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Professzor úr, meséljen egy kicsit a gyermekkoráról, 
milyenek voltak az ifjúkori évek?

Egy Bács-Kiskun megyei faluban, Szankon születtem. 
Meghatározóak voltak az ott töltött gyerekévek, az isko-
lában nagyon jó tanáraim voltak. A kémia a képzeletem-
ben már harmadikos-negyedikes koromban megjelent, 
ugyanis abban az időben olaj után kutattak a környéken, 
és ez a folyamat és a robbantások nagyon érdekeltek en-
gem. Ahogy aztán elkezdtünk kémiát tanulni, kaptam a 
bátyámtól egy „200 kémiai kísérlet” című könyvet. A 
kísérletekhez szükségem volt vegyszerekre, így eljártam 
a patikába, dr. Csábrádi János gyógyszerészhez, és tőle 
vásároltam néhány egyszerű anyagot. Amikor a gyógy-
szerész egy idő után rájött, hogy ez a gyerek valószínű-
leg kísérletezik, azt mondta otthonra nem adhat vegy-
szert. Ez a probléma úgy oldódott meg némi furmányos-
sággal, hogy egyszer Csányi János, a kémia-biológia ta-
nárom elküldött az iskolából kálium-permanganátért a 
patikába, és a gyógyszerész adott. Ettől kezdve, ha 
vegyszerre volt szükségem, tudtam, azt kell mondanom, 
az iskolába viszem. Ügyeltem rá, hogy kérjek róla közü-
leti blokkot és minden rendben volt, kísérletezhettem. 
Csábrádi egyébként Szegeden végzett, 1928-ban. Az In-
tézet egyik nagytakarításánál találtam egy fotót, amin 
szerepelt, az volt odaírva a nevéhez, hogy „vezér”.

Hogyan vált meghatározóvá később a kémia iránti ér-
deklődése?

Akkoriban indult kémia-biológia tagozat a Petőfi  Gim-
náziumban Kiskunfélegyházán. Jelentkeztem, és 
ugyanúgy folytatódott a kémiaszeretet. A laborhoz ha-
marosan külön kulcsom lett, tudtam, hogy mi hol van, 
mihez milyen vegyszer kell. Emlékszem, egyszer a 
halogének reaktivitását próbáltam illusztrálni egy ösz-
szetett kísérlettel, de a kivitelezés nem volt tökéletes, 
nagyon beindult a klórgáz képződés, és az egész osz-
tályt ki kellett menekíteni. A klórmérgezés antidótuma 
az etanol, így nekem egy barátommal együtt egész 
délután egy etanolos vattát kellett szagolgatnom.

Az egyetemi évek mit tettek hozzá ehhez az érdeklő-
déshez, elhivatottsághoz?

Az egyetem első két éve szenvedés volt számomra. 
Nem ilyennek gondoltam az egészet, talán a környe-
zetváltozás sem ment könnyen, illetve fi atalemberként 

már sok minden más is érdekelt. Akkor változott meg 
minden, amikor elkezdtük a szerves kémia gyakorla-
tot, és Bernáth Gábor professzor úr (akkor még do-
censként) meghívott a laborjába tudományos diákkö-
rözni. Egyszer kaptam egy feladatot egy bizonyos 
heterociklus elkészítésére, amit nem tudtam megcsi-
nálni, de kitaláltam valamit, ami nagyon hasonló volt 
hozzá. Ez a vegyület, mint potenciális gyulladásgátló, 
később felkerült a Chinoinba hatástani vizsgálatokra, 
ez engem nagyon boldoggá tett, a diákköri konferenci-
án pedig országos fődíjat nyertem vele. Emlékszem, a 
másik fődíjas hallgató Iván Béla volt, aki ma mellet-
tem szokott ülni az Akadémián. Azt gondolom, ebből 
is látszik, hogy az ilyen fi atalkori hatásoknak nagyon 
nagy szerepe van, és ezt igyekszem is szem előtt tarta-
ni, amikor a mai tehetséges fi atalokat segítem. Az 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumá-
nak elnökeként számomra boldogság, hogy évente 180 
kutatót támogathatunk a kiváló tehetségek közül. Azt 
gondolom, hogy a fi atalok támogatása egy magasztos 
küldetés.

Legyenek büszkék rá, hogy gyógyszerészek!

Interjú Fülöp Ferenc professzorral 

Prof. Fülöp Ferenc 1952. febru-
ár 23-án született Szankon. Okle-
veles vegyész, gyógyszerkémikus, 
a kémiai tudomány doktora, az 
MTA rendes tagja. A Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerkémi-
ai Intézetének egyetemi tanára. A 
Gyógyszerkémiai Intézet tanszék-
vezetője (1998-2017) és a szegedi 

Gyógyszerésztudományi Kar dékánja (2006-2012) 
volt. A graduális és posztgraduális gyógyszerészkép-
zés több évtizedes tapasztalattal bíró oktatója, a sze-
gedi Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője, 
rendszeres meghívott előadó hazai és külföldi egye-
temeken. Eddig 19 PhD hallgatója védte meg érteke-
zését és három tanítványa szerzett MTA doktori fo-
kozatot. Összes közleményeinek száma meghaladja a 
600-at, független idézettségük közel 8000. Húsz sza-
badalom társfeltalálója. Számos kitüntetés, köztük a 
Széchenyi-díj, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, 
a Bruckner Győző-díj és a Hevessy György-díj bir-
tokosa. Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya és 
Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke, tagja a Magyar 
Kémikusok Egyesületének. A Magyarországi Gyógy-
szerkutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke és 
a Richter Centenáriumi Alapítvány kuratóriumi tag-
ja. Neves nemzetközi tudományos lapok szerkesztő-
bizottságának tagja, illetve lektora. Házas, felesége 
jogászprofesszor. Három leánya és két unokája van.

BESZÉLGETŐ SAROK
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A kémia egy óriási terület, bizonyos értelemben lehet 
mondani, hogy az anyagi világban minden kémia. 
Professzor úr hogyan talált rá a saját területére ezen 
az óriási univerzumon belül?

Az iskolában leginkább a szervetlen molekulák érde-
keltek, a színreakciók, analitikai problémák. De ami-
kor diákkörözni kezdtem, rájöttem, hogy a szerves ké-
mia a legizgalmasabb. A gyógyszermolekulák iránti 
fertőzést az első munkanapomon kaptam el. Végzés 
után ugyanis a Chinoinban kezdtem dolgozni. Mészá-
ros Zoltán kutatási igazgató személyesen fogadott, és 
velem, a teljesen kezdő, tapasztalatlan fi atallal körül-
belül két órán keresztül beszélgetett. Élesen emlék-
szem, mennyire impulzív volt. Fantasztikus meggyő-
ző erővel beszélt arról, mennyire érdekesek és fonto-
sak azok a gyógyszerek és az a téma, amivel foglalko-

zunk. Ez nagyon nagy 
hatással volt rám. A közeg 
befogadott, Hermecz István 
volt a közvetlen laboratóriu-
mi főnököm, aki barátként 
kezelt. Jól éreztem magam, 
és nagyon elkötelezett let-
tem a gyógyszerkémia iránt. 
Fontos motivációt jelentett, 
hogy a gyógyszer egy kü-
lönleges anyag, ami az em-
berek bajain tud segíteni.

Miben tér el egymástól az 
ipari és az akadémiai gon-
dolkodás?

Általánosságban nem tu-
dom megmondani, mert én az iparban is csak kutatás-
sal foglalkoztam. Azt persze láttam, hogy az ipari ku-
tatás viszonylag szigorúan egy irányba halad, nem le-
het ötletszerűen csapongani. Szerencsés helyzetben 
voltam, mert a Chinoinban csak a hét egy részét kellett 
tölteni, nagyobbrészt Szegeden végeztem a munkát, 
így jutott lehetőségem szabadon olvasgatni, más érde-
kes dolgokkal is foglalkozni. Én egy csodának éltem 
meg, hogy azzal foglalkozhatok, ami nekem egy játék: 
összerakosgathatom a molekulákat. Számomra ennél a 
világon nincsen nagyobb élvezet.

Milyen út vezetett a Chinointól az egyetemi katedráig?

Hosszú út volt, ami úgy kezdődött, hogy Bernáth pro-
fesszor úr 1981-ben megpályázta a Gyógyszerészi 
Vegytani Intézet igazgatói pozícióját, és engem vá-

lasztott munkatársként 
maga mellé. Tanársegéd let-
tem, kaptam egy labort, és 
viszonylag nagy önállósá-
got. Elkezdtem gyakorlatot 
vezetni, megismerkedtem a 
gyógyszerészi kémiai alap-
tárgyakkal, ami egyáltalán 
nem esett nehezemre. Az 
évek során, idézőjelesen, 
gyógyszerésszé váltam, sze-
rettem volna el is végezni a 
szakot, de végül erre nem 
kerülhetett sor. A fi atalok 
közül sokan valószínűleg 
nem is tudják, hogy nem 
vagyok gyógyszerész. Nem 
is a végzettség a lényeg, ha-
nem a hozzáállás és a szem-
lélet, a gyógyszerészet sze-
retete. Beágyazódtam a kö-

Ifjú tanszékvezetőként (a képet Schőn István, a Magyarországi Gyógyszerkutatásért 
Alapítvány egyik alapítója készítette)

Johnnie L. Early dékán úrral (Toledoi Egyetem, USA) a Gyógyszerészkar 
alapításának 50. évfordulóján
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zegbe és a kollégák a Karon befogadtak. Eljutottam az 
egyetemi tanárságig, tanszékvezetésig, majd dékán 
lettem.

Mióta témavezető, munkahelyi vezető, mester lett, ho-
gyan motivál másokat? Hogyan indít el egy fi atalt a 
kutatómunka felé?

Erre nincs általános recept, mindig az adott emberhez 
kell igazítani. Először picit meg kell ismerni a fi atalo-
kat, hogy kiderüljön mennyire lelkesek és milyen te-
rületek érdeklik őket igazán. Én ez alapján próbálom 
belőlük kihozni a maximumot. A legjobb fi atalokkal 
sokáig játszottam azt, hogy jöjjenek be hetente, kéthe-
tente, írják fel az ötleteiket, 
aztán ezeket megtárgyal-
tuk, és ha jók voltak, akkor 
igenis megcsinálhatták. Rá-
jöttem, hogy azok az ötletek 
valósulnak meg legjobban, 
amik a saját fejükből pat-
tantak ki. Persze a munká-
nak, mondjuk egy szerves 
kémiai szintézisnek, vannak 
elvei, szabályai, amit min-
denkinek meg kell tanulni, 
és tudnia kell alkalmazni is.

Ha magát a gyógyszerkémi-
át nézzük, nyilván óriási te-
rületről van szó. Lehet még-
is azonosítani ezen belül 
fontos trendeket, forró terü-

leteket, fő kutatási irányo-
kat?

Egy gyógyszergyárban év-
tizedekre kijelölik a megfe-
lelő kutatási irányokat, és 
azt szisztematikusan betart-
ják. Mielőtt rámozdulnak 
egy újabb területre, azt na-
gyon alaposan meggondol-
ják, mérlegelnek. Az egye-
temen egy célkitűzést vagy 
irányváltást nem kell annyi-
ra szigorúan mérlegelni. 
Amikor tanszékvezető let-
tem, felépítettem egy rend-
szert, ami meghatározza a 
kutatásunkkal kapcsolatos 
gondolkodásunkat. Az első 
szempont, hogy mikor mun-
katársat, PhD hallgatót, di-
ákköröst választunk, a mi-
nőség az első szempont, 

nem is lehet más. Különösen is szükséges ez ahhoz, 
hogy oktatóvá válhasson valaki. Másodszor, mi 
gyógyszerkémiai intézet vagyunk, de én azt gondo-
lom, hogy professzionális gyógyszerkutatást igazából 
csak gyógyszergyár képes végezni, hiszen ahhoz óriá-
si apparátus és óriási pénzmennyiség is kell. Mi be tu-
dunk csatlakozni egy ilyen folyamatba, meg tudunk 
oldani bizonyos problémákat, én ezt „amatőr gyógy-
szerkutatásnak” nevezem. Minket teljesen más stan-
dardok alapján ítélnek meg, az egyetemen a publikáci-
ós tevékenység, az idézettség számít elsősorban. Gya-
korta kötünk kutatási szerződéseket magyar és külföl-
di gyógyszergyárakkal egyaránt, azonban az ezek 
keretében született eredményeket nem szabad publi-

Kép Egyiptomból

Hermecz István és Eusebio Juaristi barátaival Mexikóban
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kálnunk. Lényeges tehát, hogy olyan kutatásokat is 
végezzünk, amiket közölni is lehet. Különben a PhD 
hallgatóink nem fognak végezni, hátracsúszunk a 
kari, egyetemi, országos, nemzetközi ranglistákon, 
nem nyerünk pályázatokat. Ezért tudatosan ügyeltem 
arra, hogy az Intézet publikációs tevékenysége ki-
emelkedő legyen. Ennek eredményességét talán az 
mutatja leginkább, hogy a munkatársaim közt három 
MTA doktora fokozattal rendelkezik, egynek pedig 
most van folyamatban a fokozatszerzése. Közben per-
sze egyes technikák vagy vegyületcsoportok szakértői 
lettünk, ami miatt az ipari partnerek keresnek minket. 
Az elmúlt húsz évben mintegy 20 szabadalmi bejelen-
tést is tettünk. Összességében tehát ki kell tudni 

egyensúlyozni az ipari és az 
egyetemi kutatási tevékeny-
séget.

Önnek, illetve a kutatócso-
portjának mik a fő tudomá-
nyos érdeklődési területei?

A ciklusos béta aminosavak 
a szívem csücske, ezeket 
rendkívül sok oldalról vizs-
gáljuk. Magyarországon új 
technikaként vezettük be az 
enzimkatalizálta kinetikus 
és dinamikus rezolváláso-
kat. Folyamatosan vezetünk 
be új technológiákat, most 
például többen lettek szerel-
mesek az áramlásos kémiá-
ba, ami, úgy tűnik, nagyon 
hatékonnyá teszi a szintézi-
seket, mert rendkívül precí-
zen lehet kontrollálni a se-
gítségével a hőmérsékletet 
és a tartózkodási időt. Ezzel 
a reakciók szelektivitását 
hihetetlenül pontosan be le-
het állítani. Az első komoly 
eredményeink ezen a terü-
leten a szelektív deute rá-
lások voltak. Ez a téma va-
lami felső sugallatra jött. A 
Heterociklusos Kémiai Mun-
ka bizottság elnökeként hall-
gattam egy EGIS-es kolléga 
előadását a deuterálás kom-
plikáltságáról, a szelektivi-
tás hiányáról. Ezután hallot-
tam egy áramlásos kémia 
előadást egy folyamatos 
áramú hidrogenáló mikro-
kémiai reaktor készülékről. 

Végül jött egy NMR-es kolléga, hogy kifogyott a ne-
hézvíz, rendelni kéne. Mondtam neki, hogy rendel-
jünk dupla mennyiséget. Gondoltam, ha a mikro-
reaktor elbontja a vizet, akkor a nehézvizet is el tudja 
bontani. Tökéletesen működött, heteken, hónapokon 
belül megszületett az első deuterálásos cikkünk. Kata-
lizátor felületén ment végbe a reakció, 98%-os 
deuteráltsági fokot értünk el, és diasztereo szelektíven 
épültek be a deutérium atomok. Mándity István kollé-
gámmal többféle heterociklust deuterál tunk, cikkek 
készültek, végül eljutottunk az ópiátokig. Képesek 
voltunk olyan dihidromorfi nt előállítani, amiben nem 
5, hanem 7 aszimmetriacentrum van Ez nagyon izgal-
mas. Gyógyszervegyészként annál nagyobb vágyam 

Hermecz István barátjával Mexikóban

Argentínában egy óriás fi kuszfa társaságában
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nem is lehet, mint hogy le-
gyen egy saját gyógysze-
rem.

Mi az esély arra manapság, 
hogy egy molekula legalább 
klinikai fázis vizsgálatokba 
kerüljön, vagy eljusson a 
törzskönyvezésig? 

Nagyon kicsi az esély. Ma-
gyarországon az elmúlt 25 
évben a Richter nemrégiben 
törzskönyvezett karipra zin-
ja az egyetlen originális 
gyógyszer. Amikor a Chi-
noinban kezdtem, egy mole-
kulámat kiválasztották, 
Chinoin-számot kapott, két 
szabadalom lett a témából, 
és a vegyület fázis 1 vizsgá-
latba is került. Amit aztán rögtön leállítottak, mert en-
zimindukciót okozott. Gyógyszer tehát nem lett belő-
le, de ebből a témából írtam az egyetemi doktori disz-
szertációmat.

A gyógyszerkutatás egyszerre kíván nagyon speciali-
zált és mélyreható ismereteket, ugyanakkor elég inter-
diszciplináris terület is. Ezen a területen a gyógysze-
részi diplomával rendelkezők megállják a helyüket a 
vegyészek, biológusok, biotechnológusok, orvosok, 
mérnökök és más szakemberek mezőnyében?  

Nagyon is, természetesen. A gyógyszerészek pont 
azért jók, mert nagyon széles ismeretekkel rendelkez-
nek. Egy vegyész jól ismeri a kémiát. A gyógyszerész-
nek ismernie kell a kémiát, de ő megérti az élettant is, 
megérti a farmakológiát is. Ezért igazából a gyógy-
szerkutatásban igenis a gyógyszerész a legjobban 
használható elme. Ez persze nem igaz mindig minden-
kire, de általánosságban elmondható. 

Professzor úr akadémikus, tudós társaságok, egyesü-
letek, alapítványok meghatározó tisztségviselője. Mi-
ért tartja fontosnak a szakmai testületekben végzett 
közösségi szolgálatot?

Ez belülről, az ember habitusából jön. A legtöbb ilyen 
tisztségre nem is én jelentkeztem, legfeljebb éreztem 
magamban annyi erőt, hogy vállalni tudom, és jól meg 
tudom oldani majd a feladatokat. Az nem foglalkozta-
tott, hogy pozíciókat gyűjtsek. Fiatalemberként cso-
dáltam a magas pozíciókat betöltő, nagy embereket, de 
azt tapasztaltam, hogy ők ugyanolyan emberek, mint 
mások. Azt hiszem, én is ugyanaz az ember marad-
tam.

Az MTA-ban jelenleg nincsen tagsági szintű gyógysze-
részi képviselet. Professzor úr hogy látja, a gyógysze-
rész kollegák a szakmai tevékenységük, tudománypoli-
tikai aktivitásuk, státuszuk, eltökéltségük alapján reá-
lis eséllyel pályáznak MTA tagságra?

Hosszú procedúra, amíg valakit akadémikussá válasz-
tanak, fontosak a tudományos mérőszámok, fontos a 
tudományos közéletben való aktív részvétel, és szere-
pe van más tényezőknek, köztük a szerencsének is. 
Lehet úgy fogalmazni, hogy az akadémikusok a kivá-
lók közül a legkiválóbbak, akik ráadásul szerencsések 
is voltak. Sok nagyszerű kutató van a gyógyszerészek 
között is, aki alkalmas lenne az akadémiai tagságra, 
természetesen. Korábban is voltak gyógyszerész aka-
démikusok, és reméljük, előbb-utóbb újra lesznek is. 
A gyógyszerészet az MTA-n belül két területhez tarto-
zik, a kémiai és az orvosi tudományok osztályához, és 

Kedvenc időtöltése a gombaszedés (őzlábgombák)

Csiga és kagylógyűjteménye egy szép darabja: 
egy sisakcsiga
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kétségtelen, hogy ebben a kettéosztottságban a gyógy-
szerészek egy-egy kisebb részt képviselnek, és emiatt 
talán kevésbé veszik őket észre.

Térjünk vissza kicsit az egyetemi közegbe. A gyógy-
szerészi kémia, ha szabad így fogalmazni, nem egy-
szerű tantárgy. Egyszerre kíván nagyfokú memorizá-
lást, kémiai intelligenciát, elvonatkoztatási, számolási 
készségeket. Igazi kihívás lehet oktatni. Ennek ellené-
re Professzor úr számos alkalommal nyerte el a leg-
jobb oktató díját a szegedi hallgatóktól. Hogyan tudja 
ezt a szép, de nehéz tantárgyat közel vinni a hallgatók 
szívéhez és eszéhez is?

Ezeket a díjakat még fi atalabb koromban nyertem, va-
lószínű, hogy több tűz volt bennem akkor. Amikor 
órát tartok, igyekszem bevonni a hallgatókat abba a 
gondolkodásmódba, amit szeretnék átadni a számuk-
ra. Igyekszem egyszerű dolgokkal megragadni a kép-
zeletüket. Amikor királis felismerésről beszélek példá-
ul, egy egyik oldalán cimkézett söröskorsóval illuszt-
rálom, hogy ha a jobb kezemmel fogva emelem a 
számhoz a korsót, látom a cimkét, ha bal kézzel, akkor 
nem látom. Máris megtörtént a királis felismerés. Pél-
dák sokaságával lehet közelivé, megfoghatóvá tenni az 
elvont ismereteket. A történetek is segítenek. Egy-egy 
gyógyszer felfedezés-története rendszerint nagyon ér-
dekes. Mikor a benzodiazepinekről beszélek, mindig 
elmesélem a hallgatóknak a serendipity-jelenséget, és 
kérem is őket, nézzék meg az azonos című amerikai 
love story-t. Sokszor a gyógyszerek nevei is sokat se-
gítenek a téma érdekessé tételében. Ott van például a 
Veronál, ami az első komolyabb nyugtató-altató hatá-
sú szer volt, és épp a látszólag halálos mélységű álom-
ba szenderülő veronai szerelmes, Júlia lakhelyéről 

kapta a nevét. Nem minden 
témához lehet ilyen történe-
teket találni, de igyekszem.

Ha a gyógyszerészi kémián 
túlra tekintünk, és összessé-
gében nézzük a gyógysze-
részképzést, azt láthatjuk, 
hogy egy paradigmaváltás 
történt az utóbbi években. 
Korábban a gyógyszerészre 
meghatározóan a gyógyszer 
szakértőjeként tekintettek. A 
mai kor igénye, hogy a 
gyógyszerész váljon a 
gyógyszeralkalmazás szak-
értőjévé. Meg tud felelni a 
képzésünk, továbbképzé-
sünk, szakképzésünk ennek 
a változó követelményrend-
szernek?

Igyekszünk, mert ez jogos törekvés, ugyanakkor nem 
olyan könnyű. Úgy gondolom, az nem lenne jó irány, 
ha ez például a természettudományos, logikus gondol-
kodás felépítését, számos alapvető ismeret elsajátítását 
szolgáló kémiai tárgyak rovására menne. Ezeknek a 
törekvéseknek mindig igyekeztem is ellenállni. Azt 
gondolom, a német gyógyszerészképzés egy jó példa, 
és ott például több a kémia, mint nálunk. Ugyanakkor 
el kell fogadnunk az igényt, hogy a gyógyszerész a te-
rápiás oldalról a lehető legtöbbet tudja, és át is tudja 
adni a szükséges információt. Sajnálatos persze, hogy 
a mai világban, ha bemegyek egy patikába egy nagy-
városban, nem azt látom, hogy a gyógyszerészek ott 
állnának a táraasztalnál. Nyilván tulajdonosi igény, 
hogy kevesebb ráfordítással több profi tot lehessen ter-
melni, de ez egy nagyon rövid távú gondolkodás, ami 
hosszú távon nem viszi előre a szakma jövőjét.

Ön nagymértékben azonosult a gyógyszerészettel, 
gyógyszerészképzéssel, ahogy mesélte, szívében 
gyógyszerésszé is vált. Ugyanakkor vegyészként, szer-
ves kémikusként megvan az a lehetősége, hogy kicsit 
más nézőpontból is lát minket, gyógyszerészeket. Mi 
jellemző a gyógyszerészi gondolkodásra? Mi teszi a 
gyógyszerészt gyógyszerésszé?

Én elsősorban azokról tudok beszélni, akiket közelről 
ismerek. Ők ugyanolyan emberek, mint bármely más 
kutató, semmivel sem jobbak és semmivel sem rosz-
szabbak, mint mondjuk a vegyészek általában. A 
gyógyszerészek talán egyben jobbak, nagyon precí-
zek, és ez a kutatásban nagyon fontos. És ahogy ko-
rábban említettem, mivel nagyon széleskörű a képzett-
ségük, kutatónak sokkal jobban alkalmasak. Persze az 
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is igaz, hogy aki egy kisebb területet fog át, az meg 
mélyebbre tud menni. A rátermettség tehát inkább az 
egyének szintjén dől el. Általánosságban a gyógysze-
részeknek azt üzenném, hogy legyenek büszkék arra, 
hogy gyógyszerészek, és ez a büszkeség nyilvánuljon 
meg leginkább a szakmaiságban. Különösen abban, 
hogy ők gyakran találkoznak a betegekkel. Adják át 
mindazt az ismeretet, amit csak tudnak, mert szerin-
tem a legfontosabb, legjobb dolog, hogy közvetíteni 
tudunk valamit a tudásunkból, amit a másik ember, a 
beteg segítségnek fog föl. Ez egy nagyszerű emberi 

érzés, ezért mondom, hogy a gyógyszerészet egy na-
gyon jó szakma. Gyakorta irigyelni szoktam a gyógy-
szerészeket. Ugyanakkor elégedett vagyok a választá-
sommal, mert így is boldog vagyok. Azt szoktam 
mondani, dékánként is elmondtam többször a beszé-
deimben, hogy az ember válasszon egy olyanfajta fog-
lalkozást, amit nagyon szeret, és akkor egész életében 
nem kell dolgoznia, hiszen a munka egy nagyszerű já-
ték lesz a számára.

Bozó Tamás

 FELHÍVÁS
43. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszus

Ezúton szeretnénk felhívni kollégáink szíves fi gyelmét, hogy a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (ISHP-
IGGP) és a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia (AIHP) az idén 43. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti Kongresszust, amely a gyógyszerésztörténet és a rokon szakterületek művelőinek 
legjelentősebb nemzetközi fóruma. A kongresszus házigazdája ezúttal Lengyelország, a rendezvényre 
Varsóban kerül sor 2017. szeptember 12. és 15. között. A 2017-es évben a lengyel gyógyszerésztársadalom 
kettős jubileumot ünnepel: az első lengyel gyógyszerkönyv kiadásának 200. (1817), valamint a Lengyel 
Gyógyszerésztudományi Társaság megalakulásának 70. (1947) évfordulóját. Ennek apropóján a kongresszus 
központi témájául a gyógyszer- és receptkönyvek, diszpenzatóriumok, ill. a gyógyszerészeti társaságok történetét 
választották. 

A kongresszuson lehetőség van rövid előadások megtartására és poszterek bemutatására. A kongresszus 
honlapja a http://43ichpwarsaw.pl/ címen érhető el, és megtalálhatók rajta a jelentkezéssel, ill. az előadások 
és poszterek összefoglalóinak beküldésével és a programmal kapcsolatos alapvető információk. A konferencia 
tudományos programját társasági programok és fakultatív kirándulások, múzeumi látogatások egészítik ki.
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