Levente: A nikkelező fürdők szerves anyag tartalmának mennyiségi meghatározása- Electromureş, Marosvásárhely (1969); Albert Levente, Floarea Ispas: Az orto-nitroanilin
előállítása acetil-nitráttal történő szelektív nitrálással. Azomureş, Marosvásárhely
(1981); Albert Levente, Francisc Hodoşan: Szteránvázas folyadék-kristályok előállítása és tanulmányozása. RTA Kolozsvári Kémiai Intézete (1983). Kolozsváron
részt vettem a mezőgazdasági területeken használt feromonok szintézisében és a
csapdák előállításában is.
Szívügyem volt az oktatás és ebből hála Istennek bőven kijutott. Az oktatásban
pedagógus apám intelmeire támaszkodtam: szeresd a tanítványt, csak azt tanítsd,
amit tudsz, és soha ne kivételezz. Próbáltam megfogadni a tanácsait. Öt évtizedes
egyetemi oktatói tevékenységem alatt soha nem vittem be az előadásaimra más
segédeszközt, csak krétát. Figyelembe vettem Tacitus bölcsességét is: „a túlzott
közvetlenség a tekintélyt, a túlzott szigor a szeretetet csökkenti”.
A szerves kémia tárgyat két félévben, heti 4 óra előadás és 5 óra laborgyakorlat
keretében oktattuk. Az előadásokat két nyelven, a gyakorlatokat románul tartottuk. Gyakornokként (1967-1970) feladatom volt a gyakorlatok előkészítése és előzetes bemutatása, részvétel minden előadáson és gyakorlaton. Laborgyakorlatot
nem vezethettem. Tanársegédként (1970-1977) a kötelező óraszám elérése miatt
a szerves kémia mellett biokémia- és analitika gyakorlatokat is vezettem, adjunk197
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tusként (1977-1987) szerves kémia előadásokat tartottam magyar- és laboratóriumi gyakorlatokat román nyelven. A szerves kémia gyakorlatok vezetésének
rejtelmeibe Czégeni József, a biokémia gyakorlatokéba Máthé János tanársegéd
avatott be. Később a biokémián hozzánk csatlakozott Ştefan Hobai gyakornok
is. A biokémia gyakorlatokat dr. Kovács (Klocza) Ibolya adjunktusnő szigorúan
ellenőrizte. Az analitikai gyakorlatok megtartásában Silvia Duşa tanársegédnő
volt segítségemre. Az elegáns megjelenésű és művelt, szakmailag jól felkészült dr.
Blazsek-Bodó Ágnes adjunktusnőt abban az időben kezdték kiszorítani az Analitika Tanszékről. Kárpótlásként egyszemélyes tanszéket kapott, ami később egy
személlyel bővült.
Szívesen dolgoztam a Szerves Kémián. Jó hangulat uralkodott, elsősorban Czégeni József ellenállhatatlan humora miatt. Ő nem volt nagy híve a labormunkának, de annál inkább képezte magát elméleti síkon. Rendszeresen jelentek meg
írásai szaklapokban és a megyei újság különszámaiban. Emlékezetes számomra
egyik frappánsválasza, amit egy orvosprofesszor kérdésére adott egy május elsejei kötelező kivonuláson. Az egyetem dolgozóinak már hajnalok-hajnalán meg
kellett jelenniük a nagy posta mögött, ahol akár órákig is várakoztunk. Legelöl
kilenc jól megtermett ifjú állt, kezükben a Központi Bizottság egy-egy tagjának
hosszú rúdra illesztett fényképével. A professzor tudta, hogy mikor indulunk,
csak egy negyedórával a vonulás előtt jelent meg és távolról odaszólt Czégeninek:
Jóska mester, az egyetemi professzorok hová állnak? Amire azonnal jött a válasz:
a képmutatók mögé professzor úr.
Honfi János fáradhatatlanul és megbízhatóan végezte a laboránsi teendőket és
sokat segített a kutatásokhoz szükséges laboratóriumi készülékek összeszerelésében, egyszerű labor műveletek elvégzésében is. Ezek mellett fönséges török
kávékat főzött. Csavarintos székely esze egy alkalommal megmentett a büntetéstől. Mint legfiatalabb oktató, én voltam a vegyszerfelelős. Bizonyos okok miatt a
tízliteres alkoholos üveg tartalma az igazolhatónál gyorsabban fogyott, a hiányt
vízzel pótoltuk, követve az üveg külső falára ragasztott papír mércét. Egy fővárosi
ellenőrző csoport meglátogatott és ismerve a trükköt sűrűségmérőt kért. Persze
Honfi szerint ilyen nekünk soha sem volt és hiába küldték a különböző tanszékekre, mindig azzal jött vissza, hogy sűrűségmérő pedig nincs. Végül a brigádot
kísérő intézeti munkatársunk kiderítette, hogy igenis van sűrűségmérő a második emeleten, a fizikai-kémián. Izgalmak között indultunk el a hátsó lépcsőn, de
Honfi megmentette a helyzetet: az első emelet után megbotlott és összetörte az
üveget.
A Karon eredményesen működtek a diák tudományos szakkörök. Húsz éves oktatói tevékenységem alatt 63 államvizsga dolgozat tudományos vezetője voltam.
Oktatói feladat volt a jegyzetkiadás is. Szerves kémia elméleti és gyakorlati jegy198
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zeteket írtam, ezen a területen is együttműködve a kolozsvári és bukaresti Orvosi
és Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerészeti Karainak Szerves Kémia Tanszékeivel. Tizenöt éven át voltam tagja az Egyetemi Felvételi Bizottságnak, ami a rejtett
numerus clausus idején igen felelősségteljes tevékenység volt.
Kiss Árpád nyugdíjazása után (1977) megbízással átvettem a tanszék vezetését, majd 1979-től Floarea Ispas lett a főnökünk. Kémikusi végzettsége volt, de
egyetemi évei után a pártapparátusban dolgozott, így szüksége volt a segítségre. Mielőtt jelentkezett nálunk Gh.V.Emilian Bancu rektor magához hívatott és
közölte velem, hogy legfontosabb feladatom a kolléganő támogatása lesz, erről
neki folyamatosan jelentenem kell, de azon kívül is ellenőrizni fog. A helyzetet
bonyolította, hogy a Kar párttitkárnőjétől a legnagyobb titokban és bizonyos fenyegetések közepette ezzel ellentétes utasítást kaptam. Én a támogatás mellett
döntöttem, Ő a fenyegetések beváltása mellett. Floarea Ispas aránylag rövid idő
alatt beilleszkedett, kibővítette az ismereteit és később Bukarestben le is doktorált. 1986-ban munkahelyet változtatott. Czégeni József 1980-tól a középiskolai
oktatásban folytatta a tevékenységét. Honfi János nyugdíjazása után új laboránst
kaptunk Lucia Matea személyében.
A Karon az eredményes gyógyszerészképzést az oktatók igényessége, szakértelme
és hivatástudata garantálta és végzettjeink szakmai sikerei bizonyították. Az oktatva-nevelésben nagy szerep jutott a kijelölt oktató gyógyszertárakban dolgozó,
európai mércével is kiemelkedő tudású tapasztalt gyógyszerészeknek.
Az oktatók igényességére példa Fülöp Lajos adjunktus, aki gyógyszerészeti kémia
előadásai előtt igen gyakran megkeresett, hogy a bonyolult reakció mechanizmusokat és elektron effektusokat megbeszéljük. Nem tartotta elégségesnek egy
képlet vagy reakció egyszerű bemutatását a gyógyszerészeti kémia előadásain,
magyarázni is akarta azokat. Jellemző volt rá, hogy addig nem írta alá az értekezletek meghívóit, amíg nem tette ki a Fulop névre – ahogy Ő mondta – a négy
hibapontját.
Az idősebb tanárok követték és segítették a fiatalok munkáját. Két évvel a gyakornoki munkám megkezdése után dr. Kovács Endre az orvosi biokémia kitűnő
professzora meghívott az általa vezetett Orvosi Biokémia Katedrára. Javasolta,
hogy végezzem el az általános orvosi szakot is, mivel úgy vélte, hogy egy jó orvosi
biokémikusnak az orvosi és a kémiai tudományokban is alapos ismeretekkel kell
rendelkeznie. Később felmerült a gyógyszerészeti szak elvégzésének lehetősége is.
Sajnos személyes okok miatt ezekkel a lehetőségekkel nem élhettem. Mindvégig
éreztem Kovács professzor pártoló jóindulatát. Később, mint az egyetem műszerfelelőse a mi tanszékünkre juttatta és rám bízta az új infravörös spektroszkópot.
Az egyetemenélénk volt a tudományos közélet. 1955-től folyamatosan megjelent
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az intézet lapja az Orvosi Szemle és tükörfordítása a Revista Medicală. 1975-től a
két lapot egyesítették és a kor szellemét jól tükrözve csak Revista Medicală néven
adták ki. Ebben egy ideig elfogadtak magyar nyelvű szakcikkeket is. A folyóirat
idegen nyelvű összefoglalókat is tartalmazott amelyek megjelentek külföldi referáló szakfolyóiratokban. A nemzetközi tudományos élet így értesülhetett a kutatási eredményeinkről és „kérőlapokat” küldve elkérhette in extenso a cikkeinket.
Az egyetem évente Tudományos Ülésszakot, vagy Tudományos Ülést szervezett,
emellett részt vettünk az RTA Orvosi Kutatóközpontjának Tudományos Ülésszakain, az Orvostudományi Társaságok Egyesületének Tudományos Ülésein, a Kolozsvári Onkológiai Intézet Tudományos Ülésszakain, a Nemzeti Gyógyszerész
Kongresszusokon is. Rendszeresen tartottunk tudományos előadásokat különböző városokban megrendezett konferenciákon is. Ezekre a „kiruccanásokra”
többnyire Kiss Árpád híres Fiat gépkocsijával utaztunk. Ki hitte volna el akkor,
hogy Eperjessy tanárnő gyakran megállíttatta a kocsit, ketten kiszálltunk és addig vásároltuk a zárt sorsjegyeket, amíg egyikünk nem nyert. Szigorú, igényes
tanár volt, de rendkívül kellemes társaság, még egy magamfajta kezdő oktatóval
is megtalálta a közös hangot.
Szép emlékeket őrzök a tanulmányi kirándulásokról, az egyetemi bálokról, a nőnapi ünnepségekről, a ballagásokrólés az azokat követő bankettekről, a végzős
hallgatók szerenádjairól és a lakásunkon tett látogatásairól. Szép emlékek fűznek a szejkefürdői kiránduláshoz Gyéresi Árpád barátommal és családjával és
a nagyváradi nyaraláshoz Tőkés Bélával és Veréph Józseffel. Több mint harminc
év távlatából még a kötelező mezőgazdasági munkák emlékei is szépnek tűnnek,
amelyeken Máthé Jánossal és Gyéresi Árpáddal,mint fiatal férfi oktatók, minden
évben részt vettünk.
Egy visszaemlékezéshez hozzátartozik azoknak a történelmi-társadalmi körülményeknek a bemutatása is, amelyek akkor és ott szerves közegét képezték az
életünknek. Egy olyan diktatórikus világban éltünk, amelyben a felülről kiinduló
erőszakos irányító befolyások folyamatosan szűkítették a mozgásterünket, kényszerpályákra tereltek. Az oktatók többsége - legtöbbször jobb meggyőződése ellenére - alkalmazkodni igyekezett az adott helyzethez és különböző meggondolásokból idomult az elvárásokhoz. Az élet rendjét megszabó legfontosabb értékek
megőrzésének a parancsát azonban legbensőbb énünkben az adott körülmények
között is megpróbáltuk teljesíteni. Röviden: megtettük, amit a diktatúra ránk erőszakolt és közben azt gondoltunk és cselekedtünk, amit valóban jónak láttunk.
A segédoktatók fizetése alacsony volt, jövedelmünket magánórák tartásával egészítettük ki. Ezt a munkát Veréph Jóska találóan nevezteel „nyiszi-nyiszi”-nek. Az
egyetem a nyomasztó lakásgondjainkat is nehezen tudta enyhíteni. Emlékszem
dr. Puskás György rektor javaslatára amelyet akkor tett, amikor a hivatalos fo200
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gadóóráján lakást kértem: az egyetem hat lakást jelöl ki egy évben, 112 kérvényt
jegyeztünk be, maga az utolsó. Végezze el az osztást és megtudja, hány év múlva
kell visszajönnie.
Ezeket a körülményeket is figyelembe véve elmondhatom, hogy az akkori eredményeink a teherbírásról és a tűrőképességről is árulkodnak.
1987 nyarán hivatalos engedélyt kértem, hogy családommal Magyarországra
költözhessek. A tanári állásom azonnal megszűnt, hasonló sorsra jutott német
nyelvtanár feleségem is. Bár Papp József és Ádám Lajos jószándékból, segíteni
akarásból külön-külön is munkát biztosított volna számomra a Karon, és ezt jelenlétemben közölte is a dékánnal, ő ehhez nem járult hozzá. Így közel két évig
szakképzetlen, otthoni bedolgozó bőrgyári munkás lettem. 1988 decemberében
költöztünk Magyarországra. 1990 tavaszán Marosvásárhelyre utaztam és személyesen jelentkeztem azoknál a kollégáknálakik az újra induló gyógyszerészképzést szervezték és nemzetközi fórumokon is panaszkodtak a tanárhiányra.
Felajánlottam, hogy családomtól távol, egy-két évig elvállalom a szerves kémia
oktatását akár laboráns minőségben is. Sajnos az akkori helyzetben erre nem volt
lehetőség.
Szakmai pályám a soproni központú egyetemen teljesedett ki. Örömömre szolgál, hogya Kémia Katedra vezetőjeként motorja és mentora lehettem az Erdészeti és Faipari Egyetem, (később Nyugat-magyarországi Egyetem) csíkszeredai és
udvarhelyi kihelyezett képzéseinek és ötven alkalommal utazhattam a Székelyföldre, hogy erdélyi magyar diákokat oktassak. Ezt a fontos munkát, elsősorban
a doktorképzést, később dékánhelyettesi, majd rektorhelyettesi minőségemben is
támogatni tudtam.
Megítélésem szerint a Gyógyszerészeti Kar az 1967-1987 közötti időszakban az
oktatásnak, a tudomány gyakorlásának és gyarapításának jó műhelye volt, ahol
a hallgatók nemcsak szaktudományt, hanem értelmiségi magatartást is tanultak.
A Kar nevelő, műveltség-átadó, közösségteremtő és esélynövelő szerepet is betöltött.
Szeretettel őrzöm. az emlékeimet erről az időszakról. Egy olyan világot ragyognak be, amelyben nekem a kötelesség szórakozás, az erőfeszítés kellemes és értelmes volt. Mindannak, amit számomra az oktatva- nevelés és a kutatás jelent a
marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon vannak a gyökerei.
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Kapcsolataim Marosvásárhellyel
Kapcsolataimat Erdély gyógyszerész végzettségű szellemi vezetőivel szubjektíven
két nagy területre osztom: 1) a Magyar Professzorok Világtanácsa keretében, ahol
a nemzet tudományossága és jövője kérdéseinek megvitatása során − többek között − sok kiváló marosvásárhelyi professzorral is megismerkedtem és 2) kimondottan a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, ezen belül elsősorban a Gyógyszerésztudományi Kar magyar oktatóival − személyesen pedig dr.
Gyéresi Árpád professzorral − való együttműködésemet emelem ki.
Magyar Professzorok Világtanácsa
Az 1990-es évek elején a világ több, mint 40 országában élő, hozzávetőleg 3350
magyar − vagy magát magyarnak valló − professzor a nemzeti szellemi potenciál
jelentős részét képviselte; közülük itthon mintegy 2000 és a trianoni döntéssel
elcsatolt területeken kb. 350 fő, a többi országban csaknem 1000 professzor tevékenykedett. Emiatt az MTA 1992-ben elhatározta, hogy létrehozzák a Magyar
Professzorok Világtanácsát (MPV).
Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete és annak vezetője, dr. Kecskés Mihály professzor - előzetesen egyeztetve a Magyarok Világszövetségével - 1997. őszén megszervezte a Kárpát-medencei Magyar Professzorok
első konferenciáját, majd 1998. április 21-23 között az MTA Dísztermében megrendezték az MPV Első Világtalálkozóját. A 2+1 napos eseményen 17 országból
mintegy 300 professzor vett részt; legtöbben Erdélyből érkeztek (75 fő), Jugoszláviát 33-an, Ukrajnát 16-an és Szlovákiát 8-an képviselték. Jöttek néhányan Ausztráliából, Belgiumból, Kanadából, Németországból, Olaszországból, Svájcból,
Svédországból, Szlovéniából és az USA-ból is. Magyarországról 116-an voltunk.
Gyógyszerészek vonatkozásában Marosvásárhelyről Csedő Károly, Gyéresi Árpád
és Tőkés Béla dékán, továbbá a SOTE-ról Marton Sylvia, Noszál Béla, Rácz István
és Szőke Éva, a SZOTE részéről Kata Mihály voltak a résztvevők.
A Világtalálkozót Glatz Ferenc akadémikus, az MTA elnöke nyitotta meg. Felolvasták Oláh György Nobel-díjas professzor és Magyar Bálint miniszter levelét,
továbbá szót kért és kapott Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke,
ill. Mádl Ferenc és Láng István akadémikus is. Külföldről és itthonról még számos
kiemelkedő személyi-ség osztotta meg véleményét, majd a munkabizottságokban
folytatott viták után kialakí-tottuk közös álláspontunkat és megfogalmaztuk
legfontosabb ajánlásainkat. Deklaráltuk az MPV megalakulását és Kecskés Mihály
professzor személyében megválasztottuk első elnökét.
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A Találkozó a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Bécsi úti felújított épületeiben folytatta munkáját. A Mátyás-templomban orgona-hangversenyen, ill.
a Horto-bágy-Nyírség-Tokaj-Hegyalja útvonalon egész napos kiránduláson
vettünk részt [Gyógyszerészet 42(5), 300-301 (1998)].
A Kárpát-medence magyar professzorainak második találkozójára Nyíregyházán,
a Megyeháza Nagytermében 1998. november 20-21-én került sor. Az Erdélyből,
Kárpátal-járól, Felvidékről és Vajdaságból megjelent mintegy 120 magyar professzor megvitatta a kárpát-medencei és hazai felsőoktatás, ill. kutatás helyzetét
és számos más fontos problé-mát. Prominens előadó volt Vízi E. Szilveszter, az
MTA alelnöke és Pungor Ernő akadé-mikus, ill. a térségből többen mások.
Szó volt a hazai kutatás GDP-ből való részesedéséről, a magyar felsőoktatás küldeté-séről, a magyarokról mint kutatókról és az „agyelszívás" újabb változatairól. Megállapí-tottuk, hogy a magyar felsőoktatás ma [1998!] még jó állapotban
van, de tartalékai kime-rülőben vannak. És egy találó idézet: „Nem kell másoknál
okosabbnak lennünk, csupán egy nappal korábban kell lépnünk" [Gyógyszerészet
42(12), 690-691 (1998)].
A kárpát-medencei magyar professzorok harmadik találkozójukat 1999.
szeptember 10-11-én Miskolcra szervezték. A megnyitó előadást ez alkalommal
is Vízi E. Szilveszter akadémikus, az MTA alelnöke tartotta. További három
előadót emelek ki: Kiss Ádám, az OM helyettes államtitkára előadását, nagy
érdeklődés előzte meg Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége alelnöke
és Tőkés László Királyhágó Melléki püspök prezen-tációját. Gyógyszerészek
részéről Gyéresi Árpád, Feszt György és Péter Mihály orvos- marosvásárhelyi, ill.
Máthé Imre és Kata Mihály szegedi professzor volt jelen [Gyógyszerészet 43(9),
594-595 (1999)].
Az MPV vezetősége gyakorlatilag minden évben szervezett 2-3 rendezvényt
(idő-rendben): elsősorban és többször Nyíregyházán és Budapesten, további
helyszínek: Po-zsony, Svájc, Kolozsvár, Balatonföldvár, Szabadka, Csíkszereda,
Selmecbánya, Ungvár és Nagyvárad. Az öt év alatt elhangzott több száz előadás
gyakorlatilag felöleli a magyar anyanyelv és magyar felsőoktatás, a kutatás, környezetvédelem és menedzselés vala-mennyi területét.
Magyar Professzorok Világtanácsának 5 éves jubileumi ülése 2003 áprilisában az
MTA Dísztermében kezdődött. Prof. Kecskés Mihály elnök üdvözlő szavait követően a nyitó előadást Mádl Ferenc köztársasági elnök tartotta, amelyben az
Európai Unióhoz 2004-ben történő csatlakozásunk paramétereit részletezte. A
bejelentett 24 előadás közül is kiemelem Magyar Bálint miniszter prezentációját
és Mezey Pál kanadai professzor té-máját.
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A gyógyszerészeket képző - és Marosvásárhellyel együtt - immár öt városban
oktató és az MPV által regisztrált professzorok 2003-ban a következők voltak:
Bernáth Gábor, Csedő Károly, Dudutz Gyöngyi, Erős István, Feszt György, Gyéresi
Árpád, Kata Mihály, Kincses-Ajtay Mária, Lipták József, Marton Sylvia, Máthé
Imre, Paál Tamás, Rácz István és Tőkés Béla (Gyógyszerészet 47(6), 409 (2003).
2005-ben Marosvásárhelyen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(EMTE) adott otthont a Világtalálkozónak prof.Kecskés Mihály elnök és prof.Lipták
József ügyvezető titkár jelenlétében. A Sapientia Egyetem impozáns új épületében
öt munkabizottságban 60 előadás hangzott el 160 magyar professzor részéről.
A házigazdák képviseletében prof.Szilágyi Pál a Sapientia rektora ismertette a
magyarországi segítséggel létesült EMTE tevékenységét. Szót kapott prof.Hollanda
Dénes dékán is, akinek az EMTE létesítésének gondolata és megszervezése
fűződik. Jelen voltak a MOGyE Gyógyszerészeti Karának magyar professzorai:
Csedő Károly, Dudutz Gyöngyi, Gyéresi Árpád, Kincses-Ajtay Mária, Tőkés Béla. A
rendezvényen prof.Csedő Károlyt (MOGyE) munkáságának elismeréseként Fehér
Dániel emlékéremmel tüntették ki [Gyógyszerészet, 50(1):62-64 (2006)].
Prof. Kecskés Mihály elnök elhunytával az MPV jelentősége mérséklődött.
A MOGYE és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
1985 nyarán egy 9 napos autóbuszos körutazással jártuk be Erdély nagy részét
Aradtól - érintve Máriaradnát, Szászsebest, Nagyszebent, Fogarast, Törcsvárt,
Brassót, Sepsiszentgyörgyöt, Kézdivásárhelyet, Csíkszeredát, Gyergyószentmiklóst, a Békás-szorost, Szászrégent, Marosvásárhelyet, Tordát, Kolozsvárt, Csucsát
és a Királyhágót - egészen Nagyváradig. Valamennyi idegenvezetés úgy kezdődött, hogy „Amikor Ceauşescu elnök - népünk nagy vezére - ekkor és ekkor itt
járt, kijelentette, hogy …”, Műveit a könyvesboltok kirakatai legalább 25-30 kötetes sorozatban kínálták ... Marosvásárhelyen akkor meg sem állhattunk a MOGYI
épülete előtt! Viszont elcsodálkoztunk a város és a Kultúrpalota szépségén. Két
nyomozó utazott velünk ...
Marosvásárhelyen a Vár tövében fiúk fociztak. Szóba elegyedtünk velük, kiderült, hogy Fülöp Dénes református pap gyermekei és meghívtak közeli lakásukra. Kedvesen és jót beszélgettünk, sőt, este 9-re megígérte, hogy külön nekünk
bemutatja a Vártemplo-mot. A templomban volt néhány „idegen” is: „Igen, ezek
nyomozók. Tudod, itt minden telefonhívást lehallgatnak ” - mondta a tiszteletes
nagyon természetes hangon. És mondandóját emlékezetesen szép virágnyelven
adta elő (amit csak mi értettünk) ...
Közben - a 90-es évek elején Szegeden - megismerkedtem dr. Gyéresi Árpáddal,
aki akkor a SZOTE egyik intézetének vendégoktatója volt, s akivel és családjával
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azóta is igen jó baráti kapcsolatban vagyunk ...
Első alkalommal 1992-ben dékánhelyettesként személyesen fogadtam Szegeden
7 er-délyi hallgatót 2 hetes nyári gyakorlaton, akik el voltak ragadtatva és tapasztalataikat - nevük elhallgatását kérve! - „a hét marosvásárhelyi gyógyszerészhallgató”ként írták alá [Gyógyszerészet, 36(11), 710 (1992)]. Két év múlva is heten
és szintén 2 hetet töltöttek városunkban és Molnár Eszter III. éves hallgató már
a nevét is kiírta [Gyógyszerészet, 38(8), 672 (1994)]. 1998-ban - immár hetedik
alkalommal -látogattak Szegedre, éspe-dig két-két hét időtartamra és nevük kiírásához is hozzájárultak [Gyógyszerészet, 42(9), 504 (1998)].
Dékánhelyettesként hivatalosan 1994 októberében utaztam Marosvásárhelyre, az
Egyetemre. Előadást kértek tőlem, amit angolul kellett tartanom (ehhez Stájer
dékán úr ragaszkodott): „Drug Technological Possibilities of Influence of Bioavailability”. A ma-gyar diákok természetesen magyarul kérdeztek és ettől kezdve anyanyelvünkön folyt a beszélgetés … A két Kar egyes Intézetei között az első konkrét
kooperációs szerződése-ket is megkötöttük ... Megjegyzem: 1990 tavaszán már
prof. Szilárd János rektor és prof. Minker Emil rektorhelyettes is tett látogatást az
Egyetemen és általános szerződéskötésre is sor került.
2001 szeptember végén - Falkay György dékán kezdeményezésére - a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar dékánja, professzorai és vezető oktatói Szegedre
látogattak [Gyógyszerészet 45(12), 692 (2001)]. E látogatásukat 2006 májusában
Falkay dékán vezetésével mi, szegediek Marosvásárhelyen viszonoztuk; mindkét
esemény lebonyolításában jelentékeny szerepet vállaltam [Gyógyszerészet 50(8),
525 (2006)].
Intézetünknek kutatás terén is voltak és vannak kapcsolatai (a teljesség igénye
nél-kül): Fülöp Ibolya, Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Molnár Judit, Sipos Emese
etc. Tőlünk is többen voltak tanulmányúton Marosvásárhelyen.
Szabadai Zoltán, temesvári professzorral, a SZAB állandó, külső tagjával 1999ben ismerkedtem meg. Az ottani Karról - Gyéresi professzor témavezetése
mellett, Aigner Zoltán docens és munkatársaink jelentékeny közreműködésével
- Codruţa Şoica és Cristina Trandafirescu laboratóriumunkban dolgozta ki
PhD-értekezésének jelentős részét. 2007-ben és 2008-ban Marosvásárhelyen
mindkettőjük védésén részt vettem [Gyógyszerészet 51(2), 192 (2007) és 53(2),
120 (2009)].
A Szegedi és a Budapesti Kar - egy használatonkívüli számítógép átadása mellett
- könyvekkel, egyetemi jegyzetekkel, készülékekkel, műszerekkel és vegyszerekkel is segítette a MOGYE gyógyszerészképzését. Egyúttal természetesen biztosítottuk a két Kar között az új jegyzetek kétoldalú cseréjét is.
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) alapítását 1859-ben gróf Mikó Imre
(1805-1876), „Erdély Széchenyije” kezdeményezte, aki később igen jelentős anyagi támogatást nyújtott a Kolozsvári Egyetem kialakításához is, pl. a Klinika-sor
felépítéséhez. Szobra a Klinika-sor végén lévő parkban található.
Ceauşescu bukása után az EMÉ-t újra megszervezték, amelynek jelenleg hét
szakosz-tálya és több fiókegyesülete van. Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztály a leg-erősebb (kb. 900 fővel. Itthonról is többen vagyunk tagjai). A
Szakosztály alelnöke 1998-tól Gyéresi Árpád professzor volt, aki 2010-től az EME
központi vezetőségének alelnöke lett. Az EME évente száznál több rendezvényt
szervez, ezek egyike az Orvos- és Gyógysze-résztudományi Szakosztály Tudományos Ülésszaka, amit mindig áprilisban tartanak. Ennek 2017-ben Kovásznán pl.
596 regisztrált résztvevője volt. Csütörtöktől szombatig tartott, 14 szekciójában
összesen 164 előadást és posztert mutattak be.
Első alkalommal 1995 szeptemberében vettem részt az EME V. Tudományos
Ülés-szakán, Marosvásárhelyen. Az eseményt összekapcsolták a MOGYE alapításának 50 éves megünneplésével, ám az Egyetem többségi vezetése nem engedélyezte, hogy ez az Egyetem épületében legyen; így az ünnepségnek a Vártemplom
adott otthont. Viszont a rektor tiltó levelének fénymásolatai a világ sok-sok országába eljutottak [Gyógyszerészet, 39(10), 781 (1995)].
Az ugyancsak 1995-ben Gyulán rendezett XXX. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre - Regdon Géza tanár úrral együtt - kezdeményeztük, hogy azon erdélyi fiatalok és oktatóik is részt vehessenek.
Szinte valamennyi EME-Konferencián részt vettem (ábécében): Brassó, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdvásárhely, Kolozsvár, Kovászna, Marosvásárhely,
Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelyudvarhely, Szilágysomlyó,
Szováta és Zilah (egyes városokban természetesen többször is). E Konferenciákról a Gyógyszerészetben rendszeresen beszámoltam. … Utóbbi években - „neve
elhallgatását kérő magyarországi professzor”ként - jutalmat ajánlok fel (2014-től
40 ezer Ft-ot) fiatal magyar erdélyi gyógyszerész előadók támogatására ...
A vékonyréteg-kromatográfiás (VRK) eljárások egyszerű, gyors és fontos analitikai módszerek. A világ öt vezető gyógyszerkönyve, továbbá a Magyar és a Román
Gyógy-szerkönyv alapján, 840 vegyület adatainak felhasználásával Gyéresi professzorral közös szerkesztésben 545 oldalas könyvet jelentettünk meg: „Gyógyszervegyületek vékonyré-teg-kromatográfiás minőségvizsgálata” címmel (Budapest, 2000).
A „Specifikus állatgyógyászati szerek” c. kötetünkben 429 oldal terjedelemben
(Ma-rosvásárhely, 2016) összegyűjtöttük az Európában használt mintegy 300 ve206
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teriner ható-anyag összes lényeges kémiai, hatástani, állatorvosi, gyógyszerészi
etc. adatait, ráadásul minden oldalon két hasábban, román és magyar nyelven, s
ez e tekintetben is unikumnak számít. A kötet szerkesztését Gyéresi prof. végezte.
Összesítve: 1994-től marosvásárhelyi szerzőkkel, összesen 2 könyvet, 37 dolgozatot, 3 teljes kivonatot, 27 rövid kivonatot publikáltunk, ill. 39 közös előadást
tartottunk.
Számomra nagyon emlékezetes a 2008. december 11-12-én megrendezett
„MOGYE-Napok”; ugyanis - Gyéresi professzor kezdeményezésére - dr.
Copotoiu Constatin rektor akkor adta át a megtisztelő doktor honoris causa címet.
Ezt 12 perces angol nyelvű előadással köszöntem meg. Kapcsolódó tudományos
előadásomat magyar nyelven, angolul feliratozott vetített képekkel prezentáltam
[Gyógyszerészet, 53(2), 114-116 (2009)].
Másik magas kitüntetésemet, az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának „Lencsés György - Ars Medica díj”át 2013-ban vehettem át.
2009. április 19-én Budapesten, a Parlament Főrendházi Dísztermében Gyéresi
professzorral részt vettünk a doktori díszoklevél-átadó (“dr.pharm.”) ünnepségen.
2012-ben Budapesten jelen voltam, amikor Gyéresi Árpád professzort a Semmelweis Egyetemen doktor honoris causa elismerésben részesítették És a Magyar Tudományos Akadémián is 2017 májusában, akkor Arany János-Érem kitüntetését
vette át. A laudációban - többek között - kiemelték: „Gyéresi Árpád az erdélyi
gyógyszerészeti oktatás és kutatás meghatározó személyisége; munkássága jelentős
előrelépést erdeményezett a magyar és román szakmai kapcsolatok javításában és
fejlesztésében, az utánpótlás lehetőségeinek bővítésében”.
Összegezve úgy vélem, hogy a Marosvásárhelyi és a Szegedi Kar „nemzetközi”
kap-csolatai az oktatásban, a posztgraduális és elit-képzésben, a tudományos kutatásban, egy-más baráti támogatásában, történelmünk és a Trianon előtti országrészek kölcsönös meg-ismerésében egyaránt nagyon fontosak, legfőképpen pedig
a magyar-magyar együttmű-ködésben van más módon nem pótolható jelentőségük, mert véleményem szerint a ma-gyar gyógyszerészet egy és oszthatatlan.


Szeged, 2018. augusztus 11.



Dr.Kata Mihály prof. emer.
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Dr.Formanek Gyula emlékdíj
Gyógyszerészhallgatók számára
A 2016-ban létesített díjat a Marosvásárhelyi Gyógyszereti Kar néhai tanárának
dr.Formanek Gyulának az emlékére alapította lánya, dr.Buchwald Amy.
Dr.Formanek Gyula (1931. október 29, Szilágysomlyó – 2015. március 31, Nyíregyháza) a Gyógyszerügyi szervezés és gyógyszertári áruismeret (merceológia)
tanára volt 1962-től az 1997-ben történt nyugdíjazásáig.
Az emlékdíj a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán magyar nyelven tanuló és kiemelkedő eredménnyel rendelkező végzős hallgatóját kívánja jutalmazni és támogatni.
A díj (díszoklevél és 300 USD) odaítélése a bíráló bizottságnak a pályázati kiírás
alapján hozott döntése alapján történik, melynek átadására évente a ballagási ünnepségen kerül sor.
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A Gyógyszerészeti Kar évfordulói 1990 után
Az 1990-es újrakezdés fölötti öröm és lelkesedés sokáig fütötte lelkesedésünket.
Végre örülni, ünnepelni lehetett.
1996-ban dr.Tőkés Béla lett a Kar dékánja. A rá jellemző precizitással és éleslátással próbálta a Kar problémáit kezelni. A „fékrendszer” azonban továbbra is
működött. Jómagam a Kari Tanács tagjaként meggyőződéssel támogattam kezdeményzéseit és ez viszont is így volt. Hasonlóképpen, az új utak keresésének a
híve volt dr.Ferencz László, a tehetséges vegyészkollega, a Gyógyszeripar Tanszék
adjunktusa. Az Ő későbbi távozását tekintem a magyar nyelvű képzés egyik nagy
veszteségének. Különben a Kari Tanácsban nem mindenkinek volt ínyére a megújulásra való törekvés...
Félévszázados ünnepség – 1999-ben
Az új kezdet hevében érlelődött meg az a gondolat, hogy ünnepi körülmények
között emlékezzünk meg a Kar tekintélyes, félévszázados évfordulójáról, amely
1998-ban lett esedékes. A pozitív döntés alapján örömmel vállaltam el a kezdeményező szerepet, azt a megtisztelő feladatot, hogy összehangoljam az évfordulós
rendezvény mozzanatait, kiadványait. A javaslatok között szerepelt egy ünnepség
a díszteremben a Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészgenerációk részvételével, meghívottakkal. Ezzel párhuzamosan folyt egy kiállítás szervezése is a Kar
tevékenységét bemutató reprezentatív anyagokkal. Külön feladat volt egy ünnepi
kötet összeállítása, melynek koordinálását jómagam láttam el egy öttagú szerksztőbizottság közreműködésével. A kétnyelvű kiadvánnyal mindenki egyetértett.
Nagy élményt jelentett az. hogy sikerült az összes tanszéket mozgósítani saját
történetük adatainak kigyűjtésére és megírására. Így a legfiatalabbak is tudomást
szerezhettek a Kar alapítóiról, a nagy elődökről. Értékes adattárat sikerült összeállítani, kiadványok, tudományos eredmények, közlemények felvonultatásával.
Igazi lelkes munka folyt a Kar összes – román és magyar - munkatársának és
hallgatóinak a részvételével, valamennyiünk ünnepére készültünk. A szövegszerkesztés Ferencz László segédletével történt, a számítógépes változatot Belza Ottó
informatikus készítette. A kötet a Káli-Király István vezette Mentor kiadónál látott napvilágot. Előszavát a korabeli rektor, Ion Pascu prof. írta. Ünnepi diploma is készült a Karunkon nyugdíjazott kollegák köszöntésére. A nagy horderejű
időigényes szervezés miatt az ünnepségre 1999-ben kerülhetett sor. Az ünnepség helyszíne, a díszterem befogadóképessége a nagyszámú vendég számára túl
kicsinek bizonyult, sajnos a hangosítási technika (máig is érthetetlen eredetű)
csődje miatt a társegyetemek és a helyi előadók beszéde által nyújtott élmény
sokat veszített varázsából. A hallgatóink is alaposan kivették a részüket a ren209

A Gyógyszerészeti Kar évfordulói 1990 után

dezvény sikeres lebonyolításából. Az Ifjúsági Házban nagy sikert arató gólyabáli
műsorukkal szórakoztatták a résztvevőket. A társasági élet az egykori egyetemi
menzán adott fogadással folyatódott.
Felhívásunkra az ünnepi rendezvényünk támogatására több mint 60 egyéni (volt
abszolveseink) és cég (gyógyszercégek, gyógyszertárak) adománya érkezett.
A lista szerint Maros, Kovászna, Hargita, Máramaros, Bihar, Suceava, Beszterce-Naszód, Brassó, Arad, Temes, Bákó megyében dolgozó kollegák támogattak.
A rendezvény, mivel valamennyi gyógyszerészgenerációnak szólt, igazi Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészek világtalákozójának bizonyult. Meggyőződésem, hogy ez az esemény a Gyógyszerészeti Kar visszanyert önbizalmának megerősítésében is sokat jelentett. Aztán hasonló horderejű találkozásra - a magyar
nyelvű képzés tekintetében - mintegy másfél évtized múlva, 2013-ban került sor.
Munkánk jutalmazásaképpen tanszékünkre a Karon először vezették be az internet szolgáltatást. Ennek hasznosításához aztán szükség volt az Iskola (korábban:
Illyés) Alapítvány pályázatán nyert számítógép és nyomtató.
Hatvan év után...
2008-ban volt tanítványunk, dr.Muntean Daniela Lucia került a dékáni székbe,
aki mindvégig tisztelettel viseltetett irányomban. A Kari Tanácsban tett indítványaim jórészt meghallgatásra találtak. Előzőleg 12 évig töltöttem be a szaktárgyak katedrájának (F2) vezetői tisztségét. Az új dékán beiktatásának éve éppen
egybeesett a Gyógyszerészti Kar 60. éves évfordulójával. Adott volt tehát az alkalom az újabb megemlékezésre. Javaslatommal egyettértettek, de az időszak már
2009 előestéje volt, így a következő évre maradt az érdemi tárgyalás. A javaslat
egy újabb kötet összeállítására és kiadására is vonatkozott. Előzmény már volt
rá, egy újabb évtized adataival kellett kibővíteni, aktualizálni. Népes munkacsoport, zömmel fiatal munkatársaink vettek részt a munkában. A szövegszerkesztés
most már zökkenőmentesebb volt, fiatal kollegák végezték: Hancu Gabriel, Rusu
Aura, Fülöp Ibolya, Rédai Emőke, Székely Pál. A végső szerkesztés ideális együttműködésben, dr.Sárkány Zoltán hozzáértő munkájával valósult meg. Végül a
kétnyelvű kötet - A hatodik évtized/Al şaselea deceniu - 2011-ben FarmaMédia
kiadónál (igazgató : Mezei Attila). a Richter Gedeon Rt. Románia támogatásával
jelent meg. Bemutatása szerény ünnepség, lényegében az egyetemi tudományos
ülésszak gyógyszerészeti szekcióülése keretében történt, a támogató céget képviselő dr.Kelemen László és a Kiadó igazgatójának a részvételével. Úgy tűnt akkor,
a meglepetésként ható nyugdíjazásunk évében, hogy ez lesz a hattyúdalom...
„A megnyugvás ösvényein”
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A megemlékezések híve lévén már évek óta gondoltam egy gyűjteményes kötet
kiadására. Ugyanis gyűjtőszenvedélyemnek – no meg a figyelmes végzőseinknek
– köszönhetőn sikerült össsszegyűjtenem az évente, a Kar élete során kiadott ún.
kicsengetési kártyákat. Igényes kritikusom és tanácsadóm, feleségem, az ötletem
hallatán megjegyezte, jó lenne, ha minden egyes nemzedék meg is szólalhatna a
könyvben. Megfogadva a tanácsát egy látszólag reménytelenül nagy vállalkozás
vette a kezdetét...Szerencsére sikerült körlevelezéssel mind az 58 addig végzett
évfolyam képviselőjét megtalálni és felkérni emlékírásra, élő magyar dékánjainkat – néhai dr.Kovács Endre, dr.Csedő Károly, dr.Tőkés Béla professzorokat – is
megszólaltatni. A legelső nemzedék kéviseletében örömmel osztotta meg velünk
emlékeit dr. Rácz-Kotilla Erzsébet is. Dr.Pocsai Zsolt volt tanítványunk közvetítésével léptem kapcsolatba Albert Attilával a Bioeel cég igazgatójával, aki megígérte a kötet kiadásának támogatását. Ezzel a biztonsággal lehetett a beküldött
szövegeket csiszolgatni, a számítógépes betáplálást fiatal kollegánk Törzsök Tibor végezte. Élmény volt az együttműködés Mezei Attilával a FarmaMédia Kiadó
igazgatójával és munkatársaival a kötet kialakításában. A gazdag fényképanyaggal illusztrált, tekintélyes terjedelműre sikeredett kötetet (462 oldal) felkérésemre
nemzedéktársam, dr. Jung János prof. mutatta be, az összes generációknak szóló
értesítés nyomán a zsúfolásig megtöltött Bernády Házban. Az est alkalomhoz illő
művészi műsorát színésznő lányom, Júlia szolgáltatta.
Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2013. november 22-én
A magyar tudomány napja rendezvényen emlékezett meg arról, hogy 65 éves
a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés. A számos Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészgeneráció részvételével lezajlott ünnepségen négy
előadásban emlékeztek a Gyógyszerészeti Kar történetéről a Kar alapításától
napjainkig. A Deus Providebit Tanulmányi Ház termében elhangzott előadások:
Péter H.Mária – Az erdélyi magyar gyógyszerészképzés története kezdetétől az önálló marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar megalakulásáig, Gyéresi Árpád – 65 év
a gyógyszerészgenerációk emlékezetében, Sipos Emese – A marosvásárhelyi gyógyszerészképzés új időszaka, Horváth Géza – Pezsdülő diákélet 1990 után. Az ünnepi
alkalomból emlékdiplomák átadására is sor került a Kar számos nyugalmazott
tanárának, köztük a 95. éves Kovács Endre prof.-nak, aki egyike volt a Kar első
dékánjainak.
Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya dr.Szabó Béla prof.
elnökletével 2015 májusában a Kultúrpalota nagytermében ünnepi rendezvényen
emlékezett meg az Egyetem alapításának 70. évfordulójára. Az ünnepség keretében
a három kart képviselő tanárok – felkért előadók – mondtak emlékbeszédet. Az
Általános Orvosi Kar részéről dr.Dienes Sándor prof., a Fogorvosi Kar részéről
Bocskay István prof., a Gyógyszerészeti Kar részéről jómagam visszaemlékezései
hangzottak el. Ebből az alkalomból emlékkötet is készült „A marosvásárhelyi
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magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés 70.éve” címmel, a Szakosztály
kiadásában.
A 2018.-as év a Gyógyszerészeti Kar, s egyben a magyar nyelvű gyógyszerészképzés 70. évfordulójának éve. Ennek első ünnepi eseményeként az EME OGySz
28. Tudományos ülésszakán, április 20-án hangzott el „A marosvásárhelyi magyar
gyógyszerészképzés 70. éve” című plenáris előadásom.
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A kari asszisztensképzés története
1990 után – különösképpen az 1992-ben zajló gyógyszertári privatizáció nyomán – egyre inkább megmutatkozott a gyógyszertárakban az asszisztensek hiánya. Ennek pótlását célozva sok vállalkozás született. Egyetem utáni képzésről
lévén szó kívánatosnak mutatkozott ezt a képzést egyetemi közegben végezni. Ez
a felismerés Egyetemünk is megtörtént és így az ezredforduló környékén Karunkon is felmerült ennek a beindítása, az Általános Orvosi Karon már folyó asszisztensképzés mintájára. A kezdeményezés a Kari tanácsban is támogatást kapott. A
dékántól jómagam kaptam azt a feladatot, hogy megfelelő oktatói csapatot alkotva dolgozzuk ki a képzés curriculumát. Ezzel kapcsolatban már kezdetben nyomatékosítottam – a Kar jellegével összhangban – a kétnyelvű - a román mellett
a magyar nyelvű oktatás szükségességét. Tanulmányunk a megbízás alapján el
is készült. A mai napig őrzöm azt a dossziét, mely az oktatás javasolt programját tartalmazza, megjelölve a “kétnyelvű képzés (învăţământ bilingv)” kitételt.
Aztán, kétezerben, dékánváltás történt és évek múlva egyszer csak megjelent az
utasítás az oktatás megszervezésére és beindítására – de - csak egy nyelven. Volt
rá eset, hogy az évfolyam zöme magyarul végezte iskoláit és az oktatók részéről
történt felajánlás, hogy akár ingyen is tartanának előadásokat, de ez nem nyert
meghallgatást. Hja, az egyetemi charta az szent és (s)érthetetlen…
A helyzet annál inkább furcsa, mert egy ideig az orvosi asszisztensképzés égisze
alá tartozott a gyógyszerész “kollégium”. Az Általános Orvosi karon pedig van
magyar nyelvű általános asszisztensképzés…
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Nekrológok (Kovács Endre, Ádám Lajos, Fülöp Lajos)
Dr. Kovács Endre egyetemi tanár
(1918. szeptember 18 – 2015. február 21)
Súlyos veszteség érte a marosvásárhelyi magyar egyetemi képzés legendáriumát.
96 éves korában elhunyt dr. Kovács Endre professzor.
A Szilágy megyéből indult Kovács Endre középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. 1942-ben a Kolozsvári „Ferencz József ” Tudomány
Egyetemen a kémiai tudományok doktora lett. Itt kezdődött oktatói pályafutása,
amelyet a hadbavonulás, majd a fogság évei szakítottak meg.
Ezt követően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Orvosi Biokémiai tanszékére került, annak vezetője volt 35 éven át, az 1983-as nyugdíjba
vonulásáig.
Marosvásárhelyi pályafutása kezdetén rövid ideig a gyógyszerészeti kémia oktatását is ellátta. Nehéz történelmi időszakban, 1953-56 között a Gyógyszerészeti
Kar dékáni tisztségét töltötte be.
Köztiszteletnek örvendett, magas szakmai igényesség jellemezte munkáját és
elvárásait egyaránt. Számos egyetemi jegyzet, tankönyv, tudományos közlemény
szerzője. A modern tudományos eredmények követője volt, aki kiváló technikai
és elektronikai érzékkel rendelkezett és ennek az Egyetem is hasznát látta.
Korrektsége, embersége valamennyi nemzedék számára példamutató volt.
Kovács Endre professzor személyében a marosvásárhelyi magyar orvos és
gyógyszerészképzés egyik nagy tanáregyéniségét veszítette el.
Földi maradványait Marosvásárhelyen a református sírkertben helyezték örök
nyugalomra.
Dr. Ádám Lajos egyetemi tanár
(1926.augusztus 30 – 2000.január 5)
Az erdélyi gyógyszerésztestület, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szegényebb lett egy kiváló gyógyszerésszel, tanárral, kollégával,
dr. Ádám Lajossal, aki a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Gyógyszerészeti Karának volt dékánja és a Gyógyszerészeti Technológiai tanszék
ny. vezető tanára.
Marosvásárhelyen született 1926. augusztus 30-án. Középiskoláit szülővárosa református kollégiumában végezte1945-ben. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron
a Bolyai Tudományegyetem a Természettudományi karon kezdte az 1945/46-os
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tanévben, majd 1947/1948-tól Marosvásárhelyen, a Gyógyszerészeti karon folytatta, ahol 1951-ben kapott gyógyszerész oklevelet. Oktatói tevékenységét már
diák korában megkezdte mint díjtalan gyakornok, előbb a kar növénytani tanszékén. Később a Galenika tanszék (ma: Gyógyszertechnológia) munkatársa lett,
végigjárva minden oktatói fokozatot. A tanszék vezetését 1970-ben veszi át az
akkor nyugalomba vonuló Hankó Zoltán tanártól, a tanszék alapítójától. 1980-tól
professzori minőségben látta el ezt a feladatot 1988-ig, nyugdíjazásáig. A gyógyszerésztudományok doktora címet 1969-ben, a Rumex alpinus (havasi lórom)
fitokémiai vizsgálatára és hatóanyagainak értékesítésére vonatkozó disszertációjával szerezte. 1976-1984 között a Gyógyszerészeti Kar dékánja volt.
Oktatói tevékenységét az alapos, jól dokumentált, világos és érthető előadások
és gyakorlatok jellemezte a munkatársaival összeállított 3 kötetes román és a 4
kötetes magyar nyelvű kőnyomatos jegyzetet állított össze. Társszerzője a román
nyelvű Technica farmaceutică c. egységes tankönyvnek (Bukarest 1974). Részt
vett a Román Gyógyszerkönyv VIII., IX. és X. kiadásának szerkesztésében.
Tudományos kutatómunkájában egyrészt a gyógynövények hatóanyagaival és felhasználási lehetőségeivel, másrészt gyógyszerek, főleg antibiotikumok és gyógyszerészeti segédanyagok kölcsönhatásával foglalkozott. Közel 100 tudományos
közlemény szerzője.
Ádám Lajos professzor a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti kar második promóciójának tagjaként fejezte be egyetemi tanulmányait, amikor még pár éves volt ez
az oktatási intézmény. Bekapcsolódva az oktatói munkába már kezdettől fogva
ahhoz a tanárgenerációhoz tartozott, amelyik oroszlánrészt vállalt a kar létrehozásában és szellemiségének megteremtésében, alapító tanártársaival osztozott a
kezdeti nehézségek leküzdésében és a rangos egyetemi oktatás megteremtésében.
Hosszas betegségét türelemmel, méltósággal viselte. Életének utolsó napjaiban
már-már lebicsakló fejjel, de leírhatatlan lelkierővel így búcsúzott el szeretteitől,
barátaitól, tanártársaitól: „El kell mennem tőletek, az én időm lejárt, egy igazabb,
tisztességesebb világba költözöm.” Utolsó intő szavai koporsójánál is elhangzottak, hogy a stafétát átvevő ifjabb nemzedék is jól vésse emlékezetébe: „Vigyázzatok, amikor a katedrára álltok, tiszta kézzel, tiszta lelkiismerettel, felkészülten
szóljatok az ifjúsághoz, mert a hazug lélek és a szennyes kéz beszennyezi a fehér
krétát és a jövőben nem lesz ifjúságotok akinek előadást tartsatok.”
Szerény, művelt, becsületes oktató és tudós ember volt. Sohasem mondott valótlanságot. A keresztény erkölcs alapján élt. Hallgatagon, panasz nélkül küzdötte
végig életét. 2000. január 5-én hunyt el. Sírja a marosvásárhelyi református sírkertben van.
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Élete, munkája, mely öregbítette egyetemünk és az erdélyi magyar gyógyszerésztestület nevét, példakép marad az utókornak.
Tanártársai, kollégái, tanítványai megrendülten búcsúztak tőle, nem feledve utolsó intő szavait. Búcsúztak attól a tanártól, akinek neve örökké összeforrt a marosvásárhelyi gyógyszerészképzéssel, akinek tanítványai – több mint 40 évjárat
– szétszóródva ma már szinte az egész világon, de az Ő alapos sokoldalú tanítása
révén sajátították el hivatásuk alapját.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!


Gyógyszerészet, 2000, 44(3):201



dr. Giurgiu Mihai



a Gyógyszertechnológiai tanszék

ny.előadótanára
Fülöp Lajos egyetemi adjunktus (1928-1998)*
Újabb súlyos veszteséggel zárul a Gyógyszerészeti Kar, a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék számára az amúgyis embertpróbáló 1998-as esztendő. Megrendülten,
szívünk teljes szomorúságával állunk sokunk tanára, kollegánk és barátunk, Fülöp Lajos koporsójánál.
Nemrég még együtt emlékeztünk a régi időkről, a Gyógyszerészeti Kar 50 éves
fennállásának jövő év márciusában sorrakerülő ünnepsége kapcsán.
Fülöp Lajos gyógyszerész-adjunktus kollegánkról bátran elmondhatjuk, hogy a
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar hőskoránk a nagy nemzedékéhez tartozott.
Gyerek- és ifjúkora vészteljes időszakra esett, hiszen ebben a korban élte át a XX.
század második világégését. Azon kevesek közé tartozott viszont, akik hiteles
szemtanúi voltak Egyetemünk létrehozásának, az indulás nehézségeinek, de lenyűgöző varázsának is. Marosvásárhely szülöttje lévén, a Bolyaiak szellemiségét
sugárzó, több évszázados református kollégiumban végzett tanulmányait követően – gyerekkorának környezetében maradva – az Orvosi és Gyógyszerészeti
Felsőoktatási Intézet Gyógyszerészeti Karának hallgatója lett. 1953-ban szerzett
gyógyszerészi oklevelet és még ugyanabban az évben - közvetlen kinevezés által
- a Kar oktatói testületének tagjává vált.
Idejekorán kitűnt tehetségével, kiváló gyakorlati meglátásaival. Egyetemi pályafutása során végig benne élt az a szikra, az apró részletekben is felsejlő érdekesség
felismerése, ami értelmet és alkotóerőt ad a tudományos pályán haladó szakember munkájának. Néhai Fülöp Lajos kollegánk azon utolsó jeles kutatóegyénisé216
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gek egyike volt, aki mindenfajta bonyolult felszerelés nélkül, egy szál kémcsővel a
kezében, képes volt számos érdekes jelenséget megfigyelni és feltárni.
Méltán elmondhatjuk róla, hogy a gyógyszervizsgálatnak, az összetett gyógyszerek vizsgálatának kiváló szakértője volt, számos új vizsgálati módszert dolgozott
ki. Egyes munkáit gyógyszerkönyvek, valamint a korabeli rangos hazai és külföldi szakkönyvek is átvették, idézték.
Munkásságának utolsó időszakában a természetes hatóanyagok, nyersanyagforrások feldolgozására fordította a figyelmét. Ezen a téren több szabadalom társ�szerzője let, a közreműködésével kidolgozott készítmények egyöntetű sikert arattak.
Közel négy évtizedig vállalt aktív szerepet a Gyógyszerészeti Kar életében, teljes
egyetemi pályafutása során a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszéken tevékenykedett,
adjunktusi fokozatot szerezve. Egyetemi oktatóként 1958-tól az 1991-ben történt
nyugdíjbavonulásáig szolgálta a marosvásárhelyi gyógyszerészképzést. Jól felkészült, szenvedélyes oktató volt, állandóan képezte magát. Ezt tanúsítja az a tény
is, hogy a hajdani tanítványok százai nyilatkoznak ma is elismeréssel és hálával
munkájáról. Az a fajta szakember volt, aki igen széleskörű háttér- és határterületi
ismeretekkel alapozta meg mindazt, amit tanított.
Fülöp Lajos nem tartozott azok közé – s ezt részben sajnálattal mondhatjuk – aki
hivatalosan elismert tudományos fokozatott áhított volna. Tudását, eredményeit
mindenkoron önzetlenül megosztotta munkatársaival. Aktív pályafutásának alkonya egybeesik a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 80-as évek végi “napfogyatkozásával”. Sajnáljuk, hogy akkor nyugalomba vonult és nem vett részt aktívan a Kar feltámasztásában.
Néhai Fülöp Lajos kollegánk, a mindannyiunk számára népszerű “Laji”, értékes
életművet hagyott ránk, torzó formájában. Számos egyetemi jegyzetet írt magyar
és román nyelven a rá jellemző lényeglátást tükrözve. Mindörökre emlékem marad az a termékeny másfél évtized, amít a Tanszéken egy szobában töltöttünk,
eszmecseréink további szakmai életem kiteljesedésére is hatással voltak.
Fülöp Lajos talán túlzottan is puritán természetű volt, akinek emberi egyszerűsége nemes lélekkel, kiváló szakmai érzékkel párosult. Életének igazi közege – szinte elsőrendű otthona is – az egyetemi laboratórium volt.
Elhunyt kollegánk földi maradványai felett, emlékére idézem költőnk, Juhász
Gyula sorait:
“Igaz, szenvedtél szüntelen/De minden kín és küzdelem/Örök formát lelt s életed/
Zenéje együtt szűnt Veled”.
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Lelkünk teljes szomorúságával búcsúzunk Tőled, drága kollegánk és Laji barátunk, búcsúzik a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti
Kara, a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék jelenlegi és volt munkatársai, kollegáid,
volt tanítványaid.
Nyugodjál békében, Isten Veled! Emlékedet kegyelettel megőrizzük!


Dr. Gyéresi Árpád

*Elhangzott Fülöp Lajos temetésén, 1998 december 29-én. A marosvásárhelyi református temetőben helyezték örök nyugalomra.
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Egy kis irodalom és művészet
Dr.med. Módy Jenő prof. (1927. május 22 - 1999. szeptember 27, Marosvásárhely)
Sóhajtás, idegenből...
Nem raboltál, nem is öltél
mégis futva menekültél,
mert azt súgta a józan ész,
úgyis mindegy bármerre mész,
ha már itthon nincs otthonod,
az is mindegy merre fogod
felverni a sátorfádat
köd előtted, köd utánad...
Azt is súgta a józan ész,
hogy az emlék majd ködbe vész,
rozsdás tengelyén csikordul,
lassan visszájára fordul,
mindaz mi volt, porként mállik,
omló romhalmazzá válik,
mi volt, mi van, foszlik, bomlik
dübörögve összeomlik,
marad csak az őszi avar,
amit a szél fel-felkavar
s porfelhő, amit támaszt,
halott s süket csendet áraszt,
mint rossz álom torz lidérce,
mi csak ármány foszló férce,
mégis övé, rögről-rögre,
már az Ország mindörökre
s a Hatalom s a Dicsőség,
mindörökre, semmi kétség...
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S nemcsak a mád ily mostoha,
hiszen múltad sem volt soha
várfalakról lekaparják,
sírhantokból szerteszórják,
kódexekből kiszakítják,
otthonokból kitaszítják,
hogy nyomot már sohse hagyjon
és írmagja se maradjon,
hogy ha egyszer visszamennél,
soha többet ne kapj ennél,
s maradj már örökre ennek:
idegenben, idegennek...
Bár nem loptál, nem is öltél,
mégis egyszer útrakeltél,
s megérkeztél aztán, végre
egy új világ peremére,
ahol úgy majszolsz kalácsot,
hogy már nem látod a rácsot,
tenyérbe nem mászik képed,
eltűrik a létezésed,
körülötted rend ban s Béke,
még nincs semminek se vége,
maradsz ott is mindig ennek:
idegenben idegennek...
(1992)
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Tamás Sándor (főgyógyszerész, Nagyszentmiklós, 1978-as promóció)
Négy évszak
Tavasz jelenidőben
Emlékszel, akkor is tavasz volt és jó,
itt-ott még tarkállott a márciusi hó,
a patakok vadul rohantak a völgynek
s éreztem, lelkemben új érzések nőnek.
Emlékszel, akkor is tavasz volt és jó,
a hosszú oxigénhiánytól fuldokló tó
szédülten itta a füvek friss szagát
s az érzés bennem túlnőtte önmagát.
Látod, most újra tavasz van és jó
volna, ha jelenidő rangjára emelhetnénk múló
érzéseink, céljaink, vágyaink legjavát,
mindazt, mi egykor szép volt és igaz és azt a Tavaszt magát.
Nyár a folyóparton
Lábunknál a folyó évezredek tapasztalatával
mossa egyre tisztábbra medrét
s a vízbe boruló sás felett
véget nem érő táncát lejti
számtalan szerelmes szitakötő.
A percek éveket hordanak magukban,
míg tekintetem tétován keresi
az egyetlen elvesztett egyenes utat
szememtől szemedig.
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Búcsú szeptemberben
Még eljött a kedves,
de szava halk, csendes,
kimért és kemény,
emlék a nyár
s hasztalan már
Minden remény.
Karja nem lendült
ölelni s csend ült
közöttünk leverten.
Ősz szele perdült
sárgára vénült,
kiszáradt kerten.
Rézsútos fényben
erőtlen kértem
maradjon még velem.
Int lemondóan,
vágya múlóban,
mellette nincs helyem.
Egy kicsit fájt
úgy este tájt.
Ősz bús szele,
eltávozóban,
egy percre halkan
lepihent lelkemre.
Karácsony a pályaudvaron
Nem is tudom mióta álltam már
gondolataimba merülve
a sűrű hóesésben nedvesen csillogó
sínek mentén, vonatodra várva,
s csak akkor láttalak meg
mikor ott álltál már előttem,
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a tömeg hirtelen megmozdult körülöttem.
Szemedben vérágak,
a felgyűlni igyekvő könnytől,
vagy csak a huzattól?...
Már rég nem bánt, hogy mindig elfelejted,
a kék, csak kéken, a fehér csak fehéren szép.
Homlokod vállgödrömben
s bármilyen hihetetlennek tűnne,
a hangzavaron át
egészen tisztán hallottam,
hogy valahol megszólal
egy zongora.
Dr.med. Fábián Sándor (1937.július 16, Nagyszalonta – 2018. Június 17, Nagyvárad)
Zsuzsika
A páros ágú fénycsövek alatt
tanulás után pihenést keresve, kart karba öltve járunk minden este.
Nincs időnk máskor; diákok vagyunk,
órák, gyakorlatok
beosztott rendje tölti ki napunk.
(Nappal szeretnénk sétálni, szeles
utcákon, mikor felhőkbe ütődve
inog az ég, s a szélseperte, pőre
aszfalton kusza karokként csatáznak
a torz faárnyak,
a tavaszthozó napfényben, mikor
a gyárkémények szerény füsthajából
– mit nap mint nap a fény fésűje ápol –
kevély
csikófrizurát rögtönöz a szél.)
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Este sétálunk...Falra aggatott
keretes festmények az ablakok –
rajtuk a benti boldogság, a néma
(átkarollak – színükből tiszta vágyad
árad felém ma).
Csend van, a környék üres. Csak a lámpák
végzik esteli szolgálatukat,
fénybe vonva a rejtett kapukat.
Veled az esték szépek, teljesek,
ha együtt vagyunk, gyors a képzelet,
és túlröpít a diákéveken –
látom az életed s az életem.
Te gyógyszerész leszel – falusi orvos
melletted én,
hegyi faluban, szűk völgyek ölén.
S az örömöt, amit a szerelem
erős áramként küld egyre felénk,
úgy árasztjuk majd szét, mint páros ágú
fénycső a fényt.
(1964)
Egyetem utca
Az egyetemre menőben az utcán
megrebbennek a fák, ha tar
gallyaik között szél száll át, madár vagy
diák-kacaj.
Az egyetemre menőben az utcán
keskeny a járda,
s mi (diákszokás ez) inkább a tágra
szabott úttesten járunk, hol futó
kerék nyomától kihímzett a hó.
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(Így akarjuk majd járni életünk is,
a szűk aszfaltot használatlan hagyva,
rászokva tágabb, szélesebb utakra.)
Az egyetemre menőben az utcán
a nagy fák
csipesz gallyaik közén puha vattát:
havat tartanak, melyre rácsurog
a felhőtlen ég rosszul becsukott
kék üvegéből a tárolt tömény
fertőtlenítőszer: a téli fény.
Ezt rákenik a szélre és az útra,
kerítésekre, falakra, kapukra—
a hosszú utca, mely a dombra futva
figyeli jöttünk,
tisztaság-szagú körülöttünk.
(1964)
Kétségben borongok
50 éve végeztünk, mi orvosok
és gyógyszerészek, 1961-esek
Végigpörgött pont ötven évet,
Jó öreg bolygónk sose téved.
Terhe nem, de a szárnya voltunk!
S lendületünktől is repül
tovább, tovább, ha majd kiholtunk.
Éveink száma huszonvalahány...
No, mikor kezdtünk...volt, ki halovány
gyertyafénynél is villany-sikert ért el.
Régi, jó gárda, Istenem!
Lélekkel éltünk, alig-fizetéssel.
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Tudják, nem tudják, tőlünk éledt
hány és hány egészséges élet.
Mi elmúlunk, de hoznak ők jövendőt?
Kétségben borongok, lányok, fiúk.
Átveszik-é minden teendőnk?
(2011)
(Fábián Sándor: Ars brevis vita idem. Válogatott és új költemények, műfordítások.
Nagyvárad, 2015)
Dr.med. Szász István Tas (1938. július 15, Kolozsvár; 1962-es promóció)
Felejthetetlen
50 éves egyetemi találkozónkra
A Klastrom utcán* felfelé,
–csendjét a léptünk felveré –
ifjú csapatunk gyorsan haladt,
az andalító, zöld lomb alatt.
Az emlék átlépve időt, teret,
visszaröpít s múltba száll veled,
hol annyit jártál ez árnyas úton,
túl vár templomán, s egykori kúton.
Mohó agyunk ekkor tudásra várt,
majd megannyi barátság össszezárt,
nevelt meg formált, férfivá, nővé,
ha kell, vizekkel dacoló kővé.
A Klastrom utcán felfelé,
–csendjét léptünk felveré –
tudásunk is gyorsan haladt,
a békésen lengő zöld lomb alatt.
Nem sejtettünk forrást a vár alatt,
hol a léptünk naponta ott haladt,
míg lenn a völgyben magyar múltjával
Bolyai, Bernády, Bodor kútjával
még békében élt a régi város,
kissé még poros, sőt olykor sáros,
de tartást adott a tudás trónja,
falat vont köré, mint egykor Trója.
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A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét a léptünk felveré a zorduló idő gyorsan haladt,
a mit sem sejtő zöld lomb alatt.
Hirdették, hogy e kor jövőt adó,
nem hittük lehetünk mi is faló,
támadhat ránk épp közülünk a gaz,
lerombolva mindazt, mi volt igaz.
Mert kelet tengere dagadva nőtt,
és duva hulláma alatt ledőlt
a múlt, a szép, az az öröknek hitt,
mely megszült, nevelt s szép sírba vitt.
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét a léptünk felveré –
más ritmusra lépő új láb szaladt,
a mindent elfedő zöld lomb alatt.
És volt köztünk, aki nem volt bátor,
vagy azt hitte ő a béketábor,
mert fiatal volt, nem vette észre,
mint ver bilincset e kor az észre.
A piszkos kor mely bár őt emelte,
de cserébe lelkét átnevelte.
Most emlék szűrője átbocsátja,
tettét megértve s megbocsátva.
A Klastrom utcán felfelé,
– csendjét tán örökre felveré –
gátlástalan hódítók új hada,
idegen hangok idegen szava.
S gyorslábú, fürge évek alatt,
gyűlt a keserv s a tapasztalat,
már megértünk sok döfést s agyart,
mi vadkanként gyilkolt ott sok magyart,
gyilkolt új eszközzel, sokfélével,
üldözés megannyi módszerével,
és elűzött innen annyi szívet,
többet, mint ki jegyzett sanda ívet.
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A Klastrom utcán felfelé,
– csendjét egy új kor már elvevé –
borongva fogyott a régi szép szó,
s egyre több szív lett ott szorongó.
És jöttek új évek és dolgosak,
sikerek s döntések is, fontosak,
kudarc szomorít és jósors vezet,
de minden rossz s nagy bajok felett
megmaradt az elmúlt ifjú korból,
amint a sok bölcs tanárunk korhol,
s ahogy tőlük tanultuk rég:
a fáklyánk lángja másoknak ég.
A vén utca ezt nem feledi,
– léptünk zaját emlékezi –
mert obsitos hadunk ma itt halad,
a felejthetetlen zöld lombok alatt.
(2012)
*ma a Mihai Viteazul utca.
Dr.pharm. Benkő Zsolt (1941. június 7, Budapest)
Rozsnyayra gondolva!
Mi űzi, hajtja a kutató, bölcs elmét?
Csak egy kérdés izgatja: a lét és a nem lét?
Ki így érzi, Istennek képzeli magát,
és nem látja meg sötét börtöne falát.
Az igaz bölcs tudja, hogy meddig mehet,
s mi az, melybe beleszólni már nem lehet.
Ám kíváncsi az ember – mily, furcsa szerzet,
olykor felvállalja az Isteni terhet:
teremt új és új lényt, s azt hiszi a balga,
hogy a természet majd tűri ezt és hagyja.
Minden ily kísérlet visszaüt ránk egyszer,
s a kárt nem gyógyítja semmiféle vegyszer!
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Az igaz bölcs az emberhez közel marad.
Azt kutatja csak, mit átláthat és szabad,
mi segít a növénynek, állatnak, embernek,
ha „életük” folytán bármitől szenvednek.
Van, ki tudása gyümölcsét féltve őrzi,
s nem tudhatod – csak akkor, ha ő azt közli –
mire jó, milyen az „íze” és „zamata”!?
Megtudod majd, ha bejön a pénz, s kamata.
De van, aki önzetlen, segítő lovag,
tudását átadja, s támogat másokat.
Nem kér ezért pénzt, ám pénzével is segít,
mert tudja, önzésével sok embert veszít.
Beteg, lázas gyerek, hogy, segítsen rajta?
Keserű a gyógyszer – már csak ilyen fajta.
Ehhez kell a tudós „apró” segítsége:
múljon el a gyermek lázas verítéke,
ne kínozzák görcsök, ha magas a láza,
ne jöjjön deliráló álom „varázsa”,
gyógyuljon szépen, pokol tüze ne sújtsa,
s az egészség színe viruljon ki újra.
Ha másoknak adhat, a bölcs akkor boldog,
Jelleme tiszta, nem találsz rajta foltot,
szelleme sziporkázva, csillagként ragyog,
s ha Vele vagy, nem felejted azt a napot.
Ilyen embereket küldj a Földre, Uram!
Mert az emberi érték csak zuhan, zuhan,
Silányak döntenek, uralomra törnek,
s gyilkos, világpusztító terveket szőnek!
Ne engedd, hogy ezt lássa öreg, s fiatal,
óvd az embert, ha jő a véres zivatar!
Pajzsként önzetlen bölcseket adjál nekünk,
és szeressük egymást, különben elveszünk.
(2007)
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Lackfi (Oláh) János József Attila-díjas költő (1971. május 18, Budapest)
Patikusdal
Az én nevem Csontváry
Kosztka Tivadar.
Jöhet engem csodálni
Mind, aki akar.
Ezüst fű és bíbor ég,
A világ csak buborék,
Erről szól a dal.
Azt mondta az anyám is,
Ej, te Tivadar,
Nem lila a kanális,
Nem bordó a fal,
Mondtam, anyám, elhallgass,
Kék ég, zöld fű unalmas,
Jobban jár, ki csal.
Azt mondta az apám is,
Ej, te Tivadar,
Lóból nincs háromlábú,
Se négyfülű hal,
Mondtam, apám, ugyan már,
Szebb a nincsen a vannál,
Engem nem zavar.
Azt mondta a kedvesem:
- Kosztka Tivadar,
Fess férfiú ne fesssen,
Mert még éhen hal,
Ha pingál a patikus,
Bármilyen szimpatikus.
Sok észre nem vall.
Ne lennék csak meghalva,
Kosztka Tivadar,
Nem törődnék én avval,
Ugyan mit akar
Kedvesem, apám, anyám,
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Képeimet ontanám,
Mint a zivatar.
Egyszerű a művészet,
Mégis felkavar,
Kicsiből a gigászit
Bontsuk ki hamar,
Világot kell csinálni,
Erre tanít Csontváry
Kosztka Tivadar!
(Népújság, 2017. szeptember 30)
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In memoriam diákéveink 1959-1964
Requiem a régi Marosvásárhelyért, hajdani iskolánkért és fiatalságunkért
Volt egyszer egy Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet a város végén, ahol
a sárga kockaköves út az „égbe nyúlt”, a régi szerpentinnel, a rajta végigkúszó
gázpalackos autóbuszokkal, a Sándor János-kúttal, amikor még tiszta volt e hűs
forrás vize, de a Király-kút és a Vál(y)us-kút vize is, meg a Maros vize, városkánk
levegője és vonzott a vadregényes Vikend-telep, az egyetemi csónakház, a
csónakázás a Holtág nádas-tavirózsás csatornáin, a fürdés a Fagátnál és a
Hétfáknál, a bátrabbak a Cement-lapoknál, a diákszerelem meghitt sétái a
holdfényes Bulevárdon, ahol kellemes volt az estikék édes, bódító illata, de
amelynek aszfaltját csapkodta lábunk a kimerítő felvonulás próbák alatt,, amikor
kerékpárunkkal Egyetemünk teherkapujánál parkoltunk, első talákozásaink után
1959-ben, a lány- és fiúcsoportok közösséggé formálódtak, felötlenek az első
előadások és laboratóriumi gyakorlatok, a szemináriumok izgalmai, emlékünkben
él a laboráns Kiss bácsi „én és a Fizika katedra” jelszava, a botanizálás a mai napig
is megőrzött herbáriumommal, a gyűjtés helyéül szolgáló valamikori Kakasdierdővel, a tavaszi szesszió előtti botanikai séta Rácz Tanár Úrral, a szenvedélyes
latin órák a művészettörténet jegyében l, Kiss Pálnéval, a kolozsvári román
(-magyar) tanárunk Scridon Gavril órái, Tóth Árpád költészetének szerelmesével,
és a kötelező orosz nyelv tanulása, a Pravda és Hruscsov beszédeinek olvasása
Sükösd Marcival, a már csak emlékeinkben létező kis egyetemi uszoda, Kakucs
Bandi bácsi kedélyességével, az ifjúságot féltő gonddal óvó Kiss Árpád dékánnal
és feleségével Eperjessy Annuska Tanárnővel, Hankó Tanár Úr szórakozott, de
praktikus és új információkat hozó előadásaival, az első Galenika gyakorlatainkon
hátunk mögül elhangzó kedves bíztatásaival, emlékezetesek a laboráns Rózsika
bosszankodásai az alkoholos standüveg szünetekben egyre fogyó tartalma miatt,
a Gyógyszerészeti Kémia komoly, igényes munkalégköre, Mártonfi Tanár Úr
akadémiai stílusú megjelenése, tartása és a diákjai iránt megnyilvánuló tisztelete,
Fülöp Laji fergeteges szervetlen gyógykém előadásai, a mindenkit lenyűgöző,
élményszámba menő Farmakognózia előadások Rácz Tanár Úrral a legendás
Botanika gyakorlóban, a sűrű vetítések alatti szemezések varázsa, a kimerítő
metszet rajzolások, de – mindenütt – a gondozott referátumok számonkérése és
igazi értelme, Rácz Kotilla Erzsike Hatástan gyakorlatainak szenvedélyes légköre
és módszeressége, Soós Pál Tanár Úr kémcsövekben demonstrált analitika
előadásai, Józsa „mester” által asszisztálva – akit a gyakorlatokon az eredmények
helyessége okán megannyit ostromoltunk, Vîrf Liviu szelíd embersége, Czégeni
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Jóska eredeti humora, a Fizikai kémiától való legendás rettegés, az egyszál krétára
támaszkodó ifjú Tőkés Bélával.
És volt színvonalas gyógyszertári gyakorlat, amikor a patika még szentélynek számított és állott a Főtéri Egyes „Nagy” gyógyszertár a Bolyai utcával átellenben, a
stramm Horváth Tibi kiváló irányításával, ahol igen jól szervezett, szélesskálájú,
színvonalas szakmai munka folyt, ahol a hallgatókat szakszerű irányítással és kellő felügyelettel foglalkoztatták, a labor, a receptúra, a könyvelés, a csomagolás és
– a sokat áhított nyilvános „szereplés” színhelye – az officina, és itt felejthetetlen
találkozások híres személyiségekkel és receptjeikkel, mint a mindig mókázó, pipázó Molter Károly, akinek méltó tréfapartnere volt a patikán időnként végigviharzó, fütyörésző mindannyiunk Widder Bandi bácsija, de rendre itt találkozhattunk a hajdani Székely Színház nagyasszonyával, Kőszegi Margittal, a komikus
Andrási Marcival és sok-sok más művésszel, jól ismert marosvásárhelyi arcokkal, és itt mesterünk volt Ajtay Miska bácsi – aki nélkül elképzelhetetlen volt a
gyógyszertári „nagyüzem” olajozott működése – és aki szakmaszeretetével, óriási
tapasztalatával, rendkívül széles látókörével, megnyerő stílusával, kiváló pedagógiai érzékével példakép volt számunkra, akinek méltó társa volt az elaborációs
laborból Holitska Pista bácsi, a kérlelhetelenül precíz és a legnehezebb szakmai
feladatok virtuóza.
És a „Nagy patika” mellett volt a – szintén - már csak emlékeinkben élő Gyermek-gyógyszertár, a 80-as éveit is kiváló szellemi formában megélő, szipkával
cigarettázó Nagy Jenő bácsival, a gyógyszertár rendkívül humánus és kollegiális
vezetőjével, Schlett Öcsivel, e hely hozta számomra a sorshatározó gyógyszerész
szerelmet és munkahelyem volt a Főtéren a Városháza tornyára néző Hármas
Gyógyszertár is, Suciu Deli nénivel, szigorú de megértő szakmaiságával és volt
még sok más ismert gyógyszerészegyéniség: Berekméri Jóska bácsi és Grosz Nándi, Voith Misi és Elekes Imre bácsi, aki egyidős volt a XX.század éveivel – a múlt
megannyi értékével – köztük a legendás, az országos élvonalba tartozó Centrofarm, Kacsó Berci igazgatása alatt, a sokoldalú kulcsemberrel, Nagy Örssel, a harsogóan erélyes Gyalui Pistával és még számos értékes munkatársával.
És volt a Főtéren benzinkút, meg a ferences barátok temploma, melynek ma már
csak a tornya áll, és a Baross Gábor utca sarkán a szász templom, mely azóta a városközpontból kikerült, a gyógyszerész-polgármester Bernády György által megálmodott Városháza előtt Sztálin szobor is díszelgett (ma meg más is), de voltak
a Főtér mindkét végén szökőkútak is, a Voinţa-park sok sportverseny színhelye,
régi főtéri épületek, melyek helyén újakat emeltek - a város történetéhez kötődő
helyeken - s lett korabeli szenzáció a szélesvásznú Arta mozi, ahol tolongás volt
a magyar, s az először vetített western filmekért, volt Lázár Ödön park is és mögötte volt a népszerű Hargita vendéglő – kitűnő zenekarával, és emlékszünk a
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hajdanvolt tánciskolára is a Torna-kertben ahol angol valcerrel, keringővel, tangóval, foxtrottal, csárdással - és lányokkal – ismerkedhettünk.
És az Apollóban bentlakás volt, meg a régi menza, ahol az éhes diákgyomornak
fennséges étek volt a túróspuliszka, de ez volt a hajdani gólyabálok színhelye is,
ahol vetélykedések folytak a lányokért és az udvaron volt az orvosi rendelő Metz
doktorral, a fronti részen a diákság törzshelyének számító Muskátli vendéglővel
és zongorista-énekesével Walton Jenővel...
És voltak nyári „hazafias” közmunkák, számunkra első év után lent a Dunánál,
nyelvtanulási céllal fővárosi filológus fiúkkal, lányokkal, de Bukarestben gyógyszergyári gyakorlatunk is volt, megismerhettük a nagyvárosi Magheru sugárutat,
a Patria-mozit, mellette szavarin és sörautomatával, reggelente a Cişmigiu sarkán
verttej volt a csemegénk friss pékárúval, a cukrászdákban mindenütt ingyenesen
hűs ivóvíz állott rendelkezésre, szórakozásunkra külön szentélyt jelentett az új
Palota-terem, Udo Jürgens koncerttel, a twist mesterével...
És az Egyetemen volt sportélet, évente egyetemi bajnokság, a szép környezetben
levő, de már a múlt ködébe veszett sportpályán és a valamikor egészen más célt
szolgáló Lovardában, a város akkori „sportcsarnokában”, a futballban szurkolhattunk a népszerű Ştiinţá-nak, amelynek a Gyógyszerészeti Karról is voltak játékosai, a kaput Páni Ödi őrizte, a hátvédsorban pedig – a népszerű Cukorgyári
pálya holdbéli talaján is - elegánsan játszó, szőke Marossy Csaba, a védelem tengelyében, a földön és a levegőben is egyaránt határozott Kim Sanyi szerepelt, de
a városban volt két-két első osztályú kosárlabdacsapat is, szurkolhattunk kolleganőnknek, a törékeny Tóth Magdinak, valamint a kézilabdában bal kézzel gólokat
ontó csoporttársunknak Fodor Levinek...
És voltak diákkirándulások, az Egyetem rozzant – de saját – autóbuszával, melybe már az eső is becsepegett, de ez minket akkor nem zavart, az úton velünk énekelt domnu’Pop is, a mindig mosolygós sofőrünk, és az autózás terén kevés volt
a taxi, ez akkor a szovjet Pobjeda volt, akárcsak az óránk márkája, majd később
a lengyel változata a Warsawa, a vezetőknek Volga járta, később jöttek a „státusz
szimbólumok”nak számító Trabant(!), meg a Wartburg és a sportosabbaknak a
motorkerékpár – IZS...
És végigszenvedtük a diplomadolgozat kínjait, de éreztük tanáraink felnőttszámba vevő bizalmát, átéltük az államvizsga-sorozat tortúráját, enyhült már a
tudszoc-vizsga kegyetlensége, emlékezetes e vizsga előtti fehér éjszakánk Fodor
Levivel a Bodoni utcában...
És volt főiskolai szintű gyógyszerész technikum, meg a népszerű „peda” (pedagógiai fősikola) és állt még a Bulevárdon a kedvelt sörözőhelyünk a Tulipán-ven234
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déglő is, és még sok, nagyon sok emlék, öröm és megtorpanás is volt akkori életünkben – egyszóval fiatalságunk.
Kegyelettel gondolunk tanárainkra, mindazon kollegákra akikkel már nem találkozhatunk.
Sok jó évet és a kellemes emlékek megőrzését kívánom valamennyi Marosvásárhelyen végzett gyógyszerész korosztálynak!
Isten óvja Alma Materünk jövőjét!


Gyéresi Árpád

Gondolatok a 40-ik évfolyamtalálkozóra (2004)
Mindannyiatok elnézését kérem, hogy nem sikerült személyesen, élőszóval elmondjam gondolataimat
Ezen a 40-ik találkozón elmondhatjuk: VENIT SUMMA DIES... vagyis elérkezett a számonkérés napja.
Előszőr is kegyelettel gondolunk elhunyt tanárainkra és évfolyamtársainkra.
Az érettségi után, nagyszerű középiskolás és egyetemi tanárainktól útravalóul
kaptuk: „Merj önállóan is gondolkodni”.
Boldogságról és sikerekről álmodoztunk amiből sok minden megvalósult,
szorgalmas és kitartó munkánk árán, de ez nem volt, „Kockázat és mellékhatás
nélkül” Bródy Jánost idézve.
Mindannyian éreztük és ma sem feledhetjük hogy:
„A törvény szabja meg a jogot
A jog a lehetőséget,
Az igazság a fennmaradást...”
A törvények, jogok és igazságszolgáltatás ma is okoznak kellemetlen perceket,
órákat, bánatot. Juhász Gyula sorait idézve:
„Az emlék megszépíti bánatunkat
És bánatunk lassan emlékké válik”
Emlékezzünk boldog diákéveinkre ami nélkül életünk nem lenne egész. Minden munkánkban ott volt és van az „alkotás gyönyöre”, mert az „Isten azért teremtette az embert mert dolga van e világban!”
Így formálódott mindenikünk sorsa és, hogy Kosztolányi Dezsőt idézzem:
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
...S mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
Így lettünk mindannyian „megismételhetetlenek” és habár legtöbbünknek a
haja fehér lett, de sose feledjük:
„Az öregedés nem az élet alkonya
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Hanem az élet koronája.”
Fogadjátok üdvözletemet és jókívánságaimat Szatmárnémetiből.


Tokodi Varga Kornélia



Szatmárnémeti, 1964
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Nemzedékek köszöntése
A végzős gyógyszerészhallgatók búcsúztatása - 1996. július 11
Dr. Gyéresi Árpád ünnepi beszéde
Tisztelt Dékán Úr!
Kedves ünnepeltek, gyógyszerészjelöltek – a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti
Kar végzettjei!
Ünnepi pillanat ez 45 végzős gyógyszerészhallgató életében. Egyedi érzés ez az
önök, a Gyógyszerészeti Kar végzősei számára; ismétlődő, de mindig új vonásokkal gazdagodó érzés a Gyógyszerészeti Kar számára.
1996-ban a marosvásáhelyi Gyógyszerészeti Kar 42. évfolyama végez. Mint
ismeretes, az 1995-ös év jelentős évforduló volt az Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem életében: fél évszázada teremtődött meg az orvosképzés Marosvásárhelyen. Történt ez nem valamilyen előjog, hanem egy adott időszak kényszerhelyzete folytán. Két év múlva, 1998-ban lesz 50 éves az itteni gyógyszerképzés.
Reméljük, hogy ezt méltó és történelmileg is hiteles módon ünnepelhetjük meg,
Egyetemünk falai között.
Történelmi visszatekintésben is figyelemre méltó tény, hogy az erdélyi orvosés gyógyszerészképzés anyanyelvünkön már 125 évvel ezelőtt, Kolozsváron létrejött. Viharos volt a Kolozsvári Egyetem sorsa, akárcsak a Marosvásárhelyre származott részének is. Nem szakmai, hanem történelmi sorsfordulók tették próbára
nemcsak az iskolát, hanem az emberi tényezőt is, legyen az oktató avagy hallgató.
Sokakat megtévesztettek azokban az időkben a hamis jelszavak, iránymutogatások. De az iskola fennmaradt, bizonyított; bátran elmondhatjuk, hogy kiállta a
nagy idők viharát.
Gyógyszerészkarunk eddigi történetében – a történelmi sors szeszélye folytán
– kétszer „adatott” meg a teremtés nehéz próbatétele. Először 1948-ban, amikor
meg kellett vetni a gyógyszerészképzés alapjait; majd másodszor, amikor pár éves
kényszerszünet után, 1990-ben kellett újraindítani az oktatást és a Kar életképességét újólag bizonyítani. Méltán elmondhatjuk – a nagy szavak kockázata nélkül
- , hogy hősi idők voltak ezek. Újjászülettünk, mert amint a jeles kortárs-költő,
Marin Sorescu írta:
„Az életben állandóan elszalasztunk valamit
ezért kell folyton
újjászületnünk.”
Életünk fontos állomásaiban szokásos a mérlegkészítő latolgatás: honnan jöt237
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tünk, hová megyünk? Ugyanazon költő szavait idézve:
„Eljön az ideje
mikor meghúzzuk
magunk alatt az eredményvonalat
és elkészítjük a mérleget.
Tehát
néhány pillanat amikor boldogok lehettünk volna,
nénány pillanat amikor szépek lehettünk volna,
néhány pillanat amikor zseniálisak lehettünk volna.”
Ha ezt a mérlegkészítést csak szakmai vonalon próbáljuk elemezni, akkor is
bonyolult feladat előtt állunk. Mert kedves végzőseink mi is történt az elmúlt
évtizedben, az önök életében? Először is, a közelmúlt viharos történelmi eseményei már középiskolai életüket érintették. A rendszerváltás éveiben tettek sikeres
érettségi vizsgát, amelyet újabb örömteli pillanat – és az eljövendő életüket meghatározó – sikeres egyetemi felvételi vizsga követett.
Az első egyetemi év a jövő szakemberének még semmit sem tisztázhatott. A
képzés első évei a szakmai alaptárgyak ismeretének felfrissítését, elmélyítését, bizonyos esetekben azok megteremtését célozták. Nem kevés erőfeszítést igényeltek ezek az évek valamennyiüktől. De akik sikeresen kiállták a próbák, azok a
képzési időszak második felében már a vérbeli szakma fő ütőereit tapogatták.
Időközben már megismerhették a gyógyszertári munka alaptevékenységeit is,
lassanként, kritikusan értékelhették az egyes tantárgyak által nyújtott ismerettárat, szemléletet.
Mit nyújtott, mit nyújthatott ez az egyetemi képzés önöknek az 5 év alatt? A
válaszért érdemes áttekinteni a tanulmányozott tárgyak sorát. Mindenekelőtt a
kémiai ismeretek széles skáláját kellett elsajátítani, mivel az élő szervezetek felépítését és életműködéseit, a gyógyszeres anyagok megismerését csak ezáltal lehet
elképzelni. Mindehhez matematikai, fizikai és biológiai ismeretek is nélkülözhetetlenek. Növénytani ismereteik a későbbiekben tanulmányozott gyógynövényismeret (farmakognózia) keretében gyümölcsözhettek.
A gyógyszerészképzés lehetetlen anatómiai, élettani és kórélettani alapismeretek nélkül. E tárgyak készítették elő az összegező gyógyszerhatástan oktatását. A
számos megbetegedésért felelős kórokozók világának megismerése a mikrobiológia keretében, tudatos alapot szolgáltatott a szakszerű és célszerű gyógyszeres
beavatkozáshoz.
Fizikai-kémiai alapok nélkül elképzelhetetlen manapság a gyógyszerkészítéstan (gyógyszertechnológia, galenika) oktatás. A gyógyszerkészítés, a gyógyszerformák tanulmányozása a gyógyszerészképzés hagyományos, kulcsfontosságú
területe.
De nem létezhet gyógyszer, gyógyszerforma hatóanyag nélkül. Gyógyszerkészletünk nagyobbik részét a vegyileg jól meghatározott összetételű anyagok
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alkotják. Ezen anyagok teljes jellemzése, eredetüktől felhasználásukig, a gyógyszerészeti kémia keretében történt.
A célszerű gyógyszeres hatáshoz még sok más igen hasznos ismeretekre van
szüksége a gyógyszerésznek, aki Schulek Elemér felfogásában – a gyógyszer szakértője kell legyen. Meg kell találni az alkalmas segédanyagokat, figyelembe kell
venni a gyógyszerformulálás fontos szempontjait (lásd biofarmácia), meg kell ismerni a gyógyszerek sorsát a szervezetben (lásd farmakokinetika).
Gyógyszereink azonban nemcsak gyógyító hatással, hanem sok esetben nem
kívánt mellékhatásokkal is rendelkeznek. Az eljövendő gyógyszerésznek fontos
szaktanácsadói szerepe kell legyen a gyógyszerek területén. Ezt leginkább kórházi körülmények között emelheti igen magas szintre. Erre biztosítanak alapot
számára a klinikai gyógyszerészeti ismeretek.
Az emberiség történelme során a mérgek megismerésében mindig is döntő
szerepük volt a gyógyszerészeknek. Jelen helyzetünkben, a vegyi anyagok igen
széleskörű használata, a környezetünk hihetetlen mértékű, fenyegető szennyezettsége, a gyógyszerészt nemcsak a veszélyek felismerésére, hanem tettekre is
készteti. Ezt tükrözi a méregtan (toxikológia) szemlélete.
Ezenkívül a gyógyszerészhallgatónak tisztában kell lennie az ipari szintű
gyógyszergyártás, valamint a gyógyszerformák ellenőrzésének fontos kérdéseivel
is.
A fiatal gyógyszerészjelölt tájékozottságot nyert a gyógyszerügyi szervezés,
ügy- és számvitel vonatkozásában is. Mindezeket már számítógépes segítséggel
végezheti. Ugyanakkor a gyógyszerforgalmazás aktuális marketing-ismereteket
is feltételez.
Íme, csak dióhéjban is, csak a kiemelt összefüggések tükrében is nagyon sok,
amit a gyógyszerészhallgató 5 év alatt kap illetve kaphat. Az eddigiekben még fel
sem vetődött az olyan fontos kérdés, mint a lelki tényező, pedig a nagyvilágban
az csak természetes, hogy a gyógyszerész pszichológiai képzésben is részesül. Tudatosulhatna ezzel nálunk is egy igen lényeges szakmai magatartás: a gyógyítás
komplex folyamatának csak egyik, végletes eszköze a gyógyszer.
A felsőbb években tanulmányaik mellett, aktívan bekapcsolódhattak a tudományos kutatómunkába is. Ekkor lehetőség kínálkozott saját elképzeléseik megvalósítására is. E cél érdekében, örvendetes módon, az elmúlt években alkalmuk
volt – az anyaország önzetlen segítsége folytán – rövid tanulmányutakon is részt
venni. Mindez jelentősen gazdagította szakmai látókörüket, gyakorlati felkészülésüket. Munkájuk remélhetőleg jó eredménnyel, tartalmas diploma-dolgozattal
zárul.
Felmerül a kérdés: az 5 éves, sokrétű egyetemi képzés elegendő lehet-e a jövő
szakembere számára? Lehet, hogy a válasz meglepő, de aligha. A szemléleteket
nyújtó, de nem minden részletet bemutató oktatási folyamat után saját lábán kell
megállnia a fiatal gyógyszerésznek. Szembesülnie kell számos olyan szakmai és
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kevésbé szorosan vett szakmai kérdéssel, melyről nem, vagy csak nagyon keveset tanult. Nehezíti helyzetét az állandóan alakuló társadalmi körülmény, a nyomasztó szociális gondok átélése.
A gyógyszertári privatizáció jelenlegi világa is nagyon szövevényes: a vállalkozó gyógyszerész felelőssége és kockázata egyaránt nagy, ugyanakkor az alkalmazott gyógyszerész is ritkán elégedett. A hiányzó egészségügyi törvény egyaránt
nehezíti úgy az orvos, mint a gyógyszerész helyzetét is.
Piacgazdaságra tértünk át, szokás azt mondani, hogy a gyógyszer is áru. Kétségtelen, a gyógyszertári vállalkozás is anyagi természetű. Hisz a gyógyszerésznek
ebből kell megélnie, családot kell eltartania, de ez a tevékenység mégsem tekinthető egyszerű gyógyszer-kereskedelemnek. Nyilvánvaló, hogy a gyógyszerkészlet
beszerzéséhez tőke szükséges, meg hogy a gyógyszerek haszonkulccsal forgalmazhatók. Régebbi korok tanúi bizonyíthatják, hogy a gyógyszertár – korábbi
piacgazdasági korokban is – tisztességes megélhetést biztosított a gyógyszerésznek. Ehhez mindenekelőtt jól megalkotott – és az állam által is betartott – törvényekre van szükség. Nagyon fontos lenne, hogy – eredeti szándéknyilatkozatát
következetesen betartó és alkalmazó – érdekvédelmi szervek (lásd Gyógyszerész
Kollégium) működjenek.
A gyógyszerész legfontosabb feladata: mindent megtenni a szenvedőkért. Szerepe hasonlatos lehet a lelkészéhez: a jó emberi szó mellett gyógyító tényezőt is
osztogat. Sosem szabad engednie, hogy a gyógyszerforgalomban avatatlan kezek,
nem-szakemberek törjenek uralomra, akik kontár tevékenységükkel jelentős erkölcsi károkat okoznak a gyógyszerész mesterségnek.
Kedves ifjú barátaim, nehéz helyzetben van oktatójuk, akinek e pillanatban
szavaival lelkesíteni, a jövőbe vetett hitüket, reményüket táplálnia kell. Az ő helyzete sem könnyű, hiszen ő sem állhat egyedül mindenfajta árral szemben. Talán a
holnap kedvezőbb, hitelesebb és főleg termékenyebb lesz. Valamennyiünk bátorítására szolgálhatnak Berzsenyi Dániel sorai:
„Menj! a merészség a fene fátumok
Mozdíthatatlan zárait átüti
S a mennybe gyémánt fegyverével
Fényes utat tusakodva tör s nyit”
Ebben a helyzetben bíztat másik nagy költőnk, Babits Mihály is:
„Nem szánom én az ostobát
Kinek üres a mennynek boltja;
Ki méltó látni a csodát
az a csodát magában hordja”
Lelkesítsen bennünket számos nagy gyógyszerész-elődünk példája, életműve
is. Álljon előttünk teremtő példázatul a nagybányai Kazay Endre munkássága, aki
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a századfordulón jelentette meg a mindmáig páratlan „Gyógyszerész lexicon”át. Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszerészként számos szakmai újításával tett
jelentős hírnévre szert. Városunk modern és történelmileg maradandó arculatát
dr. Bernády György álmodta és valósította meg. Csontváry Koszta Tivadar a XX.
századi modern magyar festészet úttörője és üstököse, szintén gyógyszerész
volt. Örkény István, a háború utáni írónemzedék egyik kimagasló alakja emberi
magatartásával is kitűnt: mellőzések, szenvedések árán is kitartott hitvallása, elvei
mellett. És még sorolhatnánk mindazok nevét, akik gyógyszerész diplomával a
kezükben, avagy a zsebükben alkottak szakmailag, művészileg maradandót.
Legyünk büszkék elődeinkre, merítsünk erőt és bizakodást küzdelmeikből, vegső
diadalaikból.
Legyen a jövőre néző hitvallásunk alapja az ókori kínai költő, Lao-ce bölcselete:
„Aki mást ismer, okos
aki magát ismeri, bölcs,
aki mást legyőz, hatalmas,
aki önmagát legyőzi, erős.
Aki célját eléri, szívós,
aki megelégszik, gazdag.
Aki helyén marad, állhatatos,
aki a halálban sem pusztul el, él.”
Felvethetik, hogy lehet-e a jövőről valamit is sejteni? Lehet is, meg nem is. Lehet,
hiszen a történelmi folyamat irányában haladva, európai kitekintéssel kell a jövőt
felépíteni. Szakmai életében a fiatal szakember régi és új gyógyítási lehetőségeket,
felfogásokat kell megismerjen és önmagában tisztázzon. Egyaránt ismernie kell a
homeopátia lényegét, akárcsak a fitoterápia helyes alkalmazását. Az öngyógyítás
gyakorlatában tanácsadói tekintélyt kell szereznie; a vény nélkül adható (OTC)
gyógyszerek vonatkozásában is kellő szakmai magatartása kell legyen. Nyelveket
kell ismernie, a számítógép-technikát kell uralnia. Íme két olyan fontos tényező,
mely a fiatal szakembert lehetőségekhez juttathatja, előreviheti.
Kedves ifjú gyógyszerészjelöltek, éljenek a jövőben a szakosodás lehetőségeivel,
szerezzék meg az aktuális szakmai fokozatokat, állandó önképzéssel biztosítsák
versenyképességüket, vállalkozási lehetőségeiket. Ehhez kívánunk valamennyiüknek jó egészséget és sok sikert.
Végezetül emlékezzünk meg a családról, szüleikről, hiszen az ő szerető támogatásuk, áldozatvállalásuk révén végezhették tanulmányaikat. Felkészülésüket eljövendő hivatásukra végig nagy gonddal és igényességgel irányították tanáraik.
A laboratóriumokban végzett gyakorlati tevékenységüket segítette a laboránsok
munkája.
Kedves végzőseink, a holnap ifjú gyógyszerészei! Sohase feledjék, hogy a maros241
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vásárhelyi Gyógyszerészeti Kar bocsátotta önöket útjukra. Reméljük, az útravaló
elegendő lesz az életút első szakaszának megtételére. Ebben a meggyőződésben
búcsúzik valamennyiüktől a Gyógyszerészeti Kar tanári testülete és teljes személyzete.
Viszontlátásra a 3. évezredben, 2006-ban!


Gyógyszerészet 1996, 40(10),715-717

Ballagási ünnepség – 2001. június 14
2001. június 14-én tartották a Gyógyszerészeti Kar utolsó éves hallgatóinak az
ünnepi záróelőadásokat.
Az I. számú amfiteátrumot zsúfolásig megtöltötték a tógába öltözött abszolvensek, a tanári kar képviselői, az alsóbb évfolyamok hallgatói és hozzátartozók. Az
ünnepi eseményt, a Gaudeamus eléneklése után, dr. Dogaru T. Maria docens, a
Kar dékánja nyitotta meg, meleg szavakkal köszöntve a jelenlévőket, majd felkérte a meghívott előadókat az utolsó óra megtartására. Román nyelven prof. dr.
Popovici Adriana, a magyar hallgatók számára pedig prof. dr. Tőkés Béla dékánhelyettes tartott előadást.
Tőkés Béla, a Fizikai Kémiai tanszékvezető egyetemi tanára, miután köszöntötte
az új évezred első végzős nemzedékét, előadásának fő üzenetét a kicsngetési kártyán feltüntetett Blaise Pascal-idézetből kiindulva bontotta ki:
„Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyedüli kötelessége az, hogy helyesen
gondolkozzék.”
Az előadó ehhez még hozzátette Konfuciusz ismert figyelmeztetését: „Gondolkodás nélkül tanulni haszontalan, tanulás nélkül gondolkodni veszélyes.”
A megismerés örök, bonyolult folyamatát, összefüggéseit fogalmazta meg Kölcsey, csaknem kétszáz évvel ezelőtt, a Parainesisben: „Akármerre veted e temérdek mindenségben tekinteteidet... A legmesszebb és legközelebb, legnagyobb és
legparányibb alakban, egyenként és egyetemleg, lehetetlen célrasietést és célrajutást, származatban és enyészetben örök fenntartási rendszert nem látnod. És
ezen egység a milliom különféleségben, e szakadatlan lánc a legnagyobbtól a legkisebbig, ugyanazon anyagok oly végtelenül változó, oly végtelenül sokféleképpen alakuló vegyülete, e temérdek hatás és visszahatás közt fennálló egyetemi
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nyugalom, e képzeletet meghaladó terjedtség és szám: oly tekintetek, mik az érző
és gondolkodó embert ellenállhatatlanul magas körbe vonják fel...”
Az előadó kiemelte a gyógyszerészi hivatás összetettségét, a felhalmozott ismeretek sokoldalúságát. Külön figyelmet szentelt a gyógyszerésztudományok és
–történet olyan ismert alakjainak, akik más területeken is (szépirodalom, képzőművészetek, más tudományok) jelentőset alkottak, mint pl. Ibsen, Fontaine,
Tömörkény, Örkény, Rippl-Rónai, Csontváry-Kosztka, Than, Ilosvay, Winkler,
Richter, Cholnoky, Harsányi és mások. Erdey-Grúz Tibor, az MTA volt főtitkára,
majd elnöke említése kapcsán az előadó a fizikai kémia állandó jelenlétére hívta
fel a figyelmet a gyógyszerész tudományos szemléletének és szakmai arcélének
kialakulásában. Ha képességeinket, kemény munkával megszerzett ismereteinket gyümölcsöztetni, kamatoztatni akarjuk – mondotta – tudatunkat, gondolkodásunkat hatékonyabbá kell tennünk. A cél – a maximális teljesítményre képes
elme – bárki által, bár nem könnyen, módszeresen elérhető. A pozitív lelki beállítottság, a pozitív gondolkodás ennek egyik útja, de csak pozitív cselekvéssel
együtt. Ehhez kapcsolódik a lelki entrópia – rendetlenség a tudatban; a pszichikai
energia disszipációját okozza, amely így hatástalanná válik. Nem árt tehát, ha
időnként „szellemi nagytakarítást” végzünk. Egyébként ismeretes az entrópia és
az információ függvénykapcsolata: minél kisebb az entrópia, annál több információt fogad be agyunk. Az információ pedig – egyes felfogások szerint – gyógyszerhatástani jellemző is, mint ezt Dobrescu akadémikus a kolozsvári egyetem
díszdoktorává avatása alkalmával, székfoglaló beszédében is kihangsúlyozta. Rámutatott, hogy az információ az anyag (a gyógyszer) és energia térbeli és időbeli
eloszlásának kifejezője, amely a hatást nem okozza, hanem kiváltja, amennyiben
megfelelő receptort (traduktort) talál. Mennyiségileg értelmezve a fiziológiás
anyagok (kémiai mediátorok) hatását, rájövünk, hogy nagy részük információátvitellel írható le. Ez a gondolatmenet logikusan vezet el az ökológikus farmakológia (minimális belső környezetszennyeződés) fogalmához, ahol már csak egy
lépés választ el a homeopatikus farmakológiától. Természetszerűleg felvetődik
sokakban a kérdés, hogy a gyógyszermolekulák hasonló „energia-lenyomatai”
nem valósíthatók-e meg molekula nélkül, más energiaforrás segítségével. Keith
Mason „A XXI. század gyógyászata” című könyvében leírja egy készülék elvét és
működését, amely egyes homeopátiás készítmények hatását sikeresen szimulálja.
Az előadás alapgondolatát, amely szerint a fizikai kémiai oktatás átszövi, áthatja
a gyógyszerészképzés egész folyamatát, tehát a gyógyszerész gondolkodásmódját, a példák egész sora ilusztrálta. Az élő szervezetek mint nyitott termodinamikai rendszerek, amelyek negatív entrópiával táplálkoznak; az egyensúlyok
alaposabb megismerése az élő szervezetekben kibővíti a molekuláris farmakológia eszköztárát (jelátviteli mechanizmusok, receptorokkupancia, kompetitív
gátlás, kompetitív interferencia, hatáserősség); a fitokróm rendszerek egyensú243
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lyai a merisztémákban, az anyagcserefolyamatokban, a cirkadián-ritmusban; a
Henderson-Hasselbalch-féle egyenlet a biológiai egyensúlyok értelmezésében,
az „ioncsapda” lényege; a kémiai szerkezet – biológiai hatás – anyagcseretermékek mennyiségi összefüggései (Hammett, Hansch stb. egyenletei) és a racionális
gyógyszertervezés alapjai; passzív és aktív transzport folyamatok a biológiában
(karrierek, „molekuláris csomagolás”, anyagcserepumpa, az ozmózisnyomás és
turgeszcencia; a kinetikai rendűség szabályozása a gyógyszerformulálással (biofarmácia), a plazma-féléletidő, a „klirensz”; a biokatalizátorok; a biológiai redoxrendszerek mint fotoszintetikus elektron-transzportlánc, vagy mitokondriális
légzéslánc; elektromos potenciálkülönbségek az élő anyag tevékenységében (az
akciós potenciál, a polarizáció és hiperpolarizáció, a Bunsen-Roscoe-féle ingertömeg-törvény, a szív mint bioelektromos generátor és szummációs dipólus, az
elektrokardiogram) – csak néhány töredék a gazdag példaanyagból.
Az egyetemi évek bevezettek a kutatómunkába is – folytatta az előadó. A kutatómunka fő eleme, hogy kísérleteinkkel kérdéseket teszünk fel a természetnek. A
természet válaszként bólint, vagy a fejét rázza, mint az elektronikus agy a kettős
számrendszerben. A dolgok megértése ezeknek a válaszoknak a mozaikából áll
össze. A helyes megfejtés nem könnyű, de megéri a fáradtságot, hiszen – mint
mondják – nincs a világon annyi sötétség, amennyi egyetlen gyertya fényét kioltaná. A valós vagy látszólagos nehézségek nem kell ,hogy visszariasszanak.
Németh László szavaival, a „gályapadból (is) laboratóriumot” alakíthatunk ki.
Az arany ott van, ahol megtalálod. Az avatott szem a kutatás során felfedezi a
természet harmóniáját, annak szépségeit. Nem ok nélkül veti fel „a tudományos
folklór” a kérdést: feltétlenül kell megoldást találnuk, nem élvezhetnők magát a
feladatot egy ideig? S ha előfordul, hogy nagyobb kérdésekben kell döntenünk,
hogyan tovább, merészen kell vállani a nagy lépéseket is. A szakadék sem ugorható át kisebb részletekben. Ha akadályt kell elhárítanunk, gondoljunk arra, hogy
a barikád elzárja ugyan az utcát, de utat nyit. Az eredményeket figyelmesen kell
értékelnünk. Nem minden jelent előrelépést, ami új (haladást jelent-e, ha a kannibálok villát használnak?). A nehézségeken gyakran átsegít a pozitív gondolkodás és a humorérzék. Azon a napon válsz felnőtté – mondta valaki – amelyiken
először nevetsz egy jót magadon. A jó humorérzék pozitív energiákat szbadít fel,
gyümölcsözőbbekké teszi kapcsolataidat. A mosoly a legrövidebb út két ember
között.
Már fiatalkori terveink valóra váltására törekvésünkben gyakran ráébredünk,
hogy állandó időkrízisben vagyunk. Úgy tűnik, bár az élet talán elég hosszú, de
nem elég széles. A kiút: tudnunk kell megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, az elvégzendő feladatok megoldásában fontossági sorrendet kell kialakítanunk. Ebben segítségünkre van a Pareto-féle elv (a 80/20-as szabály): lehetsz
80%-osan eredményes úgy is, ha céljaidnak csak 20%-át valósítod meg, de ezek a
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legfontosabbak. Ezen a ponton ügyelnünk kell, hogy ne becsüljük túl magunkat.
Bertrand Russel állapította meg: a közelgő idegösszeroppanás egyik jele az a hit,
hogy munkánk rendkívül fontos.
Újra komolyra fordítva a szót, az előadó hangsúlyozta: ügyeljünk emberi méltóságunkra, ez mindennél fontosabb. Majd Márai Sándort idézte: „A világi méltóság aranyfüst és játékpénz: de az emberi méltóság színarany. Miért játszol hamis
pénzért, mikor Isten megtömte zsebedet színarannyal?”
A ballagási ünnepség keretében a 47. Végzős évfolyam nevében Garda Réka
mondott búcsúszavakat. Az idei végzősöket Varga András IV. éves hallgató köszöntötte. Az ünnepség további részében került sor az ünnepélyes eskütételre,
majd a délután folyamán a Vártemplomban ökumenikus istentiszteleten vettek
részt a magyar orvos és gyógyszerészjelöltek. E helyszínen dr. Kisgyörgy Zoltán
ny. egyetemi előadótanár intézett röviden ünnepi beszédet a végzős gyógyszerészhallgatókhoz. Ezt követően az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem idei végzősei emlékdiplomát vettek át a Bolyai Társaság részéről.
A felvételi vizsgát júliusban szervezik. Az eddigi jelek szerint továbbra sincs napirenden önálló magyar tagozat működésének jóváhagyása. Újdonság, hogy az 5
éves gyógyszerészképzéssel párhuzamosan az idei évtől 3 éves gyógyszerészas�szisztensi képzést is beindítanak, mely azonban az eredeti kétnyelvű oktatást kérő
javaslathoz képest, csak román nyelven folyik majd.
Gyógyszerészet, 2001, 45(9), 510-511
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Dr. Kincses-Ajtay Mária ünnepi beszéde
„Kedves végzős diákok, kedves barátaim,
kedves szülők,
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen ünnepi alkalomból, az utolsó egyetemi előadáson, melyen a 2003-as év végzős diákjai búcsúznak életük izgalmas és
sorsformáló szakaszától, a diákévektől és az Alma Matertől.
Szívből gratulálok kedves végzős kollégáim ahhoz, hogy a gyógyszerész pályát
választottátok életetek hivatásául és külön örömömre szolgált, hogy ide, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre jöttetek tanulni. Elmondhatom,
hogy Egyetemünk jó hírneve eljutott az ország minden részébe, sőt az országhatáron túlra is.
A XX. és a XXI. század a gyógyszerészeti tudományok forradalmi átalakulásának
időszaka. Az empirikus tudásalapú patikusság egy interdiszciplináris jellegű, a
legmodernebb kutatási eredményeket felhasználó tudománnyá vált. Az ezredforduló gyógyszerészgenerációi, Ti e forradalom nemzedékei, továbbvivői vagytok.
A gyógyászatban felhalmozott ismeretek rendkívül sokrétűek.
A korszerű gyógyszerészoktatásban – e képzés interdiszciplináris jellegéből adódóan – sok, szigorúan egymásra épülő tantárgy van, egy nagy tudásrendszer kialakítása céljából.
A jelenkori gyógyszerész hivatása összetett és alapvetően egy hármas kihívásnak
kell eleget tennie: szakértelem, szolgáltatás és szolgálat.
A szakértelem birtokosai lettetek az egyetemi tanulmányok során elsajátított ismeretek révén, melyek reményeim szerint segíteni fognak majd a szakmai gondok
eligazításában. A szakmában való jártasság, a foglalkozáshoz tartozó ismeretek
birtoklása biztonságot és örömöt jelent a munkában, öntudatot és magabiztosságot ad az élethez. Széchenyi írja nagy művében a Hitel-ben: „Az ész egyenlő
erő, így az ész egyenlő boldogság. Az mennél nagyobb, annál kevesebbet szorul
másokra, annál függetlenebb, erősebb egy ember, egy nemzet.”
Sokat kell tennünk szakmai továbbképzésünkért, mottónk a: „képzés egy életen
át”. Márai mondja: „A civilizáció csodagépeit nem csak felfedezni kell, hanem
üzemben kell tartani, mindegyre tökéletesíteni, új és új részletekkel, fogásokkal,
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áttételekkel kell gazdagítani. Semmi sem öregszik, kopik olyan gyorsan, mint a
csodagép, mely mögött nem áll vigyázó, tökéletesítő szándékával és erkölcsi erejével a teremtő ember, aki nemcsak a részleteket ismerő szakember, hanem az
összefüggéseket is ismerő lángész. A civilizáció futószalaga hamarabb akad el,
mint képzeli e nemzedék: nem elég termelni, alkotni kell.”
Pázmány Péter azt vallotta: „Feltámad egy nemzet, mely tudományban él”.
Szenvedő embereket csak fenntartás nélküli önzetlenséggel, őszinte, tiszta szándékkal szabad megközelíteni azoknak, akik nem dicsőséget keresnek, hanem
munkát vállalnak. Apáczaitól Misztótfalusi Kis Miklóson, a Bolyaiakon át, a huszadik századig terjed a népükért élő, nagy erdélyi férfiak sora. És ezt hagyták
ránk örökül azok is, akik a mi Egyetemünket létrehozták s a háborúk, impériumváltozások viharaiban megvédelmezték.
Einstein, a XX. század nagy fizikus elméje vallotta: „Semmi igazán értékes nem
keletkezik becsvágyból vagy kötelességteljesítésből, hanem az emberiség és a
munka iránti szeretet és odaadás szükséges hozzá”. Hasonló módon ír Tolsztoj is,
amikor azt mondja: „Az ember élete csak akkor értelmes, ha szolgálatnak fogja
fel”. Szent-Györgyi Albert így nyilatkozik: „A legnagyobb dolog amiért küzdeni
érdemes a tudás, az ember javát szolgáló új ismeret.”
Új korszak van kialakulóban. Mindnyájunkat közelről érint, hogy az új korszak
milyen csillagzat alatt születik. Az események az életünkön mennek keresztül,
ami történik az nemcsak a világ dolga, hanem a mi dolgunk is. Valamilyen mértékben mindnyájan felelősek vagyunk azért, ami történt és történni fog. Hiszem,
hogy a döntő szót nem az anyagiak fogják kimondani, hanem az igazabb és jobb
élet megvalósítására hivatott emberi szellem.
A mi fiainknak a pályán és az életben kemény versenyt kell kiállniuk. Az előnyökbe a beleszülettetek és kiváltságosak tömegével kell felvenniük a harcot azért,
hogy a saját helyüket kiverekedjék és megtartsák. Márton Áron szavait idézve:
„Egy nép többségi helyzetben elbírja a bizonyítványokkal és diplomákkal ellátott
középszerűek tömegét, bár az önműködő előrejutás és protekció alkalmazása rövidzárlatokat idéz elő ott is. Kisebbségi sorsban azonban a középszerűek rászabadítása a társadalomra, sőt a vezető helyekre nemzeti veszedelmet jelent”.
Az elmúlt tíz évben látványosan ívelt felfele a gyógyszerészet presztízse. A jelen
gyógyszerészjelöltje előtt a választás eddig nem tapasztalt, új lehetőségei nyílnak
meg, melyek mindenike reális esély az önmegvalósításra. A gyógyszertári privatizáció a gyógyszerész számára a vállalkozás nagy kihívását jelentette, s ez a
gyógyszerésztársadalom jelentős sikerét hozta. A gyógyszertár – és személy szerint a gyógyszerész – világszerte kiemelt szereppel bír a népegészségügyi progra247
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mok megvalósításában, hiszen egy felmérés szerint, egy állampolgár ötször olyan
gyakran találkozik gyógyszerészével mint háziorvosával, s a patikus fontos információkat, tájékoztatásokat nyújt a betegeknek.
Utolsó gondolatként, de nem utolsó sorban, említem meg, hogy a gyógyszerész
kitűnő kutatóvá és egyetemi oktatóvá is válhat!
Kedves Kollégák!
Búcsúzóul kívánom, hogy ki-ki sikerrel válassza ki a pálya számára legvonzóbb
területét. Kívánom, hogy a XXI. században sokkal nyugodtabb és békésebb helyzetben végezhessétek munkátokat, mint azok, akik a XX. században éltek és dolgoztak.
Életetek további szakaszában kísérje utatokat a siker, a család szeretete, a hivatás
szeretete, az Alma Mater és a szülőföld megbecsülése. Ne feledjétek Sütő András
szavait: „A szülőföldnek nem sírhantjelöltjei vagyunk, de őrzői és fényesítői.
Mert amikor mindenütt elfelejtettek a Szülőföldnek akkor is akad mondanivalója
rólunk”.
Tartalmas, boldog életet és jó egészséget kívánok!
Találkozunk 2013-ban!”
Gyógyszerészet, 2003,47(8),528-529
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Az 50. gyógyszerésznemzedék ballagása – 2004. június 11-én
A végzős gyógyszerészhallgatók ballagási ünnepségén a magyar hallgatók felkérésére dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár tartott ünnepi előadást. A végzős hallgatók nevében a legjobb tanulmányi eredményeket elérő Lőrinczi Tímea mondott
köszöntő szavakat.
Dr. Gyéresi Árpád ünnepi beszéde
Kedves ifjú gyógyszerészjelöltek!
Tisztelt ünneplő közönség!
Ünnepel ma a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar! E napon búcsúztatjuk az
eddigi legnépesebb végzős évfolyamot, a holnap ifjú gyógyszerészeit.
Az ünnep közös célunk megvalósítását koronázza meg, s egyben visszaemlékezésre késztet, a hajdani – távolabbi avagy közelebbi – évek képzeletbeli filmszalagja pereg le a szemünk előtt, életünk meghatározó epizódjaival.
De mire kell és mire érdemes emlékeznünk?
Életünk jelentős szakaszát jelentette az elmőlt öt év, kemény munkával töltött esztendőket, jó eredményeket felvonultató vállalásokkal, számtalan teljesült elképzeléssel, de bizonyára eddig még teljesületlenekkel is. Ez alatt a fél évtized alatt talán
nem került különösebben az érdeklődés középpontjába az Alma Mater története,
és úgy tűnik – az utóbbi időben – a sorsa sem. Pedig nagyon jelentős évfordulóhoz érkeztünk: 2004-ben végez Marosvásárhelyen az ötvenedik gyógyszerésznemzedék! Igen, az Önök évfolyama, annak hatvannyolc végzős hallgatójával!
Már csak azért is kell – és a tekintélyes múlt is kötelez – de mindenképpen érdemes is emlékeznünk. Ez a visszaemlékezés számomra mélyen személyes jellegű,
hiszen életemből 45 évet ezen intézet falai között töltöttem. Az utóbbi öt évet – az
Önök egyetemi éveit – közösen éltük meg, de hadd idézzem fel és méltassam röviden e félszáz marosvásárhelyi gyógyszerésznemzedék történetét.
Az 1948-ban alakult, ma az 56. évében járó Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon – az idén végzettekkel együtt – 1792 gyógyszerész szerzett diplomát (13,81%a férfi). 10 nemzedékenként áttekintve a végzősök számát, ez az első 30 nemzedék esetében növekvő tendenciát mutat: 1950-1961 között 267, 1962-1971 között
290, 1972-1981 között 475 fő. A következő 10 generáció időszaka (1982-1994)
súlyos visszaesést és törést hozott a kar életében: a politika által irányított, máig
is csak alig kiheverhető végítéletet kellett átvészelni, ami jelentősen visszavetette
a végzősök számát (260). Az igazi fellendülést az utóbbi 10 év hozta, ebben az
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időszakban kereken 500 gyógyszerész végzett Marosvásárhelyen.
Sok minden történt – ha csak a Gyógyszerészeti Kar múltjára gondolunk is – ebben a csaknem 100 éves épületben. Jó lenne azt mondani, hogy most már minden
rendben van és mindennel elégedettek lehetünk. De Önök tanúsíthatják, hogy ez
nem egészen így van.
Nemzedékeink közös vonása, hogy valamennyien az előző, XX. században láttuk meg a napvilágot. Életünk így két évszázad, sőt két évezred határmezsgyéjén
zajlik. Önként kínálkozik az alkalom, hogy röviden, szakszemmel, megvonjuk az
elmúlt évszázad mérlegét és elemezzük a XXI. század kihívásait.
Ami a születésünket is behatároló XX. századot illeti, az kétségtelenül az emberiség történelmének rendkívül mozgalmas, a tudományok fejlődése tekintetében
hihetetlenül eredményes korszaka. Előző századunk óriási eredményeket hozott
az élet, az élő anyag titkainak megismerésében. Mindez, számos új tudományág
megjelenésével és fejlődésével azt eredményezte, hogy az élet- és egyben a gyógyszerekkel kapcsolatos tudományok a legdinamikusabban fejlődő tudományágakká válhattak.
A XIX. század már megalapozta a következő évszázad első évtizedeinek eredményeit. Tulajdonképpen a XX. század első évtizedeitől kezdődtek el a tervszerű
gyógyszerkutatások. A döntő áttöréseket a biológiai tudományok, az orvostudományok, a kémiai tudományok valamint a biokémia területén elért igen jelentős
eredmények alapozták meg.
A XX. század első évtizedeit a kemoterápia kibontakozása és látványos fejlődése
jellemezte, Paul Ehrlich zseniális elve alapján: a kórokozók célzott gátlása, illetve
elpusztítása az élő szervezeten belül. Ma már csak tudománytörténeti adatnak
számít a század elején és a még jó ideig használt szerves arzénvegyületek csoportja.
A 30-as évek elhozták a baktériumellenes szerek igen fontos csoportját, a mai
napig is alkalmazott szulfonamidokat. A legjelentősebb eredmények között tartjuk számon az antibiotikumok felfedezését. Ezáltal az emberiség gyakorlatilag a
kórokozók nagy része ellen hatásos gyógyító eszközök birtokába jutott.
A molekuláris biológia, genetika mérföldes léptekkel fejlődő tudományágazatok.
A génsebészeti eljárások, a biotechnológia jelentős sikerei és a XX. századot méltóképpen megkoronázó eredmény, az emberi géntérkép felderítése, az új évezred
gyógyítási jövőképét vetítik elénk.
Tudjuk, hogy az eredmények csupán a kutatómunka jéghegyének csúcsát jelentik. Számos balsiker és – főleg a nem rendeltetésszerű céllal való felelőtlen alkal250
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mazás – igen sok káros jelenséget hozott magával. Napjaink rémképe, sajnos a mi
tájainkon is terjedőben, a szervezet működéseit tévutakra vezető szerek (ajzó-,
kábítószerek) használata, a gyógyszerfüggőség kialakulása.
Mint bármilyen más tudományos vívmány esetén, felelőtlen, pénzéhes egyének révén, ma már a gyógyszer jelentős veszélyforrást is jelenthet. Úgy vélem,
hogy már csak a jelenség miatt is példátlanul felelősségteljes, nélkülözhetetlen
a gyógyszerész szerepe. Megengedhetetlen a jelen állapot, az a tény, hogy az ún.
„veszélyes anyagok”-kal foglalkozó szervek és testületek felelős pozícióiban nem
– vagy csak ritkán – találunk gyógyszerészeket. Szerepünket, hozzáértésünket e
vonatkozásban egyetlen más szakember sem pótolhatja! Íme, a XXI. század egyik
furcsa kihívása a gyógyszerész szakma előtt.
Anyagismeret (kémiai, analitikai), hatás- és mérgező hatástani ismeretek, a
gyógyszeres kezelés és a megelőzés pszichológiája szakmánk jelen arculatának, s
így a gyógyszerészképzésnek is fontos területei.
Kétségtelenül a célszerű gyógyszerfejlesztés, a gyógyszeres terápia a gyógyszerészi tevékenység egy fontos alapterülete. Véleményem szerint hosszú távon is ez
jelenti a gyógyszerész szakma fő motivációját, hiszen a gyógyszerész segíti, de
nem helyettesíti az orvos/szakorvos gyógyító tevékenységét. Nem tartom helyénvalónak a szakma elszemélytelenedését, hiszen – Kazinczy szavaival élve – célunk
„jót s jól” tenni kell legyen, hozzáértően, színvonalasan, sajátosan.
Már jó ideje napirenden szerepel a kórházi gyógyszerészet és a gyógyszerészi
gondozás kérdése. Ha ezt a szakember jól értelmezi, helyét és szakértelmét józanul mérlegeli, kétségtelen, hogy a gyógyszerész – akárcsak egy (utolsó) modern
polihisztor – széleskörű tudását értelmesen kamatoztathatja.
A gyógyszertanácsadás mindenkoron a gyógyszerész hatáskörében volt. Legfennebb ma ez a kérdéskör igen gazdag gyógyszerkincsre és komplex ismeretanyagra vonatkozik. A gyógyszerskála információs bázisát uralva, minden bizonnyal
a gyógyszerész a „gyógyító csapat” aktív, szakavatott és tekintélyes képviselőjévé
válik.
Az ún. Gyógyszerészi gondozás számos eredeti, új kérdést vet fel. Érdemes ennek
kivitelezésén és jelentőségén elgondolkodni. Persze, e vonatkozásban is a gyógyszerre vonatkozó szakértelem kell, hogy döntő legyen. A gyógyszerész nem az orvost pótolja, de szerepe fontos a gyógyszer eltartása, a lejárt gyógyszerek felkutatása, a „kézi gyógyszertár” átvizsgálása, a gyógyszermaradék felszámolása terén.
Ha az előbbi fejtegetéseket összegezzük kiegészítve napjaink követelményeivel:
ilyen a gyógyszerek bioegyenértékűsége, számítógépes információs bázisok és
ügyvitel kezelése, az öngyógyszerelésre vonatkozó tanácsadás, elmondhatjuk,
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hogy nem véletlen a gyógyszerészképzés összetettsége a matematikai-informatikai, biológiai, kémiai ismeretek fő vonalán.
A szakma felelősségének keretet adó törvények ismerete, a vállalkozói élet jogi
vonatkozásai, a betegekkel való korrekt, megértő kapcsolatteremtés, kommunikációs képesség, szakmai titoktartás, mind-mind a gyógyszerész felkészültségének részelemei.
Kedves ifjú gyógyszerészjelöltek!
Öt év kemény munkája nyomán jött el ez az ünnepélyes pillanat, amikor hitet
téve e nemes szakma mellett, búcsúznak szakképzésük színhelyétől, a 6. évtizedében levő Gyógyszerészeti Kartól. A búcsú pillanatában idézem, tanáraik nevében,
tragikus sorsú költőnk – Radnóti Miklós – sorait:
„Szétszór a szél és – mégis a sziklaszál
ha nem ma – holnap visszadalolja majd,
mit néki mondok és megértik
nagyra növő fiak és leányok”
Ugyanazon forrásból szól a biztatás is:
„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod
ez volt a múlt, emez a vad jelen, - hordozd szívedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen.”
Az élet megköveteli, hogy a kitűzött célt szem előtt tartva, legyűrve minden nehézséget, a szakember megteremtse saját létalapját, családot alapítson, utódokat
hagyjon maga után. Életünk – ez mindenkoron így volt – szakadatlan tanulás és
küzdelem.
Önök a bővülő, kitárulkozó Európa polgárai lesznek. Legyenek mindig büszkék
arra, hogy nagy múltú iskolánk tanítványai voltak, amely biztos alapot nyújt –
bárhol – a szakmai beilleszkedésre.
Emberi tartásuk, felvételezve az erdélyi ember hagyományos toleranciájával, széleskörű műveltségével, kötelezi Önöket – bárhová is vezeti Önöket a Sors –, hogy
szülőföldjüknek hűséggel, józan ítélőképességgel, az itt maradottak sorsa iránti
felelőséggel viseltessenek. Nem lehetetlenedhet el kis népcsoportunk jövője, nem
teljesedhet be a Bibliai jövendölés:
„A proféták hazugságot prófétálnak és a papok
ehhez kezeikkel tapsolnak, és az én népem szereti
az ilyeneket: mi lesz tehát vele utoljára?!”
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Mennyire aktuális ez a Bibliai idézet (Jeremiás jövendölése, V.31), székely klasszikusunk Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi c. fájdalmasan szép könyvéből!
Kedves ünnepeltek!
Búcsúznak Önöktől a Gyógyszerészeti Kar tanárai, akik nem könnyű körülmények között biztosították az oktatás elméleti és gyakorlati feltételeit. Munkájukat
jelentősen segítették a kar szakdolgozói.
Köszöntjük az Önök szüleit, családját, hozzátartozóikat, hiszen ez a biztos háttér
tette lehetővé, hogy tanulmányaikat elvégezhessék. Így ez a nap minden család
maradéktalan ünnepe!
Külön köszöntöm a 3 éves főiskolai képzés – a gyógyszerész kollégium – első
végzős évfolyamát.
Terveik megvalósulását, boldogságot, jó egészséget kívánok valamennyiüknek!”
***
Lőrinczi Tímea végzős gyógyszerészhallgató beszéde
„Tisztelt dékánasszony,
tisztelt tanárok,
kedves diáktársaim, kedves szülők!
Eljött a visszatekintés pillanata. A pillanat, amikor megállunk, számba vesszük
múltunkat, erőt merítünk, mély lélegzetet veszünk abból a világbúl, amelynek
részei voltunk, mielőtt újra alámerülnénk az élet ismeretlen sodrásába.
Öt évvel ezelőtt még teljesen ismeretlen volt az a világ, amelybe belecsöppentünk.
Olyanok voltunk, mint a vízbe helyezett friss hajtás, amely már fiatal gyökereket
eresztett és földre vágyik, keresi a táplálékot, meg akar kapaszkodni valamiben,
a tudás virágaival akarja megajándékozni azokat, akik föléje hajolnak. Gyönyörködtetni, gyógyítani akar.
Most hálával gondolunk tanárainkra, akik kezükbe vették ezeket a friss hajtásokat és jó földbe helyezték, a tudás tiszta forrásvizével öntözték. De feltevődik bennünk a kérdés: a tudás vizével való öntözgetés az egyetlen feltétel, amely a növekedéshez szükséges? A víz mellett fényre is szükség van. A szeretet, az emberség, a
felelősségtudat fényére. Köszönjük tanárainknak, diáktársainknak, szüleinknek,
hogy adták nekünk a szeretet fényét, hogy mindazt nyújtották számunkra, ami
nincs benne a kurzusokban, nem mondható el számokkal, képletekkel. Ez a szeretet fog megóvni bennünket attól, hogy az élet során munkánkban elgépiesedjünk. Ez az emberség fog bennünket emlékeztetni arra, hogy nekünk nemcsak
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a gyógyszerek neveit, összetételét kell ismernünk, hanem az ember belső világát
is. Nekünk nemcsak a recepteket kell elolvasnunk, hanem észre kell vennünk a
beteg, segítségre szoruló embert is. Ha csak a tudás, ismeretszerzés, karrier lebeg
a szemünk előtt félő, hogy csupán a gyógyítás folyamatának hideg láncszemévé
válunk, s nem emberré, aki embernek szolgál. Egyetemi éveink során, itt, ebben
a közösségben nem csupán egy szakmát tanultunk meg, hanem a szolgálat értelmét, lényegét is.
Nem maradt más hátra, mint kimenni a világba, valahol meggyökerezni. És amikor kemény lesz a föld vagy kevés lesz a fény, majd szeretettel emlékezünk az itt
eltöltött évekre, keressük azokat az embereket, akikkel ez a hivatás örökre összeköt.
Márai Sándor ezt írta az élet értelméről: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulnak. Ember vagy, tehát embermódra és
emberek között kell élned. Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden
cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek.”
Hiszem, hogy így meg tudjuk őrizni emberi mivoltunkat, ebben a teljesítményorientált világban. Erre kell mindvégig vigyázzunk, hiszen a szeretet és emberség
az, ami igazán felhgyorsíthatja gyógyszereink felszívódását, emberközpontúvá
teheti a tudomány törekvéseit és vívmányait.
Viszontlátásra 2014-ben!”
Gyógyszerészet, 2004,48(8), 510-513
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Ballagási ünnep – 2005. június 10
2005. június 10-én 65 végzős gyógyszerészhallgatót ünnepeltek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Gyógyszerészeti Karán. Ebben
az évben 31 hallgató végzett a magyar tagozaton. A MOGYE 60, illetve a Gyógyszerészeti Kar fennállásának 57 éve alatt ez az 51. gyógyszerésznemzedék. Ezáltal
1800 fölé emelkedett a Marosvásárhelyen diplomázott gyógyszerészek száma.
A hagyományokat követve, a MOGYE feldíszített előadótermében került sor a
búcsúelőadásokra. A magyar végzősök Weöres Sándor szép sorait idézték az I.sz.
előadóterem tábláján:
„Egyetlen ismeret van,
a többi csak toldás,
alattad a Föld,
feletted az Ég,
benned a létra”
Az ünnepi előadássorozatot dr. Dogaru T. Maria köszöntő szavai és román nyelvű
előadása nyitotta meg, melynek zárásaként a magyar végzősöket anyanyelvükön
is köszöntötte, Bolyai Farkas idézettel.
A magyar tagozat felkért előadója dr. Sipos Emese docens volt, akinek a beszéde
alatt zenei aláfestésként az LGT dallamai hallatszottak, vetítési anyagként pedig
védett, műemlék patikák képei voltak láthatók. Idézet köszöntő beszédéből:
„Ötödéves hallgatónak lenni kellemes állapot, különösen, ha a már sikeresen
letett vizsgákra gondolunk, vagy a hosszú gyógyszertári gyakorlatban szerzett
szakmai mozgás biztonságára. (...)
Engedjenek meg néhány gondolatot egyetemi éveikről. Azokról az évekről, amelyek alatt felnőtté, felnőtt értelmiségivé váltak. Intelligens, tanult emberekké, akiket széleskörű tanulmányaik tudományra érzékeny egyedekké formáltak. Legtöbben természetesen officinai gyógyszerészek lesznek, európai gyógyszertári
gyógyszerészek. De indulhatnak másfelé is, hiszen kémiai tudásuk főként gyártásellenőrzési, gyógyszeranalitikai feladatok ellátására is felkészítette Önöket.
Dolgozhatnak az iparban, a gyógyszerkutatásban, kórházi laboratóriumokban
stb.
A gyógyszerészi tevékenységet az egész világon széles tudományos alapokon képzett szakemberek művelik. Ezt fontos hangsúlyozni, mert a kutatóintézetekben,
egyetemi oktató- és kutatóhelyeken, gyógyszergyárakban, gyártó üzemekben és
a gyógyszertárban végzett szakmai munka magas szintű tudást igényel. A gyógy255
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szer szakértője, akkor is elméleti ismereteit alkalmazza, amikor új molekulát
szintetizál, minőséget ellenőriz, vagy új gyógyszerforma kifejlesztésén kísérletezik, de akkor is, amikor a gyógyszer legjobb ismerőjeként segít, vagy a betegnek
terápiás tanácsot és információt ad.
Itt mondunk köszönetet tanáraiknak, akik szakmájuk szép és szerteágazó ismereteire oktatták Önöket. Olyan tanároktól tanulhattak szakmát, emberséget, kitartást, kiknek elődei olyan neves tanárok voltak, mint például Hankó Zoltán, Kiss
Árpád, Eperjessy Anna, Jablonkay István, Kopp Elemér, Mártonfi László, akik ezen
Kar megalapításához járultak hozzá. Remélem, oktatásunk sikeres volt és a mai
ballagók öregbíteni fogják szakmai hírnevünket.
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani, az itt jelenlévő és örömükben osztozó
szüleiknek, akik ezekben a gazdaságilag is nehéz időkben mindannyiuk mellett
ott álltak, akiktől erkölcsi és anyagi támogatást kaptak, akik esetleg hozzájárultak
ahhoz, hogy ezt a nagyon szép, de nehéz hivatást válasszák.
Kedves Ballagók!
Hamarosan elhagyják a Kart, az Alma matert. Nem mindenki és nem örökre.
Lesznek, akik a doktori iskolát, tehát a további tanulást választják. Továbbképzésre pedig mindenkit visszavárunk! Bizonyára, az itt eltöltött öt évet sokszor
visszaidézik, gondolatban, egyéni életükben, beszélgetés közben vagy foglalkozásuk gyakorlásakor. Kívánom, hogy hosszú, tartalmas, eredményes életet éljenek,
szeressék választott hivatásukat. Legyenek folytatói a gyógyszerészi hivatás szép
hagyományainak és műveljék a gyógyszerészetet nemes emberi foglalkozásként.
Kívánom, legyenek egyéni életükben szerencsések és szakmai tevékenységüket
kísérje siker! Köszönöm, hogy hallgatóink voltak, hogy tanártársaim és a Gyógyszerészeti Kar nevében elbúcsúzhattam!
Végezetül egy ősi ír áldást idézek: „Őrizzed lelkedben a hálát, / És a köszönet ki
ne fogyjon ajkadról. / Szíved legyen telve / A visszaemlékezés gazdag szépségével
/ Arról, ami betöltötte életedet. / Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe / Életed feladataival és a próbákkal, / Amelyeknek kitesz. / Amikor pedig súlyosnak
érzed keresztedet / És a csúcsot meredeknek, ahova az út vezet, / Pontosan akkor
növekedjen meg benned / A remény és a bizalom. / A múlt erőt ad arra, / Hogy
kivárjad a vihar elmúltát / És a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, / Hogy
a magad hegycsúcsára feljuthass. / Maradjon meg benned / Ez a biztos tudás
mindörökre, / S akkor megtalálsz mindent, / Amire vágyódsz, és ami boldoggá
tesz.”
A kari ünnepséget ünnepélyes eskütétel és szimbolikus emlékdiplomák átadása
zárta. A gyógyszerészeskü szövege román és magyar nyelven is elhangzott, ma256
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gyarul dr. Dudutz Gyöngyi egyetemi tanár, dékánhelyettes tolmácsolásában.
Július végén szervezik a felvételi vizsgát. A tavalyi politikai döntés előírása az új
tanévre is érvényben van, mely szerint elkülönített helyre vizsgáznak a középiskolájukat román illetve magyar nyelven végzett diákok. Így az úgynevezett állami
helyek száma: 26 magyar, 24 román, valamint a tandíjas helyek száma: 19 magyar,
21 román. Bár egyelőre semmi más jel erre nem utal, remélhető lehet, hogy az
egyetemi struktúrában újra lesz megfelelő magyar adminisztratív apparátus.
Gyógyszerészet, 2005, 49(8),517-519
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Ballagási ünnepség – 2006. június 24
2006. június 24-én búcsúzott az 52. végzős évfolyam a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán. 32 hallgató végzett a „magyar
évfolyamon” – ahogyan ez a magyar nyelvű kicsengetési kártyán szerepel. A teljes
végzős évfolyam összesen 60 hallgatóból áll. Az ünnepeltek között volt a gyógyszerész-asszisztensképző 20 végzőse is.
Sokévi hagyomány, hogy a kari ünnepség a IV. éves hallgatók által feldíszített II.
sz. előadóteremben kap helyet. Az ünnepségen két nyelven – románul és magyarul – köszöntötték a ballagó gyógyszerészhallgatókat. Magyar nyelven dr. Dudutz
Gyöngyi egyetemi tanár, dékánhelyettes köszöntötte az ünnepelteket. A magyar
nyelvű ünnepi előadó dr. Sipos Emese docens volt.
Dr. Sipos Emese ünnepi beszéde
Kedves búcsúzó, végzős hallgatók,
kedves szülők,
tisztelt tanárkollegák!
Hölgyeim és Uraim!
A Gyógyszerésztudományi Kar búcsúztatja 52. évfolyamát. Az a Kar, melynek öt
évig voltak hallgatói, és ahol annyi soha el nem feledhető élményt és tapasztalatot szereztek. Az a Kar, melyre lehet szeretettel, nosztalgiával, el nem halványuló
vágyakozással gondolni, melyért lehet lelkesedni, vagy amelyet lehet megszólni
és kritizálni.
Végignézve ezeken a kedves, most sok izgalmat, örömet kifejező arcokon, az
együtt eltöltött öt év suhan át gondolatban fejemben: a 2001-ben történt felvételi
vizsga öröme után megkezdődött a gyógyszerésszé nevelés elméleti és gyakorlati oktatással. Az alaptantárgyak nehéz és rögös útját járva többször feltevődött
Önökben a kérdés: mi célt szolgálnak, milyen hasznát veszik a sok kémiai, fizikai-kémiai ismeretnek. Aztán már harmadéven kezdett minden világosabbá
válni és a szaktantárgyak tanulása közben szép lassan kikristályosodott az összefüggések és a nélkülözhetetlen alaptantárgyi ismeretek szükségessége. Ahogyan
maga a gyógyszerészet is átalakul, úgy ennek a szakmának az oktatása is folyamatosan megújul. A gyógyszer-előállítás, a gyógyszer-forgalmazás és a gyógyszer-felhasználás terén a XX. században gyökeres változások következtek be. A
gyógyszer-előállítás áttevődött (teljesen vagy részben) a patikából az óriási vállalatokká fejlődött gyógyszeriparba. A gyógyszerész mára nemcsak a gyógyszert
szolgáltatja ki, hanem a beteg biztonságához szükséges információt is nyújtja.
Tudomásul kellett vennünk nekünk, oktatóknak is, hogy a magisztrális gyógy258
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szerkészítés a jelenlegi részarányhoz képest is visszaszorul és fel kell készítenünk
a XXI. században dolgozó gyógyszerészeket arra, hogy a közforgakmú gyógyszertárakban is megállják helyüket az újabb kihívásokkal szemben.
A gyógyszerészi tevékenységet az egész világon széles tudományos alapokon képzett szakemberek művelik. Ezt fontos hangsúlyozni, mert a kutatóintézetekben,
egyetemi okató- és kutatóhelyeken, gyógyszergyárakban, gyártó üzemekben és a
gyógyszertárakban végzett szakmai munka magas szintű tudást igényel. A gyógyszer szakértője, akkor is elméleti ismereteit alkalmazza, amikor új molekulát szintetizál, minőséget ellenőriz, vagy új gyógyszerforma kifejlesztésén kísérletez, de
akkor is, amikor a gyógyszer legjobb ismerőjeként segít, vagy a betegnek terápiás
tanácsot és információt ad.
Visszatérve a XXI. századból a mai napra, amikor tanulmányaik befejeztével az
Egyetem útra bocsátja a végzett gyógyszerészeket, a fejlődés, hatékonyság és korszerűség gondolatait adom útravalóul. Azt kívánom, valóban nőjenek fel a gyógyító munkában való részvételhez és mindenkor legyenek készek embertársaik
humánus megsegítésére. Hiszen „a gyógyszerészet nem egyszerű foglalkozás, hanem annál több, hivatás” – mondja Wéber Dezső a Bevezetés a gyógyszerészi hivatásba c. munkájában, majd így folytatja: „Aki gyógyszerészi pályára lép, annak
hivatást kell éreznie magában arra, hogy ezt a szép közegészségügyi, emberbaráti
és szociális foglalkozást a köz és a közegészségügy érdekében teljes odaadással,
felelősségérzettel és lemondással fogja űzni. Nem fogja csak egyszerű kenyérkereseti forrásnak tekinteni. Előtte mindig magasabb, nemesebb célok lebegjenek:
használni az emberiségnek, bajában, betegségében segítségére lenni. A gyógyszerésznek szeretettel kell hivatását betölteni. A hivatásszeretet rugója a gyógyszerészi működésnek. A hivatásszeretetnek kell a gyógyszerész minden munkáját
irányítania. Miben áll a gyógyszerészi hivatás? A gyógyszerész hivatása az, hogy
egyrészt az orvossal együtt a beteg ember egészségének helyreállítása érdekében
a gyógyszerek szakszerű és lelkiismeretes elkészítése és kiszolgáltatása által felelősséggel közreműködjék, másrészt a közönségnek az egészség fenntartására és a
betegségek megelőzésére irányuló törekvéseit hathatósan támogassa és szolgálja
azok között a keretek között, amelyeket számára az érvényben levő jogszabályok
előírnak. A gyógyszerészi hivatás tehát főképpen közegészségügyi jellegű, mert
az embereknek, a köznek az egészségügyét szolgálja, de szociális is, mert minden
rendű és rangú ember egészségügyét egyenlőképpen karolja fel. Sőt emberbaráti
is, mert a bajba jutott, betegségbe került embert segíti és igyekszik a maga felelősségteljes munkájával támogatni.” – írta ezt 1944-ben. De mi ez, ha nem a jelenleg „gyógyszerészi gondozás”-ként fordított megnevezés alapelve: mely szerint
a gyógyszerész olyan gyógyszeres terápiáért felelős, amelynek eredményeként a
betegek életminősége jobb lesz? Csak a gyógyszertári gyógyszerész van olyan előnyös helyzetben, hogy segíteni tudja a betegeket a szelektálásban és a megfelelő
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gyógyszer kiválasztásában és használatában. Mivel a betegek felvilágosítása is a
jövő szakmai kulcsa, a gyógyszerészi gondozás sem a gyógyszerészt, sem a beteget nem tekinti passzív befogadó, tehát a terápiás utasításokat egyszerűen tudomásul vevő és elfogadó félnek, hanem olyannak, aki gyógyszer kiválasztásában
aktívan közreműködik. Segítségével a gyógyszerészek szerepe az egészségügyben
megváltozik és a gyógyszerész elfoglalhatja széleskörű egyetemi tanulmányainak
és tudásának megfelelő, méltó helyét az egészségügyi ellátásban. Ehhez az szükséges, hogy a gyógyszerész állandóan fejlessze tudását és maradjon nyitott az új
dolgok befogadására. Ezt kívánja a társadalom, az Egyetem, és ezzel tartoznak
szakmájuknak és volt oktatóiknak.
Karunk oktatói annak a Németh László-i tanáreszménynek a megtestesítői, mely
szerint „a jó pedagógus a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és
a kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára
ösztönzi, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz
való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe.”
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani az itt jelenlévő és örömükben osztozó szüleiknek, akik ezekben a gazdaságilag is nehéz időkben Önök mellett álltak és támogatták Önöket, nemcsak anyagilag, és akik esetleg hozzájárultak ahhoz, hogy
ezt a nagyon szép, de nehéz hivatést válasszák.
A pályakezdőknek kívánok szakmai sikert, szép ívű, buktatók nélküli pályafutást,
kiegyensúlyozott és nagyon boldog életet!
Útravalóul Eötvös József szavaival szeretném a derűlátást beültetni lelkükbe: „az
élet viharaiban légy olyan, mint a madár, mely ha alóla a fát kivágják nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll!”


Gyógyszerészet, 2006,50(7),457-458
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Az 55. végzős évfolyam ballagási ünnepsége - 2009. június 26.
2009. június 26-án búcsúztatták Marosvásárhelyen a 61. évében levő Gyógyszerészi Kar végzőseit. Idén 62 hallgató fejezte be tanulmányait, ebből 34-en a magyar
tagozaton. Ezzel 2089-re emelkedett a Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészek
száma. A hároméves asszisztensképzőn – ahol a képzés román nyelven folyik –
19-en végeztek, közülük 11-en magyar nemzetiségűek.
Az esemény köszöntésére feldíszített előadóteremben a végzősöket a kar
vezetősége részéről román nyelven Muntean Daniela Lucia dékán és magyar
nyelven Sipos Emese dékánhelyettes köszöntötte. Ezt követően két ünnepi előadás
hangzott el a végzős hallgatók által felkért tanárok, Imre Silvia és Kelemen Hajnal
részéről.
Dr.Kelemen Hajnal ünnepi előadása
„Kedves végzős búcsúzó Diákok,
kedves Szülők,
tisztelt Tanárkollégák!
Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen ünnepi alkalomból, az utolsó egyetemi előadáson, melyen a 2009-es év végzős diákjai búcsúznak életük izgalmas
és sorsformáló szakaszától, a sok színes élményt nyújtó egyetemi diákévektől, fiatalságuk talán legszebb szakaszától és az egyetemtől. Ünnep ez a nap, hiszen a
gyógyszerészjelöltek és az érettük áldozatot vállaló szülők életében egyaránt jeles
és nevezetes dátumhoz érkeztünk. „Az Ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj fel rá testben és lélekben” – mondja Márai Sándor és én remélem, hogy
felkészültünk erre a kivételes eseményre.
Szívből gratulálok a kedves végzős diákoknak ahhoz, hogy a gyógyszerészi pályát
választották hivatásul és külön öröm számunkra, hogy ide, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre jöttek tanulni. A Gyógyszerészeti Kar jubilál, 60 éve alakult, 1948-ban. Alapítói neves tanárok voltak, mint pl. Mártonfi
László, Kopp Elemér, Hankó Zoltán, Eperjessy Anna, akik egyetemünk országhatárokon átívelő hírnevét alapozták meg.
A gyógyszerészi tevékenységet az egész világon széles tudományos alapokon,
egyetemet végzett szakemberek művelik. Ezt fontos hangsúlyozni, mert a kutatóintézetekben, egyetemi oktatatásban, gyógyszergyárakban, és a gyógyszertárban
végzett szakmai munka magas szintű tudást igényel. A gyógyszer szakértője ak261
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kor is elméleti ismereteit alkalmazza, amikor új molekulát szintetizál, minőséget
ellenőriz vagy új gyógyszerforma kifejlesztésén kísérletez, de akkor is, amikor a
gyógyszer legjobb ismerőjeként az orvosnak segít, vagy a betegnek terápiás tanácsot és információt ad.
A gyógyszerészet nem egyszerű foglalkozás, hanem annál több: hivatás. A gyógyszerészet mindig olyan hivatás volt, melynek nemes célja, a beteg embertársak
szenvedéseinek enyhítése, s ezt, az orvoshoz hasonlóan, a gyógyszerészek is esküvel fogadják. Aki a gyógyszerészi pályára lép, annak hivatást kell éreznie magában arra, hogy ezt a szép közegészségügyi, emberbaráti és szociális foglalkozást
a köz érdekében teljes odaadással, felelőségérzettel és lemondással fogja űzni. A
gyógyszerésznek szeretettel kell hivatását betölteni.
Kedves Gyógyszerészjelöltek!
Hivatásuk gyakorlása során hármas követelménynek kell eleget tenniük: szakmailag a szükségest, gazdaságilag a lehetségest, erkölcsileg a megengedhetőt.
Szakmailag a sikeres terápiához szükséges gyógyszert és még valamit, amihez
hadd idézzem Szentágothai János akadémikust: „Én hiszek abban, hogy a hit csodákat tud tenni. És akár gyógyítani is lehet vele. Hippokrátesz óta a legfontosabb
szövetséges a beteg élni akarása, bizalma orvosában és a gyógyszerben. Ez így van
ma is és így lesz a jövőben is”. Segíteni a gyógyszerbe vetett bizalmat, de csakis a
tudományosan bizonyított, a klasszikus európai orvoslás elvén alapuló gyógyszerben.
Gazdaságilag a lehetségest. A gyógyszerészet nemcsak a gyógyító tudomány része, hanem gazdasági ágazat is. Más szerepkört, a vállalkozás, a gazdálkodás, a
marketing szerepkörét is művelniük kell, de úgy, hogy soha ne érintse meg Önöket a kalmár szelleme. A gyógyszer kettős értéket képvisel, gazdasági és terápiás
értéket. Szakmájukat akkor művelik hivatásként, ha minden körülmények között
a terápás érték az elsődleges.
Erkölcsileg a megengedhetőt: a szaktudományi felkészültség mellett, azzal azonos
értékként jelenik meg a gyógyszerész személyisége: képes-e együttérzésre, empátiára, képes-e együttműködni kollégáival és a beteggel.
Az egyetem tudást és szemléletet adott Önöknek. Ha mindent megtanultak és az
érvényes jogszabályok betartásával végzik munkájukat, akkor a szakmát jól gyakorolják. Ha mindezek mellett empátiás készségük is kialakul, ha tevékenységüket a gyógyításba vetett hittel szolgálatnak tekintik, akkor a hivatásukat gyakorolják. Mindig szem előtt tartandó parancs kell legyen, hogy szakmai tevékenységük
mellett őrizzék meg morális tisztaságukat. Legyenek felvértezve a belső meg�győződésen alapuló szilárdsággal, amely fundamentuma az áldozatos szolgálatot
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teljesítő gyógyszerészi tevékenységnek.
Új feladat a gyógyszerészi gondozás, amit a mindennapos gyógyszerészi gyakorlatban terjeszteni kell. A gyógyszertár valóságos információs központtá vált és a
gyógyszerészek feladata, hogy a betegek kérdéseire válaszoljanak. Azt a magasztos érzést, amit a betegekkel való találkozáskor Önöknek sugározni kell, talán
Váci Mihály fogalmazta meg a legszebben:
„És érezzék egy kézfogásról Rólad,
Hogy jót akarsz, és Te is tiszta, jó vagy,
S egy tekintetük elhitesse Véled,
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned.”
Különösen fontos a klinikai, kórházi gyógyszerészek szerepe, mert ők a beteg
közvetlen környezetében vannak és a gyógyító gyakorlat újdonságaival először
ők találkoznak.
Kedves Végzősök!
Ma fogadalmat tesznek, felesküsznek, hogy életüket a gyógyítás szolgálatába állítják, a gyógyszerésztudományt tudásukkal előre viszik, hírnevét öregbítik. Az
elkövetkezőkben esküjük szellemében az élet három talán legemberibb jellemzőjét kell megtalálják önmagukban. Ezek pedig a Hit, a Becsület és a Hűség. A Hit
önmagában: bizonyosság, tévedhetetlenül biztos tudás. Hit önmagukban: azaz
akaraterő. Akaraterő és a hit abban, amit csinálunk: az a Becsület. Önmagunk és
embertársaink felé megélt, megtartott és megtartatott becsület. A Hit és a Becsület, alapját képezik a harmadik alapvető emberi megnyilvánulásunknak: a Hűségnek. A szakmaszeretet hűsége, a szülőföldhöz való hűség.
Kedves végzős Diákok!
Az egyetemen eltöltött öt év a tanulás, a műveltség és a szakmai tudás kiteljesedésének fél évtizede volt. Most eljutottak a kitűzött célhoz és nyitva áll a kapu, hogy
megtalálják céljaikat, kiteljesíthessék életük nagy elvárásait. Ne feledjék, hogy az
egyetemen megszerzett tudás múló, ezért az élethossziglan történő további képzés rendkívül fontos.
A kar oktatói tanulmányaik során sokrétű feladatok ellátására készítették fel
Önöket, annak tudatában, hogy az átadott ismeretek, gyógyszerészi gondolkodásmód és szemlélet birtokában Önök képesek lesznek az élet által adott sokféle
kihívásra helyesen válaszolni és feladataikat eredményesen megoldani. Az oktatás folyamán igyekeztünk rámutatni, hogy az életnek ezen a területén a munka
szolgálat, amely mindenkor humánus, emberi magatartást, abszolút tisztességet
kíván és a maximális tapintatot sem nélkülözheti. Az oktató, a tudós profes�263
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szor nem pusztán információt ad át, hanem emberi mintát, az információk, a
tudományos problémák kezelését, oktatói magatartást, erkölcsi tartást. Karunk
oktatói, a tételes szakmai ismeretanyag és készségek összessége mellett egy teljes
erkölcsi normarendszert, viselkedési mintát és morális elkötelezettséget képviselnek. Köszönet érte.
Kedves Szülők és Családtagok!
Engedjék meg, hogy a kar vezetése nevében nagy tisztelettel és elismeréssel fejezzük ki köszönetünket, hiszen gyermekeiket sok áldozat, lemondás és nem kevés
nehézség árán nagy figyelemmel, kiválóan nevelték fel, s készítették fel egyetemi
tanulmányaikra, azok sikeres befejezésére és az életre. Vállalták a gondokat, osztoztak gyermekeikkel az öt év izgalmaiban és örömeiben egyaránt. Köszönet érte.
Kedves Ballagók!
Hamarosan elhagyják az Egyetemet. Legyenek büszkék, hogy a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészei, mint ahogy az egyetem is
büszke Önökre, akik reményeink szerint öregbítik egyetemünk tekintélyét, hírnevét. Búcsúzóul kívánom, szeressék választott hivatásukat. Legyenek folytatói
a gyógyszerészi hivatás szép hagyományainak és műveljék a gyógyszerészetet
nemes emberi foglalkozásként. Legyen részük szakmai sikerekben és kívánom,
hogy hivatásuk sok örömet szerezzen. A munka mellett találják meg magánéleti
boldogságukat, találják meg életük értelmét. Hosszú, tartalmas, eredményes életet, kitartást, töretlen pályafutást, az Alma Mater és a szülőföld megbecsülését
kívánom!
Köszönöm, hogy hallgatóink voltak, hogy tanártársaim és a Gyógyszerészeti Kar
nevében elbúcsúzhattam! Ne feledjék Tamási Áron szavait: „Ezt a földet nekünk
kell fénnyel behintenünk, ezt nekünk kell keddvel, kultúrával, sok vágy beteljesítésével feldíszítenünk – Miénk a fény, amit lelkünkben fogadunk, s a föld, amelyen
élünk és meghalunk. – A szót tegye meleggé a hűség, mely jóban és rosszban összefűz a néppel, s ha még lehetséges, aranyozza be a hivatás gyümölcse.....”
Isten áldja Önöket!”
A magyar tagozat-első hallgatók részéről Csifó Enikő beszélt.
„Tisztelt Tanáraink,
kedves Diáktársak és Szülők!
Öt évvel ezelőtt ismeretlenként léptük át az egyetem küszöbét, nem tudván, mi
rejlik az ajtók mögött. Egyetemi éveink lehetőséget adtak nekünk, hogy betekintsünk ezen ajtók mögé s ezáltal elinduljunk gyógyszerészi hivatásunk útján. Segít264
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séget nyújtottak ebben tanáraink, megosztván velünk tudásukat s ezért hálával
és köszönettel tartozunk nekik. Köszönet szüleinknek, akik úgy lelkiekben, mint
anyagiakban támogattak bennünket, hozzásegítettek álmaink beteljesüléséhez.
Köszönet diáktársainknak az együtt töltött évekért, melyek során együtt tanultunk, együtt izgultunk a vizsgákon, együtt szórakoztunk és barátokká váltunk. A
mai nap bezárt egy ajtót, de ugyanakkor megnyit egy másikat, induljunk el hát
bátran, hűek maradva Howard Arnold Walter szavaihoz:
„Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek – ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom és elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek.”
Az emlékdiploma átnyújtása után az egyetem központi ünnepsége a városi sportcsarnokban folytatódott. Végül a végzős magyar orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók a Vártemplomban ökumenikus istentiszteleten vettek részt, ahol a
karok képviselői részéről rövid beszédek hangzottak el. Ezután a Stúdium Alapítvány emlékdiplomáit vehették át a végzősök, majd a dr. Kovács Dezső elnök
kezdeményezésére létesített „Csőgör Lajos” díjakat osztották ki az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya részéről, az évfolyamok első helyezettjeinek. A gyógyszerész díjazott, a tagozat-első Csifó Enikő
lett.
Marosvásárhelyen, július 22-én rendezik a felvételi vizsgát. Az eddiginél nagyobb
számú állami helyet írtak ki, 34-34 helyet a román, illetve a magyar tagozaton.
Emellett 50 önköltséges hely is rendelkezésre áll a pályázóknak.
Gyógyszerészet, 2009,53(8),526-528
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Végzősök ballagási ünnepsége – 2012. június 15-én
Új helyszínen, a Mihai Eminescu nevét viselő ifjúsági kultúrház nagytermében
szervezték a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar végzőseinek ünnepségét 2012.
június 15-én. Az ünnepség elnökségében prof. Muntean Daniela Lucia megbízott
dékán mellett prof. Gyéresi Árpád, Donáth-Nagy Gabriella docens, évfolyamvezető tanár, Vari Camil Eugen docens, a végzősök részéről a két tagozat-első: Szabó
Zoltán és Máthé Rita foglaltak helyet.
Az 58. marosvásárhelyi gyógyszerésznemzedék 112 hallgatója közül 53-an végeztek magyar tagozaton. A 3 éves asszisztensképzőn (román nyelvű, önköltséges)
20 hallgató végzett.
A „Gaudeamus...” diákinduló dallamaira bevonuló végzősöket a dékánasszony
köszöntötte rövid beszédében. Ezután a két tagozat által felkért tanárok előadásai
következtek. A román tagozat felkért előadója, Vari C.E. szellemes, eredeti módon idézte fel az ötéves képzés főbb tárgyait és oktató személyiségeiket, kiemelve
ezek szerepét, egymás közti összefüggéseit a szakember szemléletének kialakításában. A magyar tagozat felkért előadója prof. Gyéresi Árpád volt, aki a következő
útravalót szánta a gyógyszerészjelölteknek:
Dr.Gyéresi Árpád köszöntő beszéde
„Tisztelt Dékán Asszony,
a Gyógyszerészeti Kar oktatói testülete!
Kedves ifjú gyógyszerészjelöltek,
ünneplő közönség!
Hölgyeim és Uraim!
A mai napon az 58. marosvásárhelyi gyógyszerésznemzedéket ünnepeljük. Az
eddigi idők egyik legnépesebb évfolyama búcsúzik, bizonyság erre az ünnepség
új helyszíne, az évszázados, patinás Alma Mater épülete helyett.
Az ünnep rendszerint emlékezésre is kötelez. Alkalom arra, hogy emlékezzünk
nagy iskolateremtő tanárelődeinkre: Kopp Elemérre a gyógynövénykutatás,
Hankó Zoltánra a gyógyszerkészítés, Mártonfi Lászlóra a gyógyszervegyészet
marosvásárhelyi megalapozójára. Joggal tekintjük a Kar életének e jelentős
személyiségeit a szakmai hírnevünk megteremtőinek. Kérem, kedves végzősök,
legyenek Önök is büszkék, hogy az általuk teremtett Karon végezhették
tanulmányaikat.
Egyetemi képzésük új feltételek között, a jelenkor követelményrendszeréhez iga266
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zodó program szerint történt. Diákéveiknek hitvallását tükrözik a kortárs dalszerző-énekes (Kovács Ákos) sorai:
„Azért vagy itt, hogy mindent láss,
Hogy értsed a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”
Tanulmányaik során tapasztalhatták a jövendő szakmájuk sokrétűségét, a részterületenként is már nehezen áttekinthető ismeretanyag bonyolultságát. És ez még
csak a kezdet. A biztos tudásalap megszerzése nyomán szakmai és egyéni életük
kiteljesedésének időszaka következik. Ma már a klasszikus gyógyszerészeti ismeretek a szakma kultúrtörténeti részét képezik. Nemcsak az elsajátítandó tudásanyag, hanem a szemlélet is lényegesen bővül és változik, s ezáltal a gyógyszerész
szerepköre is. Önök az információ kezelésének és az informálásnak is biztos kezű
szakembereivé kell váljanak.
Az információ állandó frissítése napi feladat, s ehhez nyelvek ismeretére van
szükségünk. Ma már az angol nyelv széles körben ismert, a szakmában is egyre
inkább átvette a latin nyelv korábbi szerepét, ezenkívül az Európai Unió más 2
nyelvét is birtokoljuk. Nyelvi tehetségünk kibontakoztatására előttünk állhat a
Székelyföld nagy tudós fiának, Kőrösi Csoma Sándornak a példája, aki megalkotta
a távoli Ázsiában a mai napig példa nélkül álló tibeti-angol szótárat.
Manapság a gyógyszerészet jelentős változások előtt áll. A fennmaradáshoz, a
szakma jövőjének érdekében, tájainkon halaszthatatlan tennivaló a gyógyszerész méltó társadalmi szerepének ismertetése, a szakmai érdekvédelem szilárd
alapokra való helyezése. Világszerte a gyógyszerésznek egyre nagyobb szerepet
szánnak az egészség megőrzésére vonatkozó programokban, a gyógyszerkutató,
gyógyszergyártó, forgalmazó, tanácsadói kompetenciák mellett. Sajátos, új szakmai kihívások merülhetnek fel az emberi életkor hosszabbodása következtében.
Ma már nemcsak a személyre szabott terápia, hanem az egyénre szabott gyógyszerfejlesztés is ismert. Ugyanakkor, alapvető felelősség a társadalmi egyenlőtlenség által sújtott, szenvedő emberek ellátása is. Nagy költőnk, Ady Endre szavait
idézve:
„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.”
Kedves ünnepeltek, a jövő gyógyszerészei!
Kérem fogadják indulásuk küszöbén őszinte jókívánságaimat, egyéni életükben
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találják meg a boldogságot, a szakmai életükben az érvényesülést, a felmerülő
nehézségek legyőzéséhez jó erőt, egészséget és optimizmust kívánok. Kívánom,
hogy:
- legyenek olyan képzettek, határozottak és kitartóak, mint a városunk arculatát
megformáló legendás polgármesterünk dr. Bernády György gyógyszerészdoktor
és jogtudós,
- anyanyelvünket és a szép szakmai anyanyelvűséget megőrzők és színvonalasan
művelők, követve a 100 éve született gyógyszerész-diplomás, jeles írónk, Örkény
István példáját,
- az újra, a szépre fogékonyak, amint azt a modern festészet megteremtői között
ismert gyógyszerész, Csontváry Kosztka Tivadar tette.
Ne feledjék: „az érték – még mindig – bennünk van” (Czeizel Endre dr.).
Sikeres életutat, Isten Velük, Isten Velünk!”
Gyógyszerészet, 2012,56(8),500-501
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Végzős hallgatók ballagási ünnepsége - 2013. június 21
2013. június 21-én ünnepségsorozat keretében búcsúztatták az 59. Marosvásárhelyi gyógyszerészgenerációt. A hagyomány szerint előzőleg szerenáddal, énekműsorral búcsúztak oktatóiktól a végzősök. A ballagási ünnepség színhelye ebben
az évben is a Mihai Eminescu Diákművelődési Ház nagyterme volt. Dr. Daniela
Lucia Muntean dékán és dr. Sipos Emese dékánhelyettes román ill. Magyar nyelven köszöntötték a végzős gyógyszerészhallgatókat. Ezt követően ünnepi előadást tartott dr. Kelemen Hajnal docens, évfolyamvezető tanár, magyar és román
nyelven. Magyar nyelven dr. Kolcsár Melinda, valamint a végzős évfolyamelső
hallgató, Kántor Lajos Kristóf is beszélt.
A beszédeket a gyógyszerészi eskü letétele, majd emlékdiplomák átadása követte.
A továbbiakban a Sportcsarnokban zajlott az összegyetemi ünnepség, ahol magyar nyelven dr. Szilágyi Tibor rektorhelyettes köszöntötte a MOGYE végzőseit.
A magyar orvos, fogorvos és gyógyszerész végzősök búcsúztatása a történelmi
Vártemplomban ökumenikus istentisztelet kíséretében történt. Itt beszédet mondott dr. Szabó Béla prof. az egyetem magyar oktatóinak vezetője. Végül tanulmányi érdemdíjak és a Stúdium Alapítvány emlékdiplomája is kiosztásra került.
Dr. Sipos Emese dékánhelyettes beszéde
„Kedves búcsúzó végzős hallgatók,
kedves Szülők,
tisztelt Tanárkollegák!
A Kar oktatói nevében szeretnék elbúcsúzni utolsó éves hallgatóinktól.
Az idén ünnepeljük a Gyógyszerészeti Kar fennállásának 65. évfordulóját. Az,
hogy csak az 59. évfolyamot búcsúztatjuk egyrészt azzal magyarázható, hogy
1952-ben, majd 1954-ben sem volt végzős évfolyam, a gyógyszerészképzés végleges, ötéves időszakra való kiterjesztése folytán, másrészt az 1991-1993 közötti
időszakban sem, amikor a négy éves felvételi kényszerszünet miatt csonkult a
gyógyszerészképzés Marosvásárhelyen.
Az évszámoknál maradva, most búcsúzó hallgatóink többsége 1989-ben született. Tehát egyidősek Karunk új korszakával, és ahogy ők felnőtt, gondolkodó,
céltudatos emberekké cseperedtek, úgy vált a Kar is egyre önállóbbá, céltudatosabbá. Mert igenis mi, a nagy múltú Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar oktatói
már az évnyitón történt találkozásunkkor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy
a sikeresen felvételizett, ezt a Kart választó fiatalokból igazi sikeres gyógyszerész-nemzedéket nevelünk.
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Mindannyian tudjuk, hogy nehéz, de gyümölcsöző évek állnak a hátuk mögött.
Hisz egy nagyon komoly, felelősséggel járó szakmát sikerült elsajátítaniuk az itt
eltöltött 5 év alatt. Remélem, hogy oktatásunk sikeres volt és a most ballagók
öregbíteni fogják a Kar szakmai hírnevét.
Az itt jelenlevő és örömükben osztozó szüleiknek, akik az Önök taníttatásáért oly
sok áldozatot hoztak, szeretném mondani, hogy gyermekük nemcsak magasztos
hivatást, hanem egy olyan pályát választott, melynek szakemberei európai színvonalon vesznek részt a betegségek megelőzésében, a gyógyításban, hatékony,
megfelelő minőségű gyógyszerek kifejlesztésében és előállításában.
A pályakezdőknek kívánunk szakmai sikereket, szép ívű, buktatók nélküli pályafutást, kiegyensúlyozott és nagyon boldog életet!
Köszönöm, hogy hallgatóink voltak, hogy Tanártársaim és a Gyógyszerészeti Kar
nevében elbúcsúzhattam!
Végezetül a 100 éve született Weöres Sándor néhány sorával búcsúznék: „Dicsőségedet és halhatatlanságodat ne embertársaidtól reméld, mert benned van, vagy
benned nincsen. Az európai ember nem akar akkora lenni, hogy létének teljes lehetőségét betöltse, csak mint egy jókora világítótorony, mely eltűnik az éjszakában.
Ne elégedj meg a mérhetővel, csupán a teljes nagyságra törekedj.” (Weöres Sándor:
Hírvágy)
Dr. Kelemen Hajnal évfolyamvezető tanár ünnepi beszéde
„Kedves végzős búcsúzó diákok,
kedves szülők,
tisztelt tanárkollégák!
Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen ünnepi alkalomból, az utolsó előadáson, melyen a 2013-as év végzős diákjai búcsúznak életük izgalmas és sorsformáló szakaszától, a sok színes élményt nyújtó egyetemi diákévektől, fiatalságuk talán
legszebb szakaszától és az Egyetemtől.
Ünnep ez a nap, hiszen a gyógyszerészjelöltek és az érettük áldozatot vállaló szülők életében egyaránt jeles és nevezetes dátumhoz érkeztünk: „Az Ünnep az élet
rangja, felsőbb értelme. Készülj fel rá testben és lélekben” – mondja Márai Sándor
és én remélem, hogy felkészültünk erre a kitüntetett eseményre.
Szívből gratulálok kedves végzős diákok ahhoz, hogy a gyógyszerészi pályát választották hivatásul és külön öröm számunkra, hogy ide, Marosvásárhelyre jöttek
tanulni. A város egyik szimbóluma a Kultúrpalota, ami ebben az évben, 2013270
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ban 100 éves, amit Bernády György polgármester, gyógyszerészdoktor építtetett.
A másik szimbólum az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. A Gyógyszerészeti
Kar is jubilál, 65 éve alakult meg, 1948-ban.
Kedves Ünnepeltek!
Azt a magasztos érzést, amit a betegekkel való találkozáskor Önöknek sugározni
kell, amit a kicsengetési kártya mottójául választottak, talán Váci Mihály fogalmazta meg a legszebben: „...És érezzék egy kézfogásról Rólad,/Hogy jót akarsz, és
Te is tiszta, jó vagy,/S egy tekintetük elhitesse Véled,/ Szép dolgokért élsz, és érdemes
élned.”
Kedves végzős diákok!
Az egyetemen eltöltött öt év a tanulás, a műveltség és a szakmai tudás kiteljesedésének fél évtizede volt. Most eljutottak a kitűzött célhoz és nyitva áll a kapu, hogy
megtalálják céljaikat, kiteljesíthessék életük nagy elvárásait. Váci Mihály sorait
idézve: „Nem elég a jóra vágyni,/ a jót akarni kell!/ És nem elég akarni,/ De tenni,
tenni kell!”.
Mahatma Gandhi szerint is: „A tett, s nem a tett következménye számít./ Mindig
helyesen kell cselekedned./ Talán nem tőled függ, s talán nem is a te idődben lesz a
tettnek következménye,/ De ez nem jelenti azt, hogy nem kell helyesen cselekedned./
Sosem tudhatod, hogy a tetteidnek mi lesz az eredménye./ De ha nem teszel semmit,
nem lesz eredmény sem.”
Az Egyetem tudást, szemléletet és hitet adott Önöknek. Az oktató nem pusztán
információt ad át, hanem emberi mintát, az információk, a tudományos problémák kezelését, oktatói magatartást, erkölcsi tartást. Köszönet ezért az Oktatóknak!
Kedves Szülők és Családtagok!
Köszönet jár Önöknek, hogy ma ünneplő lélekkel itt lehetünk, hiszen gyermekeiket sok áldozat, lemondás és nem kevés nehézség árán nagy figyelemmel, kiválóan nevelték fel, s készítették elő egyetemi tanulmányaikra, azok sikeres befejezésére és az életre. Vállalták a gondokat, osztoztak gyermekeikkel az öt év
izgalmaiban és örömeiben egyaránt.
Kedves Ballagók!
Hamarosan elhagyják az Egyetemet. Búcsúzóul kívánom, szeressék választott
hivatásukat. Legyenek folytatói a gyógyszerészi hivatás szép hagyományainak
és műveljék a gyógyszerészetet nemes emberi foglalkozásként! Legyen részük
szakmai sikerekben és kívánom, hogy hivatásuk sok örömet szerezzen. A mun271
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ka mellett találják meg magánéleti boldogságukat, találják meg életük értelmét.
Higgyenek az összefogás, az összetartozás, a szeretet erejében! Hosszú, tartalmas,
eredményes életet, kitartást, töretlen pályafutást, az Alma Mater és a szülőföld
megbecsülését kívánom! Kányádi Sándor soraival búcsúzom: „...Érje el, ki mit
szeretne,/ s ha elérte, többre vágyjon,/ s megint többre./ Tiszta szívből ezt kívánom./
Szaporodjon ez az ország/ Emberségbe, hitbe, kedvbe,/ s ki honnan jött,/ soha soha
ne feledje./ Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,/ vissza nem fognak a kátyúk.../ A
többit majd apródonként/ megcsináljuk.”
Isten áldja önöket!”
A MOGYÉ-n a Gyógyszerészeti Kar fennállásának 65. évében 51 hallgató végzett
a magyar, 41 pedig a román tagozaton. Így a Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészek száma 2362-re emelkedett.
Gyógyszerészet, 2013,57(8),501-503
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Tanévkezdés a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen 2014. október 3
2011 óta szinte egyetlen hét sem telik el anélkül, hogy ne szerepelne a híradásokban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) „ügye”.
Sajnos az elhíresült új tanügyi törvénynek a magyar karok létrehozására vonatkozó előírásai a mai napig nem léptek életbe. Minden eddigi tárgyalás, akár a
román kormány, akár a magyar diplomácia képviselőinek részvételével egyelőre
eredménytelen maradt.
Tekintve, hogy az Egyetem vezetése továbbra is figyelmen kívül hagyja a törvény
anyanyelvi oktatásra vonatkozó rendelkezéseit, a MOGYE magyar részlege az
elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan az idén is külön évnyitót szervezett.
A magyar hallgatók és oktatóik október 3-án este a Vártemplomban tartották
meg az egyetemi évnyitójukat. Az ünnepségen részt vettek: a Marosvásárhelyen
tartózkodó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, dr.Zsigmond Barna Pál Magyarország csikszeredai főkonzulja, valamint más magyarországi, határontúli és
egyházi személyiségek. Ökumenikus istentiszteletet követően Semjén Zsolt emelkedett szólásra, aki beszédében kihangsúlyozta az önálló döntési jogkörrel rendelkező magyar kar megvalósításának szükségszerűségét. Egyúttal biztosította a
hallgatókat a magyar kormány hathatós támogatásáról, amely a Stúdium Alapítványon keresztül valósul meg. A magyar oktatói közösség nevében Szabó Béla tagozatvezető professzor mondott köszönetet a biztató szavakért és a támogatásért.
Beszédében arra biztatta az elsőéves „gólyák”-at, hogy eredményesen használják
ki életük legszebb időszakát hivatásuk elsajátítására.
A továbbiakban az elsőévesek részéről Kádár Eszter mondott köszöntő szavakat,
majd Tubák Nimród, az MMDSZ (Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség) elnöke díjakat adott át a felvételi vizsgán legjobb eredményt felmutató gólyáknak.
Végül, felkért előadóként Gyéresi Árpád ny. egyetemi tanár beszédében az anyanyelv ápolására, a szakmai anyanyelv fejlesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet.
2014 őszén a MOGYÉ-n több mint ezer elsőéves hallgató kezdte el a tanulmányait: 654 a román, 309 a magyar és 112 az angol nyelvű tagozaton. Az orvosi karra
304 román, 165 magyar és 100 angol tagozatos hallgatót vettek fel. A Gyógyszerészeti Kar első évfolyamán 76 hallgató román és 70 hallgató magyar nyelven hallgatja az előadásokat. Összességében a Gyógyszerészeti Karon a 604 hallgatóból
273-an szerepelnek a magyar „tagozat”-on.
2015-ben lesz 70 éve, hogy megalakult Marosvásárhelyen az Orvosi Egyetem, a
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magyar tannnyelvű orvosi kar Kolozsvárról történő átköltöztetésével. Ebből az
alkalomból az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya (EME OGYSZ) ünnepi megemlékezést szervez, 2015. május 29-én.
Az évforduló alkalmából egy emlékkötet kiadását is tervezik.
Dr.Gyéresi Árpád ünnepi beszéde
„Tisztelt vendégeink, meghívottak, egyetemiek!
Kérem engedjék meg, hogy az egyetemi évnyitó rendezvény szervezőinek felkérésére, ezen ünnepi alkalommal, mint az Egyetem egyik rangidős tanára és
aranydiplomás véndiákja, megosszak Önökkel néhány közérdekű gondolatot.
Egy év híján, hét évtizede, hogy elindult az egyetemi élet Marosvásárhelyen. Hetven éves múltja van a magyar nyelvű orvosképzésnek városunkban, s 3 évvel fiatalabb az anyanyelvünkön folyó gyógyszerészképzés is. Itt hangsúlyosan említem,
hogy az anyanyelvünkön történő képzés tekintélyes múltjáról van szó. Szükséges
ezt kihangsúlyozni, mert napjaink nagy kitárulkozásában sokszor elsikkad az
anyanyelvhez való ragaszkodás, hiszen azon az alapon, „hogy mindenki megértse”, hogy bárhol megértethessük magunkat, olyan idegen szavak, köztük jövevény/átvett szavak tömkelegét használjuk, melyeknek talán az eredetét sem kutatjuk már. Érvényes ez a jelenség az írott, valamint az elektronikus sajtóra is és
fokozottabb mértékben a szakmai élet közegére. Mondhatnám, hogy nem új jelenség ez, hiszen Déry Tibor már 1945-ben megírta: „Mind rosszabbul beszélünk
és írunk, azaz lassanként megöljük a nyelvet. A napi sajtó stílusa a pongyolaság,
közleményeiben, híreiben egymást érik a legsúlyosabb nyelvtani hibák, hirdetései
szűrő nélkül kerülnek a lapba.... A politikusok és a tudós előadók is nyomorítják a
nyelvet.”
Lehet-e másképpen, de kérdés az is, hogy megprobáljuk-e? Megkíséreljük-e,
hogy következetesen magyarul fejezzük ki magunkat, akkor, amikor egyszerűbbnek, közvetlenebbnek – mi több, menőbbnek – tűnnek a szóbeli érintkezésben a
divatos idegen szavak, amelyek főnév, ige, melléknév és teljes nyelvtani szerkezet
szintjén is már meghonosodtak.
A szép magyar nyelv mestere, Kosztolányi Dezső szavaival élve: „mihelyt a gondolat elszakad a nyelvtől és nem együtt lélegzik vele, maga a gondolat is elhomályosul. Harcolunk az idegen szavak ellen, melyek hovatovább úgy elburjánzanak, hogy
már csak névelőink és kötőszavaink maradnak magyarok.”
Ismeretes, hogy a „népek tengerében” míly magányos és védtelen a magyar nyelv,
és hogy a nyelvművelés már jó két évszázada foglalkoztatta a szellemi élet előljáróit. Ennek élenjárói között volt Aranka György, aki már az 1791-es ország�274
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gyűlésen szorgalmazta egy nyelvművelő társaság létrehozását. Az általa megjelölt
cél: „intézményes keretek között az anyanyelv művelése és a nemzeti nyelvű tudomány felvirágoztatása” volt. E törekvések eredményeképpen alakult meg Marosvásárhelyen, 1793-ban az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. A Társaság
hagyományápolóinak kezdeményezésére ma szobor őrzi Aranka György emlékét
városunkban.
Bizonyára sokan ismerik a Szabó T. Attila néhai híres erdélyi nyelvészprofes�szor kezdeményezésére összeállított Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárat, a magyar
nyelv fél évezrede használt szókészletének páratlan értékű tárát, a köz- és hivatali
nyelv emlékanyagaiból vett idézetekkel. Ennek a hatalmas munkának 38 év alatt
14 kötete jelent meg, 16 ezer oldalon. Hihetetlenül nagy élmény e könyv lapjain anyanyelvünk árnyalt, választékos szépségét tanulmányozni, a távoli múlt
gazdagságát tapsztalni, a szilárd gyökereket időben – valahol féluton az államalapítás és napjaink valósága között. Az egészség, betegség, gyógyítás fogalma (szavak) az emberiség életének, történetének velejárója. Nem véletlen, hogy ezek a
szavak már a korai századokban sajátosan jelen vannak nemzeti nyelvünkben.
Rendkívül értékes nyelvi örökségről van szó, mely az utóbbi századokban tovább
csiszolódott és gazdagodott. Rögtön adódik azonban a kérdés: azt tapasztaljuk a
mindennapi életünkben, hogy valóban gazdagodott? Önök pedig, ugyanakkor
megkérdezhetik e gondolatok fejtegetőjét, hogy mi értelme van a fenti eszmefuttatásnak, hiszen nem nyelvésznek készülnek?
Íme a válaszok sora:
- ahhoz, hogy elsajátíthassuk az ismeretanyagot, hogy megértsük a szakma, a tudomány titkait, a legközvetlenebb és legbiztosabb utat az anyanyelv jelenti;
- ahhoz, hogy megértessük magunkat az esendő, beteg, szenvedő embertársainkkal, gyógyító erejű lehet a közös, anyanyelvű szó.
Mindenben hangsúlyosan benne van az oktató felelőssége, a hallgató kötelessége,
hiszen mindkét fél a hagyomány továbbvitelével a nyelv örököse. Az anyanyelv
tisztaságának ápolása mindenkori feladat. Erre a költő Gyurcsó István sorai is
figyelmeztetnek:
„Minden nemzedék önmagáért felel,
ha mozdult, ha tett!
S ki csak homokban babrál, s szórja másra
a port, mely vakít,
annak nem fontos, hogy a múlt és jelen
kit hogy alakít.”
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Mit kívánhat egy új egyetemi év kezdetén, az Egyetem padjaiban már otthonos,
valamint a tanulmányaikat most kezdő egyetemi polgároknak – a gólyáknak –
egy véndiák, aki fél évszázada az Alma Mater tanára is, képviselve saját nemzedékét is, mint azt, hogy őrizzék, ápolják, becsüljék meg büszke tudattal ősi, édes
anyanyelvünket, úgy a szakmában, mint az emberi kapcsolatokban, nem feledve
az egyetemes, nemzetközi kapcsolatteremtés és ápolás nyelvezetének ismeretét,
annak fontosságát sem.
Végezetül kedves ifjú orvos-, fogorvos és gyógyszerészjelöltek, bízva abban, hogy
nemes hivatást vélasztottak, sikeres évkezdést, szakmai törekvéseik, vágyaik kiteljesedését kívánom. Legyenek a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés hagyományainak méltó folytatói.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Gyógyszerészet, 2014,58(11),701-702
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A magyar tagozat végzettjei 1994 – 2018
Az új kezdet végzős nemzedékei – magyar tagozat
1994
Balázsi József, Brassai Erzsébet, Kelemen Erzsébet, Petrov Anişoara, Szabó
Hajnal, Szabó Szőcs Zita,
Szász Szőcs Judit
1995
Árkosy Gyöngyvér, Baki Anna, Böjthe Anita Krisztina, Boros Klára, Budai
Aranka, Galaczi Dóra, Gondos Zsuzsanna, Kacsó Orsolya, Kajtár Klára, Kerekes
Kinga, Keresztes Imola Gyöngyvér, Kiss Judit, Kolbert Kinga, Kolcsár Zoltán
Zsolt, Kovács Magdolna Katalin, Kristó Tita Szidónia, Kuszálik Éva, Máté Enikő
Piroska, Ördög Matild, Pánczél Emőke, Román Boglárka, Schnedarek Erzsébet
Evelyn, Szabó Csilla Enikő, Szabó József, Varga Mária Katalin, Varga Erzsébet
1996
Ádám Melinda, András Melinda, Boros Erzsébet Anikó, Borsos Jolán Veronika,
Domokos Árpád, Erőss Adél, Ferencz Levente, Györffy Krisztina, Incze László,
Ivácson Ferenc, Kakasi Gertrúd, Mező Csilla, Molnár Eszter, Mózes Erika, Nagy
Imola, Ördög Katalin, Osváth Éva Katalin, Szárics Éva, Tróznai Nagy Annamária,
Veress Csaba Ferenc
1997
Balogh Tünde Noémi, Bartha Anikó Margit, Bodó Katalin, Bencze Zsuzsanna,
Benedek Gábor, Bereczki Teréz, Birtalan Klóránt, Bodó Enikő, Csizmadi Mihály
Zsolt, Hibácskó Edit Gabriella, Kajcsa Erika Lilla, Kakasy András Zoltán, Kelemen
Éva, Köblös Andrea, Kónya Eszter Erzsébet, Kopacz Katalin Csilla, Korodi Adél,
Korodi Kinga, Kovács Ildikó, Márton Aranka, Nagy Gyöngyike, Nagy Ildikó, Páll
Enikő, Pásztori Márta Mária, Pásztori Mónika, Simon Júlia, Sipos Hanna Izabella,
Szeghalmi Zsuzsanna, Szeles Mária Magdolna, Szőcs Tünde, Veres Erzsébet
Emese, Veress Zsombor, Zöldi Éva, Zöldi Katalin, Zsigmond Andrea Zsuzsanna
1998
André Zsuzsanna, Bálint Éva, Bartó Elvira, Ciser Zsuzsanna, Csiszér Ágnes
Tünde, Dódé Hajnalka, Gáti Katalin, Iszlai Erzsébet, Köllő Erika, Koszta Enikő,
Kovács Szilvia Anna, Kristán Erzsébet, Lántzky Krisztina Bella, Madaras Emese,
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Nagy Etelka, Nagy Réka, Pál Júlia Klaudia, Péterfi Katalin, Simon Brigitta
1999
Adorján Csilla, Bartha Márta, Bodor Anna, Boér Zsuzsanna, Csala Etelka, Csalóka
Éva Emőke, Csillag Tünde, Deák Izabella Andrea, Dimén Zsuzsa, Dukrét Kinga,
Felfalusi Klára, Gergely Márta, Gagyi László, György Réka, Kerekes Attila Sándor,
Keszegh Emese, Köllő Melinda Mária, Laczkó Csilla, Lőrinczi Edit, Molnár Éva,
Molnár Tamás László, Orbán Éva, Petrikó Gabriella Mária, Pocsai Zsolt, Reszler
Edith Henrietta, Ţifrea Monica
2000
Bálint Gyöngyvér, Bíró Edit, Bod Csongor Sándor, Dani Tünde Irén, Demeter
Emese, Faragó Karolina, Farkas Attila, Gáll Emese Anna, Gergely Tünde, Hatos
Csilla, Horber Enikő Andrea, Horváth Edit, Horváth Géza, Jakab Béla, Keresztes
Imola, Keszeg Gabriella Ildikó, Kontrai Krisztina Gyöngyi, Lévai Zoltán Imre,
Magyari Ildikó, Mészáros Andrea, Molnár Gabriella, Nagy Sándor, Németh
Hilda, Ölvedi Zsolt, Ősz Edit Mária, Ráduly József, Sechei Zita, Tinkó Zoltán,
Tóbiás Barnabás
2001
Albert Csilla, Biszak Edit, Csíki Katalin, Csíki Zsuzsanna, Dávid Ildikó, Elekes
Gabriella, Farkas Ildikó Katalin, Garda Réka Enikő, Kedves Kinga, Kovács
Melinda, Lőrincz István, Madaras Csaba Albert, Muszka Judit, Páni Ödön, Parajdi
Mónika Olga, Polgár Juliánna, Rosenberg Andrea, Sebestyén Imola Eszter, Szabó
Timea-Lepke, Szövérfi Emőke, Tófalvi Márton, Varga Annamária, Veres Sarolta,
Zágoni Lilla
2002
Ardai Erzsébet, Bandár Emese-Irén, Bartha Gabriella, Bartos Enikő,
Czimmermann Bernadett-Rita, Domokos Katalin-Borbála, Gál Kinga-Katalin,
György Enikő, Herceg Gabriella, Hitter-Kovács Beáta, Horváth Ilona-Klára,
Kirmaier Alida-Aliz, Kovács Orsolya, Kulcsár Annamária, Lőrinczi Mária,
Miklós Andrea, Nagy Kinga-Erika, Olasz Emőke, Rédai Tünde, Siraki RolandNorbert, Szenyes Szende, Székely Pál, Szilágyi Erzsébet, Szlopp Annamária, Tar
Éva, Teleky Botond, Tinkó Zita-Annamária, Tusa Enikő, Varga András, Ványolós
Hajnalka
2003
Albert Júlia, Antal Csilla, Bagosi Annamária, Bíró Enikő, Cseh Katalin, Czondi
Gyöngyvér, Ferencz Katalin, Fülöp Annamária, Fülöp László, Gyenge Csilla,
278

Első év - A “gólya” korszak

Kabós Attila, Kerekes Katalin, Kovács Katalin Angela, Landauer Lóránd Csaba,
Máthé Imola, Mikola Mirela, Nagy Imola, Szabó Péter, Székely Emese, Székely
Enikő, Török Ferenc, Varga Izabella, Varga Tünde Ilona, Zágoni-Szabó Julianna,
Zöld Eszter Erika
2004
Ács Jenő Botond, Bakos Adél Zsuzsanna, Barabás Emőke, Bardocz Erika, Báló
Ildikó Éva, Benedek Krisztina, Bereczki Boglárka Magdolna, Bihari István, Bodnár
Kinga Piroska, Bodor Judit, Csath Andrea, Florea Éva Annamária, Fogarasi
Zoltán, Gólya levente, Horváth Kinga Erika, Jeremiás Terézia, Keresztély László,
Kiss Tünde, Lőrinczi Timea Mária Regina, Marton Margaretta Ildikó, Mátyás
Ildikó, Miklovits Timea Noémi, Nagy Dalma Ildikó, Nagy Orsolya, Nagy-Kasza
Jonathán Mihály, Paál Tihamér, Rédai Emőke Margit, Sárdi Hedvig Blanka,
Sebesi Emőke, Simó Blanka, Suba Zoltán, Szabó Melinda Mónika, Szakács Éva
Piroska, Székely-Szentmiklósi István, Tar Imola Juliánna, Török Zelma, Ványolós
Attila, Vilhelem Anikó
2005
Albert Levente, Albert Orsolya, Aszalós Mónika, Bakó Tünde, Balogh Vilmos,
Bartha Judit, Bíró Gyopár, Bíró Imola-Borbála, Fülöp Ibolya, Geréd Izabella,
György Emőke Mária, Husaru Otilia, Imreh Éva-Emőke, Király Andrea,
Komáromi-Fülöp Katalin, Koncsag Beáta, Kovács Attila, Lakó Tünde, László
Erika, Mihálcz Emőke, Mike Izabella, Molnár Éva, Molnár Kinga, Molnár AndreaTekla, Orbán Csilla-Anikó, Rápolti Gyöngyvér-Éva, Sipos Katalin-Ildikó, Smitkó
Mónika, Szőcs Beáta-Mária, Tamás Kincső, Tamás Márta
2006
Balázs Krisztina-Margit, Balog Lóránt, Bartos Annamária, Benkő Éva, Csiby
Zoltán-István, Czáher Erzsébet-Timea, Dánel Éva, Dombi Monica, Fekete Eszter,
Iszlai Enikő, Kacsó Izabella, Kilyén Csilla, Kiss Kinga-Gréta, Marian DanielaSilvia, Murvai Csilla-Ünige, Parajdi Zsolt, Pataki Annamária, Pálfi Tünde, Soós
Judit, Sürger Krisztina-Orsolya, Szabó Judit, Szász János, Szilveszter Enikő-Zita,
Szombati Mihály, Sztoica Cecília-Izabella, Tarr Andrea-Enikő, Téglás RékaMelitta, Váncsa Szende, Varga Rita, Vass Blanka-Edit, Veres Zsuzsanna-Éva,
Zeng Zsuzsánna
2007
Bartók Katalin, Egyed Kincső, Farkas Csilla, Fülöp Beáta, Hoffmann Kinga
Krisztina, Illés Orsolya, Kasza Márta Renáta, Keszeg Éva, Kolozsvári Zoltán,
Kósa Melinda, Kun Csilla, Mikola Éva, Orbók Erzsébet Csilla, Pál Gabriella Júlia,
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Pány István, Salló Tivadar, Snell Norbert, Stevlik Klára
2008
Balázs Mónika, Bodea Annamária, Bozsó Noémi, Dali Sarolta, Farkas Éva,
Ferencz Zsuzsanna, Finta Adél, Galiger Aneta Monica, Gál Anita Hajnal, Gál
Gyöngyvér, György Elza-Márta, György Mónika, Hamza Júlia, Imre Annamária,
Kiss Emőke, Kocsis Timea Irma, Kovács Imola Herta, Kovács Csilla, Kovács
Ibolya Éva, Máté Enikő, Máté Réka Rozália, Nagy Zsuzsanna, Osváth Sarolta
Ilona, Papp Sándor Balázs, Pásztor Noémi, Póta Éva Sára, Rednic Andrea, Rimili
Emőke Mária, Stancz Kinga Zsuzsa, Szabó József, Szabó Ildikó, Szabó Zsófia,
Széri Mónika, Téger Timea, Tempfli Mónika
2009
Ambrus Judit, Balla Tilda, Barabás Izabella, Borzási Ágnes, Csegedi OlgaErika, Csifó Enikő, Csiszér Ágnes-Sarolta, Deák Emese, Dénes Lívia, Erdődi
Nóra, Fekete Kinga, Heinrich Rudolf, HoszTiberiu-Morelli, Joó Enikő Melinda
(Gergely), Kovács András, Kovács Botond, Kövecsi Emese, Lebovits Erika, Májai
Erzsébet, Molnár Kinga, Nagy Eszter, Nyáguli-Hajdú Katalin, Nemes Melinda,
Pakó Judit Erzsébet, Reszler Brigitta, Silaghi Zsuzsanna, Simon Emőke, Sógor
Emese, Szabó Gabriella, Szabó Zsolt, Varga Erika, Vásárhelyi Kinga Katalin, Végh
Enikő, Vilhelem Orsolya
2010
Balázs Kinga-Klára, Bardocz Anna, Bartha Annamária, Bokor-Gál Emese,
Borbély Júlia, Eisler Iván, Erdei Sarolta-Beáta, Erdei Hajnal, György Katalin,
Gyulai-György Lilla, Hosszú Barnabás, Ilyés Beáta- Erika, Keszeg Emese-Irma,
Kiss Imola-Irma, Kiss Evodia-Emőke, Kocsis Eszter Noémi, Kocsis CsillaMelinda, Kolcsár Beáta, Kovács Adél, Lang Edina-Gabriella, Magyarosi Timea,
Marton Csilla-Kamilla, Molnár Ildikó, Pál Éva, Pap Szidónia, Péter Erika-Enikő,
Saiigi Katalin, Simon Boglárka, Simon Zita, Szabó Anikó, Tamás Zsolt, Tempfli
Erika-Tünde, Törzsök Tibor, Tóth Boglárka-Borbála, Vârjan Gabriella, Virág
Szeréna
2011
Adorjáni Zsuzsanna, Adoryán Boglárka, Árgyó Nóra, Bálint Gavril, Cocu
Krisztina, Csatlós Kinga, Darvas Réka, Dénes Csilla-Edit, Dósa Mária Gabriella,
Elekes Beáta, Farkas Szilárd Zsolt, Fekete Ágota-Szidónia, Gál Adél, Gáll Zsolt,
Gergely Matild, Gergely Timea, Ilyés Noémi, Incze (Lapsánszki) Mária-Magdolna,
Kacsó Klára, Kása Eszter, Kis-Vas Izabella, Kovács Timea, Kulcsár Annamária,
Laczus Orsolya, Lőrinczi Orsolya, Mánya Beáta, Márton Edit, Mihály Réka, Nagy
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S.Orsolya, Nagy Orsolya, Pakucs Kincső-Mária, Péter Zsuzsa, Puski GabriellaMelinda, Săndulescu Annamária, Szabó Tünde-Erzsébet, Szász Csilla Katalin,
Szász Katalin, Székely Noémi-Piroska, Szénási Dóra-Andrea, Szováti Éva-Ildikó,
Szováti Tünde-Erika, Tömlő Márta-Zsuzsánna, Török Izabella-Ildikó, Vajda
Andrea, Veres Noémi, Zsigmund Bernadett
2012
Arseni Juliánna, Baidik Erika, Balogh Andrea, Bardócz Béla, Bartis Timea,
Bódi Blanka, Bodoni Eszter (Soós), Budău Ramóna, Costandi Noémi, Csenteri
Ildikó, Demeter Noémi, Farkas Hanga, Fülöp Kinga-Timea, Gergely Andrea,
Gödri Zsuzsa Timea, Gőthér Réka, Gyergyay Imola, György Eszter, Harasztovics
Zsolt, Imreh Ágnes, Imreh Eszter, Kanabé Ágota, Károly Emese, Katona Timea,
Kelemen Mihály, Kiss Enikő, Kocsis Beáta, Korpos Pintye-Gyuri Ildikó, Kováts
Judit, László Zsolt, Lázár Noémi, Micula Anita-Dóra, Ninacs Bianca-Rozália,
Pakó Ágnes, Pakuts Noémi, Papp Zelma, Para Melinda, Raţ Brigitta-Kata,
Sarkadi Erzsébet-Noémi, Silló Szabolcs, Simó Rita, Szabó Zoltán-István, Szőcs
Éva-Ilonka, Szőke Timea, Szűcs Enikő, Tódor Timea-Szidónia, Tőkés CsillaHajnal (Móriczi), Tompa Eszter, Tóth Csaba, Tóth Tekla, Újfalvi Réka-Kinga,
Végh Zsuzsa, Zsigmond Noémi
2013
Antal Enikő, Antal-Bíró Mária-Andrea, Balog Kinga, Barabás Csenge, Bartha
Nóra-Erzsébet, Bernád Ágnes, Birtalan Mónika, Boda Ferenc-András, Böjte
Csilla, Bucur Pálma, Császár Éva, Czirjék Gabriella, Deák Boglárka, Demjén
Éva, Elekes Annamária, Fancsali Adél, Gálfi-Czirjék Katalin, Gáspár AndreaZsuzsanna, Huszár Erzsébet-Noémi, Jakab Irén, Jánó Melinda, Kacsa Boróka,
Kántor Lajos-Kristóf, Kerekes Bea-Ágota, Király Csilla, Kis Réka-Mariann, Kis
Noémi-Johanna, Kovács Béla, Kuna Ágota, László Imola, Lázár Hajnalka, Lőke
Timea, Magyari Gyöngyvér, Molnár Zsófia-Zsuzsanna, Nagy Márta-Timea,
Nagy Róbert-Levente, Oltean Ramona-Andrea, Osváth Gabriella, Réti ZenkőZsuzsanna, Sándor Erzsébet, Sikó Lóránd, Sütő Balázs, Szabó Annamária, Szász
Noémi-Julianna, Székely István-Károly, Tankó Katalin, Tartán Hilda-Annamária,
Tóth Ágota, Vass Szidónia, Veres Kinga, Vinkler Erna-Réka
2014
Aczél Timea, Antalfi Melina, Bába László-István, Banga Orsolya, Bedő KingaNoémi, Bertalan Bella, Bertók Noémi, Bíró István Lóránt, Csáki (Szováti) Eszter,
Csíki Annamária-Aliz, Csizmadia Lilla, Deák Lilla-Csilla, Derzsi Annamária,
Dudás Sheila Andrea, Fazakas Emőke, Fülöp Orsolya, Galusnyak Blanka-Mária,
281

A magyar tagozat végzettjei 1994 – 2018

Gazda Gergely, György Tünde, Hajdu Timea, Heczi Brigitta-Anett, Jakab Ildikó,
Kalit Kinga, Kapusi Imola, Katona Andrea, Keszeg Ildikó, Korodi Andrea,
Kovács Emese-Ibolya, Kutasi Izabella-Noémi, Ladó Csaba, László Kreiter Eszter,
Madarász Beáta-Noémi, Maxim Orsolya, Nagy Erika, Orbán Zsófia-Krisztina, Pál
Erika, Pálfi Csilla-Izabella, Papp Lajos-Attila, Preg Diana-Martina, Sikó Melinda,
Simon Réka, Soós Alíz-Edina, Süket Mária, Szabó Timea, Szerémi Boglárka,
Szilágyi Berta, Tiboldi Judit-Réka, Tőkés Erzsébet-Orsolya, Toldi Tünde, Tóth
Emőke Mária, Tóth Erika, Vajda Veronka, Voloncs Emőke, Zakariás Gergely
2015
Antal Emőke, Bálint Csilla-Tünde, Balog Hilda, Bándi Júlia, Bartos Károly, Bíró
Ilka, Borbély Enikő-Emese, Budai Noémi-Timea, Csergő Mária-Emőke, Csiby
Hunor-Sándor, Deák Hanna, Demeter Renáta, Demjén Orsolya, Domokos AnitaKatalin, Ferkő Blanka-Noémi, Frank Emilia, Fülöp Andrea, Gombos Katalin,
Gyerkó Imola, Hosszú Gyöngyike, Incze Szende, Kádár Erika, Kádár Ibolya,
Kántor Timea, Kerestély Klára, Kisgyörgy Júlia, Kiss Eszter, Kovács Réka, Lakatos
Enikő, László Klaudia, László-Gergely Melánia, Molnus Lenke, Nagy TimeaNoémi, Papp Csengele, Peleskei Ivett-Renáta, Rău Norbert, Sándor Noémi, Sepsi
Kinga-Emese, Sime Emil-Roland, Stahl Bettina, Szabó Ágnes, Szabó Péter, Szabó
Timea, Szabó Ünige, Székely-Nagy Andrea, Szénási Éva, Tatár Timea-Krisztina,
Török Tamás, Váradi-Szőcs Timea-Tereza, Zágoni János
2016
Ambrus Timea-Mónika, Balog Sándor, Barabás Noémi, Barna Ádám-Tibor,
Bartha Beáta, Becsek Erika, Benedek Brigitta, Bordi Noémi, Csapó Edina-Réka,
Csillag Angella, Csorbai Zsuszsánna, Dávid Erika, Fazakas Katalin, Ferencz
Csengele-Mária, Gál Beáta, Gál Réka, Gáll Edina, Gáspár Botond, Geréb Beáta,
Harai Levente, Kapitány-Borcsa Mónika, Kertész Kinga-Andrea, Kiss AnitaKriszta, Korpos-Erdélyi Éva-Gyopár, Kósa Attila Barna, László Johanna, Márton
Tünde, Nagy Ildikó-Aletta, Nagy Imola, Nagy Orsolya, Nagy Réka, Negele Tamás,
Orbán Krisztina, Péter Csilla, Rădeanu Gréta, Rebeka Timea, Rétyi Zsuzsanna,
Sala Orsolya-Noémi, Schmiedt Ingrid, Sebestyén Ágnes, Siklódi Judit, Simó
Beáta, Szántó Edina-Timea, Szőke Krisztina, Törzsök Tamás, Tóth NoémiOrsolya, Veres Noémi
2017
Antalfi Enikő, Balázs Brigitta, Balázs Dorottya, Bálint Hajnalka-Zsófia, Bardoczi
Ágnes, Bartha Melinda, Benkő Hedda, Berecz Zsuzsa, Boros Katinka, Burszán
Norbert, Călugăr Iulia-Clara, Chendrean Norbert-Nándor, Cismadia IldikóHilda, Csegoldi Noémi, Fekete Tibor-Artúr, Ferencz Adél, György Laura, Huszár
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Gyöngyike, Kenyeres Anett, Koncz Szabolcs, Kovács Erika, Mentes Bernadette,
Molnár Tamás, Orbán Levente, Orbán Filoména, Selyem Blanka, Székely Timea,
Török Edina, Tóth Imola-Ida, Vámos Timea-Rebeka, Veress Emőke, Vincze
Róbert, Vinitor Renáta, Zsigmond Tünde-Brigitta, Zsombori Mónika-Csilla
2018
Albert Ákos, Bakai Mónika-Kitty, Balog István, Bányai Ottilia-Emőke, Beluska
Melánia-Mária, Bóbis Ildikó, Bogya Klára-Melánia, Boros Bernadett, Csatári
Tamás-Dániel, Csíki Krisztián, Csizmadia Beáta, Demeter Edina, Elekes Timea,
Fábián Adélka, Farkas Szidónia, Fehér Andrea, Fekete Bernadett, Gál Amália,
Ghiţă Julia-Alice, Hajdó Helga-Ágota, Iszlai Zoltán, Kacsó Edina, Kádár Katalin,
Kárp Andrea Krisztina, Keresztes Brigitta, Király Rebeka, Komlósi Andrea,
Korodi Ildikó, Krucz Dávid Péter, Kucsera Dániel, Lakó Brigitta-Dóra, Matis
Márta, Mátyus Izabella, Mihály Ádám, Moni Melánia, Nagy István-Sebastian,
Ohler Norbert, Oláh Beatrix-Imola, Orbán Barbara, Orbán Kriszta-Mónika, Pál
Evelin, Páll Csilla-Gabriella, Páll József-Attila, Papp Bernadett-Katalin, Poset
Brigitta, Prezsmer Erika, Püsök Andrea-Erzsébet, Ráduly Izabella, Sándor Adél,
Seres Zita-Erzsébet, Szabó Timea-Erzsébet, Szabó Dalma, Szabó Tamara, Szász
Emőke-Szidónia, Szőcs Paula, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Veress Éva
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